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Voorwoord 

Reeds lang geleden werd mijn belangstelling getrokken naar de 
democratische bewegingen in Gelderland, die in de Nederlandse 
geschiedschrijving zo stiefmoederlijk behandeld zijn. In de jaren 
1962 en 1963 heb ik er enige artikelen aan gewijd in De Nieuwe 
Stem, en op de Culturele Dag van Gelderland in het Loo in 1962 er 
een referaatje over gehouden. Door de vriendelijke bemiddeling van 
Mevrouw M.M. Doornink-Hoogenraad heb ik in het Gemeentearchief 
in Amsterdam in de volgende jaren rustig de Zutphense archivalia uit 
de plooierijentijd kunnen bestuderen, en in het Rijksarchief te 
's-Gravenhage kwamen uit de bundel archivalia van Pieter Vreede 
nog een viertal belangrijke brieven van Joan Derek van der Capellen 
te voorschijn. Mijn man en ik besloten die nog nooit gepubliceerde 
brieven uit te geven, tegelijk met Van der Capellen's Aan het Volk 
van Nederland, met een uitgebreide inleiding. Dit geschiedde in 
1966. 
Toen dan ook begin 1970 vanwege de Stichting De Gelderse Bloem 
mij werd gevraagd om aan het te verschijnen tweede deel van 
Geschiedenis van Gelderland (waarvan Prof. Dr. W. Jappe Alberts het 
eerste deel had verzorgd) een hoofdstuk bij te dragen over de 
politieke geschiedenis van de periode 1672—1795, heb ik dat voor
stel aanvaard. 
Van het begin af was mijn gedachte, de meeste aandacht te besteden 
aan de beginjaren van de achttiende eeuw — de Plooierijen — en aan 
de slotjaren — de patriottentijd. En wel vooral daarom, omdat ik er 
van overtuigd ben, dat Gelderland in de strijd om democratie een 
vooraanstaande plaats inneemt. 
Daar een min of meer volledig, en alle drie kwartieren omvattend 
overzicht van de Plooierijen ontbreekt — ook de beste studie, die van 
S.P. Haak die zich vooral bezighoudt met het Veluws kwartier, 
vertoont ernstige leemten — bleek het noodzakelijk, anders dan De 
Gelderse Bloem eigenlijk bedoeld had, weer in de archieven te 
duiken. Zowel in het Rijksarchief in Gelderland als ook in de 
plaatselijke archieven — en wel voornamelijk in de Graafschap, 
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omdat daarover vrijwel geen literatuur bestaat, voorzover het de be
ginjaren van de achttiende eeuw betreft — heb ik naar materiaal 
gezocht, om de hoofdlijnen van de gebeurtenissen te kunnen recon
strueren en een samenhangend geschiedverhaal te kunnen schrijven. 
Deze aanpak maakte het ook mogelijk de patriottenbeweging in 
Gelderland van de tachtiger jaren, waarover reeds de uitvoerige 
studie van Weststrate bestaat, in een ruimer kader te plaatsen, en die 
te zien als een weer doortrekken van de democratische lijnen, die 
zich aftekenden in de vroege jaren van die eeuw, maar die gedurende 
meer dan vijftig jaar vervaagd waren. 
Tengevolge van dat onderzoek is de omvang van de studie tot buiten 
de oorspronkelijke opzet uitgedijd. Daar de studie dus mede op 
archiefwerk berust en nieuw materiaal bevat, werd mij gesuggereerd 
het resultaat als een proefschrift te presenteren. 
Deze voorgeschiedenis is de reden dat de studie niet beperkt is tot de 
eigenlijke democratische bewegingen, maar dat ook op de politieke 
historie van Gelderland van 1672 tot 1795 in het algemeen is 
ingegaan. Het eerste hoofdstuk, de periode 1672—1702, kan bij deze 
opzet als een voorspel op de eigenlijke democratische bewegingen 
worden beschouwd; en de periode 1718—1776 in het derde hoofd
stuk als een tussenspel der gezapigheid, met de periodieke pachters-
oproeren als uitschieters van het algemeen onbehagen met de re
gentenheerschappij. 
Mijn oprechte dank gaat in de allereerste plaats uit naar Drs. 
G.J. Mentink en Ir. H.K. Roessingh voor allerlei vormen van hulp 
en aanmoediging gedurende meer dan twee jaren. Voorts ben ik ook 
dankbaar voor de assistentie die ik ontving bij het raadplegen van 
stukken in het Rijks- en Gemeente-archief te Amhem, in de stede
lijke archieven van Zutphen, Doesburg, Lochern, Groenlo en 
Wageningen. Ik geloof niemand te kort te doen als ik nog in het 
bijzonder mijn erkentelijkheid betuig aan de heren R. Wartena, 
W. Zondervan, Mr. H.J. Steenbergen en aan Mw. Aleid van de Bunt. 
Veel medewerking ontving ik ook van de kant van de biblio
thecarissen van de algemene bibliotheek van de Landbouwhoge
school te Wageningen, de Gelderse bibliotheek te Amhem en de 
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Speciaal wil ik nog memo
reren de gastvrijheid die ik in de AAG (Afd. Agrarische Geschiede
nis) van de Landbouwhogeschool te Wageningen genoot, waar ik heel 
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wat opgevraagde archiefstukken uit Arnhem kon bestuderen. 
Mrs. E. van Maanen-Helmer, Ph.D., onze flatgenote, is zo vriendelijk 
geweest mijn Summary na te kijken en Mevrouw H. van Weel-
Frankenhuis wil ik tenslotte nog veel dank betuigen voor haar 
aandeel in het type-werk. 
Als ik niet met mijn alter ego altijd — nu al 45 jaar — alle problemen 
had kunnen overleggen en uitpraten, was dit boekje nooit tot stand 
gekomen. Maar een alter ego bedank je niet. 

A.H.W.-G.W. 
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I Het rampjaar 1672 
en zijn nasleep 
1672-1678 

De invasie 
Als 1672 in de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Neder
landen als 'het rampjaar' wordt beschouwd, dan mag dat voor de 
provincies Gelderland, Overijsel en Utrecht wel in dubbele mate 
gelden. Want deze gewesten hebben toen ook nog een vijandelijke 
bezetting moeten dulden, die bijna twee jaar duurde. 
Toch had het nog veel erger kunnen zijn: 1672 had zelfs een 
keerpunt in de geschiedenis van ons land kunnen worden. De 
plannen van Lodewijk XIV gingen heel ver. Het was hem erom te 
doen een groot deel van de Republiek aan zijn rijk toe te voegen. 
Samen met zijn bisschoppelijke bondgenoot van Munster, de ge
duchte Bernard van Galen, en de Keurvorst van Keulen, Maximiliaan 
Hendrik van Beieren, die ook bisschop van Luik was, wilde hij de 
oostelijke provincies binnenvallen — allereerst Gelderland en Over
ijsel — en in het westen zouden de verenigde vloten van Frankrijk en 
Engeland de Hollandse vloot overrompelen. 
Bij het geheime overleg in Dover (1670) had Lodewijk voor deze 
plannen de medewerking van Koning Karel II van Engeland ver
kregen, die op de belofte van een ruime toelage bereid bleek zich 
tegen de Republiek, zijn bondgenoot uit de Triple Alliantie (1668), 
te keren. Al had Karel II ook wel territoriale aspiraties (in Zeeland), 
zijn doeleinden liepen met die van Lodewijk XIV allerminst parallel. 
Als het hem zou lukken zijn neef Willem van Oranje (zoon van zijn 
zuster Maria) als Stadhouder te laten uitroepen en met diens hulp het 
Britse overwicht ter zee te verzekeren, waren zijn ambities eigenlijk 
al grotendeels bevredigd. Bovendien wist hij wel, dat velen in zijn 
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land liever de Repubhek dan het machtige Frankrijk als overbuur 
zagen. 
Kunnen wij het verbond van de vier vorsten tegen de Republiek ook 
zien als een poging om het land weer in de schoot van de katholieke 
kerk terug te brengen7 Lodewijk kwam in deze jaren al in toe
nemende mate onder de invloed van de vrome Madame de Mainte-
non en Karel was juist in het geheim tot het katholicisme overgegaan 
Toch wordt het herstellen van het katholicisme maar als een bij
komstige factor beschouwd. Dat pure machtspolitiek de enige eigen
lijke drijfveer van deze oorlog is, kan al blijken uit Lodewijk's 
uiteindelijke militaire doel de verovering van de Zuidelijke Neder
landen, waar de katholieke Spaanse Koning regeerde 
Begin apnl 1672 bereikten de oorlogsverklaringen van Frankrijk en 
Engeland een paar dagen na elkaar de Republiek en in mei 1672 
volgden die van Munster en Keulen. 
Voor een goed begrip van de politieke nasleep van deze oorlog is een 
helder overzicht van het verloop der knjgsverrichtingen niet zonder 
belang Daarom is het gewenst, aan de pogingen om Gelderland tegen 
de invasie te verdedigen en aan de rol die regenten en burgers van de 
Gelderse steden daarbij speelden, bijzondere aandacht te besteden 
Eind apnl was de Roi Soleil al persoonlijk met zijn machtige legers 
van 120.000 man onder bevel van zijn bekwaamste veldheren de 
Maarschalk Turenne en de Prins van Condé m Charleroi aangekomen. 
Ook de minister van oorlog, Louvois vergezelde het leger. Vandaar 
trekt de hoofdmacht door het Luikse land van de bondgenoot naar 
Bonn, dat ook door de Keurvorst van Keulen aan de Fransen 
ter beschikking was gesteld en door Louvois bevoorraad En van 
Bonn uit komt dan de eerste Franse aanval op onze zogenaamde 
Rijnbamère de Rijnsteden die een Staatse bezetting hebben, 
worden een voor een aangetast. 
Orsoy is de eerste stad die in Franse handen valt (2 juni) zonder 
noemenswaardige tegenstand. Binnen een week volgen de steden 
Bunk, Rees, Wezel en Rijnberh (8 juni) De Staatse garnizoenen 
blijken totaal onvoldoende, de vestmgwerken in desolate toestand, 
de magazijnen leeg. Vaak zelfs weigeren de soldaten om te vechten, 
omdat ze geen of onvoldoende soldij krijgen. Johan de Witt zegt 
verslagen 'Is Rijnberk verloren, so is ons Land al half verloren'. De 
njken uit het oosten van het land brengen hun kostbaarheden en 
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huisraad al in Holland in veiligheid Want Holland zal dan toch 
ongenaakbaar gemaakt worden. De inundaties beginnen. Maar dat 
gaat niet zo vlug boeren zijn heus niet vlot met het doorsteken van 
dijken. Pas weken later staan de weilanden blank van Muiden tot 
Gorcum 
In februari was Prins Willem eindelijk aangesteld tot kapitein-
generaal en dan nog maar voor één veldtocht. En nu staan dan de 
onervaren jeugdige Willem van Oranje en de oude jichtige Johan 
Maunts van Nassau (de 'Braziliaan') met de hoofdmacht van ons 
leger aan de Usel bij Doesburg en Arnhem. Volgens Statenbesluit 
moeten zij met nog geen 25 000 man de hele IJsellmie over een 
lengte van Deventer tot Arnhem tot het uiterste verdedigen. 
Pogingen om de rechter-IJseloever van Doesburg tot Useloord (een 
fort bij de afsplitsing van Usel en Rijn) onder water te zetten, 
mislukken door een nalatigheid van de commandant van Doesburg 
Intussen zijn de Bisschop van Munster met eigen en Keulse troepen, 
en de Hertog van Luxembourg aan het hoofd van een Frans hulp-
corps, op 1 juni bij Bentheim samengekomen Daar verdelen ze zich 
Een deel trekt Ovenjsel binnen en verovert enige Twentse plaatsen 
en ook de Gelderse heerlijkheid Bormio en de stad Lochern, zonder 
noemenswaardige tegenstand. De Bisschop zelf gaat via Nordhom 
naar Grol in de Achterhoek, dat zich wel dapper verdedigt, maar zich 
na hevige beschietingen moet overgeven op 9 juni. Ook Bredevoort 
neemt hij in. 

Nadat de Fransen op 7 juni Emmerik hebben bezet, gaat een deel 
van het Franse leger noordwaarts, om van het zuiden uit ook de 
Achterhoek binnen te komen, en verovert het Huis Ulft aan de Oude 
Usel en 's Herenberg zonder slag of stoot. Doetmchem met zijn klein 
garnizoen levert nog slag, maar moet toch dezelfde dag nog capi
tuleren (9 juni). 
De hoofdmacht van het Franse leger onder opperbevel van Koning 
Lodewijk blijft de rechter Rijnoever volgen. De Pnns van Condé en 
Graaf de Guiche onderzoeken een mogelijkheid om over de Rijn, die 
volgens berichten door de grote droogte op verschillende plaatsen 
doorwaadbaar zou zijn, m de Betuwe te komen. Omdat ze wisten dat 
de Prins van Oranje bij Arnhem aan de IJsellmie lag, wilden ze volgens 
Turenne's plan de Usel mijden en door de Betuwe op Holland 
afgaan De Rijngrens met de Betuwe werd daar aan onze zijde 
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beschermd door de commissaris-generaal van de ruiterij, Markies de 
Montbas, een schoonzoon van Hugo de Groot. Met een gering aantal 
voet- en paardevolk moest hij de toegang tot de Betuwe tussen 
Huissen en het Tolhuis van Lobith bewaken. Van die zwakke ver
dediging waren de Fransen op de hoogte gebracht door de Gelderse 
edellieden Barreveld en Bentinck van Kemnade, die in Munsterse 
dienst zouden staan.' 
Tot zijn grote verwondering ontdekte De Guiche op 11 juni dat de 
drie posten langs de Rijn opeens geheel verlaten waren. Nu had in 
Emmerik — zo gaat het verhaal — een 'Roomsgezinde' boer, Jan 
Peters genaamd, aan de Fransen verteld, dat hij een goed doorwaad
bare plek in de Rijn vlakbij het Tolhuis van Lobith zou kunnen 
aanwijzen.2 Nog dezelfde middag gaat de voortvarende De Guiche 
samen met die gids ('wien vaak de moed ontzonk, zodat men hem 
geduriglijk met brandewijn het hert sterken moest')3 die plek ver
kennen. En als De Guiche kan rapporteren dat de overtocht te paard 
inderdaad mogelijk is, besluiten Koning Lodewijk en Condé, die op 
de Eltense berg bivakkeren, de overtocht te paard maar te wagen en 
niet te wachten tot er een brug gelegd is. 

De Guiche beschrijft in zijn 'Mémoires'4 de beroemde of beruchte 
overtocht van de Fransen over de Rijn in de vroege ochtend van de 
12de juni 1672. De keurbende van Frankrijks edellieden te paard 
staat daar aan de oever klaar om de rivier over te steken. 
Als eersten gaan De Guiche met zijn kleurige ridders de stroom in 
naar de overkant. Maar intussen zijn daar de ruitercompagnieën en 
infanterie van generaal Wirtz aangekomen, om de linie, die Montbas 
zojuist had verlaten in te nemen en die beginnen meteen, ook vanuit 
het Tolhuis, fel te vuren op die overtrekkende Fransen. Volgens De 
Guiche schoten ze over de ruiters heen, maar veel paarden maakten 
van schrik zijsprongen, raakten zo van het ondiepe deel af in de 
diepte en werden door de kracht van de stroom weggedreven. Hoe 
dan ook, de Rijn ligt weldra bezaaid met zieltogende ridders en 
paarden temidden van drijvende steken, pluimen en vaandels. Condé 
stuurt dan een heel escadron de Rijn in. Door hun massa houden die 
de stroom beter tegen en zo wordt de overtocht veiliger. Lodewijk 
wil nu zelf ook te paard de Rijn over, maar de jichtige Condé raadt 
hem dit ten sterkste af, bang dat hij dan zelf niet zou kunnen laten 
zijn Koning eveneens te paard te volgen! Lodewijk gaat dan terug 
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naar de Eltense hoogte en Condé volgt zijn escadron in een schuit. 
De onzen probeerden eerst de Fransen die de overkant bereikt 
hadden weer in het water terug te dringen. Maar toen brak van 
Franse zijde een orkaan van vuur los. Onze soldaten en ruiters, maar 
door één kanon beschermd, konden daar niet tegen op, gooiden hun 
geweer neer en riepen om 'quartier'. Condé willigde dat in. 
Maar opeens ging van Franse kant een schot af, waardoor de onzen 
dachten dat het gevecht toch werd voortgezet. Woedend raapten ze 
hun geweren op en in razernij om dit 'verraad' begonnen ze in het 
wilde weg op de Fransen te schieten. Een bloedbad volgde. De 
Fransen gingen de onzen met 'rapieren' te lijf, hun pistolen waren 
nat geworden en niet meer te gebruiken. Condé kreeg twee schoten 
in zijn arm en moest weggedragen worden. Lodewijk XIV en zijn 
broer zagen vanaf de Eltense berg dit bloedige schouwspel aan. Het 
was een complete moordpartij van weerszijden. De bloem van de 
Franse adel heeft hier het leven gelaten. Heel Parijs was in tranen, 
schreef Mme de Sévigné. 

Ook van onze manschappen bleven er maar weinigen over. 'Nog 
stroomt net kleine riviertje langs hun graven, terwijl de Rijn van 
plaats veranderde', schreef de oude O.G. Heldring in het midden van 
de vorige eeuw.5 

Prins Willem en Johan Maurits zagen vanuit Arnhem in ver
twijfeling een eindeloze trek van Franse escadrons die in drommen 
de Rijn overgetrokken waren, de Betuwe overstromen en langs de 
dijk op Eiden afkomen. Ze vreesden dat de Fransen van plan waren 
hen te omsingelen en af te snijden, wat ook best mogelijk geweest 
zou zijn. De Guiche schrijft dat hijzelf met een deel van zijn troepen 
door al die sloten in het Nederlandse landschap in de war raakte en 
bij vergissing eerst de kant van Wageningen opging. 
Maar hoe dan ook, de Prins en gedeputeerden begrepen dat de 
Usellinie tegen deze overmacht niet te verdedigen was en besloten 
nog in dezelfde nacht tot verwondering van de Fransen met de 
hoofdmacht van het Staatse leger naar Utrecht uit te wijken.6 De 
gedeputeerden te velde hadden nog de achterlating van kleine garni
zoenen voor hun steden: Arnhem, Nijmegen, Zuthpen, Bommel en 
Doesburg bedongen, die de vijandelijke opmars overigens natuurlijk 
alleen maar konden vertragen. Nauwelijks een week tevoren had 
Zijne Hoogheid — op het consigne van de Staten Generaal om de 
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IJseLbnie tot het uiterste te verdedigen — nog uitgeroepen, 'dat hij 
van voornemen was, liever te sterven dan vandaar te wijken en dien 
Post niet als met zijn leven te willen verlaten'.7 

In de nacht van 13 op 14 juni trekt de Prins dus met de Staatse 
hoofdmacht over de Veluwe naar Utrecht, waar hij de 15de juni 
aankomt De 16de verschijnt Zijne Hoogheid in de Statenver-
gadenng om verslag te doen. Aan het gewik en geweeg of nog een 
poging gedaan zal worden het om versterking smekende Utrecht te 
verdedigen komt de volgende dag al een eind, als de Pnns door de 
Staten Generaal wordt gelast naar Holland achter de waterlinie door 
te gaan, zonder verder ergens bezettingen achter te laten Utrecht 
zou toch niet te houden zijn, alles moet gezet worden op het behoud 
van Holland. 
Holland is het belangrijkst Holland moet gered worden. 
De 18de juni ligt het leger der Staten achter de waterlinie verdeeld 
over Bodegraven (Nieuwerbrugge), Muiden en Gorcum, respectieve
lijk onder de Pnns, Johan Maurits en generaal Wirtz. 
Nadat Condé naar Emmerik was gebracht om van zijn wonden te 
genezen en de Koning hem daar had bezocht gaan Lodewijk en zijn 
broer met een deel van het leger naar Doesburg en Zutphen 
(13 juni), Doesburg biedt een week tegenstand en moet het dan 
opgeven (21 juni), Zutphen, dat tien dagen weet stand te houden 
valt op de 23ste. 

In de Betuwe heeft Turenne het bevel van Condé overgenomen en 
slaat beleg voor Arnhem, nadat hij de Rijn bij Oosterbeek is over
gestoken Wetende dat de Pnns is vertrokken laat hij meteen de stad 
opeisen door een trompetter, die zoals gebruikelijk met totale uit
roeiing der bewoners dreigt als er geen onmiddellijke overgave volgt. 
Ondanks de paniekstemming waarin de stad verkeert zo vlak na de 
mare van het machtige Franse leger dat in de Betuwe is doorge
drongen, wordt de trompetter teruggezonden met de woorden dat 
Arnhem zich 'ten uytersten zal defenderen'. 
Daar komt echter niet veel van. Vrouwen met kinderen op de arm 
komen de magistraat jammerend smeken een bloedbad te vermijden 
en de stad toch maar over te geven. De burgers en het volk hadden al 
veel 'voornamen' en regenten in hun volgepakte koetsen zien weg
trekken richting Holland. Na de 'inbreuk' in de Betuwe was het hele 
land 'in sulken consternatie, die noch met Pennen te beschrijven, 
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noch met Tongen uyt te spreeken is' Stromen vluchtelingen 
bedekken nu de wegen en proberen bepakt en bezakt op karren en 
schepen naar het westen een goed heenkomen te zoeken 
Als de verdedigers van Arnhem horen dat de Prins, ondanks zijn ge
lofte, al met de hoofdmacht is geweken, voelen ze zich verraden Veel 
soldaten verlaten hun wachtposten Om de mensen weer moed in te 
spreken, maken de magistraat en de officieren hen wijs, dat de Prins 
weer in aantocht is om Arnhem te ontzetten 9 Dat helpt even, tot ze 
begrijpen dat ze bedrogen zijn Dan is er geen houden meer aan 
Bij de tweede eis van de trompetter gaan enige gecommitteerden 
uit de magistraat naar Turenne zélf toe De officieren protesteren 
hiertegen terecht heftig Maar de nog overgebleven regenten bidden 
en smeken 'met tranen in de ogen' mets te doen voor de heren weer 
terug zijn. 
Dan gaan de officieren ook zelf maar mee naar de Koning die bij 
Velp in kasteel Biljoen zit en bedingen daar een accoord op hoogst 
onderdanige manier ('met gebogen knieën'). 
De volgende dag wordt de stad overgegeven (17 juni). 
Gelukkig hebben de andere Gelderse steden met garnizoensbe-
zettingen een heel ander beeld gegeven, al heeft geen enkele stad 
behalve Nijmegen en Zutphen de tegenstand langer dan een week vol 
kunnen houden 
De plaatsen waar de Prins geen Staatse bezetting heeft achtergelaten, 
hebben meestal als open steden geen tegenstand geboden Ze kregen 
dan 'sauvegardes', werden zogenaamd 'in bescherming' genomen Zo 
ging het met de stadjes langs de Veluwerand en de Betuwe. Ze 
werden bezet door de Markies de Rochefort, die van Arnhem uit 
langs Wageningen en Rhenen naar Utrecht trok En zo ging het ook 
met de plaatsen op de Veluwe en langs de Zuiderzee die de Bis
schoppen in bezit namen, ook 'in vrije hoede' Alleen in Harderwijk 
is nog gevochten, door de burgers zelf. 

Tenslotte trekt Turenne vanuit Amhem naar de schansen Knodsen-
burg en Schenkeschans die hij in recordtijd verovert 
Daarna neemt hij Grave en vervolgt zijn zegetocht naar Nijmegen, 
dat op 9 juli moet capituleren En als laatste Gelderse stad verovert 
Turenne nog Zaltbommel op 21 juli na een week tegenstand. 

Op de 18de juni, toen de hoofdmacht van het Staatse leger zich met 
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de Prins achter de waterlinie legerde, was het lot van Gelderland 
eigenlijk al beslist; samen met Utrecht en Overijsel werd het opge
offerd. Maar dat de drie oostelijke provincies zo snel in handen van 
de vijand zouden vallen had toch niemand gedacht. De verslagenheid 
in het hele land was onbeschrijfelijk, maar al gauw ook de woede. 
Overal werd geroepen — maar vooral in Holland en Zeeland — dat er 
verraad in 't spel geweest moest zijn. Dat ons halve land in zo'n 
ijltempo voor de vijand gezwicht was - dat kón geen zuivere koffie 
zijn. 
De katholieken worden gewantrouwd, zij hebben de vijand binnen
gelaten! De staatsgezinden krijgen de schuld, zij hebben de ver
dediging expres verwaarloosd! De rijke regenten, de 'voornamen' die 
met hun kostbare have Holland binnenstroomden en de burgers maar 
onbeschermd achterlieten, dát zijn de schuldigen! De volkswoede 
ontlaadt zich dan weer op de ene groep, dan weer op de andere. De 
ene helft van de bevolking beschuldigt de andere helft van verraad!10 

De poèet Van Bulderen dicht in die dagen wat iedereen dacht: 
Door groot ontrou bedrog, en veel genoote geit, 
is Gelderlandsche macht, helaas terneer gevelt. 
O vuyl vervloekte saek, kost gij и niet versaden, 
Verraders, of most gij uw eygen land verraden?11 

Deze beschuldiging is niet zonder belang, want het gedrag van de 
Gelderse regenten en burgers zal straks, na de aftocht van de vijand, 
bepalend worden voor de manier waarop Gelderland door de bond
genoten in de Unie behandeld wordt. Holland wilde toen zelfs de 
oostelijke gewesten als 'veroverd gebied' beschouwen en ze op grond 
van hun laffe houding niet eens meer in de Unie toelaten. En al is die 
uitsluiting tenslotte niet doorgegaan, Gelderland, Overijsel en 
Utrecht hebben een curatele van dertig jaar moeten doormaken op 
grond van die beschuldiging. 
Van al die aanklachten van verraad — in tijden van nood zo gauw op 
de lippen — is overigens bij nader historisch onderzoek maar weinig 
overgebleven. Althans voorzover het om Gelderland gaat. Wat Over
ijsel betreft lagen de zaken wat gecompliceerder. Maar men moet 
niet vergeten dat een nationaal besef driehonderd jaar geleden nog 
lang niet zo sterk ontwikkeld was als een eeuw later. 
Anders staat het met de beschuldigingen van laflieid. Het is 
helaas niet te ontkennen dat heel wat Gelderse regenten met 
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hun have en goed de benen genomen hebben en zich aldus aan hun 
bestuurstaak hebben onttrokken. 
Maar hoe 't ook zij, de houding van Holland, dat zich, toen de vijand 
het land verlaten had, als rechter van de drie oostelijke provincies 
opwierp en ze als straf voor hun lafheid maar liefst uit de Unie wou 
houden, leek wel erg huichelachtig. 
Holland had makkelijk praten achter die waterlinie. En hoe de 
Hollandse steden vóór de waterlinie zich aan de Fransen hebben 
overgegeven, tart elke beschrijving, zoals aan het voorbeeld van 
Naarden kan worden geïllustreerd.12 

Op de nacht van 20 juni naderde een groep van 160 dragonders de 
poorten van de stad. Een paar vooruitgezonden officieren riepen de 
schildwacht toe, dat het leger des Konings in aantocht was. Hij rende 
naar het stadhuis en iedereen — inwoners, militie en regenten -
vluchtte in panische angst. De dragonders konden zo maar binnen
komen. Een aantal dragonders zat de vluchtelingen nog na tot 
Muiden, 'alwaar sij binnen komende sulke algemeene Alteratie 
causeerden, datter veele Inwoonders in die Verbaastheyt naar 
Amsterdam vluchten'. De magistraat van Muiden wou meteen ge
committeerden naar Amersfoort zenden om de stad aan de Markies 
de Rochefort over te geven, maar daar stak Johan Maurits, die 
Muiden's inundatie liet voltooien, gelukkig een stokje voor. Anders 
was Holland meteen voor de haaien geweest. 
Arnhem's verdediging stak bij deze droevige vertoning nog gunstig af! 
En vergelijk hiermee de moedige houding van de Zutphense burgers 
en met name ook van de vrouwen. Door de krijgsraad van de 12de 
juni te Dieren was na de inval van de Fransen in de Betuwe besloten 
niet alleen de IJsellinie op te geven en het Staatse leger op Holland 
terug te trekken, maar ook was de generaal der artillerie gelast al de 
kanonnen van de Usel maar vast zo gauw mogelijk naar Utrecht te 
brengen. De gedeputeerde te velde Van Beverningk kon in Zutphen 
maar twee van de zeven kanonnen, die de gemeensluiden tegen de 
wil van gedeputeerden en burgemeesters op de wal gebracht hadden, 
er weer af laten halen. En omdat hij haast had om te vertrekken liet 
hij het aan zijn officieren over, de resterende vijf afte voeren. Maar 
na zijn vertrek 'met 's lants coetse zijn die officieren door vrouwen 
en canaille van volck daerin belet, sulcx niet verder daervan gebercht 
heeft connen werden'.13 De officieren moesten het dus opgeven en 
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de vijf kanonnen bleven op Zutphen's wallen. 
De burgerij van Zutphen, zo schrijft ook Valkenier, was 'exemplaar-
lijk geresolveert tot haare Defensie'.14 

Op 17 juni zond Koning Lodewijk, die na de overgave van Arnhem 
met zijn broer de Hertog van Orléans, het Huys den Uylenpas had 
betrokken, een trompetter om de stad op te eisen. In de vergadering 
van magistraat en gemeenslieden zijn de meningen verdeeld. De 
riddermatigen en regenten willen meteen een accoord maken, op 
burgemeester Schimmelpenninck na, itìaar de burgerofficieren willen 
vechten. Zij willen de stad niet zomaar zonder strijd, en zelfs 
'zonder vijant gezien te hebben' overgeven.15 De trompetter wordt 
afgewezen. Maar de volgende dag komt hij weer, nu 'met twee 
Roomsgezinde Edeluyden Benting en Barrevelt' om de commandant 
en magistraat over te halen de stad maar over te geven, anders 
'zou er geen kind in de wieg gespaard worden', want de macht van 
de Koning was uitermate groot. 
Ondanks krachtige protesten van burgemeester Schimmelpenninck 
en verschillende gemeenslieden en burger-officieren, is de meerder
heid voor onderhandelen. 
Maar de minderheid heeft zich tot het laatst toe ertegen verzet. Uit 
de wijze waarop dat ging, blijkt duidelijk hoe zwaar vanouds de stem 
der burgerij in Gelderland telt en hoe groot ook de sociale tegen
stellingen al geworden zijn, die later, na de dood van Willem III in 
1702, in de Gelderse plooierijenbeweging tot uiting zullen komen.16 

De voornaamste woordvoerder der burgercompagnieën, een zekere 
Coulman, wordt door de regenten, die tot een accoord willen 
komen, onder druk gezet om hem van besluit te doen veranderen. 
Maar tevergeefs. Coulman, 'een oud vroom burger', bleef standvastig 
en deed 'onbeschroomd zijn woord'. Nu wordt zijn vrouw onder 
druk gezet: 'Kort daarop wordt Coulman's Vrou door twee by-
sondere meyden aan 't Huys van seekeren Heer daar twee Me-
vrouwens present waren, haastig ontboden, op voorgeven dat haare 
welvaart daaraan hing, alwaar haar wierd voorgehouden dat zij 
haaren man moste stillen eer hij de stad in vuyr en bloet sette, also er 
een Accoort was, daar hij sich tegen stelde. Deze Vrouw antwoorde 
met een mannelijke cordaetheyt: Doet mij man daarmede qualijk, 
laat de Justitie over hem gaan, ik ben daarop gerust, dat hij niet 
anders sal doen, als dat 't best is voor de stad en buyten dat, so heeft 
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hij ook geen authoriteyt om yets te doen. Ja, wiert haar geantwoort, 
U man is Leutenant van de Burgerije en 't is verre gekomen, men 
moet met geen Koning de gek scheeren. Daarop de Vrou wederom: 
Waarom heeft men 't so verre gebracht sonder de Burgerije te 
kennen? De Mevrouwen seyden: 't Is beter geregeert te werden van 
een Koning als van Pelsers en Weevers: waarachtig het is niet om 
Zutphen, maar alleen om Holland te doen en gyluyden hebt er niet 
veel by te verliezen. Het welk Coulmans Vrou hiermede beant
woorde, dat het een muys also seer doet wanneer men haar het vel 
afhaalt als een Deensen Os'.17 

Als tenslotte ook Coulman en zijn mensen zijn gezwicht, wordt 
besloten de burgemeesters Kreynck en Valck samen met Bentinck 
naar de Koning te zenden om te onderhandelen. Maar dan verzetten 
zich burgers en krijgslieden nog tegen hun vertrek, werpen hun 
rijtuigen met stenen en dreigen een kanon op hen te zullen afvuren. 
Bentinck vertrok toen maar alleen en het beleg duurde voort. 
De eerste dagen ging het nog goed, een Franse batterij werd tot 
zwijgen gebracht en er werden zelfs uitvallen gedaan. Maar bij de 
tweede uitval die een Friese kapitein met grote 'couragie' uitvoerde, 
lieten de soldaten hem in de steek en begonnen al te muiten. Deze 
kapitein heeft zich 'op zijn dootbedde beclaegt van dat hem de 
andere Officieren en Troepen soo troulooselijck hebben verlaten, 
ende sube bij de Burgerije van de wallen gezien sijnde, grote ver-
slaegenheit heeft veroorzaakt en alle de Werelt heeft doen oordelen 
dat de stadt bij manquement van ordre tot een prooye van den vijant 
moeste worden'.18 

Zutphen is niet geplunderd. De Franse bevelhebber Montauban hield 
wat dat betreft strenge krijgstucht. Maar de behandeling van het 
krijgsvolk door de bezetter is onmenselijk geweest. Totdat het los
geld was opgebracht werd het hele garnizoen in de Grote Kerk 
gepropt. Met bedelen aan de huizen der burgers werden de exorbi
tante sommen zo snel mogelijk bijeengebracht. Maar intussen waren 
al heel veel mensen in de bedorven lucht gestikt. 

Tenslotte nog enige woorden over de dappere verdediging van 
Nijmegen onder leiding van de bekwame gouverneur Jan van 
Weideren.19 Al weken lang was Nijmegen vanaf het veroverde fort 
Knodsenburg dag en nacht gebombardeerd en beschoten voordat 
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Turenne, die bij Gendt over de Waal was gekomen, Nijmegen 
op 2 juli ook vanaf de landzijde begon te belegeren. Ondanks een 
tekort aan kogels werden de voortdurende stormlopen en aanvallen 
van de vijand steeds afgeslagen. En zonder dat zij de Nimweegse 
burgers 'in haare généreuse standvastigheyt in het minste konden 
verflauwen' werden voortdurend 'bomben en vuyrwerken van pik-
touwen in malkanderen gevlochten' op de stad gesmeten. 'De burgers 
dempten haare keldervensters toe met mist en andere stoffen, setten 
voor haar huysen en op de solders Tonnen en Emmers vol water en 
hiengen bij nacht brandende lantaarnen voor de deuren. Door deze 
algemeene vigilantie deden de vuyrwerken . . . tot verwonderinge van 
den Vyand, weynig operatie'. 
Van het Nassause Bolwerk verdreef de Nijmeegse burgerij de Fransen 
eigenhandig met pieken en stokken. Maar door voortdurende, ook 
nachtelijke aanvallen lukte het de vijand toch bovenop de wallen te 
komen. De 8ste juli 'wierden veele officieren seer swaarhoofdig' en 
meenden dat verdere verdediging zinloos geworden was en zo werd 
dan na een krijgsraad tot overgave besloten. 
De Fransen hebben de verovering van Nijmegen met 1300 doden en 
1100 gewonden moeten bekopen, 'doch die schaade hebben "zij (de 
Nijmegenaren) aan de Fransche naderhand dubbelt moeten boeten 
met onlijdelijke contributies' en losgelden voor klokken en andere 
metalen (ƒ20.000), behalve dan nog het verschaffen van ƒ60.000 
voor voedsel en inkwartieringen. 

De bezetting, de aftocht en de Vrede van Nijmegen 
En zoals Nijmegen verging het iedere stad in Gelderland. Twee jaar 
lang werden de burgers en ingezetenen uitgemergeld door belastingen 
in geld en in natura, afkoopsommen voor roof en plundering, 'ver
eringen' aan de plaatselijke bevelhebbers, de verplichting tot in
kwartiering van het krijgsvolk — ook het doortrekkende — met in
begrip van voeding, vuur en licht, vaak zelfs kleding. 
Ook de steden en dorpen die zich niet verdedigd hadden en meteen 
om sauvegarde vroegen, zoals bijvoorbeeld Tiel, hadden in gelijke 
mate van dit alles te lijden. Van de beloofde 'bescherming' tegen 
roof en plundering was niet veel te merken. Bovendien moest aan de 
personen die ervoor moesten zorgen dat aan stad noch inwoners 
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enige schade berokkend zou worden — ook sauvegardes genaamd — 
ook nog het nodige gecontribueerd worden. 
Rink20 geeft de nodige staaltjes van overlast en 'insolentien' die de 
Tielenaren ondanks de sauvegarde moeten ondergaan. Behalve de 
gewone inkwartieringen vordert Turenne de ene dag 300 zakken 
meel en 30 kannen wijn voor langstrekkende troepen en de andere 
dag weer 4 tonnen bier en 30 pond rundvlees. Nu eens moet de stad 
stof voor kamizolen leveren voor maar liefst 20 compagnieën 
fusiliers. Dan weer moet aan een commandant, die komt logeren, het 
Hof van Arkel worden aangeboden, voorzien van meubels, bedden, 
linnengoed, tinnen borden, tapisserieën en schilderijen. Dan weer 
worden ettelijke amen Rijnse wijn gevorderd om een Franse over
winning in Franche Comté te vieren! 
Het is natuurlijk moeilijk om vergelijkingen te maken, maar men kan 
toch wel zeggen dat de bevolking onder de Munsterse bezetting nog 
veel meer van afpersingen en plunderingen te lijden heeft gehad dan 
onder de Fransen. De Veluwse stadjes, als Hattem, Elburg en Harder
wijk, die eerst door de bisschoppelijke troepen waren ingenomen (en 
hoe! de Bisschop van Munster werd niet voor niks Bommenberend 
genoemd! ) en daarna door de Fransen onder de weinig zachtzinnige 
Hertog de Luxembourg werden bezet, hadden dubbelop te lijden. 
Nauwelijks waren ze de roversbenden van de Bisschop kwijt, of 
Luxembourg kwam met zijn eisen. 

Vast staat, dat bij de overgave van elke stad de vijand vrije uit
oefening van religie heeft geaccordeerd, en die belofte over het 
algemeen heeft gestand gedaan. 
Dat de katholieke bezetters direct na de overgave in elke stad weer 
een of meer van de oorspronkelijke katholieke kerken ter be
schikking van Ьцп geloofsgenoten stelden, was te verwachten. De 
calvinisten in Zutphen hebben natuurlijk wel fel geprotesteerd, toen 
een priester hun protestantse doden geen plaatsje gunde in de nu 
weer 'gewijde aarde' van de St. Walburgkerk en ijverig begon de 
kisten naar boven te halen. Maar over het algemeen wordt weinig 
gewag gemaakt van strubbelingen. Dat is ook begrijpelijk als men 
bedenkt dat alle mensen in deze benarde omstandigheden gelijkelijk 
te lijden kregen door de rigoureuze eisen van de bezetters, die geen 
onderscheid maakten tussen katholieken en protestanten als het op 
contributies en belastingen aankwam. Er zal eerder een toenadering 
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tussen de twee groepen gekomen zijn, een gevoel van Schicksalsge
meinschaft: we zitten nu allemaal in de ellende. Het maakt dan ook 
de indruk, dat de verhouding tussen de katholieke en gereformeerde 
bevolking goed is geweest. 
Soms hebben de katholieke hoogwaardigheidsbekleders nog ge
probeerd voor de burgerij enige verlichting van de bezettingslast 
te bereiken. Zo heeft de Apostolisch Vicaris Van Neercassel de 
belangen van de Wageningse ingezetenen bij Condé bepleit en in 
februari 1673, op verzoek van de Staten van Utrecht, zelfs een tocht 
door sneeuw en ijs naar Parijs ondernomen om Lodewijk XIV per
soonlijk op de hoogte van de erbarmelijke toestanden te stellen.21 

Of het veel geholpen heeft schijnt zeer de vraag, maar het geeft een 
beeld van de situatie. 

In de loop van 1672 gaan de krijgskansen keren. Als op 4 en 
9 juli 1672 de Prins tot Stadhouder van Holland en Zeeland en tot 
kapitein- en admiraal-generaal van de Unie is uitgeroepen, komt er al 
een kentering in de hele situatie. Voor Karel II is met de verheffing 
van zijn neef al een belangrijke wens vervuld, zodat zijn aandeel in de 
oorlog slinkt. De Ruyter had in een aantal zeeslagen overwinningen 
behaald en kreeg op 8 juli bevel gevechten met de Engelsen te 
mijden. Bommenberend, die in augustus van Groningen was wegge
slagen, verloor eind 1672 ook nog Coevorden. 
In 1673 verbeterde de situatie nog verder; ook wat betreft onze 
internationale positie. Want de Spanjaarden, die eerst onzijdig ge
bleven waren, verbinden zich nu met ons en beginnen ons nu 
daadwerkelijk te helpen. En ook de Keizer wordt nu toch wel 
ongerust door de groeiende Franse macht. 

Hij laat zijn troepen onder de beroemde Montecuculi naar de Rijn 
oprukken. De Prins van Oranje, die in september Naarden had 
veroverd, trekt ook naar de Rijn en samen met de Oostenrijkers en 
Spanjaarden slaan de bondgenoten in oktober 1673 beleg voor Bonn, 
dat op 17 oktober in hun handen valt. Hiermee zijn de Fransen hun 
belangrijk bevoorradings- en contactpunt kwijt. Deze verovering van 
Bonn blijkt een definitief keerpunt in de oorlog, 's Zomers was 
Holland nog bereid geweest Maastricht en onze Achterhoek af te 
staan, maar nu niet meer. De Koningen zingen een heel toontje lager. 
Nog vóór het einde van 1673 zien de Fransen zich genoodzaakt 
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verschillende steden in Nederland te ontruimen. De Franse bezetting 
trekt eerst uit de Hollandse steden en Utrecht. Dan volgt Gelderland. 
Einde 1673 verlaten de Fransen Wageningen, Elburg, Harderwijk, 
Hattem, Bommel en Doesburg. En in april en mei 1674 volgen 
Zutphen, Tiel, Culemborg, Dieren, Arnhem en Nijmegen. En in 
dezelfde maanden moeten ook de Bisschoppen van Munster en 
Keulen Twente en de Achterhoek ontruimen (zij kregen het te 
moeilijk in eigen land door plunderingen van de Franse troepen! ). 
Overal dezelfde gang van zaken bij het wegtrekken van de bezetters. 
Tienduizenden guldens worden gevorderd als afkoop om vernielingen 
en plunderingen van fortificaties, wallen en huizen te voorkomen. 
Voor het ontbrekende geld worden honderden gijzelaars meegevoerd 
en bovendien werd er vaak toch nog geplunderd. De behandehng van 
de gijzelaars was slecht; velen kregen nauwelijks te eten. Tadama 
vertelt" hoe in Zutphen de moedige burgemeesters Valck en Van de 
Wall, en een tiental bekende burgers door Franse soldaten uit hun 
huizen werden gehaald en als gijzelaars meegevoerd. De Zutphenaren 
waren erg bezorgd over hun toestand en betaalden zo gauw mogelijk 
een ƒ31.000 op de geëiste afkoopsom (ƒ70.000) af. Maar de Prins. 
misnoegd over de gedane betalingen, kwam tussenbeide en verbood 
uitdrukkelijk verdere betalingen. Omdat de toestand van de gijzelaars 
derhalve 'zeer treurig' werd, hebben de Zutphenaren toen stiekem 
('buiten voorkennis van den prins') toch het geld naar Maastricht. 
waar de gijzelaars waren ondergebracht, gestuurd om hen te ver
lossen. 

Het Gelderse volk was volkomen verarmd toen de vijand aftrok. De 
boeren waren er zo mogelijk nog ernstiger aan toe; hun akkers 
vertrapt, de boerderijen leeggeroofd, de veestapel vernietigd. In het 
Markeboek van Zutphen staat te lezen hoe ook jaren later aan de 
meier op de boerderij Wayenberg zijn schulden maar zijn kwijtge
scholden, 'vermits hij in 1672 alle het sijnige door den oorlogh heeft 
verloren'. 
Dat ook veel stedelingen een bankroet nabij waren, daarvan mag Tiel 
als voorbeeld gelden. 'Vele eigenaren van huizen waren gedurende 
het verblijf der Franschen te Tiel zoo verarmd, dat zij buiten staat 
waren hunne woningen te herstellen, zoodat de Regering zich ge
noodzaakt zag, dezelve te laten afbreken en de ledige erven te 
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verkoopen. De stadsmuren waren op verscheidene plaatsen in
gestort'. 'Zelfs in 1688 werden de vervallen vakken muur nog met 
palissaden bezet'.23 

Iedereen hoopt nu op vrede en geleidelijke terugkeer naar normale 
omstandigheden. 

In februari 1674 hebben Holland en Zeeland het stadhouderschap 
van Prins Willem III erfelijk verklaard, en ook de Staten Generaal 
hebben zijn macht vergroot door zijn opperbevel over leger en vloot 
tot een erfelijk ambt te verheffen, dat op 's Prinsen mannelijke 
nakomelingen zou overgaan. 
Karel II is nu geneigd op het vredesaanbod van de Staten Generaal in 
te gaan. Er volgt een briefwisseling over de vredesvoorwaarden en op 
19 februari 1674 wordt de Vrede van Westminster met Engeland 
gesloten. Karel's voornaamste doel met deze oorlog: zijn neef aan de 
macht brengen, was bereikt. De prinsgezinde partij had in de Neder
landen gewonnen; de Loevesteiners was de mond gesnoerd; de lastige 
De Witten waren zelfs uit de weg geruimd.24 

Kort daarna (op 22 april en 1 mei) werd ook met de Bisschoppen 
vrede gesloten. Alle veroverde gebieden moesten zij teruggeven: 
In de zomer van 1673 waren te Keulen ook met Lodewijk al 
onderhandelingen begonnen, maar die waren afgesprongen op zijn 
onwil om genoegen te nemen met de Graafschap Zutphen en Hulst 
in Zeeuws Vlaanderen. Maar als dan midden 1674 verschillende 
Duitse vorsten, verbitterd over de plunderingen in hun land door hun 
Franse bondgenoten, zich bij de Keizer gaan aansluiten, bindt 
Lodewijk XIV nog verder in. Maastricht en Grave zouden hem 
nu genoeg zijn. Maar in de zo te onzen gunste veranderde 
constellatie, is de Republiek daar thans niet meer toe genegen. En zo 
slepen de onderhandelingen zich voort. Maar de oorlog wordt niet 
meer op Gelders grondgebied gevoerd. 
Eind 1675 besluiten de partijen met de Engelsen als bemiddelaars 
een groot algemeen vredescongres op breder basis dan het bestaande 
overleg te Keulen te openen. Als plaats voor dit congres komt ten
slotte Nijmegen uit de bus.25 Dat had nogal wat voeten in de aarde 
gehad, want onze Staten Generaal wilden eerst de vrije uitoefening 
van de katholieke godsdienst niet toestaan! Paus Clemens X weiger
de een nuntius naar een stad op ketters gebied te sturen. Gelukkig 
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voor de stad Nijmegen was zijn opvolger in 1676 (Innocentius XI) 
bereid met de Staten in overleg te treden, die op hun besluit 
terugkwamen. En zo kon dan nog m 1676 alles in het werk gesteld 
worden, om Nijmegen in staat te stellen de 'Hoog Mogende gedesig-
neerde Ambassadeurs en Plenipotentianssen van den Ke\ser. 
Koningen, Republicquen, Princen en Potentaten die tot Nijmegen 
voornoemd staan te komen' een passende ontvangst te bereiden BIJ 
het gebouw van het Burgerweeshuis waar de pauselijke nuntius zijn 
intrek zou nemen, werd een grote kapel gebouwd Verder werden de 
'quade wegen tusschen de steden Nimegen en Arnhem ten aller-
spoedigsten sonder tydtversuym gerepareerd ende bruykbaar ge
maakt'. De stad Nijmegen met directe omgeving werd tot neutraal 
gebied verklaard Het regelen van de paspoorten, de préséance en de 
etikette nam ook nog een paar maanden in beslag, maar in juni 1676 
was het congres voltallig en konden de besprekingen beginnen. 
Al in hetzelfde jaar doet de Franse gezant namens Lodewijk XIV aan 
de Republiek voordelige vredesvoorstellen, maar steeds worden ze 
door Prins Willem III afgeketst. Hij wil doorvechten, om een op
timale positie bij de onderhandelingen te bereiken De strijd gaat 
maar door in de Zuidelijke Nederlanden, ondanks de vredeswil van 
alle kanten. 

Alleen voor de stad Nijmegen was het bepaald een buitenkansje dat 
de vredesonderhandelingen zo lang — meer dan twee jaar -
duurden. Al in juni 1676 waren de Franse gezanten in kleurige 
costuums in hun met zes paarden bespannen schitterende equipages 
de stad binnengetrokken De njke pauselijke nuntius in zijn paarse 
gewaad met diamanten kruis had het meeste bekijks. De gezanten 
boden elkaar prachtige feesten en maaltijden aan, zodat de stad 
daverde van vertier. Al gauw moesten er reglementen vastgesteld 
worden die het toezicht op de openbare plechtigheden regelden en 
het gedrag van de talloze uitheemse bedienden der gezanten binnen 
de perken moesten houden' 

Vanwege de nauwe straten mochten met meer dan twee pages en vier 
lakeien terzijde van de rijtuigen lopen, lakeien mochten op straat 
geen degens en stokken dragen en de pages slechts kleine stokjes Er 
werden zelfs lijfstraffen afgekondigd als iemand ter zake van zijn 
'geestelijke' kleding met woord of daad werd lastig gevallen' 
Steeds zijn de vredesvoorwaarden bijna getekend of er dagen alweer 
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moeilijkheden. Begin augustus 1678 is eindelijk overeenstemming 
bereikt en op 10 augustus is dan tenslotte de Vrede van Nijmegen 
getekend. Lodewijk XIV zal ons alle veroverde gebieden teruggeven, 
zelfs Maastricht, bovendien biedt hij de Republiek een voordelig 
handelsverdrag aan. 

Politieke nasleep voor Gelderland het Regenngsreglement van 1675 
De Vrede van Nijmegen heeft voor de Unie als geheel gunstige 
perspectieven geopend Maar hoe staat het nu met de positie van de 
dne gewesten, die twee jaar lang bezet gebied zijn geweest, in die 
Unie9 Worden zij weer als zelfstandige leden tot de Unie toege
laten9 Ja, dat wel Maar onder een oppergezag, dat van de vrije stem 
der burgers, die juist in Gelderland zo luid had geklonken, met veel 
overliet. Nijhoff heeft het meer dan honderd jaar geleden al kern
achtig uitgedrukt in de woorden 
Toen Lodewijk XIV zich m 1672 met gedugte magt op de Neder
landen wierp, om die als een wisse prooi te verslinden, was Gelder-
bnd het eerste gewest, dat de scherpte zijner klaauw gevoelde. Het 
leger van den Staat trok verschrikt terug van den verschansten 
IJsseloever, om Holland te behouden, en gaf in de hoogere streken 
steden en platteland aan plundering, brand en brandschatting prijs 
Toen de kloeke maatregelen van den jeugdigen stadhouder, door de 
Voorzienigheid begunstigd, het verder doordringen des vijands 
hadden belet, toen werden nog in Gelderland de spaarpenningen uit 
het diepst der beurze opgebragt om zijnen spoedigen aftogt te 
koopen. En nogtans werd niet aan Gelderland, als aan een vnend uit 
de schipbreuk ontkomen, door de overige gewesten de broederhand 
gereikt Het moest zich vernedering getroosten, om zijne plaats in de 
Unie te kunnen hernemen.26 

Al in de zomer van 1672 was in de Statenvergadering besloten om 
Gelderland, Utrecht en Ovenjsel met meer in de Unie-vergade ringen 
- de Staten Generaal dus — toe te laten De Gelderse Staten wilden er 
nog over praten, maar dat werd geweigerd. Toen nu eind 1673 de 
vijand zich uit de bezette gebieden begon terug te trekken, kwam de 
vraag weer ter sprake óf en zo ja, hoe die drie gewesten opnieuw m 
de Unie zouden worden opgenomen Knjgen de heroverde gewesten 
weer dezelfde staat en rang9 Er is verschil van mening. Holland 
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wüde de dne provincies buiten de Unie houden en ze als veroverd 
gebied beschouwen en van Utrecht zelfs enige gebieden bij Holland 
trekken, alles zogenaamd als straf voor lafheid en plichtsverzuim bij 
de verdediging in 1672. Maar waarschijnlijk was de ware reden een 
andere, namelijk dat Holland de zo danig berooide provincies eigen
lijk wel kwijt wou om financiële redenen In elk geval was de 
toevoeging 'totdat zij weder in staat zouden zijn haar aandeel in de 
quoten te betalen' wel veelzeggend. Maar de Prins, naar zijn mening 
gevraagd, zag de situatie anders in en gaf als zijn oordeel (Advvs 
Concihatoir) dat de drie gewesten wel weer op de oude voet in de 
Unie zouden moeten worden toegelaten. 'In Holland waren ook wel 
Steden, die sig op de aankomst van den vyand, niet ten beste 
verdedigd zouden hebben', zei hij terecht ι η Maar wei stelde hij enige 
voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot inundatie van 
grensgebieden langs Rijn en IJsel, indien dat nodig zou zijn, nieuwe 
indeling der quoten (procentsgewijze aandelen die elk gewest moest 
opbrengen voor de algemene uitgaven der Unie) en afstand door 
Gelderland van een van zijn twee plaatsen in de Raad van State aan 
Groningen 2 8 De Staten van Holland gingen hiermee accoord en 
brachten dit in de Staten Generaal Maar voordat de Staten Generaal 
hierop een besluit namen, drong Holland er bij de andere gewesten 
bovendien nog sterk op aan, dat Zijne Hoogheid de Pnns gemachtigd 
zou worden om de regeringen in het Sticht (dat al bevrijd was) en 
daarna ook, zodra de vijand vertrokken zou zijn, in Gelderland en 
Ovenjsel, te 'veranderen' 2 β Het volk had immers, zo beweerden de 
Hollandse Staten, net als m hun eigen provincie 'misnoegen opgevat 
tegen eemge Regenten, die zig te zeer gehouden hadden aan de 
maatregels der voorgaande stadhouderlooze Regeennge'. Men vond 
het dus raadzaam dat ook in de oostelijke gewesten, evenals dit in 
1672 in Holland en Zeeland was gebeurd, de regenten die de Loeve-
steinse factie waren toegedaan, zouden verdwijnen 
Bij resolutie van 20 april 1674 verenigden de Staten Generaal zich in 
hoofdzaak met die Hollandse besluiten, waarvan dan het belangrijk
ste was dat het Advys Concihatoir van de Pnns werd gevolgd, te 
weten dat de dne oostelijke provincies weer op de oude voet in de 
Unie werden toegelaten op de voorwaarden die de Pnns en Holland 
hadden aangeraden. 
Zo machtigden de Staten Generaal Zijne Hoogheid om de regeringen 
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in het Sticht en de andere twee gewesten te 'veranderen', maar met 
de uitdrukkelijke toevoegingen 'voor deze rey s alleen', 'zonder in 
praejuditie of consequentie te worden getrokken' en 'zonder be
nadeling der privilegien'.28 In de praktijk is van deze toevoegingen 
niet veel terecht gekomen. 
De Pnns begaf zich direct op 25 april in plechtige optocht naar 
Utrecht, dat al door de vijand verlaten was en stelde er een geheel 
meuwe hem welgevallige regering over het gewest en de stad aan. 
Verder maakte hij een nieuw Reglement op de Regering van 't Land 
en de Steden, hetgeen meteen goedgekeurd en bezworen werd. Bij 
dit Regenngsreglement gaf hij aan de Stadhouder - dus aan zich
zelf- in overleg met de nieuw benoemde heren, voortaan de be
voegdheid tot aanstelling van alle magistraten en tot vervulling van 
alle belangrijke posten Utrecht werd geheel afhankelijk van de 
Stadhouder die in feite de macht van een absolute vorst kreeg. Van 
de heersende stemming tegenover de oostelijke provincies heeft de 
Pnns dus gebruik gemaakt om zijn macht aldaar door die Regerings
reglementen aanzienlijk en blijvend te vergroten. 
Zodra Gelderland en Ovenjsel door de vijandelijke troepen verlaten 
waren, had de Prins zich door de Staten Generaal het recht laten 
geven om ook daar 'provisioneel de wet te verzetten'. Door zijn 
gemachtigden kon hij dus in Gelderland, zodra een stad bevrijd was, 
de zittende regering laten ontslaan en provisioneel nieuwe regenten 
laten aanstellen. Pas het volgend jaar zou de Prins zelf daarheen gaan 
om 'orde op zaken te stellen'. In het jaar 1674 was hij nog te zeer 
bezet met de oorlog, die in de Spaanse Nederlanden werd uit
gevochten. 

De manier waarop de Prins de stedelijke besturen veranderde, veroor
zaakte nogal eens moeilijkheden. 
De legende wil dat Willem III de magistraten die gevlucht of op 
andere manier bij de verdediging van hun steden waren tekort 
geschoten, niet herbenoemde en door anderen verving 29 

De werkelijkheid was anders. Juist de gevluchte regenten kregen vaak 
hun vroegere aanstelling weer terug. Dat de manier waarop de Pnns 
'de wet verzette' met overal in goede aarde viel, laat zich dus wel 
verklaren Zo was het ook in Wageningen.30 Daar waren in 1672 
voordat de Fransen de stad in bezit namen een aantal regenten en de 
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secretaris van de stad, een zekere Aquilius, naar Holland gevlucht. 
Intussen had een geïmproviseerde regering de onaangename taak van 
het bestuur der stad in deze omstandigheden waargenomen, met 
dr. Willem Junius als secretaris. 
In november 1673 ontruimen de Fransen Wageningen en even later 
wordt de hele magistraat door gemachtigden van de Prins afgezet en 
provisioneel vervangen door hem welgevallige regenten, waaronder 
ook weer degenen die destijds gevlucht waren, in de eerste plaats die 
mr. Aquilius. Pas op 13 juni komt deze Aquilius in de stad aan 
en brengt instructies mee. Dus meer dan een half jaar na de af
tocht van de Fransen konden de zaken van administratie eindelijk 
worden afgewikkeld. Het wachten was kennelijk geweest op Aquilius, 
volgens Messen 'een werktuig van de Prins, zoals die er overal een 
had'.31 

De volgende dag — 14 juni 1674— breekt een oproer van de ge
meente uit, die van deze secretaris blijkbaar niet veel moest hebben, 
en hem beschouwde als oorzaak van alle verkeerde maatregelen die 
in de laatste tijd genomen waren. Toen Aquilius bij zijn huis in de 
Achterstraat (thans Herenstraat) kwam, stond daar al een dreigende 
menigte. Aquilius was blij dat hij zijn huis nog in kon. Maar toen 
begon de menigte op zijn deur te slaan en wilde het huis aanvallen. 
De inderhaast ontboden schout greep iemand bij de kraag, maar toen 
kwam het volk met messen op die schout af, zodat hij het maar 
'raetsaem vond syne prise te laeten'. 

De schout riep nog: 'Weet dat ick repraesentere de Hoogheyd van 
het Land en de persoon van Sijn Hoogheyd', waarop geantwoord 
werd: 'Hier is geen Prins van Orange, daer is geen Justitie, gy doet 
ons geen recht, wij willen ons selven rechten'. Pas 's nachts was het 
tumult gestild. 
De schout verzocht nog dezelfde nacht om militie te zenden, die de 
volgende dag, toen de relletjes aanhielden, nog van vuurwapens 
gebruik maakte. 
Aquilius schreef in zijn 'Memoriael', dat de belhamels allemaal 
'papisten' waren. Ook daarna had hij met de Wageningers nog heel wat 
te stellen. Niet alleen met de katholieke drost Montfoort, die zijn 
'kasteel' niet uit wilde, maar ook met de oud-secretaris Junius die het 
vertikte om het stadszegel, het protocol en de archieven af te geven. De 
nieuwe magistraat kwam een paar keer 'en bloc' naar Junius' huis om 
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hem te verhoren, zonder resultaat. Zelfs dreigementen met boete en 
verbanmng hielpen mets Junius schold de magistraat uit en sprak 
'met grote onstuimigheid en vehementie', dat hij er nu met over 
dacht, en dat hij de zaken misschien wel eens zou overgeven, als het 
hem 'te passe quam'. De regenten moesten afdruipen. Pas op 
1 oktober gaf hij de boeken over Maar blijkbaar is hij toch weer in 
genade aangenomen, want in 1678 staat hij als schepen ingeschreven 
en ook nog in vele volgende jaren. 
Zoals uit de Wagenmgse affaire al blijkt was niet iedereen gelukkig 
met het na het verdwijnen van de vijand gevoerde beleid. Zo moesten 
de katholieken de kerkgebouwen die ze twee jaar lang in bezit 
hadden gehad weer afstaan en plotseling weer terug naar hun schuil-
kerkjes en schuren. Dat dat in sommige Gelderse steden — met alleen 
in Wageningen — nog wel eens moeilijkheden heeft gegeven met 
weerspannige 'papisten', laat zich denken. Geestelijken als Neercassel 
die hadden verwacht dat de positie van de katholieken ook bij een 
uiteindelijke overwinning van de Republiek in het algemeen zou 
verbeteren, zijn in die hoop teleurgesteld' 32 Zo'n verdraagzaamheid 
viel van Willem III met te verwachten. 
Wanneer de Prins een jaar later door het verloop van de oorlogshan
delingen in de gelegenheid is zich persoonlijk met de politieke zaken 
in de oostelijke provincies te bemoeien, achten zijn raadgevers de tijd 
gekomen voor de volgende stap Raadpensionaris Fagel had zijn 
invloednjke familieleden in de Nijmeegse regering (zijn broer Nico-
laas en zijn zwager Willem van Hoekelom) al aan het werk ge
zet en de Bentincks — vrienden van de Prins — bespraken met de 
Gelderse Ridderschap hoe hem meer macht en aanzien te geven En 
zo kwamen dan op 29 januari 1675 de Gelderse kwartieren bijeen, 
die eenparig besloten om de Prins de titel van Hertog van Gelre en 
Graaf van Zutphen aan te bieden 'uit erkentenis voor zijn uit
stekende diensten' De Prins had de hertogshoed graag aangenomen, 
maar wilde eerst zeker zijn dat de andere gewesten het ermee eens 
waren. In de Hollandse en Zeeuwse Staten bleken nu veel steden 
nogal wat bezwaren te hebben. Vooral Zeeland had kennelijk geen 
zin in een precedent waarbij de Stadhouder kon optreden als souve-
rein en stelde hem de bijbelse Gideon tot voorbeeld, die als Israels 
nchter het aangeboden erfelijk koningschap had geweigerd. In een 
boze brief aan Zeeland toonde de Prins zich diep beledigd door die 
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vergelijking. De Staten van Holland vonden het zelfs nodig in een 
plakkaat de doodstraf af te kondigen voor ieder die het zou wagen te 
beweren dat de Stadhouder naar souvereiniteit streefde! 
Op de Landdag (29 februari 1675) dankte de Prins in persoon 
hartelijk voor het vererende aanbod, maar wees het niettemin af. Wel 
aanvaardde hij het erfelijk stadhouderschap over de provincie Gelder
land. Maar dat een zuidwester stormpje die hertogshoed al had 
weggewaaid voor hij hem op had kunnen zetten, was wel een 
teleurstelling. 
Op dezelfde Landdag leest Willem III meteen het Regeringsreglement 
voor, waarbij hij zich een dictatoriale macht heeft toegemeten, zo 
mogelijk nog groter dan in Utrecht (april 1674) en straks in Overijsel 
(maart 1675).33 

Volgens dit Gelders Regeringsreglement komt de keuze der stedelijke 
magistraten (die totnogtoe zichzelf aanvulden, veelal uit lijsten door 
de gemeenslieden opgesteld) voortaan zonder meer aan de Erf-
stadhouder, die de raadsleden om de drie jaar en de burgemees
ters en schepenen elk jaar mag 'continueren' of Verlaten' (en ver
vangen door een ander). Van 'voor deze reys alleen' is dus niet 
veel terechtgekomen! Ook de gemeensmannen, een college van 
burgers, gildemeesters en vertegenwoordigers van broederschappen 
en compagnieën, mag de Stadhouder voortaan voor het leven be
noemen, maar het staat hem ook vrij de opengevallen plaatsen maar 
open te laten. Verder benoemt hij de leden van het Hof, de Reken
kamer, de afgevaardigden naar de Staten Generaal, de admiraliteits
colleges, enz. enz. Kortom alle benoemingen van enig belang zijn in 
zijn hand. 

Nadat hij dit reglement heeft voorgelezen, zal het bekrachtigen van 
de verleden jaar in Gelderland uit zijn naam gedane provisionele 
magistraatsbenoemingen zijn eerste daad zijn. 
Gelderland is nu dus in een positie van volkomen onderworpenheid 
gebracht. Zijn al die harde bepalingen maar meteen door iedereen 
geslikt? Neen, niet door iedereen. Zowel op de Landdag zelf als 
direct daarna werden op voorstel van het Nijmeegse kwartier pro
testen ingediend.34 Maar van protesterende mensen moet de Prins 
niets hebben. Ze worden de volgende keer eenvoudig niet meer 
benoemd. Is het wonder dat er verder tijdens het leven van de Prins 
weinig van oppositie bleek? 
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In de zevenentwintig jaar dat Prins Willem III met vrijwel absolute 
macht over Gelderland geregeerd heeft, gold zijn belangstelling uit
sluitend de buitenlandse politiek. Zijn hele leven heeft hij gewijd aan 
het beteugelen van de ontembare expansiedrift van Lodewijk XIV, 
om zodoende het Europese machtsevenwicht te bewaren. In de 
Europese geschiedschrijving staat Willem III dan ook te boek als een 
figuur van formaat. Maar al moge zijn bewind voor de Europese 
constellatie als geheel gunstig zijn geweest, voor Gelderland zelf kan 
dat onmogelijk gezegd worden. In Gelderland kwam hij bij voorkeur 
om er in de bossen van het Loo of op de 'Wiltbaan' bij Dieren met 
zijn Gelderse vrinden te jagen. Omdat de Prins zoveel tijd buiten ons 
land doorbracht, te velde en later ook in Engeland, moest hij het 
bestuur wel overlaten aan zijn 'creaturen' en 'afhangelingen'.die het 
belang van het gewest meestal ondergeschikt maakten aan hun eigen 
belangen. 

Wat de burgers van Gelderland in hun hart hiervan vonden, zou 
tijdens de Plooierijen pas goed blijken! 
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II De Plooierijen 
1702-1718 

Opkomst der plooierijenbeweging na de dood van Stadhouder 
Willem III 
Uitgeput en verarmd hadden de Gelderse burgers in februari 1675 de 
harde bepalingen van de Regeringsreglementen, die aan de Prins van 
Oranje een dictatoriale macht gaven, aanvaard. Overal lagen nog de 
puinhopen en de mensen waren alleen maar blij dat de ellende nu 
achter de rug was en dat Willem er nog voor gezorgd had dat 
Gelderland niet als veroverd gebied behandeld zou worden. Ze waren 
Oranje nog dankbaar dat ze er zo goed afkwamen, en beschouwden 
hem als redder uit de nood. Ze hadden hem zelfs de hertogshoed 
willen geven. Maar hij kreeg nog iets veel mooiers: de koningskroon 
van Engeland. 'Toen kaatste de glans die van die koningskroon 
afstraalde terug op de feestmalen en jagtpartijen, waarvan het vorste
lijk Loo en Dieren getuigen waren; en het oog van het volk hierdoor 
verblind, sloot zich voor het schier onbepaalde gezag van den Stad
houder en de daaruit voortvloeyende aanmatigingen der meest aan
zienlijke geslachten.'35 Maar toen de herinnering aan de bezetting 
vervaagde, de belastingen onrustbarend stegen en alweer voor de 
zoveelste keer een nieuwe oorlog dreigde, díe Willem tegen Lode-
wijks expansiedrift in de zin had, toen begon de gewone burger 
wantrouwig te worden en zich te bezinnen op de onbeperkte macht 
die aan hun Stadhouder was overgedragen. En toen het bericht van 
zijn dood uit Engeland kwam, 'de jagthoorn op de Veluwse heuvelen 
niet meer klonk, de stadhouderlijke stoel in's Landschaps vergader
zaal met zwart behangen was, toen was de begoocheling verdwenen 
en de oogen schenen geopend te zijn om in het Regeringsreglement 
een knellende band tot verkrachting van ouder vrijheden en regten te 
zien.'35 
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Naar de mening van de burgers was in de afgelopen regeringsperiode 
nauwelijks meer gevraagd. En als er naar gevraagd was en die mening 
beviel de Prins niet, dan werd zo'n man de volgende keer niet 
herkozen. De stem van gemeenslieden, gilden en broederschappen 
was practisch uitgeschakeld en dat in Gelderland waar van oudsher 
de gemeente in de plaatselijke besturen zoveel invloed had gehad! 
Al onder de Gelderse Hertogen hadden de magistraten de plicht om 
in belangrijke zaken van financiën, justitie en pblitiek (bijv. bij 
vaststelling van belastingen, besluiten over oorlog en vrede) het 
oordeel in te winnen van de gildemeesters, schutterijen en gemeens-
lieden. Deze burgerlijke medezeggenschap was een privilege dat later 
door Maximiliaan en Karel V is bevestigd. Zelfs hadden in sommige 
steden als Nijmegen de gemeenslieden het recht van 'keur' van de 
magistraat, hetzij door het stellen van een nominatie, hetzij door de 
benoeming zelf op nominatie van de magistraat. De Oranje-stad
houders Maurits, Frederik Hendrik en Willem II hadden de stedelijke 
privileges van magistraat en gemeenslieden soms wel aangetast, maar 
in het stadhouderloos tijdperk (1650-1672) waren die privileges en 
de invloed van de gemeenslieden weer hersteld. 
Door het Regeringsreglement van 1675 heeft Prins Willem III een 
belangrijk brok traditioneel zelfbestuur aan de Gelderse steden ont
nomen. 

In dit opzicht week de situatie in een provincie als Gelderland 
volkomen af van de toestand in Holland. Dáár was in 1581 door de 
Staten van Holland en Prins Willem I alle politieke macht aan de 
gilden en schutterijen ontnomen (resolutie 17 maart 1581). De gilden 
zouden van toen af niet meer geraadpleegd worden. Amsterdam 
heeft nog tegengesparteld, maar de resolutie kwam erdoor!36 Zo 
werd dus in Holland alle macht gelegd bij het regentenpatriciaat. In 
Gelderland was enerzijds de macht van de ridderschap — niet alleen 
in de Provinciale Staten maar ook in de steden — veel groter dan in 
de westelijke provincies, waar bovendien nog maar heel weinig edel
lieden woonden. Daarbij was er hier, doordat van de vroeger zo 
bloeiende handel in de steden langs de Usel de finefleur af was, een 
regentenpatriciaat aan 't bewind gekomen dat beslist veel minder 
macht had dan de regenten in het westen. De kleinere burgerij 
daarentegen had hier door de verplichte raadpleging van het College 
van Gemeenslieden, met gilden en burgercompagnieën als belangrijke 
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organisatievormen op de achtergrond, een macht die een zeker 
tegenwicht kon vormen tegenover adel èn regenten. 
De regenten in Gelderland namen dus een tussenpositie in. Boven 
hen troonde de ridderschap, wier stem in elk kwartier evenveel 
waarde had als alle steden van dat kwartier bijeen, terwijl in Holland 
de stem van de ridders als één stem gold tegenover 18 stemmen van 
de 18 steden. En onder zich hadden onze Gelderse regenten rekening 
te houden met de gemeenslieden, vertegenwoordigers der burgerij, 
die er veel meer te vertellen had dan in Holland. 
Evenals in Holland waren er ook in Gelderland facties; hier in sterke 
mate bepaald door het aristocratisch verleden. De ridderschap met 
name heeft altijd een uitgebreide clientele uit de burgerij die de 
horizontale sociale geledingen vertikaal doorkruist. Die patronagever
houdingen ontstaan door dienstverhouding, peetschap en ten dele 
ook door bastaarden die deel gaan vormen van de burgerij. Zo houdt 
de adel zijn greep op de burgers. 
Maar in de 18de eeuw komen er tekenen, dat de kleinere burgerij een 
meer zelfstandige rol gaat spelen doordat zij een grotere econo
mische macht krijgt, terwijl de ridderschap juist door de verminde
ring van waarde van haar landgoederen in economisch opzicht achter
uit gaat.37 De adel komt vaak in het krijt te staan bij burgers, die ter 
verzekering van die schulden landgoederen in leen eisen. In de pro
cesstukken uit de 18de eeuw komt men in de archieven veel van die 
overdrachten tegen. Bovendien gaan meer burgerzonen studeren, en 
werkelijk studeren, terwijl het voor de adelszonen over het algemeen 
voor hun aanzien voldoende is om een poos ingeschreven te zijn aan 
een universiteit. Hun adelstitel is genoeg om een goede positie te 
krijgen; examens worden niet nodig geacht. 
In 1672 kwam duidelijk uit dat de burgers meer geneigd waren tot 
verzet tegen de Fransen dan de ridders en regenten die er nogal eens 
vandoor gingen. En verder bleek dat die burgers uitstekend in staat 
waren tijdens de bezetting het bestuur gaande te houden voor de 
gevluchte ridders en regenten.38 

En nu kwamen daar die Regeringsreglementen de opkomende macht 
van de burgerij beknotten, door aan de gemeenslieden hun recht tot 
medezeggenschap in financiële, politieke en juridische zaken te ont
nemen. Willem III steunt uitsluitend op ridders en regenten. Dit 
moet leiden tot groeiende ontevredenheid. Uit deze ontevredenheid 
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zijn de burgerlijke opstandige bewegingen ná de dood van Willem III 
te verklaren die men Plooienjen heeft genoemd — en die m sommige 
opzichten als voorlopers kunnen worden gezien van de over de hele 
westerse wereld uitbarstende, 'democratische revoluties' op het einde 
van de 18de eeuw 39 

Nauwelijks had Willem III op 19 maart 1702 voorgoed zijn ogen 
gesloten of de Staten van de vijf thans stadhouderloze gewesten 
besloten met Holland als eerste op 25 maart 'na omstandig rouw
beklag' zich aan de Unie te houden, 'zullende liever goed en bloed 
opofferen dan het Gemeenebest, de Vrijheid en den Godsdienst zien 
verlooren gaan' Maar met geen woord repten ze van een eventuele 
opvolging w Hetgeen betekende dat zij unaniem deze stadhouderloze 
toestand maar het liefst wilden bestendigen en voorbijgingen aan de 
duidelijke wens van de zojuist overledene om zijn neef, de 14-jarige 
Johan Willem Fnso tot opvolger te benoemen 
De hele situatie deed denken aan 1650, toen de Staten ook verheugd 
na de dood van Willem II de gelegenheid hadden aangegrepen om het 
nu maar verder zonder Stadhouder te doen Met dit verschil dat er 
toen weer een kleine Willem in de wieg lag, die destijds moeilijker te 
passeren bleek dan nu de Friese neef 41 

Reeds op 8 april 1702 besloten de Staten van Gelderland, met het 
gelui der doodsklokken nog in de oren, bovendien nog tot afschaf
fing van het gehate Regeringsreglement Daar was iedereen het mee 
eens Maar de Staten bepaalden daarbij oók, dat de bestelling van de 
regering in de steden nu weer gekomen was 'en voortaan altijd sal 
sijn en verblijven aan de vrije dispositie van de resp magistraten'', 
evenals de begeving van alle subalterne bedieningen, waartoe zij van
ouds bevoegd waren, en zeker in 1650-'72 Zo trokken de regenten 
alle macht aan zich, konden nu zichzelf weer aanvullen en alle baant
jes naar believen onder elkaar en hun familie en vrienden verdelen, zon
der de gemeenslieden en gilden ergens in te kennen Hier hadden de 
burgers wel wat tegen En om dan nog te zorgen dat zij die nu in de 
regering zaten — de vrienden van de overleden Stadhouder — rustig 
konden blijven zitten en de zaken op de oude voet voortzetten, 
voegden de Staten van Gelderland er nog aan toe 'houdende in 
volcomen waerde en kragt al wat bij Sijne Majesteit geduirende des-
selfs leeven in conformité van het geschreven reglement omtrent de 
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begevinge van officiën en commissiën gedaan is'. De regentenge
slachten, die door Willem III al die jaren buiten de regering gehouden 
waren, zien hiermee hun kansen verminderen om ooit nog eens aan 
bod te komen (de personen zélf die Willem III in 1675 had afgezet 
en vervangen, waren praktisch allen niet meer in leven of nu te oud, 
zodat de vroeger vaak gehoorde betogen dat de toen afgezette per
sonen weer terug probeerden te komen alleen al daarom naar het rijk 
der fabelen kunnen worden verwezen).42 

Dát er regentengeslachten zijn geweest die van de opstand der 
burgers geprofiteerd hebben, ja zelfs die beweging hebben gestimu
leerd, moge in enkele gevallen waar geweest zijn, maar is van secun
dair belang. De opvatting dat de Plooierijen eigenlijk niet pieer dan 
factietwisten waren, wordt door de feiten gelogenstraft en vindt 
tegenwoordig ook weinig aanhang meer.43 De kem van de plooierij 
ligt in de democratische eis van de burgers om meer macht en 
zeggenschap. Ze willen weer meeregeren, zoals zij dat in het verleden 
gedaan hadden, als gemeenslieden, gildemeesters en schutters. Zij 
willen controle uitoefenen, in belangrijke zaken gekend worden, 
meepraten. 
In Nijmegen konden ze zich zelfs erop beroepen dat ze als St. Nico-
laasgilde altijd bij de keur van de magistraat inspraak hadden gehad. 
Wel had Maurits toen hij in 1591 Nijmegen op de Spanjaarden ver
overde, dat St. Nicolaasgilde meteen ontbonden en vervangen door 
32 gemeenslieden die in de praktijk alleen mochten controleren en 
binnen mochten 'staan' als de magistraat hen binnen riep; maar in het 
eerste stadhouderloos tijdperk hadden ze al hun oude rechten weer 
uitgeoefend. 
Een andere vraag is of alle stemhebbende steden in Gelderland zich 
juridisch op die vroegere magistraatskeuze konden beroepen. Maar 
juridische vragen zijn bij een revolutionaire situatie irrelevant. Ze 
deden het, en daar gaat 't om. Ze wilden dit recht hebben voor de 
toekomst. De burgers zijn zich bewust van hun meerdere kracht en 
kennis en voelen zich in staat tot meerdere verantwoordelijkheid en 
wensen niet meer op de achtergrond geduwd te worden zoals dat 
dertig jaar lang gebeurd was. De aanhangers van de stadhouderlijke 
factie worden Oude Plooi genoemd, de democratiseringsbeweging 
Nieuwe Plooi. 
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Plooierijen voorlopig onderdrukt 
Zodra is niet het Statenbesluit van 8 april 1702 gevallen of de Nij
meegse burgers beginnen zich te roeren. Vooral in de vrije Rijksstad 
Nijmegen had de burgerij groot gezag gehad en juist in Nijmegen was 
die invloed onder Willem III tot nul gereduceerd. Van de 32 ge-
meenslieden waren er bij zijn dood nog maar 6 over, waarvan 4 te na 
aan de regenten geparenteerd. Willem had de opengevallen plaatsen, 
die hij volgens het Regeringsreglement had moeten aanvullen, on
bezet gelaten. De gemeenslieden in Nijmegen waren in 1702 dus 
bijna uitgestorven. 
Het eerste dat de paar overlevenden doen is aan de magistraat, die de 
bevoegdheden van de Stadhouder dus aan zich heeft getrokken, 
vragen hun college weer voltallig te maken, een heel normale vraag. 
Maar de magistraat probeert de zaak op de lange baan te schuiven en 
weigert tenslotte. Nu neemt de ontevredenheid toe. De gildemeesters 
en aanzienlijke burgers komen op 31 mei 1702 bijeen en stellen zélf 
een voordracht van dubbeltallen op, en op 1 juni 1702 gaan ze met 
zijn allen onder geleide van Fr. Romswinckel, een oud-regent van 
Nijmegen en nu raadsheer in het Hof, in plechtige optocht naar het 
stadhuis waar de regenten vergaderen en geven hun de lijst-met 
dubbeltallen over met het klemmend verzoek hieruit de nog altijd 
openstaande plaatsen nu maar eens aan te vullen. De juridische 
tegenwerpingen maken geen indruk en de houding van de gilden 
wordt dreigend. Het volk buiten wordt onrustig. De magistraat geeft 
toe en doet een keus uit de lijst met namen. De 32 gemeenslieden 
zijn gekozen. 
Intussen zitten de Fransen alweer in de Zuidelijke Nederlanden en 
aan de Rijn. Vanuit Keizersweerd bedreigen ze onze grenzen, 't Lijkt 
weer op 1672! Willem III had vlak voor zijn dood weer een verbond 
gesmeed tegen Lodewijk XIV, nu met Engeland, Pruisen en Oosten
rijk, om te voorkomen dat de Spaanse erfenis (waaronder de Zuide
lijke Nederlanden! ) aan de Bourbons zou komen. Deze Spaanse 
Successieoorlog is nu een feit en door dat verbond is ook onze 
Republiek verplicht weer mee te doen. Onze bevelhebber, Godert 
van Reede, door Willem III verheven tot Graaf van Athlone, staat 
met 20.000 man bij Kleef. Plotseling hoort hij — op 10 juni — dat de 
Fransen naar de Mookerheide optrekken om ons leger af te snijden en 
Nijmegen te overrompelen. Al vechtende trekt Athlone terug op 

40 



Nijmegen. 
Net als in 1672 is Nijmegen weer helemaal niet klaar om een vijand 
behoorlijk te ontvangen — na bijna 30 jaar stadhouderlijk bewind' 
Geen geschut, geen goede bezetting, geen commandant, de sleutels 
van de magazijnen zoek en een toestand van angstige verwarring 
L'histoire se répète. Maar door het gemeenschappelijke gevaar 
worden de twisten tussen magistraat en burgers even opzij gezet De 
Nijmeegse burgerij neemt in gezamenlijk overleg met de regering het 
initiatief tot verdediging. De magistraat laat de magazijnen open
breken, de burgers vechten op de wallen. En zó goed wordt 
Nijmegen verdedigd dat de Fransen moeten terugtrekken 
Als het Franse gevaar is afgewend komen de moeilijke interne ver
houdingen weer op de voorgrond. De daadkracht en de moed van de 
burgers lijkt versterkt Waarom moeten ze nu eigenlijk genoegen 
nemen met al die 'ongequahficeerde'44 raadsleden die hier in Nij
megen zo na aan elkaar verwant zijn, en met die vreemdelingen die 
door de gunst van de Pnns op het kussen zijn gezef Tenslotte was 
het Regeringsreglement onwettig, hun in strijd met de Unie-bepalm-
gen opgedrongen, zo meenden ze Dus die raadsleden moeten maar 
verdwijnen. En nu komt het revolutionaire de zojuist gekozen ge-
meensheden verklaren de 'ongequahficeerden' eenvoudig voor afge
zet. Dat roept natuurlijk heftig verzet op, de raadsleden nemen dit 
niet en beroepen zich nu óók op hun privileges ('dat niemand onver-
hoort en sonder voorafgaande wettige sententie van zijn . be
dieningen konde werden ontzet')4S 

Maar 't helpt hun allemaal mets. De volgende dag, de 29ste juni 
dringen de gemeensheden de raadzaal binnen en zetten de hele 
magistraat af, en met de woorden dat ze nu 'de vrije keur' herstellen, 
benoemen ze een nieuwe raad waaronder 12 oude raadsleden waar
van er 3 bedanken. De twee halsstarrige burgemeesters Roukens en 
Reinders die de zaal niet willen verlaten, worden met geweld eruit-
gezet Zes worden gekozen uit de gecommitteerden der gemeens-
lieden en tot burgemeesters worden Romswinckel46 en Van Heerdt 
benoemd. 
Intussen was de opstandige beweging ook overgeslagen naar de 
Betuwe. In Tiel was al op 8 en 9 juni een grote menigte in de kerk 
tezamen gekomen, die eigenmachtig 14 gemeensheden had aange
steld en daarna van de Raad eiste deze 14 nieuwe gemeensheden de 
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eed af te nemen 47 Net als in Nijmegen ging de magistraat, die op 
het stadhuis zetelde, daar inderdaad toe over, uit vrees voor de 
samengestroomde volksmassa die al met knuppels op de trappen van 
het stadhuis was gedrongen Ook hier moest de magistraat het aan
zien dat die nieuwaangestelde gemeenslieden de schepenen Van Lidt 
de Jeude (met zijn zoon de secretaris) en Van Vinceler (als vreemde-
ling) als ongequahficeerd ontsloegen en ze moesten dit zelfs met een 
besluit bekrachtigen In Bommel hadden soortgelijke gebeurtenissen 
plaats, ook daar wilde de Nieuwe Plooi de gemeenslieden in hun 
vroegere rechten herstellen, en werden enige regeringsleden afgezet 
en vervangen 
De Landdag die begin juli in Nijmegen zou worden gehouden, wordt 
door het Hof vanwege de 'troubelen' naar Arnhem verlegd Daar 
komen dan begin juli 1702 de afgevaardigden van het Arnhemse en 
Zutphense kwartier bijeen, tezamen met de ridderschap en afgevaar
digden van de drie steden (de oude magistraat) van het Nijmeegse 
kwartier, waaronder dus ook de afgezette raadsleden uit Nijmegen en 
Tiel Die oude magistraat beschouwt zich nog steeds als de wettige 
regering De gemeenslieden uit die steden protesteren daar hevig 
tegen En de nieuwe magistraten, die niet naar Arnhem zijn gegaan, 
beschouwen die hele Landdag en alles wat er besloten zal worden als 
onwettig Maar noch de oude magistraten, noch de Landdag trekken 
zich van al die protesten iets aan 
Op 18 juli 1702 besluit de landschapvergadering integendeel dat de 
afzetting der regenten door de gemeenslieden onwettig en van geen 
waarde is en zij herstelt de oude regenten in hun bedieningen Verder 
beveelt de Landdag dat het geschrift waarin de Nijmeegse burgerij 
haar grieven had geopenbaard,48 als een 'verfoeyelijk paskwil en 
seditieus libel' door beulshanden zal worden verbrand En tenslotte 
worden de substituut-mombers (te vergelijken met onze rechter
commissarissen) van het Hof gemachtigd om tegen de rustver-
stoorders te procederen 
Al op 21 juli stuurt het Hof de mombers erop af om copieen van dit 
Landdagbesluit van 18 juli aan de Raden en Gemeenslulden van de 
dne opstandige steden over te geven In de Verbalen van het Hof9 

staat te lezen hoe de mombers I Coets en A van Dam in die drie 
steden ontvangen zijn Misschien hadden ze gedacht dat ze dat be
sluit maar hadden voor te lezen en dat dan de zaak in orde was Maar 
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dat viel anders uit. Na in Nijmegen eerst drie uur lang van 't kastje 
naar de muur gestuurd te zijn, konden de mombers dan eindelijk in 
't stadhuis enige nieuwe regenten en gemeenslieden te spreken 
krijgen, die zeiden 'dat sij ons niet conden erkennen als subst. mom
bers van de provincie, noch afgesondene van een Landschapsver-
gaderinge die men op een informele wijse binnen Arnhem was 
houdende sonder toedoen van de stad van Nijmegen daar die be
hoorde gehouden geweest te sijn', 'dat ze al geprotesteert hadden en 
nogmaals betuigden niets voor wet te kunnen houden wat in Arnhem 
verhandeld'. En ze raadden de mombers niet aan om 'copieën van die 
resolutie ergens neer te leggen of te laten liggen'. Ook aan het huis 
van de Burggraaf van Randwijck (die vrijwillig was afgetreden) 
kregen ze nul op 't request ('altijd door de knegts geantwoort dat Hr. 
Ed. sliep of niet uit zijn caemer was geweest'). En aan hun logement 
de Swaen was een roeydrager komen zeggen 'dat wij wel souden 
doen daer aanstonts te vertrekken, vermits men ons niet conde ver-
seeckeren voor ongelegenheden'. Zodat ze maar uit Nijmegen zijn 
vertrokken naar Tiel (22 juli 1702). Daar was het nog erger. Na veel 
moeite kregen ze de eerste gemeensman Van Leeuwen te spreken in 
zijn huis. Maar die zei 'dat hij niet en wiste wie wij waren' en wou de 
resolutie 'niet uit onze handen ontvangen'. Een paar uur later kwam 
zelfs een bode die de mombers uit naam van de gemeenslieden kwam 
'arresteren'. Toen zijn ze nog naar burgemeester Van Weideren ge
gaan met het verzoek of hij hen 'door sijn autoriteit tegen zulke 
insultes wilde protegeren'. Maar burgemeester Van Weideren raadde 
aan 'dat we maar hoe eer hoe liever souden vertrekken, terwijl het 
volk nog in de kerck was' ! Tenslotte is Van Dam nog naar Bommel 
gegaan, waar hij soortgelijke ervaringen beleefde. Ook daar wilde 
men de resolutie niet aannemen, en 'vreesende dat ons diergelijks of 
veelligt iets ergers als tot Tiel mögt ontmoeten', zijn de mombers 
toen maar gauw over Zoelen naar Arnhem teruggegaan (24 juli). 
De Landdag liet het hier natuurlijk niet bij zitten en besloot op 26 
juli tegen de recalcitrante regenten te procederen en zo nodig met 
harde hand op te treden. Een Staatse generaal die het bevel voerde 
over troepen in de provincie werd gelast zich in gereedheid te 
houden. Alle raadsheren van het Hof tezamen met 6 toegevoegde 
leden uit de Landschap zouden de beide mombers in groot escorte 
vergezellen naar de drie opstandige steden om nu maar meteen de 
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besluiten van 18 en 26 juli — herstel der oude regenten èn opsporing 
en berechting der oproerkraaiers — ten uitvoer te leggen. 
Op 4 augustus trekt de hele stoet 'voitures' voorafgegaan en gevolgd 
door een bende gewapende ruiters onder luid trompetgeschal Nij
megen binnen. Het versterkte Nijmeegse garnizoen bezet de markt, 
de Doelen (vergaderplaats der gilden) en het stadhuis. Het besluit van 
18 juli kan nu plechtig afgekondigd worden, en met de rechtsver
volgingen tegen de nieuw-benoemden (van de Nieuwe Plooi) kan een 
begin worden gemaakt. Protesten tegen deze militaire overrompeling 
van de vrije Rijksstad worden genegeerd. Allereerst worden de afge
zette magistraatsleden, waaronder Roukens en Reinders, ter Land
schapskamer ontboden en in hun bedieningen hersteld; de Burggraaf 
van Randwijck was al uit zichzelf afgetreden. Dan volgt een onder
zoek naar het gedrag van de raadsleden die op 29 juni ook wel waren 
afgezet, maar die zich door de Nieuwe Plooi hadden laten herbe
noemen.50 Als ze spijt zouden betuigen, zouden ze wel weer in ge
nade worden aangenomen. Maar dat verliep niet zo vlot als de heren 
van het Hof gedacht hadden. Sommigen hadden een uitsmoes, 
anderen gaven brutale antwoorden. En met het onderzoek voor de 
processen tegen de opstandige gemeenslieden en Nieuwe Plooiers liep 
het al helemaal mis. Zij verschenen niet ondanks herhaalde oproepen 
of ze hadden niets gezien en wisten van niets.51 Intussen regende het 
protesten tegen de begonnen processen, zodat de mombers het maar 
veiliger vonden de Staatse troepen, die ze eerst naar Tiel en Bommel 
hadden willen doorzenden, nog maar een poosje in Nijmegen te 
houden. Zelfs vroegen ze de Graaf van Athlone die in Grave lag om 
een regiment naar Nijmegen te sturen, maar die antwoordde dat het 
hem 'van herte leed deed, maar dat hij daartoe niet in staat en was'. 
Intussen waren de berichten uit Tiel en Bommel ook niet bepaald 
geruststellend zodat er toch troepen daarheen moesten worden ge
transporteerd, terwijl óók gezorgd moest worden dat de herstelde 
regenten van Nijmegen 'in onze absentie voor alle insultes en rude 
bejegeningen beschermt en bewaert mogten worden'. Alle garni
zoenen werden dus onder de wapenen geroepen en het Gelders 
regiment van Nijmegen moest dan gedeeltelijk toch maar naar Tiel en 
Bommel gestuurd worden. Met burgemeester Reinders werd overlegd 
of er niet 'eenige bequame schepens te become souden sijn' om dat 
regiment naar Bommel te transporteren. Maar ook dát bleek geen 
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eenvoudige zaak. De Nijmeegse schippers vertikten het hun schepen 
daartoe te lenen Burgemeester Reinders moest het Hof melden, 'dat 
die schippers tot het vervoeren van militie naar Thiel off Bommel 
onwillig synde, liever haere touwen wilden afsnijden en naer beneden 
drijven, als sig daertoe te laten employeren' . . ' 5 2 Toevallig lagen 
er enige generaliteitsschepen aan de wal De kapiteins van die 
schepen werden toen door twee gecommitteerden van de Raad van 
State geordonneerd zich ter beschikking van het Hof te stellen Zo 
werden alvast troepen naar Tiel en Bommel overgebracht 
De predikanten die met wilden bidden voor de oude regenten werd 
bevolen de gemeente tot rust en gehoorzaamheid aan te manen en 
oudergewoonte de wettige overheid in hun gebeden te gedenken 
Maar van de Nijmeegse predikanten waren sommigen ook al recalci
trant, en zeiden zich 'niet positief te kunnen verklaren'. Ze waren 
het er kennelijk met over eens wie nu de 'wettige' overheid was 
Voordat de raadsheren en mombers uit Nijmegen vertrokken hadden 
ze daar nog maar enkele getuigen kunnen horen. De meeste getuigen 
waren eenvoudig weggebleven, evenals de boden en hellebardiers De 
beide roeidragers hadden 'met aanstotelijke ende fiere minen ge-
weygert condschap te geven, voordat zij copie der vraagarticulen 
ontfangen en geexamineert souden hebben'.53 Het was wel duidelijk 
aan welke kant het volk stond' Geen enkele 'oproerkraaier' was ge
pakt, de leiders van de beweging waren uitgeweken. 
De berichten uit Tiel werden ook steeds onrustbarender voor het 
Hof Zelfs de oude magistraat schreef al dat ze met voor de gevolgen 
instonden als de Staten-deputatie daar, zoals te Nijmegen was ge
beurd, de oude regenten met krijgsmacht zouden willen herstellen 
Zelfs de lijfwacht van de deputatie zou met toegelaten worden Om 
de situatie te verkennen besloten de Raden een'regiment vooruit te 
zenden onder Luit. Kolonel Bussonet met de geheime last geen ge
weld te gebruiken tenzij de burgerij met geweld de toegang zou 
weigeren. In deze netelige omstandigheden werd op 11 augustus de 
reis naar Tiel aangevangen, hoewel Overste Bussonet al drie maal had 
geschreven dat de Tielse gemeente bleef weigeren de poorten te 
openen. Het zou dan ook wel een andere intocht worden dan die van 
4 augustus in Nijmegen met al die imposante ruiters en trompetters' 
Toen de deftige stoet 's morgens bij Ogten aankwam, kregen de 
heren van Overste Bussonet te horen, dat de gemeente bij de vonge 
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resoluties was gebleven, dat ze niet binnengelaten zouden wofden en 
bovendien zelf maar voor 'vivres' moesten zorgen, overmits het ver
boden was levensmiddelen uit Tiel te laten komen. Met enige boeren-
wagens uit Buren en omliggende dorpen heeft men toen 'sooveel 
Brood doen haelen, als het Regiment voor een dag van noden hadde'. 
En aangezien de heren 's avonds toen zij om 7 uren bij Tiel zelf 
aankwamen de poorten nóg steeds gesloten vonden, waren ze ge
noodzaakt 'buyten de stad te camperen' en 'ten deelen in een Her
berg, het Houte Wambuys genaemt, ten deele in een ander Huys, als 
ook in het Jagt der Gedeputeerden, bij geval voor Tiel leggende, jae 
selfs in de coetsen' hun nachtrust te nemen. Onderwijl stond het 
regiment nog voor de stad zonder tenten onder de blauwe hemel. In 
die herberg is een Oude Plooi-burgemeester (Van Weideren) uit Tiel 
gekomen om met de afgevaardigden te spreken; hij vertelde hoe de 
gemeente nu de burgerij onder de wapenen had gebracht en vast 
besloten was geweld met geweld te keren. Hijzelf en ook de andere 
raadsleden waren er geen uur zeker van dat hun huizen niet geplun
derd zouden worden. Daarom verzocht hij in godsnaam geen militie 
in de stad te brengen. Maar de raden en afgevaardigden van de Staten 
bleven erbij dat ze het regiment voor eigen veiligheid bij zich wilden 
houden en gelastten zelfs de commandant van het regiment de stads
poorten 'soo nauw te laeten beseiten, dat er niemand uit ofte in 
gelaten kon worden'. De volgende dag (12 augustus) kwamen er weer 
een paar burgemeesters waarschuwen voor een bloedbad; de burgerij 
was zelfs van plan een uitval te doen. Toen werden de gedeputeerden 
toch wel enigszins 'verleegen'. Ze stuurden zo gauw mogelijk een 
paar gecommitteerden naar Arnhem om te vragen wat ze nu moesten 
doen. Ondertussen lieten ze de commandant van de ruiterij de paar
den zadelen, en de manschap moest zich gereed houden. Maar op
eens kwamen die burgemeesters weer naar buiten, met het verzoek 
om een schriftelijke verzekering dat de militie geen overlast aan de 
burgerij zou bezorgen en haar privilegiën niet zou verkorten, dan 
zouden ze de zachtste weg maar kiezen en het regiment binnen laten. 
Dit hebben de raden natuurlijk meteen aangegrepen. En zo konden 
dan eindelijk 's middags de troepen Tiel binnentrekken. De Oude 
Plooi had gezegevierd. 

De 13e augustus — een zondag — zijn de afgevaardigden uit Arnhem 
na de ochtendpredikatie onder aan de trappen van het stadhuis door 
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de magistraat en corps ontvangen, alwaar de ontzette leden van de 
magistraat Van Lidt de Jeude en Van Vinceler in hun bedieningen 
zijn hersteld. En op 14 augustus is de resolutie van 18 juli aange
plakt De substituut-momber Van Dam is daarna met zijn getuigen
verhoren en processen begonnen. Enige burgers die onbetamelijke en 
insolente woorden hadden 'uitgebraakt' liet hij gevangen nemen en 
zelfs naar Amhem overbrengen.54 En voordat de deputatie op 16 
augustus naar Bommel doorging hadden ze gezorgd dat daar 'de 
poorten sodanigh beset (waren), dat wij in alle seekerheid daer in 
konden koomen'. Zo konden ook daar zonder incidenten de ont
zette burgemeesters worden hersteld en kon de resolutie van 18 juli 
worden gepubliceerd. Maar de stemming te Bommel bleek wel duide
lijk uit de weigering van de burgers om soldaten in te nemen dan 
tegen hoge bedragen, waarop de weigeraars gelast werden de soldaten 
in huis te nemen 'bij poene dat sij andersints gebillietteert souden 
worden'. 
En evenals in Nijmegen waren er in Tiel en Bommel ook weer vele 
'difficulteiten' bij het verhoren der getuigen, zodat in vele gevallen 
de getuigen die geen 'condschap' wilden geven 'met alle middelen' 
daartoe moesten worden gedwongen. De haat tegen het oude bewind 
dat nu met geweld weer op het kussen was gebracht bleek ook uit de 
massa's pamfletten en deducties die het Hof toegestuurd kreeg, waar
in vooral te keer werd gegaan tegen het schenden van het 'jus de non 
evocando', het recht van de burgers om gevonnist te worden door 
hun eigen rechters Maar de Staten en het Hof storen er zich niet aan 
en gaan door met hun onderzoek en vonnissen. Begin december is 
het onderzoek van het Hof geëindigd en de Landdag, zitting 
houdend te Zutphen, verklaart op 5 december de oproengen schul
dig aan seditie tegen de overheid, en spreekt strenge vonnissen uit 
Romswinckel en Singendonck, de woordvoerder van gemeenslieden, 
worden tot levenslange verbanning uit de provincie en hoge geld
boetes veroordeeld En vele anderen horen jarenlange verbanmngen 
en vervallenverklanng van bevoegdheid om een bediening te be
kleden tegen zich uitspreken. Maar de pas aangestelde gemeenslieden 
mochten blijven zitten. Dat wèl. En al spreekt de Landdag op 9 
december al een amnestie uit voor de 'meelopers' nu de belhamels 
gestraft zijn, deze 'schnkkehkke procedures'55 hadden een averechts 
effect In plaats van afgeschrikt te worden verenigen zich nu alle 
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regenten, burgers en gilden van Nijmegen die de Nieuwe Plooi zijn 
toegedaan tot een Onderlingh Verbant en Associatie om te vechten 
voor een werkelijk vrije Rijksstad die geen inbreuk duldt op haar 
privileges. 
De Oude Plooi had dan in eerste instantie wel gewonnen - maar 
voor hoelang? 

Uitbreiding en consolidatie der democratische beweging in de drie 
kwartieren. 1703-1705 
De Spaanse Successieoorlog die Willem III ons had 'nagelaten' was de 
Nieuwe Plooi-beweging gunstig. Niet alleen was deze oorlog buiten
gewoon kostbaar terwijl het de burgerij niet duidelijk was waarom 
ons land na alle dure oorlogen die het zojuist had doorstaan, alweer 
moest meedoen met een internationale krijg waarbij ons belang niet 
direkt betrokken leek. Maar van groter betekenis voor de binnen
landse beroeringen was het feit dat ons Staatse leger, dat onder de 
Graaf van Athlone al zuidwaarts getrokken was, nu niet meer be
schikbaar kon zijn ter ondersteuning van de conservatieve krachten. 
Dat was in 1702 al gebleken en dat zou de volgende jaren van nog 
groter invloed zijn. 
Ook Nijmegen was grotendeels van garnizoen ontbloot. In die stad 
keek het volk dan ook vol verwachting uit naar de keurdag op 2 
januari 1703. 

Nijmeegs kwartier 
Op het gewone morgenuur kwam de magistraat van Nijmegen, die 
dacht als vanouds zichzelf weer te kunnen aanvullen, op het raadhuis 
tezamen. Maar in een ander vertrek verzamelden zich de gemeens-
lieden die de magistraat een protest wilden aanbieden maar niet eens 
in de raadkamer werden toegelaten. Buiten liep het volk te hoop, dat 
begreep dat het er nu om ging spannen. Op een afstand, bij de 
blauwe steen (een zerk op de markt), liepen de regenten van de 
Nieuwe Plooi heen en weer te drentelen in spanning of zij hun 
plaatsen van vóór 18 juli 1702 weer in zouden kunnen nemen. De 
dreigende houding van al die mensen op het marktplein zal er wel 
toe bijgedragen hebben dat de magistraat in de loop van de dag toch 
met de gemeenslieden in onderhandeling trad en het protest in ont-
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vangst nam. In dat protest eisten de gemeensheden niet alleen het 
aftreden van deze 'herstelde' magistraat en het recht om voortaan 
zélf de regenten te kiezen, maar ook de vernietiging van de vonnissen 
van 5 december 1702. Door bemiddeling van kolonel Van Weideren 
krijgt de magistraat dan nog acht dagen de tijd om op dit protest te 
antwoorden. Toen de raadsleden eindelijk om 10 uur 's avonds naar 
buiten kwamen en gauw naar huis wilden gaan 'na den ganschen dag 
zonder spijs of drank in onrust doorgebracht te hebben'56 werden ze 
nog door het volk met straatvuil en stenen gegooid en uitgejouwd. 
Van die acht dagen respijt probeerden ze natuurlijk gebruik te 
maken om hun positie nog te redden met hulp van het Hof en de 
Landschap. Maar ditmaal kon geen militaire macht hen terzijde 
staan, terwijl daarentegen de Nieuwe Plooi 'vrijwillige compagnieën' 
had gevormd. En zo waren ze wel gedwongen om op dat protest in 
te gaan, met een ontwijkend antwoord zouden de gemeensheden 
zeker geen genoegen nemen. Op de 9de januari 1703 waren de raads
leden in conferentie bijeen op den Burg (Valkhof). De gemeensheden 
verwachtten nu een positief antwoord. Een roerige menigte had zich 
daar ook alweer verzameld, zodat de regenten het tegen de avond 
maar geraden vonden toe te geven dat de gemeente voorlopige regen
ten zou mogen aanstellen totdat arbiters de geschillen zouden 
hebben onderzocht. De Oude Plooi had dus bakzeil moeten halen en 
dit werd dan ook terecht als een volledige overwinning door de 
Nieuwe Plooi begrepen. Het herstel van alle op 29 juni 1702 gekozen 
regenten zou weldra een feit zijn. Op de avond van deze negende 
januari werd de overwinning van de Nieuwe Plooi al daverend ge
vierd. De Lamberty, die alles zelf meemaakte, beschrijft levendig hoe 
uitbundig de Nijmeegse bevolking uiting gaf aan zijn blijdschap 
Overal werden vreugdevuren ontstoken en verscheen feestverlichting 
voor de ramen. De klokken van de Grote Kerk werden de hele avond 
geluid en tot ver in de nacht klonken zonder onderbreking de 
vreugdeschoten. Achter pompeuze vaandels met deviezen als 'resti-
tuta libertas' en 'pro patria et privilegiis' trokken de gilden en com
pagnieën te voet en te paard in optocht door de straten De gemeens
heden begeleidden hun nieuwe regenten tussen de vivat-juichende 
menigte naar het stadhuis. (En toen die daar eenmaal zaten, werd er 
over arbiters natuurlijk niet meer gesproken' ) Erewachten werden 
gevormd, ook al om de verbannen Romswinckel feestelijk in te 
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halen, maar die kwam nog niet. Een groot gevaarte van marsepein 
dat vrouwen van de markt al voor hem hadden gefabriceerd, hebben 
ze toen maar zingend en dansend, voorafgegaan door twee fiedels 
naar het huis van een van de andere nieuwe burgemeesters gedragen. 
't Leek wel een gefmproviseerde kermis, een uitgelaten bende dan 
misschien, maar niemand kon ontkennen dat deze vreugde echt was 
en dat het hele volk, niet alleen de gezeten burgerij, eraan meedeed. 
Dat de oude regenten van Nijmegen zo'n dramatische afgang niet 
lijdelijk zouden accepteren, laat zich denken. Via de Staten van 
Gelderland — nog door de Oude Plooi beheerst — krijgen ze in 
februari gedaan dat aan de Staten Generaal in Den Haag wordt ge
vraagd om tussenbeide te komen. Begin maart sturen de Staten 
Generaal drie gedeputeerden naar Nijmegen. Na besprekingen met 
alle partijen zien zij in dat er niets bereikt kan worden als niet eerst 
die strenge vonnissen van 5 december 1702 vernietigd worden. En 
dat gebeurt dan ook. Bij publicatie van 22 maart 1703 worden die 
vonnissen bij amnestiebesluit van de landschapsvergadering opge
heven 'om rust en enigheid te herstellen'. Maar die 'enigheid' be
reiken ze allerminst want de Nieuwe Plooi denkt er niet over de 
geschillen aan een scheidsrechter te onderwerpen. Zij beschouwen 
die geschillen als van domestieke aard, waar geen arbiter of Staten 
Generaal ook maar iets mee te maken heeft en beroepen zich op art. 
1 van de Unie van Utrecht. Ook de Oude Plooi beroept zich op weer 
een ander artikel van de Unie en aangezien er bovendien nog ver
deeldheid is in de Staten Generaal zelf (Zeeland en Groningen zijn de 
Nieuwe Plooi goed gezind, hebben soortgelijke troebelen) draait 
die hele bemiddeling nergens op uit. De deputatie van de Staten 
Generaal vertrekt dus maar weer naar Den Haag na 'met een treffe
lijke maaltijd getracteert' te zijn. 

Intussen was al op de 15de januari 1703 ook te Tiel een dergelijk 
festijn als in Nijmegen aangericht. Ook daar hadden de oude magis
traten begin januari op de keurdag zichzelf weer willen aanvullen in 
overeenstemming met de resoluties van de Staten van Gelderland. 
Ook daar protesteren de burgers en gilden en eisen het benoemings
recht voor zich op. Na veel minder tegenstand dan in Nijmegen 
— wellicht was het Nijmeegse voorbeeld daar debet aan — geven de 
Tielse regenten het op. De schildwacht van de kamer waar Dr. 
Mattheus van Eek, de leider van de adresbewegingen tegen de Oude 
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Plooi, gevangen zat, wordt weggezonden. Een nieuwe magistraat 
wordt door de gemeente (het college van gemeenslieden) aangesteld, 
waaronder deze Van Eek, maar ook weer veel oude regenten.57 

In mei 1703 volgt ook Bommel. Alle regenten worden weer afgezet 
en nieuwe worden gekozen door de gemeenslieden, gildemeesters en 
gecommitteerden uit de burgerij. De vroegere oppositie zat dus weer 
in het zadel. Epkema58 is over de regering van de Nieuwe Plooi 
erg goed te spreken. Bladzijden lang somt hij op hoe veel beter de 
belangen van de stad nu behartigd werden dan onder de oude regen
ten. Zij zorgden goed voor de financiën, het dijkwezen, het onder
wijs (zij stelden een bekwame schoolmeester aan), het armenwezen, 
de broodzetting; zij stelden boetes op het niet opruimen van vuilnis, 
hielden de goten en straten schoon, enz. enz. De Zaltbommelse 
magistraat en de gemeenslieden hadden nu zoveel meer taken dan 
vroeger dat zij nu 'meermalen 's weeks' moesten vergaderen, 'soms 
zelfs bij dringende quaesties op zondagmiddag'. 
Het Nijmeegse kwartier is nu voor de Nieuwe Plooi, die de drie 
stemhebbende steden nu stevig in de hand heeft, terwijl de ridder
schap, in de andere kwartieren overwegend de Oude Plooi toegedaan 
(een enkele uitzondering daargelaten), in het Nijmeegse kwartier ver
deeld is. 

Veluws kwartier 
Maar ook de gemeenslieden en gilden in de beide andere kwartieren 
hadden zich niet onbetuigd gelaten. Ook de Arnhemse gemeens
lieden waren al in juli 1702 na de verklaring van de Landdag van 8 
april 1702, waarbij de magistraat weer als vóór 1675 zichzelf bij 
coöptatie wilde aanvullen, bij elkaar gekomen om zich hier een
drachtig tegen te verzetten. Ook zij vonden dat zij voortaan stem 
moesten hebben in de magistraatskeuze. In juli 1702 vroegen ze 
inzage in alle raadsignaten en commissieboeken. De Arnhemse magis
traat, die natuurlijk met angst en beven van de Nijmeegse be
wegingen had gehoord, stond die inzage maar gauw toe, en hoopte 
met wat toegeven 'erger' te voorkomen. Maar toen begin 1703 de 
beweging in Nijmegen doorzette, gingen de eisen van de Arnhemse 
gemeenslieden en gilden, die al besloten hadden elkaar 'met goedt en 
bloed te sullen bijspringen' veel verder dan alleen die inzage. Aller
eerst wilden ze hun eigen college van 'ongequalificeerden' zuiveren. 
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Aan de misstand van cumulatie van functies en inkomsten een eind 
te maken, is in de plooierijstrijd altijd en overal de eerste wens van 
de burgers. In Arnhem moest daarom op 24 januari 1703 de helft 
van de gemeenslieden aftreden, en er werden meteen dubbeltallen 
opgemaakt waaruit de magistraat moest kiezen. Maar verder eisten ze 
ook veel meer invloed en zeggenschap in de gemeentezaken en ten
slotte het recht tot benoeming van de raad zélf. 't Ging dezelfde weg 
op als in Nijmegen. Op St. Paulusdag, 25 januari, de keurdag van de 
raadsleden, bleek dat niemand van de zittende magistraat van plan 
was af te treden. Ze waren vastbesloten zich aan het besluit van 8 
april 1702 te houden en zichzelf weer te 'continueren'. Maar de 
burgerij hield ook voet bij stuk en het college van gemeenslieden 
diende een acte in, waarbij het alle raadsleden uit hun ambt ontzette 
en voor drie jaar een nieuwe raad van 12 benoemde, waaronder 6 van 
de oude leden. Alleen Dr. W. Tulleken nam dat aan, maar de andere 
vijf weigerden. In hun plaats werden dus ook nieuwe leden gekozen, 
die de Nieuwe Plooi toegedaan waren. Van een verzet van de elf 
afgezette raadsleden — de Oude Plooi — kon voorlopig niets komen, 
want de burgercompagnieën zetten het raadhuis af. 
De eedsafleggingen gebeurden op plechtige wijze voor het front van 
de burgerij onder de blauwe hemel op 29 maart 1703.59 

Ook in de andere steden van het Veluws kwartier won de Nieuwe 
Plooi terrein. Trouwens tot in verschillende steden van de aangren
zende provinciën Overijsel en Utrecht drong de democratische be
weging door.60 In maart 1703 hadden de burgers van Wageningen, 
Elburg en Hattem hun verlangde rechten veroverd en in april ook die 
van Harderwijk. Arnhem sloot al gauw een overeenkomst met de 
'kleine steden' om elkaar te steunen. En dat was wel nodig, want in 
het Veluwse kwartier was de macht van de Ridderschap veel groter 
dan in de beide andere kwartieren. En aan die overheersende positie 
van de Veluwse ridders wenste de Nieuwe Plooi ook een eind te 
maken. 
Zoals al eerder opgemerkt, was in de ¿wörr/mvergaderingen van 
Gelderland in de tijd van de Republiek de stem van de Ridderschap, 
die het platteland vertegenwoordigde, van evenveel waarde als de 
stemmen van de steden tezamen. Maar de wezenlijke macht van de 
zgn. ambtsjonkers was op de Veluwe veel onbeperkter dan in de 
andere kwartieren, en wel voornamelijk omdat de jonkers het alleen-
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recht hadden om over de vaststelling van de hoogte der verponding, 
de uitzetting en de inning der belastingen in het algemeen te be
slissen (zonder dat daarop enig toezicht was) Dat de grote voordelen 
van een dergelijk monopolie voor de ambtsjonkers tegelijk ten nadele 
van de betalers — de boeren die de belastingen moesten opbrengen — 
konden werken, maakt het begrijpelijk dat deze misstand tot span
ningen en protestbewegingen moest leiden.61 De boeren klaagden 
altijd steen en been over de zetters en ontvangers — in dienst van de 
jonkers — die hen veel te veel heten betalen, en maakten dan ook 
gretig gebruik van de verwarrende situatie in de plooienjstnjd zij 
weigerden aan de ontvangers (die door de ambtsjonkers waren aange
steld) ook maar iets te betalen. 
In de kwartiersvergaderingen van april en juni 1703 probeerden de 
steden de grote macht van de ambtsjonkers aan te tasten. Zij stelden 
voor om bij het uitzetten van directe belastingen, als verponding 
(grondbelasting) en haardstedegeld, ook de eigenerfden te betrekken, 
zoals dat ook in de andere kwartieren gebeurde Maar tevens stelden 
ze voor indirecte belastingen, zoals de accijnzen op alcoholica en 
tabak, en de imposten op de 5 speciën62 voortaan in het openbaar te 
verpachten. Tot 1703 werden deze middelen door de ambtsjonkers 
geheven volgens het zgn. stelsel van redemptie (afkoop voor een 
vaste som voor het hele ambt, met omslag). En tenslotte wilden de 
steden dat degenen die klachten hadden over hun aanslag mochten 
reclameren bij Gedeputeerde Staten. De nddermatigen bij die Ge
deputeerde Staten weigerden om de klachten der boeren ook maar in 
behandeling te nemen en verzetten zich hevig tegen al die nieuwig
heden. Maar de boeren kwamen nu zélf in beweging' Hoe fel ze 
meeleefden met de strijd die de Nieuwe Plooi nu aanbond voor hun 
inspraak, blijkt wel uit hun grote opkomst om en bij het Arnhems 
stadhuis, toen daar de kwartiersvergadering zou plaats hebben, 'hoe 
onverwacht en precipitantelijk' die dag ook verschreven was' 
De woede van de jonkers over de pogingen van de Nieuwe Plooi om 
hun overwicht en macht op de Veluwe te beperken was zo groot dat 
zij op de kwartiersdag van 13 juni 1703 weigerden erover te onder
handelen en de vergadering verheten. 

Die daad van de Ridderschap had vergaande consequenties. Al had 
zich één 'afvallige' ridder bij de steden aangesloten63 zodat men bij 
overstemming misschien toch nog wel besluiten had kunnen nemen, 
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de steden voelden er blijkbaar niet voor zo'n onvolledige vergadering 
gaande te houden, wat tot gevolg heeft gehad dat gedurende ander-
halfjaar helemaal geen kwartierdagen gehouden konden worden. De 
ridders waren niet te vermurwen en gaven aan herhaalde aanzoeken 
geen gehoor, verschenen niet op de verschreven dagen en bleven erbij 
afzonderlijk te vergaderen en beschouwden die onvolledige vergade
ringen als geldige kwartiersvergaderingen. Het hele toch al niet vlot 
werkende raderwerk van de Unie werd nu ernstig geremd. Want niet 
alleen werden er geen normale Veluwse kwartierdagen gehouden, 
ook de Gelderse Landdagen waren door de vele conflicten onmoge
lijk geworden zodat geen belangrijke Uniebesluiten genomen konden 
worden. En de toestand in de Veluwe zelf werd steeds chaotischer. 
De ontvangers die allang achterstallig waren met afdragen van het 
geïnde belastinggeld werden niet vervolgd. De Landdrost van de 
Veluwe weigerde rechtzitting te houden — er was dus geen recht
spraak meer op de Veluwe — terwijl hij tot taak had minstens een
maal per jaar te 'gigten und richten'. De kas van de hele Unie wees een 
groot tekort aan mede door de jarenlange Gelderse achterstalligheid, 
en dat in die kostbare Spaanse Successieoorlog! Ook de militie ter 
repartitie van Gelderland zelf kon niet bezoldigd worden." 
Dat de Staten Generaal alles wilden doen om die Veluwse twisten bij 
te leggen, spreekt vanzelf. Maar ook hier — net als in de Nijmeegse 
controversen — mislukten alle bemiddelingspogingen van die kant. 
De Nieuwe Plooi beroept zich weer op de Unie van Utrecht en acht 
de geschillen tussen steden en ridders in één kwartier puur 'domes-
tiek', waarin de Staten Generaal geen enkele zeggenschap hebben. En 
de Oude Plooi doet juist alles om de interventie van de Staten Gene
raal uit te lokken. Maar het haalt allemaal niets uit. Tenslotte nemen 
de steden krachtiger maatregelen. In de zomer van 1704 kondigen ze 
op eigen houtje een openbare verpachting af, die op 23 juni plaats
vindt. De Ridderschap laat nu een publicatie uitvaardigen waarbij die 
verpachting verboden wordt, met bedreiging van dubbele aanslag! De 
boeren worden door de jonkers gelast niet aan de pachter maar aan 
de schout te betalen. Resultaat: omdat ze door die tegenstrijdige 
voorschriften niet wisten aan wie ze nu eigenlijk moesten betalen, 
betaalden ze maar helemaal niet meer! Alles wordt door de jonkers 
in het werk gesteld om die verpachting te doen mislukken. 
Nog een paar voorbeelden. In juli 1704 weigert een schout in Nijkerk 
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peil op te nemen bij de wijnkopers, tappers en herbergiers, zodat de 
impost op de dranken niet geheven kan worden. Uit Arnhem wordt 
een afgezant van het kwartier gestuurd om die schout te arresteren. 
Maar wat gebeurt? De schout arresteert zelf die Arnhemse bode! Nu 
vertrekt burgemeester W.A. Bouwens namens de Arnhemse magis
traat zelf 'met 60 snaphanen' naar Nijkerk om die schout in te 
rekenen. Maar de man is al tijdig gevlucht. 
De ontvanger generaal Van Deelen (altijd de oudste ambtsjonker) 
had zijn ontvangkantoor eenvoudig maar gesloten met lastgeving aan 
de pachters en ontvangers geen geld meer te bezorgen en was zelf uit 
Amhem vertrokken. De steden begrepen dat dit was gebeurd om de 
hele verpachting in de war te sturen. Deze voortvluchtige wordt 
gedaagd en in zijn plaats wordt nu een controleur benoemd. 
In augustus 1704 wordt in Arnhem een vaste vrijwillige compagnie 
opgericht van vrijgezellen met W.A. Bouwens als kolonel aan het 
hoofd. Die compagnie kan meteen in actie komen. Want net als in 
Nijkerk had ook de schout van de heerlijkheid Doorwerth, Eslinger 
de peil niet willen doen. Daar gaat Bouwens weer op af, maar nu met 
die vrijwilligerscompagnie. In de nacht van 13 op 14 september komt 
hij bij het huis van Eslinger aan, maar deze blijkt niet thuis te zijn. 
Wel echter zijn vrouw en kinderen, die uit bed worden gehaald en 
ondervraagd waar man en vader is. 'Op 't casteel'. Dan moet een van 
de zoons mee om het huis van de onderschout te wijzen, die ook uit 
zijn bed moet komen. Van die onderschout hoort Bouwens dat het 
de Vrouwe van Doorwerth zelf was geweest die het bevel had ge
geven om niet mee te werken tot het doen van die peil, 'hetgeen 
door de Staten was verboden'.64 Het verbod kwam dus van hoger
hand. Nu gaat de verstoorde Bouwens met zijn compagnie meteen 
door naar het kasteel zelf, om Eslinger, de schout, die zich daar 
kennelijk verborgen houdt, gevangen te nemen. Maar de poorten zijn 
dicht en worden gesloten gehouden; alleen een kamerdienaar van de 
graaf, die zelf zich niet vertoonde, stak zijn hoofd door een raam en 
antwoordde Bouwens, die riep dat zij op order van het kwartier 
kwamen om Eslinger te halen: 'lek weet van geen Quartier'. En 
'Packt u hier vandaen, past u op: waerop een snaphaen uit het ven
ster stack en seyde: soo sijnder hier meer'.65 Verschillende getuigen 
hebben toen 'een schoot los hooren gaen', van welke kant is niet 
duidelijk. Bouwens heeft daarna nog driemaal geroepen om open te 
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doen, kreeg geen antwoord. Hij heeft toen met zijn volk rechts
omkeert gemaakt, maar nam de vrouw en drie kinderen van Eshnger 
en de onderschout als gevangenen mee naar Arnhem, waar ze op 18 
september weer zijn losgelaten. De Graaf en Vrouwe van Doorwerth 
waren diep geschokt en beweerden dat de heerlijkheid eigen recht
spraak had en dat zo'n aanval tegen alle recht inging. 
In Elbuig had Coenraad van Wijnbergen, landdrost en richter van 
Veluwezoom, de boeren opgeruid om de pachters met te betalen en 
ze zelfs met gaffels te lijf te gaan. Hij, Van Wijnbergen, zou de 
eventuele schade wel betalen. Deze ridder werd gevangen genomen 
door de vrijwillige compagnie, maar weer losgelaten op belofte dat 
hij niets meer tegen de verpachting zou ondernemen. 
Maar na al deze 'beledigingen' ging nu in oktober 1704 ook de 
Ridderschap tot werving van troepen over In november werd deze 
werving verboden door de met-nddermatige Staten van de Veluwe. 
Alle vreemdelingen, 'heidens, deserteurs als andere heerelose vage
bonden', die door de ridders in dienst genomen zijn moeten binnen 
24 uur het kwartier verlaten. De ridderschap laat daarop in alle 
kerken ten plattelande deze publicatie voor onwettig verklaren, 
waarop de steden weer een contra-manifest hiertegen uitgeven. En zo 
ging 't maar door. De steden dienden een klacht in bij de Staten van 
Holland tegen de strafbare werving, die zich tot in de provincie 
Holland uitstrekte. En bovendien lieten ze de twee voornaamste 
drijvers van de partij der Ridderschap, de landdrost Van Arnhem, 
Heer van Roosendaal, en Casijn van der Heil tot de Wildbaan op een 
zondag in de kerk van Velp in arrest nemen en m Arnhem gevangen 
zetten om het voortzetten der werving te beletten. 
Nu vonden de Staten van Holland wel het moment gekomen om in 
te grijpen. Zij zonden een aanzienlijke bezending66 naar Arnhem, die 
daar op 4 december 1704 arriveerde. De Arnhemse magistraat 
maakte eerst nog bezwaar, maar gaf zich al gauw gewonnen. Eerst 
moesten de ridders Van Arnhem en Van der Heil worden vrijgelaten 
en pas daarna beloofden de gecommitteerden uit Holland voor de 
ontbinding der troepen te zullen zorgen Op 9 december werden de 
heren Staten van Holland met koetsen naar de raadsvergadering ge
bracht en voor het stadhuis door de 200 man van de compagnie van 
jonggezellen plechtig begroet. 
De Staten van Holland hadden als tegenstanders van het stadhouder-
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lijk bewind natuurlijk wel enig begrip voor het standpunt der steden, 
maar het vastlopen van de Uniefinancien bracht hen tot de realis
tische stap om een modus vivendi te zoeken tussen Oude en Nieuwe 
Plooi En zo kwamen dan op 12 december enige vertegenwoordigers 
van de Veluwse steden67 met de Hollandse bezending bijeen om over 
een verzoening tussen Ridderschap en steden te onderhandelen 
Reeds op 17 december 1704 heeft de Arnhemse raad de door 
Holland gestelde voorwaarden aangenomen, wat wel begrijpelijk is, 
als men leest dat het voor de Nieuwe Plooi allerbelangrijkste punt 
gehandhaafd blijft, nl. 'al het gebeurde en bepaalde omtrent de ver
pachtingen'. Die zullen dus voortaan gebeuren zoals de Nieuwe Plooi 
dat gewenst heeft, waarmee het belastingwezen nu onttrokken wordt 
aan de te grote invloed van de ridders Dat de steden de procedures 
en vervolgingen tegen de ontvanger generaal en anderen zullen 
moeten staken, 'harde en scherpe expressien' uit de recessen zullen 
moeten lichten en al het gepubliceerde over de differenten en protes
ten zullen moeten vernietigen, zijn zaken waar ze blijkbaar wel gauw 
overheen konden komen. Ook de Ridderschap toonde zich inschik
kelijk De 'afvallige' Wijnand van Renesse maakte nog amende hono
rable ten overstaan van zijn standgenoten Maar de ratificatie door 
de kwartiersvergadering, die nu weer bijeen kon komen, heeft nog 
wel een halfjaar geduurd en dat het in de praktijk met de verpach
ting der belastingen nog niet direct vlot verliep, laat zich denken 
Tegen 'gebreeckige' pachters moest nog wel met de sterke hand 
worden opgetreden Maar niettemin komt de Staten van Holland de 
eer toe dit Veluwse wilde varkentje effectief gewassen te hebben 
De plooienjstrijd in het Veluws kwartier werd dus nog gecompli
ceerd door de strijd van de steden en boeren tegen de ridderschap 
Maar in de steden zelf zat ook hier overal de Nieuwe Plooi vast in het 
zadel 

Zutphens kwartier 
In de steden van het Zutphense kwartier leek m 1703 de Nieuwe 
Plooi ook snel voortgang te maken, m die zm dat ook daar de ge-
meensheden weer de volledige controle kregen op het beleid van de 
regenten, die zich bovendien een driejarige keur door die gemeens-
lieden moesten laten welgevallen. Evenals m de andere kwartieren 
werden de oude regenten begin 1703 eerst afgezet, maar bij de keur 
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lieten de burgers veel oude magistraten op het kussen. In de meeste 
steden van de Graafschap ging de omwenteling aanvankelijk nogal 
vlot en de stad Zutphen zelf spant wat dat betreft de kroon. Daar 
werden alle regenten herbenoemd op de keurdag in februari 1703.68 

Wagenaar kon terecht opmerken: 'In Zutphen zelf ging 't met de 
verandering gemakkelijk toe.'69 Ook in Lochern werden alle regenten 
door de gemeenslieden na de afzetting herbenoemd, maar hier gaven 
ze zich niet zo gauw gewonnen en vroegen uitstel om zich te be
raden. Dat werd hun echter niet toegestaan en pas na de dreigende 
woorden van Thomassen, de leider der beweging, dat de heren 'niet 
musten difficulteren off ophouden, op datter geen onheilen en ver
der commotiën ontstaen muchten',70 en nadat de spanning die van 
het volk op het marktplein uitging ook in de raadkamer voelbaar 
werd — de mensen drongen al tot de deur van de raadkamer door — 
pas toen werden de beide 'pampieren' (zowel dat van de afzetting als 
dat van de herbenoeming) getekend. Zo leek dan ook in Lochern op 
22 maart 1703 de overwinning van de Nieuwe Plooi een feit. Door 
deze vlotte en gemoedelijke gang van zaken werd overigens de echte 
strijd om de hegemonie van beide plooien, die toch moest komen, 
alleen maar uitgesteld. Want met de herbenoeming van alle oude 
regenten hielden de Nieuwe Plooiers hun potentiële tegenstanders op 
het kussen. Hoe gevaarlijk dat voor de burgers zou worden, zou al 
spoedig blijken. 

In het kwartier Zutphen heeft de strijd tot midden 1705 geduurd, 
eer de Nieuwe Plooiers op de kwartiersvergadering officieel werden 
erkend. Zolang dit nog niet het geval was, hadden de ridders van de 
Veluwe en enkele hardnekkige Oude Plooiers in het Nijmeegs kwar
tier nog zoveel steun van de Graafschap dat zij op provinciaal niveau 
nog een tijdlang konden proberen op eigen houtje hun gang te gaan. 
Landdagen werden van midden 1703 tot december 1704 niet ge
houden door de Veluwse twisten tussen de ambtsjonkers en de 
steden; maar ook door een conflict tussen het Nijmeegs kwartier dat 
overwegend aan de kant van de Nieuwe Plooi stond en het Zutphens 
kwartier dat nog door de Oude Plooi werd beheerst.71 Maar op 8 
november 1703 verklaart dit onvolledige gezelschap dat pretendeert 
de provincie te vertegenwoordigen, dat wat de Stadhouder heeft 
gedaan in volkomen waarde blijft, dat dus de oude regenten blijven 
zitten zoals zij in functie waren vóór zijn dood, een bevestiging van 
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de Statenresolutie van 8 aprii 1702 En het kwartier van Zutphen 
sluit zich in zijn vergadering van 3 december er volkomen bij aan en 
doet er op 20 december 1703 nog een schepje boven op door in een 
Amnestieplakkaat voor het kwartier te verklaren, dat de voorgevallen 
onlusten wel vergeven en vergeten zijn, maar niettemin de regenngs-
vorm zal blijven zoals hij vóór 1672 was, en dat de regenten die door 
de burgers uit hun functies zijn ontzet, weer m hun bedieningen 
hersteld moeten worden Bovendien moeten de nieuw benoemden er 
binnen 24 uur uit en wie er toch in blijft zal als 'perturbateur der 
gemenen ruste' gestraft worden (zie bijlage 1 ) 
Dat was duidelijke taal Het Zutphense kwartier trekt zich dus van 
de overwinningen van de Nieuwe Plooi m bijna alle steden van de 
Graafschap niets aan. Het is daarom niet te verwonderen dat de strijd 
gedurende het jaar 1704 zich vooral op de Achterhoek concen
treert.73 Daarbij neemt de verste uithoek, Groenlo, een sleutelpositie 
in. Grol nam altijd al een bijzondere plaats in doordat ongeveer 
driekwart van de bevolking er katholiek gebleven was De nabijheid 
van het bisdom Munster deed zich gelden. Nog in 1702 bouwden de 
katholieke Grollenaren rustig een kerk op Rijkenberg even buiten de 
stad, waar katholieke diensten gehouden werden Ook hadden de 
katholieken altijd deel uitgemaakt van de gilden Het is dus niet te 
verwonderen dat in deze stad de 'papisten' bij de burgerlijke verzets
beweging een zeer actieve rol speelden. 

Evenals in de andere steden van Gelderland kwam in Groenlo de 
burgerij begin 1703 in beweging Eind februari eist de in de Grote 
Kerk verzamelde gemeente handhaving van haar oude privileges Er 
worden Hgemeenslieden gekozen, waaronder zeven 'papisten' en 
één mennist, die op 11 maart drie ongequalificeerde regenten af
zetten en door nieuwe vervangen. De afgezetten protesteren on
middellijk bij de Landdag, maar kunnen verder niets beginnen, want 
een groot deel van de burgerij is onder de wapenen en bewaakt het 
stadhuis en de secretarie. 
Pas eind 1703 brandt de eigenlijke strijd los, als de kwartiersvergade-
nng in Zutphen wordt gehouden De vraag waar alles om draait is 
zullen op die vergadering de drie afgevaardigden van de stad Groenlo 
worden toegelaten7 De oud-regenten Volmer en Schalen vormen 
geen probleem, zij waren begin 1703 door de gemeente herbenoemd, 
maar als derde afgevaardigde was de 'nieuwe' heer Eibergen ge-
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zonden. De kwartiersvergadermg weigert deze nieuwe heer toe te 
laten, en laat wel een afgezette heer, richter Van der Hardt, zitting 
nemen Deze laatste dringt zelfs aan op herstelling in de regering 
hetgeen hem wordt toegezegd. Allicht, het kwartier had immers juist 
op 20 december 1703 het Amnestieplakkaat uitgevaardigd, dat tot 
voornaamste doel heeft herstel der oude regenten. 
Wat er nu verder met Grol zou gebeuren, zou een testcase worden 
van de machtsverhoudingen. Er was met Grol namelijk nog een 
andere complicatie In 1652 was een 'Conventie'73 tot stand ge
komen. waarbij de gemeensheden, die toen de magistraat be
noemden, dat recht hadden overgedragen aan het Hof van Gelder
land. Door het Regeringsreglement van 1675 was deze conventie 
opzij gezet. Nu echter werd die conventie weer uit de oude archief
kasten opgediept als strijdmiddel voor de Oude Plooi Het Hof, dat 
gedurende de hele plooienjstrijd, waar het maar kon, de Oude Plooi 
heeft gesteund, stuurde op 27 december 1703 meteen de landdrost 
Van Lintelo tot de Marsch naar Groenlo om voor de naleving van die 
conventie te zorgen en bovendien voor publicatie en naleving van het 
Amnestieplakkaat van het kwartier Hij kreeg zelfs 50 man ruiterij 
uit Doesburg tot zijn beschikking die meteen het stadhuis bezetten. 
Op het gedrag van die ruiters viel nogal wat aan te merken ze 
probeerden de burgers schnk aan te jagen, confiskeerden voedsel en 
stro voor zichzelf en hun paarden en het regende klachten over 
molestaties 

De gemeensheden met de katholieke Joost Schutte, van het begin af 
een van de leiders van de Nieuwe Plooi, als woordvoerder protesteer
den heftig bij de landdrost tegen al die maatregelen van 't Hof en 't 
kwartier en betoogden dat met een man als Van der Hardt onmoge-
üjk was samen te werken. Maar de landdrost trok er zich niets van 
aan en installeerde op 7 januari 1704 weer de oude magistraat als 
wettige regenng. En dit zelfs zonder zich te houden aan de bepaling 
in de conventie, dat bij die keur althans 14 burgers moesten worden 
gehoord. 

Het merkwaardige is nu, dat na al het gebeurde in het Nijmeegs 
kwartier de burgers zich niet meer zo gemakkelijk door een op mili
taire macht steunend autoritair ingrijpen laten intimideren. Op de 
keurdag van 1704 tonen ze hun kracht Ze waren speciaal gebeten op 
de regenten Volmer en Schalen die ze ervan verdachten met de Oude 
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Plooi onder één hoedje te spelen. Op die kwartiersvergadering m 
Zutphen hadden deze twee met genoeg geprotesteerd tegen de uit
sluiting van Eibergen en zelfs verdenken ze nu Volmer ervan dat hij 
de hand heeft gehad in dat binnenhalen van ruiterij uit Doesburg 
(Volmer heeft in Doesburg goede relaties) 
Op Petri (22 februari) 1704 treden in de magistraatsvergadering van 
Grol de gecommitteerden uit de zes gilden en de zes burgercom-
pagnieen naar voren en ontslaan de magistraat, die ze bedanken voor 
zijn diensten, en delen mee dat ze van plan zijn tot een nieuwe 
magistraatsverkiezing over te gaan 's Middags komen ze met het 
grootste gedeelte van de burgerij in de Grote Kerk bijeen - de 
mensen staan tot op het koor en in de 'gerfcaemer' (consistorie
kamer) — en benoemen zes overtuigde Nieuwe Pooiers, waaronder de 
dne nieuwe heren van 1703, die ze de eed afnemen Volmer en 
Schalen worden niet gecontinueerd 
Maar dan verplaatst zich het centrum van de gebeurtenissen naar de 
stad Zutphen Begin 1704 komt daar de burgerij in beweging Er is 
grote ontevredenheid over de in december gehouden kwartiersver
gadering en vooral over het Amnestieplakkaat op grond waarvan de 
nieuwe vertegenwoordiger van Groenlo uit de vergadering is geweerd 
De gemeenslieden eisen nu van de magistraat dat hij de door hen 
opgestelde 'Agt Articulen' (zie bijlage 2) zal aanvaarden als een 
'accoort tussen d'Heeren van de Magistraet en de Burgenje opge
richt'. Het meest valt in het oog artikel III 'Het Placaet van den 30 
December 1703 te vernietigen'74 en artikel IV 'Dat de dnj janghe 
regeringe sal beginnen met Petri 1704' Men wílde dus in 1704 op
nieuw een magistraat benoemen en niet — zoals eerst het plan was 
geweest — wachten tot 1706 Dit was een middel om de magistraat 
zwaar onder druk te zetten En ook wil men nu een radikaal regle
ment door de magistraat laten aanvaarden waarbij de keur voortaan 
gebeurt door de massa des volks 
De magistraat probeert er eerst nog onderuit te komen door te 
zeggen dat het Amnestieplakkaat voor de stad Zutphen eigenlijk 
geen betekenis heeft en stelt amendementen voor, maar de gemeens-
heden houden vol en willen ook dat de magistraat de vernietiging van 
het plakkaat in de kwartiersvergadering met klem zal bepleiten Aan
vaarding van de 'Agt Articulen' wordt tot voorwaarde gesteld voor 
herbenoeming Pas op 15 maart 1704 geven de regenten toe en 
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worden de Agt Articulen volledig aanvaard. Maar al op de keurdag 
— 22 februari — wordt de hele magistraat door de burgerij gecon
tinueerd met één uitzondering: Sloet wordt, zoals dat heette, 'ver
geten' en Hendrik Couleman, een Nieuwe Plooier, wordt in zijn 
plaats benoemd. 
Op de in Zutphen in april 1704 gehouden kwartiersvergadering 
moeten zich heftige tonelen hebben afgespeeld. Recessen ervan zijn 
niet bewaard gebleven. In het exemplaar van de kwartiersrecessen 
van Zutphen op het Gemeentearchief (inv. 2224) mankeren de re
cessen van december 1703 tot december 1704. In margine staat te 
lezen: 'N.B. hier schijnen eenige recessen te mankeeren, dog kunnen 
van geen belang zijn, en geen andere betrekking kunnen hebben als 
op de troubelen in die tijden voorgevallen'. Een opmerking die type
rend is voor de struisvogelpolitiek die onze voorvaders een tijd lang 
tegenover de Plooierijen hebben gevoerd.75 Maar uit een aantal 
andere archiefstukken uit het Gemeentearchief is ongeveer te recon
strueren wat er alzo gebeurd is. De ontzette Sloet wordt er toege
laten en de 'nieuwe heer' Couleman wordt geweigerd. Couleman 
beklaagt zich er later namelijk over, dat Sloet hem op de vergadering 
'verwijtinge' deed dat hij eerst op zijn stoel is gaan zitten, voor hij 
— Couleman — eraf gegooid werd. Voor Groenlo worden ook de 
afgezette Oude Plooiers Volmer en Van der Hardt toegelaten in 
plaats van de vertegenwoordigers van de nieuwe magistraat. Ook 
enkele Nieuwe Plooiers uit Doetinchem worden geweigerd. Deze 
nieuwe heren (Ketjen c.s.) waren door de gemeenslieden met Petri 
1704 verkozen in de plaats van drie Oude Plooiers (Hoppenbrouwer 
c.s.), die afgezet waren omdat ze zich niet hadden verzet tegen het 
Amnestieplakkaat van 20 december 1703. Maar deze keer lukte het 
de Ridderschap tezamen met de Oude Plooiers uit de steden niet hun 
zin door te drukken. De afgevaardigden van de stad Zutphen hielden 
het been stijf, verzetten zich tegen de bekrachtiging van het Amnes
tieplakkaat en tegen de uitsluiting van de gedelegeerden uit Grol en 
Doetinchem. Ze wensten zich niet bij de Overstemming' door de 
meerderheid neer te leggen. En dan stuurt de kwartiersvergadering, 
met afschrift aan het Hof, het volgende krasse stuk aan de magistraat 
van Zutphen: 'H.E. Mögenden met groot Leetwesen verstaen 
hebbende door Hr. President en andere leden van de Magistraat te 
Zutphen, als dat die alsnogh weygerich blijven de Resolutie van het 
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Quartier op eergisteren 17 April na d'ordre van de Regering ge
nomen, werckstelligh te maken, op voorwenden om dat het Volck 
van de Stad Zutphen sulx niet en verstont', stellen dat deze manier 
van doen van Zutphen onaanvaardbaar is en zou leiden tot 'een 
totaal verval in de Regering, mine van politie en finantiën'. De reso
luties van het kwartier kunnen niet zo maar door één stad gestuit 
worden die het ermee oneens is, 'soude anders daaruit moeten volgen 
dat de stad Zutphen het geheele Quartier soowel Ridderschap als 
andere medesteden soude overheerschen'. Zo'n houding is 'ongerijmt 
en ongehoort'. Het is nog absurder daar het 'niet onbekent (is) dat 
de Heren van de Magistraat van Zutphen niet het eigen oordeel 
geven', maar zich beroepen op de 'Wille des Volx'. 'Dat door dezen 
middel enige weynige drijvers onder het Volck van Zutphen die door 
abusive voorwendselen de gemeenten van haere wettige Overigheid 
ende Regering weten afkeerigh te maken en verkeerde impressiën te 
geven, het gandsch Quartier zouden regeren, hebbende tot dyn 
eynde door affgesondene in nabuyrige steden de gemeenten mede 
tegen hare Magistraten getracht op te maecken en deselve tot het 
nemen van nadelige resoluties te verplichten'. Als de magistraat van 
Zutphen zich niet bij de kwartiersbesluiten neerlegt, zal de landdrost 
Van Untelo verzocht worden een andere plaats voor de kwartiersver
gaderingen te zoeken. In Zutphen wenst men niet te blijven. 
Dit was in feite een oorlogsverklaring aan de Nieuwe Plooi. Deze 
neemt de handschoen op maar blijft de strijd legaal voeren. 
Zou 't nu in Grol hard tegen hard gaan? De Oude Plooiers geven de 
'papisten' van alles de schuld. De afgezette regenten klagen bij de land
drost dat zij 'door eenige onrustige menschen op een séditieuse wijze 
van haar bediening waren ontset'. In die commotie waren verscheidene 
paapse gemeenslieden aangesteld. En sedert was de confusie zo groot 
geworden, dat 'de Catholiques sig niet ontsien publieke professie van 
hare religie met uyterlijcke plechtigheden' te doen. Het Hof reageert 
direct met een missive van 10 april 1704, waarin de 'opgeworpen 
regenten' hoofd voor hoofd worden gelast zich van de geusurpeerde 
regering te onthouden. 

De Grolse katholieken reageren hierop met een belangrijke tactische 
zet: op 13 april verklaren de paapse gemeenslieden met hun doopsge
zinde collega in de vergadering van de magistraat dat zij zich uit het 
college terugtrekken, 'omdat het bij de naburige steden en bondge-
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noten qualick wierde genomen, dat alsnog in deze Stadt de paepse 
gemeenslieden wierden getolereert'. Zo treden dan de katholieken 
uit hun Gezworen Gemeente, hoewel ze er altijd in hadden gezeten. 
Dat doen ze voor de goede zaak, 'tot voorkominge en wegneming 
van alle verdere differenten . . . uit vredelieventheit en tot conser
vatie en welstand van de gemeene ruste' (zie bijlage 3). In hun plaats 
worden nu gereformeerden benoemd, 'eenvoudige en siegte lieden'. 
De katholieken beseften dat voor de strijd tegen de Oude Plooi de 
steun van de burgerijen van de andere steden broodnodig was en dat 
deze gezamenlijke strijd niet in gevaar mocht worden gebracht door 
godsdienstige geschillen. 
Dit bleek een heel verstandig beleid. Op 7 mei 1704 komt op initia
tief van de Zutphense gezworen gemeente — naar het voorbeeld van 
overeenkomstige associaties in de andere kwartieren — een Associatie 
tot stand, gevormd door de gemeenslieden uit alle steden van de 
Graafschap, om krachtiger te staan tegenover de Oude Plooi, die 
overal zijn oude plaats weer tracht te heroveren (zie bijlage 4). Eerste 
doel is dus: vernietiging van het Amnestieplakkaat, verder de privi
leges veilig stellen en de machinaties daartegen verijdelen. Daartoe 
zullen ze 'malkanderen met goet en bloet' bijstaan. Inderdaad heeft 
deze Associatie de Nieuwe Plooistrijd enorm versterkt. 
Al spoedig bleek dat de Nieuwe Plooi in Groenlo stand kon houden. 
Het Hof van Gelderland had eind april 1704 de ons bekende substi
tuut-momber Van Dam al naar Grol gestuurd 'om het Hof te infor
meren over het gepasseerde te Grol en dan te procederen zoals be
hoort'. Maar evenmin als bij zijn eerste bezoek aan Tiel en Bommel 
in de zomer van 1702 kwam hij ver. In zijn Verbaal76 probeert hij 
weer alle schuld op de 'papisten' te gooien en vooral op 'eenen Joost 
Schutte den voomaamsten Bellebinder, die niet alleen binnen Groll 
deze beweiginghen heeft begonnen, maer naer 't segghen van de oude 
Regenten ook wijt en sijt in de Graafschap heeft geloopen, om 't 
Volck tegens haere wettighe Regenten aan te setten.' 'Verder is uit 
alles genoeg gebleken dat in deze "opschuddinghe" tot Groll de 
papisten de grootste en voornaemste parthije sijn en geduyrende 
deze bewegingen die openbaere exercitie van haeren godsdienst 
binnen het Schependom van Groll exerceere'. 'Bestaende alle off 
immers de meeste burgerofficieren neffens de gecommitteerden van 
de Gildens uyt papisten die naer 't exampel van andere steden niet 
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alleen de gemeensluyden, maer oock de magistraten selfs пае haer 
welgevallen regeeren en dwingen.' 
Erg vriendelijk werd de momber in Groenlo niet ontvangen. Voor 
zijn informaties en getuigenverhoren dorst hij geen kamer op het 
stadhuis te vragen '(gelijk men anders zou doen) doordien 't zelve 
door gewaepende burgers bewaeckt en sekerlijck daaromtrent een 
refuus soude geleden hebben.' Dus is hij maar in het huis van de 
afgezette richter Van der Hardt gaan zitten. En de signalen en 
boeken van Groll kreeg hij niet te zien: 'lek hebbe insgelijcks ver-
soght te mogen sien resolutieboecken neffens de signalen van Groll 
van den secretaris Colonius, maar die decimeerden mij daervan visie 
off communicatie te gheven'. 

Omdat hij toch niets meer te weten kon komen (de mensen wilden 
niet klappen) is Van Dam maar 'op deuticom vertrocken'. Er blijkt 
verder ook niet dat het Hof met het rapport van zijn momber iets 
gedaan heeft. Het verschil met 1702 was, dat in 1704 de Oude en de 
Nieuwe Plooi elkaar op het niveau van de Landschap zo ongeveer in 
evenwicht hielden. De Oude Plooi kon nu niet meer de steun van de 
Provinciale Staten krijgen om tegen Groenlo machtsmiddelen te ge
bruiken. De nieuwe magistraat van Groenlo bleef rustig zitten en 
diende een deductie in om de rechtsgeldigheid van die conventie van 
1652 te bestrijden.77 

Maar langzamerhand won de Nieuwe Plooi ook in de overige Graaf
schap terrein. Hierbij was de Associatie van gemeenslieden een be
slissende factor. Deze kon de stedelijke magistraten zo onder druk 
zetten, dat de Ridderschap, net als in de Veluwe, een gesloten blok 
van stedelijke stemmen tegenover zich zou vinden. Daartoe moest de 
stad Zutphen uit haar isolement worden bevrijd. Groenlo en Doetin-
chem waren al òm - maar hun afgevaardigden werden niet erkend in 
het kwartier. En de afgevaardigden van Lochern en Doesburg hadden 
in de kwartiersvergadering van april 1704 vooral wat de Grolse af
vaardiging betreft de ridders gesteund. Tegen deze steden ging zich 
nu de aanval van de Nieuwe Plooi richten. 

Op 2 mei 1704 verschijnen de gemeenslieden ter magistraatsvergade
ring te Lochern en zetten de regering onder zware druk. 'Alsoo op 
het aanhouden des Volcks, over die annulatie van het Placaet van 
Amnestie, seggende van het Raethuys niet te willen wijeken, be
vorens sulx is gearresteert'. De magistraat geeft toe - het verslag in 
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het Memorie en Resolutieboek, met nerveuze hand geschreven, 
breekt opeens af78 En ook in de maanden daarop wordt de magis
traat telkens gedwongen te beloven om op de volgende kwartiersver
gadering zich 'neffens die van Zutphen te voegen' 

Doesburg was voor de Nieuwe Plooi een heel wat hardere noot om te 
kraken Terwijl wij elders de indruk krijgen dat de burgerij in grote 
meerderheid aan de kant van de Nieuwe Plooi staat, is de Doesburgse 
burgerij duidelijk in twee partijen verdeeld Hier was de strijd waar
schijnlijk in wezen er een tussen twee facties, elk met hun aanhang 
onder het volk. Ook de nogal talrijke katholieken hier waren in hun 
sympathieën kennelijk verdeeld.79 

Begin 1703 had oud-burgemeester Herman Schaep een actie onder
nomen om de 'ongequahficeerde' regenten (die met m Doesburg zelf 
woonden) te laten afzetten. Maar de zittende regenten hadden er
voor gezorgd dat vóór de keurdag een college van gemeensheden 
werd benoemd, dat hun welgezind was. (Volgens Schaep en zijn 
aanhangers hadden de regenten het volk 'm verscheyde Herbergen op 
stadskosten met allerhanden drank getracteert, en door die midde
len, sommige ook door geloften, andere door dreygementen.'aan het 
teyckenen gebragt'). Nadat die gemeensheden waren aangewezen, 
hadden de regenten met hen 'veeltijds seer famihaer geleeft en met 
den ander geteert en gesmeert'.80 De heren van de magistraat hadden 
dus mèt een aanstelling vanwege die gemeensheden kunnen aan
blijven Schaep en zijn medestander Rasch werden, op straffe van 
verlies van hun burgerrechten, gedwongen de wettigheid van de ver
kiezing te erkennen en alle gerechtelijke actie te staken De Oude 
Plooiers waanden zich veilig op het kussen en stemden op de kwar
tiersvergadering van 4 april 1704 met de ridderschap mee 
Maar nu komen de gilden in beweging en op 31 mei vervangen ze 
eerst die 'geteerde en gesmeerde' gemeensheden die de associatie 
tegenwerkten, en stellen nieuwe gemeensheden aan, die de magis
traat onder druk zetten. Maar de regenten blijven obstinaat. Nog op 
17 juni verschenen enige afgevaardigden van de Doesburgse magis
traat in Zutphen om erop aan te dringen dat ze de resolutie van de 
kwartiersdag (bevestiging van het Amnestieplakkaat) zullen uit
voeren en zich voortaan aan de pluraliteit zullen onderwerpen. De 
Doesburgse heren krijgen daar in Zutphen nul op 't rekest. 
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Op 10 oktober 1704 komen de burgers en gemeensheden van Does
burg in de kerk bijeen en zetten maar liefst zes van de acht oude 
regenten af en vervangen ze door Nieuwe Plooiers En onder die zes 
nieuw-benoemden zijn natuurlijk ook de oude Herman Schaep en 
Rasch. Dit is dus pas de echte Doesburgse omwenteling' De secre
taris die aanblijft tekent erbij aan, dat vele burgers zich hadden 
beklaagd dat de magistraat zich niet hield aan de aangegane contrac
ten en conventies over de driejarige regering 
In de volgende maanden blijft het in Doesburg rommelen Er smeult 
verzet dat zich steeds weer gewelddadig uit. De nieuwe magistraat is 
bang dat de oude regenten het stadhuis zullen gaan bezetten en laat 
het door de St Jansschutterij streng bewaken. Van de comman
danten van de schutterij, de boden en andere stadsdienaren wordt 
een uitdrukkelijke verklaring verlangd dat zij de 'nieuwe heren' 
trouw zullen blijven. Rasch wordt een keer ernstig 'bedreigd en ge
molesteerd. In november-december komen er telkens berichten dat 
er wapenen worden opgeslagen en dat in enige herbergen volk ge
worven wordt door de Veluwse ridders. En wie blijkt daarbij actief 
te zijn7 De afgezette Grolse regent Diedenck Volmer. Hij wordt ge
arresteerd en weer vrijgelaten op belofte dat hij zich rustig houdt 

— maar als hij in december in Zutphen opduikt, wordt hij door de 
Grolse nieuwe regent — Rutger Keyzer — voor de rechter gedaagd. 
De Associatie doet zich gelden' 
Als de 'troebelen' in Doesburg aanhouden en een contra-revolutie 
dreigt, wordt een beroep op Doetinchem gedaan, waar de Nieuwe 
Plooi aan de macht is, om hulp te bieden. Doetinchem stuurt inder
daad hulptroepen onder leiding van burgemeester Ketjen. 
Als de St Jansschutterij van Doesburg op 1 mei 1705 die Doetin-
chemers weer uitgeleide doet, wordt er vanuit het huis van een ge
heide Oude Plooier (Dr. Bethmer, die in oktober 1704 is afgezet) een 
schot gelost Een lid van de St. Jansschutterij wordt dodelijk ge
troffen! De Oude Plooi deinst voor geen geweld terug' De dader van 
de 'doodscheut' is met te vinden en de oude Bethmer wordt na 
verhoor vrijgelaten. 
Onderwijl is m Zutphen de kwartiersvergadering in april/mei 1705 
— tegelijk met een Landdag - weer bijeen en nu zullen er ingrijpende 
besluiten vallen. De burgerij van Zutphen is op kookhitte Voor de 
Zutphenaren is een eis, die al in de Agt Articulen was opgenomen in 
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febraari 1704, ni. de opheffing van de heerlijkheid Voorst, een ur
gente kwestie geworden. Zo op 't oog een weinig principieel punt en 
van zuiver lokaal belang, maar daar stak meer achter. De heerlijkheid 
lag vlak onder de rook van Zutphen bij Wamsveld en werd gevoeld 
als een aantasting van het gezag van de stad, zeker. Maar dat was niet 
het enige waar 't om ging. 
Stadhouder-Koning Willem III had dit vorstelijke paleis compleet 
met park, cascades en spuitende fonteinen in Franse stijl, ontworpen 
door Daniel Marot, à raison van 42 tonnen gouds laten bouwen voor 
zijn jonge vriend en gunsteling Arnoud Joost van Keppel, meestal 
naar een van de vele hoge titels waarmee Willem III als Koning van 
Engeland hem vereerd had: Graaf van Albemarie genoemd. En in 
1700 had Willem het hele landgoed met de aangrenzende goederen 
tot en met Wamsveld en Almen tot heerlijkheid laten verheffen om 
deze vriend, die volgens Constantijn Huygens Jr. steeds meer boven 
Hans Willem Bentinck 'in faveur toenam', genoegen te doen. Deze 
jonge graaf, uiterlijk opvallend knap, was allerminst populair, 
hautain, autoritair, ijdel en 'sans connaissance ni culture'.81 Zijn 
ouders hoorden niet tot de invloedrijke Gelderse adel en zaten bij 
verschillende Zutphenaren diep in de schuld. Niet alleen was dit 
lustslot de Voorst een symbool van de stadhouderlijke macht, maar 
de waterwerken en fonteinen onttrokken massa's water aan de 
Berkel, de stroom die het Noorden van de Graafschap beheerst. Om 
al die fonteinen en cascades steeds gaande te houden was niet alleen 
een 'seeckere machine' (waarschijnlijk een pomp) in de Berkel ge
plaatst, maar waren ook verschillende kanalen gegraven om het water 
dichterbij het slot te voeren. Wat dat betekende voor de watermolens 
en de landerijen begrijpt zelfs een leek. 

Niet zodra had de Koning-Stadhouder het tijdige met het eeuwige 
verwisseld of een van de eisen van de Nieuwe Plooiers was dan ook, 
aan de macht van zijn beschermeling de Graaf van Albemarie over 
een groot stuk van het kwartier een einde te maken. De klachten 
van molenaars en boeren waren legio en de Provinciale Staten 
werden overstroomd met petities van de gilden en burgercom
pagnieën van Zutphen. 
Al in 1703, toen Albemarie zelf afwezig was (hij vocht in de Zuide
lijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog) had het volk 
van Zutphen en omstreken de grenspalen van de Voorst uit de grond 
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gerukt, de kanalen die het water aan de Berkel onttrokken dicht 
gegooid om hun Berkel weer in bezit te nemen, en de hekken, 
fonteinen en bruggen vernield om hun woede te luchten . . . 
Op 4 april 1705 heeft de Landdag zich na veel tegenwerking van het 
Zutphens kwartier, waar de Ridderschap nog veel macht had, uit
gesproken vóór opheffing van de heerlijkheid Voorst, maar nu 
talmde het kwartier weer dit besluit af te kondigen en uit te voeren. 
Op 4 mei besluit de magistraat van Zutphen plotseling de stads
poorten te sluiten.82 De leden van de Landdag die nog in de stad 
zitten kunnen er niet uit — ook de ridders niet die op kastelen buiten 
de stad wonen. De maatregel heeft effect. Op 6 mei besluit ook het 
kwartier 'om erheffelijke redenen' over te gaan tot annulatie en cas
satie van de heerlijkheid. En al de volgende dag — dus 7 mei 1705 — 
kon de roeidrager van de stad Zutphen alle protocollen en verdere 
'pampieren' bij de officier van de heerlijkheid Dr. Haesebroeck gaan 
afhalen en op het scholtambt te Zutphen afgeven en deponeren.83 

Hiermee was de tegenstand van de ridders gebroken. Op 29 mei 1705 
hebben 'H. Ed. Mog. goedtgevonden ende verstaen het placaet van 
Amnestie op den 20 december 1703 op de naeme van Ridderschap 
en steden gearresteert, ende vervolgens gepubliceert, in te trekken en 
te casseren, gelijck hetselve geschiedt in kracht deses, voorsoover 
hetselve placaet betreckelijck is op de steden' (zie bijlage 5). Het 
staat er zo lakoniek. Misschien is het hierdoor dat het totdusver 
geeneen van de schrijvers over de Plooierijen is opgevallen 
— trouwens het Amnestieplakkaat zelf wordt in de literatuur ook 
volledig gei'gnoreerd. Toch was dit een beslissend moment. Hiermee 
had de Nieuwe Plooi ook in het kwartier Zutphen — en daarmee in 
feite in de hele provincie gezegevierd. 

Radicalisering van de beweging 
Maar zoals zo vaak bergt een overwinning tegelijk de kiemen van een 
toekomstige nederlaag in zich. Op het hoogtepunt van de zege open
baarden zich de eerste duidelijke tekenen van tegenstellingen binnen 
het kamp van de Nieuwe Plooi. 
De andere Gelderse steden namen Zutphen het sluiten van de stads
poorten verwoed kwalijk. Hiermee was de voortgang van de zo 
dringend noodzakelijke Landdag gedwarsboomd — en de afgevaardig-
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den van de andere kwartieren wensten met verder in Zutphen te 
vergaderen, tenzij er voldoende garanties waren 'voor hun securiteit 
en veiligheid', 'zonder verhinderingen' 
Maar er kwamen ook andere geschilpunten aan de dag. Sommige 
hingen duidelijk samen met tegengestelde lokale belangetjes. Zo was 
er naar het schijnt wrijving tussen Lochern en Zutphen over de 
Spitholderburg over de Berkel die door de Zutphenaren tot driemaal 
toe werd afgebroken uit concurrentiemjd tegen Deventer. Dit punt 
was zelfs opgenomen m de Agt Articulen Belangrijker is, dat 
Zutphen weigerde zich aan te sluiten bij een nieuwe Associatie, dit
maal met meer van gemeensheden maar van magistraten. Arnhem 
nam hierin de leiding en de kleine steden van het Zutphens kwartier 
deden, evenals een aantal Veluwse steden mee - maar Zutphen 
weigerde zich aan te sluiten. Uit zuiver lokaal patriottisme en wed
ijver met Arnhem — of was er ook een andere reden9 Was men mis
schien bang voor de radikale koers in Arnhem, waar de sanguinische 
Bouwens de scepter zwaaide9 

In de stad Arnhem ontstond in het midden van 1705 een scherp 
conflict tussen wat men met een anachronisme zou kunnen noemen 
de Jacobijnen en de Girondijnen M (Deze laatsten — de gematig
den - worden ter onderscheiding van de Nieuwe Plooi wel eens de 
Stulpplooi genoemd, maar meestal wordt die naam gebruikt voor 
degenen, die helemaal geen keuze willen doen, zoals soms de predi
kanten) Uit de m Zutphen gevoerde besprekingen over die Asso
ciatie van stedelijke magistraten bleek dat de Arnhemse magistraat in 
zichzelf verdeeld was Swaen en Bouwens, de felle radicalen, wilden 
natuurlijk wel zo'n verdrag, maar burgemeester Van Bnenen was 
tegen Hij wilde best weer een paar Oude Plooiers in de raad hebben 
en m de Veluwe-kwestie werd hij ervan verdacht aan de kant van de 
Veluwse Ridderschap te staan tegen de Nieuwe Plooi. Van Bnenen 
verdedigde zich in een apologie tegen alle mogelijke aantijgingen Maar 
hij werd niet vertrouwd Verder veroordeelden zijn vijanden scherp 
dat hij het garnizoen van Arnhem gebruikt had tegen een achter
stallige belastingbetaler Maar het meest werd hem kwalijk genomen 
dat hij in mei 1705 in de raad een voorstel deed om de in 1704 
opgerichte Compagnie van Vrijwilligers op te heffen, hetgeen in juni 
nog lukte ook. Het regende natuurlijk protesten en in de eerste 
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plaats van burgemeester Bouwens die kolonel was van het corps van 
200 ongehuwde mannen, waarmee hij in de Veluwe enige malen 
tegen de ridders was opgetreden Toen de ridderschap ook eigen 
troepen ging werven, was ook nog een corps gehuwde mannen opge
richt onder bevel van Joost Ruger en Dirk van Bassenn Ook dat 
corps werd nu opgeheven Het argument van Van Brienen dat 'nu 
alles in ruste was' kon onmogelijk ernstig genomen worden, want er 
was juist besloten de stadspoorten door de burgermihtie te laten 
bewaken omdat men aanvallen van de Oude Plooi als in Wageningen, 
Nijmegen en Doesburg gepleegd waren of broeiden, vreesde Het was 
dus duidelijk dat Van Brienen de vrijwillige compagnie wou ver
vangen door de burgermihtie, die nog uit de periode vai\ vóór de 
Plooienjen stamde, en dat stond in deze tijd gelijk aan verraad aan de 
Nieuwe Plooi. 
In juni kwam het tot een clash tussen de burgerwacht en de vrijwilli
gers, waarbij gewonden vielen. Bouwens, Swaen, Ruger en Van 
Bassenn heten de vrijwillige compagnie de markt bezetten en de 
gilden vergaderen, en op 17 juni werd Joh. van Brienen uit de magis
traat gezet en een week later zelfs uit stad en schependom ver
bannen In zijn plaats werd de Nieuwe Plooier Valenus Swaen burge
meester Nog meer raadsleden, en wel 26 gemeensheden, allemaal 
aanhangers van Van Brienen, werden ontslagen en gevonnist En de 
beide vrijwillige compagnieën worden verenigd. De radicale vleugel 
van de Nieuwe Plooi heeft gewonnen en blijft m Arnhem aan het 
bewind tot 1707 . . 

Ook in Nijmegen heeft de Oude Plooi in 1705 getracht weer aan het 
bewind te komen. Nu ze van de Staten Generaal geen hulp konden 
krijgen, hebben ze geprobeerd zich zelf recht te verschaffen Maar 
hier neemt de contra-revolutie ernstiger vormen aan Net als al eerder 
in Wagemngen werkelijk, en in Doesburg bijna was gebeurd — zonder 
succes — wordt ook in Nijmegen een aanval op het stadhuis gedaan 
door de Oude Plooi, die zich nog altijd gerechtigd voelt de raads-
zetels in te nemen. De aanslag was nauwkeurig beraamd en ook hier 
had zich een gematigde tussenpartij gevormd, die niet zo afkerig was 
van een paar Oude Plooiers in de raad Al in december 1704 op de 
Landdag hadden zes oud-regenten, waaronder W Roukens en W 
Reinders, een protest ingediend tegen hun ontslag, hierbij gesteund 
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door een aantal burgers uit de middenstand. Er zat een heel complot 
achter, en de regeringsverandering werd goed voorbereid; ook voor 
gewapende bijstand was gezorgd. Maar de zaak lekte uit en viel in 
duigen. Einde: arrestaties en vonnissen. Roukens en zijn collega's 
moesten stad en schependom binnen 24 uur verlaten. Maar in juli 
1705 begon er weer een nieuwe samenzwering. Op 7 augustus over
rompelen 60 mannen gewapend met messen en bijlen, degens en 
pistolen het Nijmeegs stadhuis. Ze sluiten de raad op in de zoge
naamde Zutphense kamer en bedreigen hen met de dood als ze zich 
voor de ramen durven vertonen. Twee raadsleden weten te ont
snappen en waarschuwen de burgers, die meteen de alarmklok laten 
luiden. De burgers en de burgerwacht stormen het stadhuis binnen 
en binnen het uur is het stadhuis in hun macht en de raadsleden zijn 
uit hun gevangenschap verlost. Kamer voor kamer moeten ze ver
overen. De ontknoping van het drama is tragisch en heeft helaas in 
de historieschrijving de Nieuwe Plooi kwaad gedaan. Vier van de 
complotteurs worden buiten de vensters van de raadkamer opge
hangen, de volgende dag volgt de vijfde die in vrouwenkleren pro
beerde te vluchten. De oude burgemeester Roukens wordt op de 
binnenplaats van het stadhuis onthoofd, zonder verhoord te'zijn. Het 
was overigens wel duidelijk dat hij bij de samenzwering nauw be
trokken was want, ondanks dat hij in december 1704 met de andere 
vijf regenten verbannen was, werd hij in Nijmegen, op het hoogte
punt van de gevechten, op weg naar het raadhuis gegrepen. 
Nijmegen was nu stevig in handen van de radikale Nieuwe Plooi. De 
raadsheer in het Hof W. van Loon - een midden-man, een Stulp-
plooier, die ook lid van de magistraat van Nijmegen was — wordt uit 
dit laatste ambt ontslagen, en zelfs wordt hem het burgerschap ont
nomen vanwege zijn contacten met Roukens c.s. 
Ook op het platteland werkt de radicalisering door. Op 3 mei 1705 
had de Landdag besloten dat de zetters voor de directe belastingen 
voortaan gequalificeerd (i.e. in staat om te lezen en schrijven en niet 
in dienst zijn van de ambtsjonkers) moesten zijn, en verder dat de 
boeren inzage mochten hebben van de cedulen (cohieren) waarin de 
hoogte van hun aanslag was vastgelegd. Vóór de plooierijentijd was 
nergens behoorlijk aantekening van gehouden en moesten de aange-
slagenen maar geloven wat de zetters en ontvangers zeiden. Sijmen 
had maar te betalen. 
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In maart 1705 was er een fikse rel in Brummen geweest.85 De boeren 
en boerinnen hadden de jonkers belet de uitzetting te laten doen en 
zelfs de gehate ontvanger Swarthof 'qualick getracteert' en gevanke-
lijk naar Arnhem gevoerd. Deze gewelddaden waren te Arnhem onge
straft gelaten, hetgeen er mogelijk toe heeft bijgedragen dat de 
boeren in hun verzetsgeest werden gestijfd. In elk geval wordt de 
toestand in de loop van 1705 voor de jonkers steeds hachelijker. 
Toen de ontvanger generaal Van Deelen en Casijn van der Heil op 2 
maart 1706 in Brummen gekomen waren om het zetten van de 
500ste penning86 te regelen, hadden ze wijselijk die Swarthof maar 
thuis gelaten. De heren ambtsjonkers zitten in de herberg en laten de 
door hen benoemde zetters bij zich komen om ze te beëdigen. Maar 
dat gaat niet vlot. Een is een jager van Van der Heil, een ander is 
bouwman (pachter) van een andere jonker; dus volgens de nieuwe 
Landdagresolutie zijn ze niet 'gequalificeerd'. Ook de overigen 
maken allerlei bezwaren. Niemand durft de eed af te leggen. En als 
de heren ambtsjonkers het middagmaal hebben verorberd, lijkt 't 
hun het beste om maar onverrichterzake naar huis terug te gaan. 
Maar als ze in de 'berlijn' van de heer Van Deelen willen stappen, 
beginnen de moeilijkheden pas goed. Een woedende menigte boeren 
en boerinnen roept, dat ze de maandcedulen van de vorige jaren willen 
zien. Swarthof had hen veel te hoog aangeslagen en nu dreigt zelfs 
executie van hun landerijen. Daar gaan vooral de vrouwen heftig 
tegen te keer. De jonkers worden bij de mouwen gegrepen en terug
gedrongen tot in de herberg onder uitroepen als 'Hae, Oude Ploy, nu 
hebben we die donderse Oude Ploy, wij willen ze nu wel houden! ' 
De boerenjongens dreigen met knuppels en roepen — waarschijnlijk 
doelend op de gebruikelijke schranspartijen, dat de knuppels nu de 
'servetten voor de heren' zijn. De jonkers hadden geen gezellige 
nacht daar in die herberg met steeds die tierende oplopen voor de 
'glazen'. Ten slotte zag Van Deelen kans een briefje naar buiten te 
smokkelen voor Arnhem. Het vervolg is niet moeilijk te raden. Sub
stituut-momber Van Dam komt de volgende dag al weer met man
schappen opdagen. De getuigenverhoren beginnen; de belhamels 
worden 'geapprehendeerd' en naar Arnhem gevoerd. Maar deze bel
hamels komen er op voorspraak van de Arnhemse magistraat genadig 
af. Ze moeten met gevouwen handen en op de knieën om vergiffenis 
vragen en beterschap beloven. Toch zal zo'n vernedering voor die 
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boeren moeilijk te slikken zijn geweest, want hun zelfbewustzijn was 
door die democratische bewegingen sterk gestegen. In de latere ver
balen staat te lezen, dat de jonker Van der Heil, toen hij naar de 
herberg teruggevoerd werd, 'geen ander tael hoorde dan dat de 
boeren niet geacht waren geweest sij souden nu mede wat te seggen 
hebben, men soude nu het wel anders stellen, men wilde justitie 
hebben' Misschien kan men zelfs van een ontwakend klassebewust-
zijn spreken, als men leest dat Willem Onessen (de ergste 'belhamel') 
'de cnecht van de heer van der Heil tergende, hem vraegde, hoe hij 
nu so stil zat, hy hadde wel anders hem horen praeten, ende een 
antwoord crygende welck hem niet te wel geviel, seide hy. Laet ons 
geen questie maecken, wy hebben het met tegens de cnechts, maer 
tegens de heeren, die sitten nu daer'1 

Het heeft dan ook nog jaren geduurd eer de rust in Brummen was 
weergekeerd en de 500ste penning kon worden vastgesteld en 
geheven 

De angst van de Nieuwe Plooi voor een stadhouderlijk regiem zat 
diep Voortdurend komt men in archiefstukken van de verschillende 
steden tegen dat de gemeenslieden nog weer eens stipuleren dat een 
stadhouderlijke regering ten eeuwigen dage moet worden geweerd, 
en ook bij de Associatie tot onderlinge hulp van steden van het 
tweede en derde kwartier wordt weer een speciale bepaling opge
nomen, dat de steden er gezamenlijk voor moeten zorgen, dat er 
vooral geen Stadhouder of kapitein-generaal en admiraal wordt ge
kozen dan met eenparigheid van stemmen en dat de ambten van 
Stadhouder en kapitein-generaal nooit verenigd mogen worden 
In 1707 werd de zaak weer acuut nu Johan Willem Friso in augustus 
20 jaar zou worden en Friesland (waar hij Stadhouder was) alweer 
moeite begon te doen bij de andere gewesten om hem in de Raad van 
State te krijgen. Dit zag men natuurlijk als een eerste stap naar het 
stadhouderschap en de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht en Over-
ijsel, die stadhouderloos wensten te blijven, trapten er dan ook niet 
in, en wezen het voorstel van Friesland weer van de hand Friesland 
had dit namelijk al in 1705 geprobeerd, toen Friso 18 jaar werd, 
maar toen was het overtuigend afgewezen e7 In juli 1707 werd de 
kwestie nu ook in Gelderland besproken in de kwartiersvergadering 
van de Veluwe De ridders waren zoals zich denken laat vóór de 
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benoemmg. Alles hing er dus van af of de steden zich unaniem 
zouden verzetten. 
Bij de bespreking m de juli-vergadenng van het Veluws kwartier te 
Arnhem hadden de gedelegeerden van Wagenmgen de opdracht om 
zich 'rondelijk te verklaren vóór de uitsluiting' van Friso, maar om
dat zij onderling verdeeld waren, hielden ze zich niet aan hun last 
Onverhoeds', schrijft Wagenaar88, zijn 'hierop die van Wagenmgen 
der Ridderschap toegevallen'. De gemeensheden van Wagenmgen 
zonden toen meteen de volgende dag een paar boze gemachtigden 
naar de Arnhemse vergadering om de Wagenmgse afgevaardigden 'te 
vermaanen tot stemmen volgens derzelver last' Dat gebeurde toen 
ook en met krappe meerderheid (de ridder Van Renesse stemde weer 
met de steden mee) werd zodoende tot uitsluiting van Friso be
sloten. Maar de andere Veluwse steden, die de druk van de Arnhemse 
Jacobijnen als hinderlijk begonnen te voelen, hielden voortaan op 
initiatief van Harderwijk afzonderlijke vergaderingen op het Loo, 
'stellig niet zonder invloed der Ridderschap'.89 

Enkele maanden later, op de oktober-vergadermg van het kwartier, 
ging het over het vergeven van enige politieke charges. Hierbij kwam 
de verdeeldheid van de Wagenmgse magistraat goed aan den dag 
Arnhem wilde de kleine steden overhalen om hun stem te geven 
aan twee ridders (Johan van Renesse en Johan van Wijnbergen) en 
verder aan de radicale Arnhemse burgemeester Valenus Swaen, die 
men tot raadsheer in het Hof benoemd wilde zien. De grote meerder
heid van de Wagenmgse gemeensheden en een deel van de raad wil
den Arnhem volgen, maar op de kwartiersdag stemden vier van de 
zeven afgevaardigden van Wagenmgen tegen het Arnhemse voorstel 
En diezelfde vier (de burgemeesters Schaets, Van Ede en J en A van 
der Horst) zetten, zodra ze weer in Wagenmgen terug waren op 10 
oktober 1707 maar liefst alle gemeensheden af met hulp van een deel 
der schutterij En ze waren van plan ook nog de burgemeesters die 
pro-Arnhem waren af te zetten Maar dat werd nog net voorkomen 
Want wat gebeurt9 Jan Aelders, een van de afgezette gemeensheden, 
wordt dezelfde nacht nog naar Arnhem gezonden om hulp te halen 
Krachtens een pas gesloten Associatie tussen de Veluwse steden was 
Arnhem daartoe direkt bereid Op 11 oktober trekken de beide vrij-
wilhgerscompagnieen, de ongetrouwde mannen onder bevel van de 
vurige burgemeester Bouwens en de getrouwde mannen onder burge-
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meester Van Bassenn90 met drie 'veldstukjes' (kleine kanonnen) en 
een groot kanon uit het generaliteitsmagazijn uit Arnhem via Heel-
sum naar Wageningen. Daar was de schutterij al onder de wapenen 
geroepen; de poorten gesloten en schildwachten ervoor. Op de Wage-
ningse berg — een kwartier van de stad — hielden de Arnhemmers 
besprekingen met de stadssecretaris, die hen raadde vooral geen ge
weld te gebruiken, want dan zou geweld met geweld gekeerd 
worden. Hij kreeg ten antwoord dat Wageningen niets te vrezen had, 
als de poorten maar geopend werden. Maar daarvan wilden'die van 
binnen' niets weten. Toen trokken de Arnhemmers tot vlak voor de 
Bergpoort en vroegen aan de schildwacht die bij de herberg De 
Wereld gepost was of er dan tenminste enige mensen van de regering 
naar buiten wilden komen. Inderdaad verschenen toen burgemeester 
Schaets met drie schepenen, de beide Van der Horsten en Van Ede, 
buiten de poort. Dus juist de vier die naar de Arnhemse kwartiersver
gadering waren geweest en tegen hun last hadden gestemd en de 
oorzaak waren van alle narigheid. Dat schoot de opvliegende 
Bouwens kennelijk in zijn verkeerde keelgat. Hij trok zijn degen en 
riep: 'Ah deze zijn 't, die we hebben moeten! Nu zijn ze in onze 
magt.' Toen kwam ook nog de pas afgezette Oude Plooi-burge-
meester Van Schuylenburg naar voren, volgens Bouwens91 'apparent 
om in troubel water te helpen visschen'. Volgens de pamfletten heeft 
Bouwens die man aan de kin verwond en hij zou Anton van der 
Horst een slag in het gezicht gegeven hebben 'dat hem het bloed uit 
neus en mond stroomde'. Wat ervan zij, in elk geval werd de vijf 
heren hun geweer afgenomen en onder bedreigingen werd hun ver
zocht in een koets te gaan zitten die hen terug zou brengen naar de 
stad. De poort was nog altijd gesloten en uit een paar dakvensters 
werd met scherp geschoten, waarop de Arnhemse vrijwilligers een 
paar ruiten ingooiden. Toen de poort niet open ging werd er geschut 
voor geplant en na een paar kanonschoten begaf de Bergpoort het 
al, en zo trokken dan de Arnhemse compagnieën Wageningen 
binnen. De Wageningse magistraten werden op hun eigen stadhuis 
gevangen gezet. Maar de Landdag die in Arnhem bijeen was gelastte 
hun invrijheidstelling.92 Pasop 19 oktober werden zij inderdaad vrijge
laten. 
Het merendeel der Staten was zeer geïrriteerd over die Wageningse 
expeditie en wenste dat de vier heren meteen weer in hun ambt 
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zouden worden hersteld. Ze vonden het zelfs nodig 125 man krijgs
volk van het Nijmeegse garnizoen naar Wageningen te zenden om die 
wensen kracht bij te zetten. De regeringen van de steden Arnhem en 
Nijmegen en de Nieuwe Plooiers van Wageningen protesteerden 
hevig. Maar vergeefs. 
Op 19 oktober — dezelfde dag dat de vier gevangenen in Wageningen 
worden vrijgelaten — verlaten ook de laatste vrijwilligers, die nog in 
Wageningen gelaten waren om de nieuwe regering bij te staan, de 
stad. De garnizoenen zijn in aantocht! Want al had Nijmegen ge
weigerd zijn poorten te openen om die 125 man van het garnizoen 
door te laten, de reactie wist daar wel raad op. Uit St. Andries en 
andere Maasgamizoenen zouden dan wel manschappen komen. Zelfs 
uit Holland werd een regiment ontboden, dat in Wageningen, Tiel, 
Bommel, Elburg en Hattem gelegerd zou worden 'ten einde overal 
onlusten te voorkomen'. De Nieuwe Plooi moet voor de garnizoenen 
zwichten. 
De Landdag casseert op 29 oktober de benoemingen op de Veluwse 
kwartierdag gedaan (4 oktober) en herstelt weer de Oude Plooiers in 
Wageningen; negeert alle protesten en requesten van wel honderd 
Wageningse burgers. De reactie zet door. 
Op 5 november 1707 besluiten de Staten zelfs tot opheffing van alle 
vrijwillige compagnieën. Nijmegen vertikt het verder nog aan de be
raadslagingen deel te nemen. Geen nood: de vergadering wordt naar 
Tiel verplaatst. Nijmegen doet de gedeputeerdenkamer, waar nog 
stukken liggen die de Landschap nog moet gebruiken, op slot. 't 
Gaat hard tegen hard. Het Hof legt nu beslag op Nijmeegse schepen. 
Nijmegen arresteert als represaille een raadslid van het Hof en een 
rechter van Arnhem. De Staten antwoorden met arrestaties van 
Nijmeegse raadsleden. Zo kan 't niet doorgaan. 
De Landdag zendt een 'aanzienlijk' gezantschap naar Den Haag dat 
de Staten Generaal moet bewerken. Op 24 november bekrachtigen 
de Staten — met medewerking van Holland! - alle besluiten van de 
Gelderse Landdag en beloven bovendien nog meer regimenten, die 
over Arnhem en Nijmegen verdeeld zullen worden. De reactie heeft 
gezegevierd. 

Intussen waren er door de Staten van Gelderland bij het Hof pro
cessen aangespannen tegen alle deelnemers aan de Wageningse onder
neming; in de eerste plaats natuurlijk tegen de Arnhemse burge-
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meesters, de aanvoerders van de vrijwillige compagnieën, Bouw'ens en 
Van Bassenn Zij zouden de afgezette gemeenslieden hebben opgezet 
tegen hun 'wettige' magistraat, die ze zelfs met hun vrijwilligers 
hadden gevangen genomen. 
Op 15 februari 1708 werden de buitengewoon zware vonnissen ge
veld Bouwens was al uitgeweken toen hij hoorde dat zijn compag
nieën waren opgeheven en de garnizoenen in aantocht waren Het 
Hof verklaart dat Bouwens zijn leven heeft 'verwerkt' en 'condem-
neren denselven vervolgens ( ), andere ten exempel, met den 
swaerde te worden gestraft, dat de dood daer na volgt' Van Bassenn 
kreeg levenslange verbanning, evenals de kapitein die burgemeester J 
van der Horst met de dood had bedreigd Die zou Van der Horst 
hebben aangezegd, dat het hem zijn leven wel eens zou kunnen 
kosten 'met bijvoeginge van deze woorden God dooi mij soo het 
niet waar is'. De andere kapiteins en de Wagemngers die met de 
'afgezette' gemeenslieden hebben samengespannen, en Jan Aelders 
die het bericht van die afzetting naar Arnhem had overgebracht, 
werden voor kortere tijd uit stad en schependom verbannen De rest 
kreeg boetes te betalen 

Bouwens en Van Bassenn hebben tegen deze veroordeling geprotes
teerd in een uitvoerig pamflet93 waarin ze ontheffing vragen van de 
sententie van het Hof van 15 februari 1708 Ze noemen het Hof 
partijdig en de beschuldigingen en veroordelingen lasterlijk en onbe
schaamd Ze voeren aan dat de hele magistraat van Arnhem order tot 
de expeditie gegeven had, althans de tocht had goedgekeurd (Wil-
brenmnk, de eerste burgemeester, had gezegd 'fiat na Wageningen' 
en niemand had geprotesteerd), dat zij als vrienden waren gegaan uit 
kracht van de onderlinge Associatie en dat ze 'niets ter wereld 
hebben gedaan als hetgeen haar m mandatis gegeven was'. En boven
dien had de Arnhemse magistraat hen nog bedankt voor hun rapport 
van de gebeurtenissen Het geschrift is verder doorspekt met Latijnse 
citaten van Seneca, als mensen zijn geschapen om elkaar te helpen 
en bij te staan 

In naam van de Staten van Gelderland wordt deze Verdediginge door 
het Hof verboden, als 'seditieus en oproeng libel'. Bouwens en Van 
Bassenn konden zich dus niet eens openlijk verdedigen, hoewel 
- zoals Haak betoogt — 'hun toch niet anders kon verweten worden 
dan dat zij consequent de beginselen der Nieuwe Plooi hadden ge
handhaafd' ** 
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Neergang van de Nieuwe Plooi 
Op het bericht van november 1707 dat de Staten Generaal troepen 
zouden sturen naar Arnhem en Nijmegen, is de Arnhemse magistraat 
al direct overstag gegaan Ze besloten alvast de vrijwillige com
pagnieën af te danken Ook hier heeft de reactie dus gezegevierd. Op 
14 december 1707 trekken de soldaten van kolonel Van Deelen de 
stad binnen en nog geen week later sprak de Stulpplooier burge
meester Eygel op de Landdag zijn dank uit voor de 'vaderlijke zorge' 
die men voor Arnhem had getoond' De hele raad wordt afgedankt 
door de omgeslagen gecommitteerden van burgers en gilden en weer 
aangesteld met 'vergetinge' van alle Nieuwe Plooiers, zeven in getal 
waaronder vanzelfsprekend Bouwens en Van Bassenn, en met ver
kiezing van draaitoUen als Eygel en verder natuurlijk de in 1705 
afgezette Van Bnenen. Ook de gemeenslieden worden 'veranderd'. 
ieder die ook maar iets met de Wagemngse affaire te maken had 
gehad, wordt vervangen. 

De Nijmeegse magistraat heeft de strijd wat langer volgehouden. 
Maar toch al op 18 januari 1708 boog ook Nijmegen het hoofd voor 
de reactie. En als na verloop van de voorgeschreven drie jaar, dus in 
1711, vierhonderd burgers in Arnhem bijeenkomen om te proberen 
Valenus Swaen с s. weer verkozen te krijgen, worden ze door sol
daten omsingeld en de leiders krijgen zware straffen. 
Met de voor de Nieuwe Plooi zo ongelukkige afloop van de Wage
mngse affaire en de van bovenaf bevolen ontbinding van de vrij
willige compagnieën is in de Plooienjen een soort Thermidor95 opge
treden. 

Wat was de oorzaak van de snelle ondergang van een democratise-
nngsbeweging die toch in sommige opzichten een voorloper ge
noemd kan worden van de grote bewegingen van eind 18de eeuw0 

Een zwak punt van de Nieuwe Plooi was dat zij geen geprononceerde 
ideologie had. De Franse, Engelse en Amerikaanse schrijvers van de 
Verlichting lagen nog in de wieg De Nieuwe Plooiers preluderen wel 
eens op de idee van de volkssouveremiteit, en de erudiete Van 
Bassenn haalt dan wel ideeën van Seneca aan, maar in hoofdzaak 
richten zij zich niet op een toekomstideaal — zoals 60 jaar later Van 
Bassenn's kleinzoon Joan Derek van der Capellen zal doen' — maar 
zij grijpen terug naar het verleden, de oude privileges. Het is dan ook 
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opvallend zoveel juristen als er tot de leiders behoren, meest advo
caten. Haast zou men kunnen beweren, dat de Nieuwe Plooi geboren 
is in de Harderwijkse universiteit! Dit beperkte de beweging zeer. 
Verder hadden alleen de gereformeerde stedelijke burgerijen er actief 
deel in. Wie geen burgerrechten had, had er geen direct belang bij, al 
zullen allen die van het burgerrecht verstoken waren, zoals de dissen
ters, de boeren en het gewone volk, wel degelijk gevoeld hebben dat 
ook hun belang bij de democratisch-gezinde burgers de beste kansen 
had. Zoals trouwens ook herhaaldelijk bleek. In Groenlo hadden de 
dissenters (katholieken en een mennist) een groot aandeel in de be
weging, maar ze trokken zich terug toen dat gunstiger leek; later als 
in de patriottentijd ook de gelijkheid van alle gezindten voor de wet 
een ideologische doelstelling wordt, zal het aandeel met name van 
de mennisten enorm toenemen. 

De boeren namen in wezen aan de Nieuwe Plooi geen deel. Alleen 
tijdelijk, toen het bij voorbeeld in de Veluwe ging tegen de exorbi
tante macht van de ambtsjonkers en hun belangen met de Nieuwe 
Plooi samenvielen, kozen ook de boeren partij. Zoals in 1706 nadat 
de ambtsjonkers in Brummen vergaderd hadden over de vaststelling 
van de belastingen; toen hielden de boeren uit woede "tegen hun 
afpersing niet alleen de paarden van de jonkers tegen, maar ze namen 
zelfs een paar heren gevangen. Er waren echter evengoed gevallen 
waarin ridders de boeren, die tot hun clientèle hoorden, met gaffels 
gewapend lieten uitrukken om de door de steden aangestelde 
pachters te lijf te gaan. En toen Bouwens met zíjn manschappen zich 
in het jaar 1706 met de belastingheffing op de Veluwe ging be
moeien. keerden de boeren zich ook tegen hem. 
De juridische strijd om die privileges wijst er ook op dat de Nieuwe 
Plooi maar in beperkte zin als een revolutionaire beweging kan 
worden beschouwd. Men streeft niet naar een volledige vernieuwing 
van het staatsapparaat. Alleen op lokaal niveau kwamen de burgers 
tegen de autoriteiten in beweging. Maar tegenover hoge colleges als 
Staten en Hof werd de strijd om erkenning alleen gevoerd met 
deducties en civiele processen. Zoals Van Kampen het zojuist heeft 
gezegd als hij de Plooierijen met de strijd van de patriotten op het 
eind van de eeuw vergelijkt: 'Niet alleen een plooi maar het hele kleed 
wilde men toen vernieuwen! '96 Maar al was het dan alleen maar een 
plooi, toch betoogt ook Van Kampen, dat sterker en eerder dan 

80 



ergens anders in Nederland in Gelderland van een duidelijk streven 
naar democratie sprake was, al kon je dat dan nog geen omwente
lingsgeest noemen. 
En tenslotte was het ook in de plooierijenstrijd de macht van de 
wapenen die in de verschillende fasen besliste. 
Advocaten strijden zo lang het kan met woorden, en al kunnen 
woorden de mensen opzwepen, advocaten blijven als 't enigszins kan 
binnen het raam der wet. De slachtoffers van geweld waren dan ook 
op de vingers van één hand te tellen. Tegenover de executie op het 
schavot van twee Nieuwe Plooiers in Amersfoort in 1702, de 'dood-
scheut' in Doesburg en de terdoodveroordeling van Bouwens (die 
overigens niet doorging) staat de executie van Roukens en vijf 
anderen in Nijmegen. De Franse terreur was nog wel wat anders! 
En toch, zolang de steden vrijelijk over hun vrijwillige compagnieën 
konden beschikken, konden ze de Oude Plooi de baas blijven. Poli
tieke macht kwam ook hier uit de loop van het geweer. Maar toen 
hogere instanties de ontbinding der compagnieën konden doorzetten 
en garnizoenen inzetten was het met de Nieuwe Plooi in wezen 
gedaan. Daarna ging het snel bergaf. 

In Arnhem waren, zoals wij zagen, de heren van de Stulpplooi, zoals 
Van Brienen en Eygel, weer aan het bewind. 
In een aantal kleine steden van de Achterhoek kwam een groeiende 
kritiek op de 'nieuwe heren'. Democratisering leidt als regel niet tot 
zuiniger beleid. In Groenlo wordt een aantal van hen op 12 februari 
1709 door de burgerij voor twaalf maanden 'gesuspendeerd', naar 
het schijnt wegens malversaties van Mr. R. Keyzer, die het burger
schap van de stad ook ontnomen is.97 Dan komen figuren als Volmer 
en Schalen weer op het kussen. In Doesburg lukt het in de jaren 
1708—1710 de Oude Plooi de burgers te activeren om hen aan de 
macht te brengen. Het college van gemeenslieden, dat op de hand 
van de Nieuwe Plooi was, wordt opzijgezet en 'de massa van de 
burgerij' wordt opgetrommeld om de zittende magistraten af te 
zetten en de Oude Plooiers er weer in te brengen. De afgezette 
raadsleden procederen bij het Hof — maar dit blijkt opeens de 
'democratie' aan te hangen en bekrachtigt het nieuwe reglement van 
Doesburg, waarin de keur voortaan — naar Zutphen's voorbeeld, 
maar dan met een heel andere bedoeling! — gelegd wordt in handen 
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van 'de massa des volks'' In Doetinchem proberen in 1710 enige in 
1704 afgezette burgemeesters ook het stadhuis te bezetten, en met 
hulp van de 'massa des volks' op het kussen te komen Maar on
danks steun van het Hof van Gelderland lukt het daar met 
In 1714 gaat het Hof nog verder Het vaardigt een plakkaat uit voor 
Groenlo, waarin het zich weer als eertijds op grond van de conventie 
van 1652 het benoemingsrecht van de magistraten toekent nadat het 
dit 12 jaar had laten lopen Twee jaar later - i n 1716— ontstaat 
hiertegen een sterke beweging geleid door G Verwitt, een vroegere 
aanvoerder van de Nieuwe Plooi Het Hof stuurt er weer de bekende 
substituut-momber Van Dam op af, met opdracht om enige leiders 
van het verzet te 'apprehenderen' en naar Arnhem over te brengen 
Maar blijkbaar is men na de ervaringen van twaalf jaar geleden met 
erg gerust op de afloop Er wordt gezegd dat het gevaarlijk zou zijn 
de gevangenen te Grol te laten of naar een van de andere Graaf-
schaps-steden over te brengen De 40 ruiters en 30 soldaten, die naar 
Grol waren gezonden, zijn nog niet genoeg Er komt nog een 
detachement van 50 man bij En zolang er vorst en sneeuw is, vinden 
de heren van het Hof het maar beter hun tocht naar Grol voor de 
magistraatsbestelling nog even uit te stellen Maar tenslotte weet het 
Hof met dit gewapende optreden toch zijn gezag te handhaven en 
het oude stelletje (Volmer e s ) wordt weer geïnstalleerd Hiermee is 
dan het klimaat geschapen waarin aan de democratisermgsbeweging 
de beslissende klap kan worden toegebracht de eigenlijke 'restau
ratie' 

Op 21 oktober 1717 vaardigen de Staten van Gelderland een plak
kaat uit waarbij de magistraten in plaats van voor drie jaar of minder 
voortaan weer voor het leven worden benoemd, 'sonder te können of 
te mogen worden ontset dan bij reghtehjeke Sententie' Als reden 
van deze ommekeer wordt m het plakkaat genoemd 'Dat de onder-
vindinge doet sien dat het gesagh de Overheden пае reghten in de 
Steden competeerende, daardoor seer is verswackt en genoeghsaem 
vernietigt / de Justitie en Politie buyten train en de Finantie buyten 
executie gebraght tot groot naedeel van de Provincie in het generael 
en de respective Steden in het particulier' En tegen degene die zich 
tegen deze maatregel direct of indirect verzet, zal 'op het rigoureus
te' worden geprocedeerd, waarbij het Hof Provinciaal en andere 
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collégien m deze provincie bevoegd en gerechtigd zijn 'met de 
stercke handt te assisteren'. En tenslotte wordt de magistraten be
volen dit plakkaat 'alomme ter gewoonlijcker plaatsen te doen publi
ceren en affigeren so het behoort' 
Met dit plakkaat is dus aan de burgers het benoemingsrecht van de 
magistraat om de drie jaar ontnomen. Alleen bij vacante plaatsen 
door versterf of vertrek mogen de burgers, naar gelang van elk stede
lijk gebruik, de keur doen, althans een dubbeltal voorleggen, verder 
kunnen de magistraten rustig op het kussen blijven zitten en de 
ambten en commissies onder vrienden en familie verdelen, een 
situatie die de Staten in april 1702 voor ogen stond in beginsel 
onafzetbare regenten die daardoor niet langer afhankelijk zijn van de 
burgerij 
Gewoonlijk vindt men dit in de literatuur zó voorgesteld dat de 
'nieuwe heren', eenmaal op het kussen gezeten, best weer afwilden 
van die driejarige keur en verheugd het plakkaat van 1717 begroet
ten 98 In een aantal steden zal dat ook wel het geval zijn geweest en 
zeker bij de heren van de Stulpplooi Maar in 1717 zaten al niet meer 
zoveel 'nieuwe heren' in de regering, m verschillende steden hadden 
ze zoals we zagen hun plaatsen al moeten afstaan aan notoire Oude-
Plooiers Deze hadden dus in de Staten van Gelderland tezamen met 
de Ridderschap een duidelijke meerderheid. Het plakkaat van 1717 
ging heus niet van de Nieuwe Plooi uit. 

In Lochern wensen de gemeensheden het plakkaat niet te accepteren. 
Ze roepen de 'verboden' vrijwillige compagnieën onder de wapenen 
(rotten genoemd) die hen in hun verzet steunen. Toen de school
meester op 31 oktober het plakkaat in het openbaar aan het voor
lezen was, rukte een gemeensman hem het papier uit de hand en 
verscheurde het ten aanschouwe van de menigte. In het Lochems 
archief" is een copie van dat gedrukte 'Placaet' waarop opzij met 
inkt is geschreven 'Tot hiertoe gepubl maar doen ist mij ontruckt 
van Hennck Gerrit ter Sgegget op den 31 Octob. 1717', 'was ge-
tekent A. Nijman Pro copia subscripsi H Thomassen secr.'. 
Op 8 november vraagt de gemeensman Dr S R. Westenbergh, 
namens het volledige college van gemeensheden en alle gecommit
teerden van de stad Lochern, aan de regenten op de man af om een 
duidelijke verklaring over dat plakkaat. Is het waar dat de regenten 
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'hebben kunnen resolveren sig van de driejarige keur en den Eed 
dienaangaande te ontslaan en tegens hare bezworene articulen, de 
regering ad vitam te stellen? ' Dat kunnen ze niet geloven. De magis
traat wil zich beraden. Op 13 november herhaalt Westenbergh zijn 
verzoek en wil nu hoofd voor hoofd weten of ze wel of niet tegen 
het plakkaat zijn. Dit is de eis van de rotten. Weer wordt uitstel 
gevraagd. De rotten staan buiten op het plein en houden zelfs het 
stadhuis bezet. 
Op 16 november wil de ganse burgerij in de kerk vergaderen. De 
magistraat, die weer bijeen is, had daarvan gehoord en gelast de 
koster om 'ter voorkominge van onheilen' de sleutels van de kerk aan 
hen af te geven, 'gelijk hij gedaan heeft'. Die sleutels liggen nu voor 
de magistraat op de tafel in de raadkamer van het stadhuis. De 
gemeenslieden en gecommitteerden komen binnen en vragen om die 
sleutels. De magistraat zegt dat 't 'onheijlen en commotie' zal 
kunnen baren om zo'n vergadering in de kerk te houden 'waartegen 
ze ten hoogsten wilden geprotesteert hebben'. De gemeenslui houden 
aan en de magistraat heeft 'geen kracht om tegenorders te stellen', 
'derhalve mosten lijden dat yemant de sleutels konde krijgen om 
door sodaene verweygeringe geen praetense redenen tot opschudding 
van het Volk te geven'. 'Edog onder protest als boven'. De magistraat 
gaat dus door de knieën. De koster komt weer terug in de raadkamer 
en vraagt de regenten of hij de sleutels weer terug mag hebben om op 
verzoek van de burgerij de kerk te openen. De regenten hebben toen 
'verstaan' hem de sleutels af te geven en er nog bijgezegd dat hij goed 
moest opletten op wiens verzoek hij de kerk moest opendoen om 
'daarvan rapport te doen'.100 

Intussen zijn de substituut-mombers van het Hof, alweer Coets en 
Van Dam door de Landschap te hulp geroepen om poolshoogte te 
nemen van de oproerige bewegingen in Zutphen en Lochern en tegen 
de belhamels te gaan procederen. Allereerst gaan ze naar Lochern 
waar ze Ter Schegget willen arresteren en ook willen optreden tegen 
de kapiteins van de verboden rotten. Maar als de mombers op 21 
november arriveren, vergezeld van 80 ruiters, zijn die allemaal al 
gevlucht. De mombers hebben niemand van de 'raddraaiers' kunnen 
vinden, 't Was zelfs een hele toer om ook maar enige informatie te 
krijgen 'aangezien meest alle menschen in de stad aan deze troubles 
schuldigh sijn' en iedereen zijn mond houdt. Bovendien klagen de 
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mombers dat de burgers onwillig zijn om ruiters en vooral paarden 
'in te quartieren' zodat dat moet worden bevolen door de magistraat. 
De mombers geven het al gauw op, ze komen er toch niet achter wie 
de oproerkraaiers precies geweest zijn De mensen zeggen niets en de 
notulen van de vergaderingen zijn 'te confuus aangetekent' en 
zouden eerst in orde gebracht moeten worden 101 De regenten 
hebben wel nog in deze dagen verklaringen ter ondertekening opge
steld, waarin de ondertekenaars betuigen het plakkaat van 21 
oktober 1717 aan te nemen en te zullen gehoorzamen, waarbij ook 
de koster Härmen Spijker in een keurig handschrift, tezamen met 
veel gemeenslieden en burgers zijn naam had gezet.102 

De mombers hadden verder de opdracht 'om eenige menschen te 
apprehenderen'. Diegenen die ze zochten vonden ze niet, dus toen 
zijn ze nog 6 huizen van suspecte gemeenslieden en gecommitteerden 
gaan visiteren, 'die de bewuste impertinente verklaring van de magis
traat hadden helpen eisen, omtrent het placaci, doch vonden 
niemand als den backer Albert Joosten en Jan Lonneman Jr ' (ge
committeerden van het volk). Die twee hebben ze toen maar gearres
teerd. 'En middags apprehendeerden wij op het stadhuis zelfs oock 
noch de persoon van custos Spijcker die de sleutels van de kerk in 
weerwil van de magistraat van het Stadhuis hadde gehaelt, die wij 
vervolgens op order van het Hof op 26 November alle drie met de 
helft van de carabiniers die daar waren naar Arnhem hebben overge
zonden'. Uit de stukken op het Lochemse stadsarchief103 weten we 
dat de magistraat helemaal met geweigerd had de sleutels aan de 
koster over te geven, integendeel hem nog een opdracht had gegeven 
Nergens blijkt dat de magistraten, die de koster tenslotte voor alles 
hebben laten opdraaien, een poot voor hem hebben uitgestoken. 
Des te tragischer is het in de Hof-processen104 te lezen hoe het deze 
man verder verging, die er natuurlijk niets van begreep dat ze hem, 
die zich mets te verwijten had, als gevangene meenamen. In een 
ijskoude kerker met ketens vastgebonden is hij ziek geworden. En al 
werd de cipier op 8 december nog gelast de gevangene 'in de gijssel-
camer te doen verblijven bij een goedt vuyr, aldaer s' nagts te doen 
rusten en den selven matigh versorgen van genever', het is te laat, 
want 'die sieckte terstond van de quaede gevolgh is geweest, dat 
daarbij sigh hebben geopenbaart swaare koorsen, die den selven aan 
't dollen en tot een desperate kranckte hebben gebragt, sodanigh dat 
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op gisteren na de middagh convulsien daar bij comende, den selven 
daar aan 's avonts ten halff tien uuren deeser wereldt overleden is' 
(10 december 1717). 
Nog op dezelfde 10de december heeft het Hof het Amnestiebesluit 
afgekondigd waartoe een inderhaast te Arnhem bijeengeroepen 
extra-ordmaris Landdag het Hof al op 4 december had gemachtigd 
Voor Lochern werden van deze amnestie alleen uitgezonderd Ter 
Schegget, de man die het plakkaat van 1717 had verscheurd, en 
verder de commandanten van de vnjwilligerscompagnie, 'opgericht 
tegen expres verbod van H.E M. placaet van 5 November 1707'. 
Voor de koster hoefde het niet meer 'Wel verhennekleet en gekist' 
mocht de karreman Lambers het lijk overbrengen naar Lochern om 
het over te geven 'aan des afgestorvens vrouw'. Het Hof stond hem 
nog wel een eerlijke begrafenis toe . . . 

Op 14 december vertrokken de mombers naar Zutphen waar ook het 
een en ander was gebeurd. 
Begin november had een felle gemeensman, de apotheker Ronne-
boom, in de raadsvergadering aan de magistraat de pertinente vraag 
gesteld, waaraan de regenten zich nu eigenlijk wilden houden aan 
het bezworen reglement van 1705 alsmede aan de Agt Articulen, of 
aan dit plakkaat van 1717' Dus net als in Lochern. 
De magistraat vraagt uitstel, maar op 15 november komt het ant
woord aan het plakkaat van 1717 105 De gemeensheden hebben hier 
natuurlijk geen genoegen mee genomen, ze schijnen de magistraten 
onder druk gezet te hebben om het plakkaat te annuleren, maar wat 
er nu precies gebeurd is, staat nergens Het enige concrete feit waar
over wij beschikken is dat onder leiding van Gerrit Maes het volk 
zich op het Nieuwstads-kerkhof heeft verzameld en naar 's Graven-
hof is getrokken 'om daardoor haare Ovengheit te dwingen'. Een 
gemeensman die op matiging aandrong, voegde hij toe 'Nee Doctor, 
soo moeten wij niet er met de vossestaart overheen strijken'. Verder 
weten we dat er in de stukken van het Hof van een 'swaere seditieuze 
beweging in Zutphen'en van 'een bijna algemeine opstand' gesproken 
wordt en dat de stadssecretaris Wentholt op 20 november naar 
Arnhem is gegaan om hulp te halen Het Hof stuurt 5 compagnieën 
ruiters om de beweging neer te slaan. Drie belhamels zijn gepakt en 
op voorspraak van de predikanten door de magistraat weer ont-
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slagen En verder staat vast, dat op 21 november 1717 een anonieme 
Deductie in druk is verschenen waarin de wettigheid van het plak
kaat fel wordt aangevochten 106 

Het amnestiebesluit van de buitengewone Landdag van 4 december 
sloeg ook op Zutphen Hier worden van de amnestie uitgezonderd de 
opstellers van die Deductie, 'dit verfoeyhjk seditieus libel'1 

Als de mombers half december in Zutphen verschijnen, is hun eerste 
taak uitzoeken wie de schrijvers zijn Met moeite komen ze er 
achter dat Dr Willem Weimers de opsteller van de Deductie is, maar 
dat Ronneboom en de gebroeders Maes er ook iets mee te maken 
hebben Maar ze kunnen de 'raddraaiers' met vinden In hun huizen 
zijn ze met en blijkbaar spannen alle Zutphenaren samen om de 
mombers met een kluitje in 't net te sturen De mombers schrijven 
een boos rapport107, ze worden van het kastje naar de muur ge
stuurd, niemand weet iets, 'op straetpraetjens was geen staat te 
maken', burgemeester Schimmelpenmnck werkt ook helemaal met 
mee Onvernchterzake keren de mombers naar Arnhem terug 
Een paar maanden later schrijft het Hof in een missive aan Zutphen's 
kwartier dat er geruchten gaan, dat Dr Weimers zich openlijk binnen 
de stad Zutphen laat zien, 'met alleen op de merckt en in de gesel
schappen, maar ook in vergadermge der gemeenslieden, ter kercke 
ende ter begrafenisse, de borgerwacht als officier aanvoerende', en 
dat hij nu eindelijk maar eens gepakt moet worden Ook de drie 
andere raddraaiers worden gezocht Maar er gebeurt niets In februan 
1718 is Weimers weer in het college van gemeenslieden met nagenoeg 
maximaal aantal stemmen door de burgerij verkozen De drie andere 
'belhamels' eveneens Maar op 28 mei worden zij bij verstek door het 
Hof veroordeeld Weimers wordt infaam verklaard en levenslang ver
bannen uit de provincie. Ook de andere 'schuldigen' van Zutphen en 
Lochern kregen bij dit vonnis soortgelijke straffen 108 

De Deductie zelf is met anders dan een zakelijke opsomming van de 
feiten sinds 1702 Dat het plakkaat van 1717 volkomen indruist 
tegen het bezworen Zutphens reglement is onweerlegbaar Dat dit 
rustig gestelde geschnftje voor een verfoeielijk seditieus libel werd 
uitgekreten en de schrijver een verbanning boven het hoofd hing, is 
wel een bewijs hoe bang de regering in die tijd nog was voor demo
cratische gedachten En dat de burgers en het volk de schrijver be
schermden, mag als bewijs gelden dat m het volk die gedachten toch 
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al sterk leefden Nu in 1717 nog niet sterk genoeg, maar driekwart 
eeuw later zal de burgerij van Gelderland teruggrijpen op deze 
periode en met meer succes. 
Nog één pikant detail als het Hof besluit troepen naar Zutphen en 
Lochern te zenden om die steden eronder te krijgen, worden ruiters 
gestuurd die onder het bevel staan van generaal de Graaf van Albe
marie, de laatste gunsteling van de Stadhouder Koning 109 Voor de 
Zutphense burgerij wel een bittere pil en een duidelijk symptoom 
van de restauratie van de stadhouderlijke factie. 

In januari 1718 verplaatst zich het toneel naar Elburg. Ook daar 
soortgelijke gebeurtenissen als enkele maanden eerder in Lochern, 
beginnend op de keurdag 1718. Ook daar worden de plakkaten met 
het besluit van 1717 bij herhaling afgescheurd en zelfs 'met 
menschendreck besmeert' 110 Het volk wapent zich met snaphanen 
en degens, en zes gemeensheden die door de magistraat waren ge
vangen gezet, worden door het volk bevrijd' Maar als er ruiterij komt 
en een paar leiders worden 'geapprehendeert' is het gauw afgelopen. 
Eind 1718 is er ook nog verzet tegen het plakkaat in Zalt Bommel 
met dezelfde voor de burgerij trieste afloop In dit geval werden de 
aanstokers verbannen voor 15 jaar en moesten met gebogen hoofd en 
gevouwen handen op hun knieën de magistraat en de rechters ver
giffenis vragen. 

Overigens is de plooistnjd niet vergeefs geweest De burgerij heeft 
sindsdien nog lange tijd invloed op politiek en financieel terrein 
gehouden Zij moest bij alle belangrijke beslissingen van de regenten 
gehoord worden en mee-oordelen En verder bleef ook enige invloed 
op de benoeming van de magistraten, al was het dan alleen maar bij 
vacatures 
En al is dan de opleving van de democratische krachten nu in 1718 
grotendeels onderdrukt, straks doen zij zich weer gelden in de 
patnottenbeweging en de Bataafse Republiek, en in 1848 zullen de 
burgers de definitieve overwinning behalen 
Het was weer onze onvolprezen I A Nijhoff111, die als eerste de 
grote betekenis van de Gelderse Plooienjen inzag en die zich met 
blind staarde op kibbelende facties, zoals nog zo velen na hem. 
Het Gelderse volk van begin 18de eeuw begreep al dat 'het opperge-
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zag geenszins van den Hemel was afgedaald, maar verkregen werd 
door toestemmmg der gemeente, dat aan het gezamenlijke volk de 
souveremiteit toekwam en daarmede het regt om zelf zijne over-
heidspersonen te kiezen en de onwaardigen af te zetten Zoo sprak 
men m Gelderland, drievierde eeuw vroeger dan deze zelfde leer voor 
het eerst den franschen koning zijne kroon ontrukte, bijna ander
halve eeuw vroeger dan volksgezindheid als leus werd gebezigd, om 
alle vorstenzetels in Europa te doen waggelen 
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Ill Machtsstrijd tussen 
regenten en Oranje 
De burgers buiten spel 
1718-1776 

Een Stadhouder zonder macht 
Gaf de geschiedenis van Gelderland in de plooienjentijd een beeld 
te zien dat geheel verschilde van de oligarchie in de westelijke provin
cies, waar de regenten rustig op hun kussen zaten en onbetwist de 
macht hadden, na 1717, als de 'gemeente' het onderspit heeft 
moeten delven, begint het Gelderse bestuurspatroon weer langzamer
hand te lijken op dat van het hele land Want al bleef de inspraak van 
de Gelderse burgers in vele opzichten voorlopig behouden, de regen
ten wisten hun positie steeds meer te versterken nu ze geen rekening 
meer hoefden te houden met een driejarige keur Ook hier begonnen 
de misbruiken van de oligarchie, zoals in alle handboeken over de 
18de eeuw beschreven, bedenkelijke vormen aan te nemen Tegen de 
contracten van correspondentie, de toerbeurten, de onderlinge af
spraken van de magistraten om elkaar op het kussen en aan de 
baantjes te helpen, de vergeving van hogere ambten aan familieleden. 
die de waarneming voor een schijntje aan vervangers overlieten ter
wijl zij zelf de bezoldiging genoten, wordt met opgetreden 
Intussen is Johan Willem Friso, die Willem III als opvolger had 
gewild, in 1711 door het omslaan van de veerboot in het Hollands 
Diep verdronken Overigens was Friso's huwelijk met Maaike Meu 
met onvruchtbaar gebleven Er lag alweer een kleine Willem in de 
wieg Het jonge prmsje, nog in 1711 na de dood van zijn vader 
geboren, was al Erfstadhouder van Friesland, werd in 1718 Stad-
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houder van Stad en Lande (Groningen) en in 1722 ook van Drenthe. 
In het zelfde jaar 1722 beginnen in Gelderland de Oranjegezinden 
onder leiding van de Burggraaf van Randwijck en de Van Lynden's in 
alle stilte een benoeming van het elfjarig prinsje voor te bereiden112. 
Toen de Hollandse Staten er de lucht van kregen, schrokken ze hevig 
en ook de Zeeuwen die het wanbeheer van Nassau Odijk, Willem Ill's 
gunsteling, nog vers in het geheugen lag, maakten zich grote zorgen. 
De Staten van Holland schreven aan de Gelderse Staten een scherpe 
brief113 met waarschuwende woorden. Ze wilden samen met afge
vaardigden van de anti-stadhouderlijke gewesten Zeeland, Utrecht en 
Overijsel nog een bezending naar Gelderland sturen om het onheil te 
voorkomen, maar dat hoefde al niet meer. De Geldersen hadden het 
besluit al genomen: op 2 november 1722 droegen zij het jonge 
kereltje de stadhouderlijke waardigheid op, met dien verstande dat 
hij op zijn 18de jaar - dus in 1729 — een eed zou moeten afleggen 
op een instructie die van zijn macht niet veel overliet. Hij zou dan 
wel Stadhouder en kapitein-generaal van Gelderland zijn, maar hij 
mocht geen enkele magistraat benoemen, geen ambten of militaire 
charges vergeven en hij zou niet eens recht krijgen bezettingen in de 
steden te leggen of verleggen. 

Over dit besluit van de Staten van Gelderland, die twintig-jaar ge
leden nog alles hadden gedaan om een Stadhouder te weren, hoeft 
men zich niet al te zeer te verwonderen. De Gelderse Ridderschap 
was altijd al voor een 'doorluchtig' hoofd geweest en in tal van 
Gelderse steden hadden de Oude Plooi-regenten het weer voor het 
zeggen. Trouwens door die beperkende instructie hadden de magis
traten er wel voor gezorgd dat de eigen bevoegdheden onaangetast 
bleven. In de plooierijentijd hadden de Staten van Gelderland voor 
de oplossing van interne geschillen een beroep moeten doen op de 
Staten Generaal of op Holland. Onder een stadhouderlijk bewind 
zou zo'n bemiddeling tussen de kwartieren de taak van de Stad
houder worden en hoefde Gelderland niet langer af te hangen van 
wat in feite als Hollandse inmenging werd gevoeld!114 In het 
eeuwige antagonisme tussen Gelderland en Holland zal zo'n anti-
Hollandse zet wel zijn bekoring hebben gehad voor de Gelderse 
Staten. 
Nadat de Prins in 1729 en 1731 het stadhouderschap over Gelder
land en de noordelijke gewesten persoonlijk had aanvaard, hoopte hij 
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op een plaats in de Raad van State, en als kapitein-generaal van dne 
gewesten meende hij recht te hebben op de rang van generaal in het 
Statenleger Maar dat was natuurlijk niet door de Staten Generaal te 
knjgen. Juist dat voortdurend streven van de Stadhouders naar 
machtsuitbreiding voelden zij als een bedreiging Daarom ook 
hadden de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht en Ovenjsel al begin 
1723, vlak na de verheffing van de Friese Willem tot Stadhouder van 
Gelderland, plechtig besloten bij de stadhouderloze regeringsvorm te 
blijven. En toen in 1734 het huwelijk van Willem IV met Anna. de 
oudste dochter van Koning George II van Engeland, beklonken was, 
lasten de Staten Generaal in hun gelukwens aan de Koning nog in, 
dat 'de jegenswoordige forme van regeermge, welker behoudenis ons 
ter herte gaat', gehandhaafd zou blijven 115 

Al deze jaren zaten Willem en Anna van Hannover maar mokkend en 
intrigerend in het Prinsenhof te Leeuwarden of op het Loo bij Apel
doorn te wachten op betere tijden 
Pas in de veertiger jaren, als onze Republiek weer in een oorlog met 
Frankrijk dreigt te raken, worden de kansen voor Willem gunstiger 

Intussen nam de ontevredenheid over de regentenheerschappij toe 
Die ontevredenheid uitte zich allereerst in verzet tegen het systeem 
van de verpachting der belastingen, dat tot ernstige misbruiken had 
geleid. Aan het begin van de eeuw — de tijd der Plooienjen — werd 
met name in het Veluws kwartier de invoering van belastingpacht als 
een verbetering begroet De belastingheffing werd toen aan de ambts
jonkers ontnomen en gegeven aan belastingpachters, burgers die in 
vrije concurrentie bij openbare inschrijving naar dat lucratieve 
baantje konden solliciteren. Dat leek een vooruitgang, maar al gauw 
bleek dat het voor de belastingbetalers met veel uitmaakte of ze van 
de hond (de ambtsjonker) of de kat (de belastingpachter) gebeten 
werden. Van de vrije concurrentie bleef in de practijk mets over door 
de zgn. 'complotten'116, onderlinge afspraken van de sollicitanten om 
de baan aan de een te laten, onder voorwaarde dat deze alle anderen 
in de buit zal laten delen. Nog meer dan vroeger de jonkers in de 
Veluwe, probeerden deze pachters zoveel mogelijk penningen uit de 
bevolking te persen om nog een flinke portie in eigen zak te kunnen 
steken M7 

In het Land van Maas en Waal118 kwam het in de jaren 1733/4 en 
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1740 zelfs al tot veel oproerige bewegingen tegen de belasting 
pachters, die het Nijmeegs kwartier daar had aangesteld en die de 
boeren voor een veel hoger bedrag aansloegen dan zij totnogtoe 
hadden moeten opbrengen De boeren van Maas en Waal wilden daar 
de toestand continueren zoals die daar altijd geweest was verkozen 
dorpsgenoten (buurmeesters) mochten een door hen getaxeerd be
drag over het hele dorp of kerspel omslaan De boeren wilden 'de 
inning aan het dorp houden' En toen ze in 1733 aan die nieuwe 
belastingpachters soms wel het dubbele moesten betalen van wat ze 
gewend waren, liep hun de gal over 
Bij verschillende pachters in Alphen werden de ruiten ingeslagen In 
Beneden Leeuwen werden de paarden van de pachter de oren afge
sneden In Druten stonden er zestig met knuppels gewapende boeren 
de twee pachters die uit de herberg kwamen op te wachten met de 
kreten 'Slae die schelmen, krayen, vilders maar dood' ' Van al deze 
en dergelijke voorvallen stellen de pachters het Nijmeegs kwartier op 
de hoogte Ze willen bescherming en schadevergoeding, anders 
scheiden ze ermee uit, schrijven ze Op de kwartierdag van 20 augus
tus 1733 komt de zaak aan de orde Er zal hard opgetreden worden, 
er zal tegen de oproerhngen worden geprocedeerd en de pachters 
zullen speciale bescherming krijgen, elk dorp moet de schuldigen 
aanbrengen, de Nijmeegse gevangenissen worden al klaargemaakt om 
alle arrestanten te ontvangen Maar erg vlot gaat het niet met die 
processen, want er waren heel wat dorpelingen 'die absoluut ver-
klaerden niet te willen aenbrengen' Pas in mei 1734 schijnen de 
processen te zijn afgehandeld Uit de recessen van de gedeputeerden-
vergadering van 23 november 1733 is af te leiden, dat de ingezetenen 
van Leeuwen veroordeeld zijn het dubbele van de belastingsom te 
betalen, en als het geld niet op tijd binnen kwam, zou het door 
soldaten worden gehaald Erger nog is, dat op 4 juni 1734 in de 
kwartiersvergadering gerapporteerd wordt dat enige daders 'van de 
geweldenarijen in den Ampte van Maas en Waal nu laatstleden maan
dag, anderen tot exemjjel en affschnk, in het openbaar zijn geexecu-
teert' I I9 De Gedeputeerden en de secretaris van het kwartier krijgen 
voor al hun moeite om de daders te ontdekken en te straffen en 
'daardoor dit quaad in zijne beginselen te smooren en uyt te roeyen, 
tot merkelijken dienst en standhouding van deses Quartiers finantie', 
elk een 'aam' Moezelwijn en vijftig flessen Bourgogne' Maar het 
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voorbeeld heeft allerminst afgeschnkt, de sfeer blijft gespannen en 
de moeilijkheden zijn niet opgelost De herbergiers in Wamel en 
andere dorpen weigeren aan de pachters de toegang tot hun herberg. 
zodat geen zitdagen kunnen worden gehouden, en niemand wil als 
collecteur optreden In Ooyen worden de pachters uit het dorp ge
weerd, militairen worden ingeschakeld 
In de Kerstdagen van 1740 braken de rivierdijken door en nog in de 
eerste maanden van 1741 stond heel Maas en Waal onder water 
(benevens de hele Betuwe, Tielerwaard, 't Land van Heusden en 
Altena) Vee verdronk, huizen spoelden weg en veel mensen moesten 
zich in de ijzige kou en wind op de dijken behelpen tot zij m veilig
heid gebracht konden worden Kort daarna kwam er weer een op
stand in Dreumel tegen de belastingpachters die het kwartier had 
gestuurd Ze werden door woedende boeren omsingeld en zelfs de 
schout, die er bij stond, greep niet in. Integendeel' De schout stond 
aan de kant van de boeren In 1748 zou het verzet tegen de belas-
tingpacht nog veel verder om zich heen grijpen. 

Willem ¡V illusies en desillusie 
In de jaren veertig werd het duidelijk dat de Republiek in de Oosten
rijkse Successieoorlog betrokken zou raken Toen in 1741 Frankrijk 
behalve aan Oostenrijk ook aan Engeland de oorlog verklaarde, 
kwam het oorlogsgevaar dichterbij De Fransen vielen in mei 1744 de 
Zuidelijke (= Oostenrijkse) Nederlanden binnen en pikten meteen 
onze barrière-steden in, terwijl de Engelsen toekeken De Fransen 
deden ons steeds voordelige aanbiedingen als we ons maar neutraal 
wilden houden, maar vanwege onze verplichtingen tegenover Enge
land sloegen we die af Intussen had Willem Bentinck van Rhoon, de 
zoon van Willem Ill's vroegere vriend, zijn sterke schouders gezet 
onder de Oranjebeweging om Prins Willem tot Stadhouder over de 
hele Republiek te laten uitroepen Evenals in 1672 kon de onte
vredenheid met de regentenheerschappij onder brede lagen van het 
volk hem hierbij helpen 
Toen de Fransen op 17 april 1747 onze grenzen overschreden en 
Zeeuws-Vlaanderen binnenvielen, was de stemming al njp gemaakt 
Weer klonk dezelfde 'domme roep van verraad'170 als m 1672 Alle 
ellende kwam van de regenten en de roomsen, die met Frankrijk 
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heulden' De predikanten betitelden zelfs de veepest van die tijd als 
"Gods slaande hand' tegen de regenten' De bodem was klaar voor 
een volksbeweging die de Pnns overal als redder in de nood tot 
Stadhouder zou doen uitroepen Van Vere ging de beweging over heel 
Zeeland en op 28 apnl was daar de omwenteling een feit In mei 
volgden Holland, Utrecht en Ovenjsel Ook het kapitem-generaal-
schap van de Unie, waarnaar de Prins zozeer verlangd had in al die 
jaren van wrokkend wachten, viel hem nu in de schoot Het hele land 
vierde feest Ook Gelderland, waar de Prins allang Stadhouder was 
Daar werd op 19 mei in Zutphen gejubeld en geïllumineerd vanwege 
de heugelijke gebeurtenis in andere provincies' Maar de Staten en 
regenten wachtten zich wel een woord te reppen over die beper
kende instructie waaraan de Prins in Gelderland gebonden was en 
oranje zouden zij niet dragen Een wonderlijk festijn'121 In de 
andere steden van Gelderland hebben de regenten de uitingen van 
blijdschap van het volk kunnen afremmen, en in Nijmegen werd zelfs 
verboden oranje te dragen 

Nu Willem IV dan Stadhouder was van alle provincies en kapitein-
generaal van de Unie, was het volk en de Oranjepartij vol goede 
moed dat de oorlog nu eens flmk zou worden aangepakt Maar voor
eerst liep het op een debacle uit Op 16 september werd Bergen op 
Zoom 'bij verrassing' genomen De door Willem IV aangestelde, dove 
en stokoude commandant zou voor het gerecht gesleept worden, 
maar hij overleed tijdig Het volk was uitzinnig van woede om deze 
nederlaag, maar niet op degenen die voor de hele oorlogssituatie en 
de nederlagen verantwoordelijk waren, maar alweer op de regenten 
en de roomsen' Er moest nog veel meer macht aan Willem IV ge
geven worden' Hij moest erfelijk Stadhouder in de mannelijke en 
vrouwelijke linie worden en erfelijk kapitein-generaal en admiraal' 
De oude toverformule 'Oranje' deed weer opgeld Oranje zou de 
Republiek redden' 

Op 7 oktober 1747 stelde de Hollandse Ridderschap (Willem 
Bentinck van Rhoon was gedeputeerde ter Staten Generaal) inder
daad voor het stadhouderschap erfelijk te verklaren, hetgeen met 
gejuich werd begroet en in november was de zaak beklonken, ook in 
Zeeland, Utrecht en Ovenjsel Maar in Gelderland nog niet Wel 
stelde daar de Burggraaf van Nijmegen (A van Lynden tot Ressen) 
begin oktober 1747 op de Landdag te Zutphen voor, om de m-
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structie van 1722 te herzien en de Stadhouder van al die beperkende 
bepalingen te ontslaan Maar de stedelijke regenten wilden daar nog 
niet zo gauw hun fiat aan geven. De vergadering gaat op 14 oktober 
uiteen zonder iets besloten te hebben. 
Maar nu komt het Gelderse volk in beweging. 

Het begon in Zutphen122. Een grote menigte kwam op de avond van 
24 oktober voor het huis van de woordvoerder der gemeensheden 
bijeen en eiste onder Vivat Oranje-kreten het bijeenroepen van de 
gilden en compagnieën, waaronder ook de pas gevormde vnj-
compagme, die uit vurige aanhangers van Oranje bestond. Dat ge
beurde dan ook de volgende dag Een deputatie ging naar de eerste 
burgemeester om de aanstelling van de Pnns tot ¿"r/stadhouder te 
verzoeken. Maar de magistraat in vergadering bijeen antwoordde 
koel, dat dit niet iets is voor een stad om te beslissen, maar dat de 
hele provincie op de Landdag daarover te oordelen heeft. En die 
Landdag zou ook wel gauw belegd worden Deze reactie was het volk 
te lauw. Nog dezelfde dag (25 oktober) ging de burgerij, nu ge
wapend, weer naar het huis van de president der gemeensheden met 
hetzelfde verzoek om de gilden en compagnieën bijeen te roepen 
Weer werd gevraagd een vergadering te beleggen van de raad en ge
meensheden. Maar nu ging de Oranje-compagnie niet naar huis, maar 
bezette het stadhuis. Niemand mocht eruit voordat het besluit was 
genomen om de Landdag tot intrekking van de instructie van 1722 
te bewegen en de Prins tot ¿//stadhouder aan te stellen met macht 
tot benoeming der regenten' En ook de gilden moesten hun be
noemingsrecht aan de Prins laten De magistraat stond alles toe en 
ook de gilden stonden hun benoemingsrecht aan de Pnns af Het was 
intussen middernacht geworden Niettemin werd het oranjevaandel 
uitgestoken tussen twee flambouwen en in plechtige optocht ging 
het toen onder klokgelui naar het Wijnhuis waar de publicatie van de 
pui werd afgelezen 123 

In Nijmegen en Arnhem had de ommekeer veel meer voeten in de 
aarde De regenten boden daar veel meer weerstand en probeerden 
althans nog onder de magistraatsbestelling van de Prins uit te komen 
Ook in Nijmegen was het volk ontstemd over die Landschapsvergade-
nng van oktober Op 29 oktober kwamen ze in het Kelfkensbos 
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bijeen onder Vivat Oranje-gejuich en er ontstonden rellen voor de 
huizen van anti-prinsgezinde regenten De regenten heten de menigte 
door de burgerwacht uiteenjagen en stelden straffen op die Oranje-
kreten. Pas op 14 november geven ze wat dat er/stadhouderschap 
betreft toe, maar de benoeming van magistraten willen ze zelf 
houden. Op een feest om dat erfstadhouderschap te vieren komt het 
op de binnenplaats van het stadhuis tot felle gevechten tussen door 
wijn verhitte ridders en burgemeesters, die gehavend naar hun huizen 
moeten vluchten 124 

In Nijmegen stellen prinsgezinde voorname burgers een request op 
ten gunste van Oranje en verzamelen veel handtekeningen onder dat 
request Ondanks bedreigingen tegen de ondertekenaars gaan de 
burgers hiermee langs de huizen Als ze het aan de regenten aan 
willen bieden, zijn die al overstag gegaan en op 11 december loopt 
iedereen met oranje cocardes, zelfs de paarden De regenten hebben 
alles toegegeven Duizenden stromen samen op de markt, alom 
klinkt Vivat de Prins' 
Op het jacht van de Graaf van Byland met de Oranjevlag in top vaart 
een commissie de Waal af om de Prins persoonlijk zijn aanstelling uit 
naam van de Nijmeegse burgerij aan te bieden In Tiel stappen ze 
even af en horen dat de ommekeer ook daar juist is gelukt — ook 
met zonder strijd, in Bommel daarentegen was alles 'vriendelijk 
toegegaan' 

In Arnhem trad de magistraat nog streng op tegen Oranjeoplopen 
Een jongen die de trom geroerd had werd tot twee jaar spinhuis 
veroordeeld Maar op 13 december 1747 moet ook in Arnhem de 
magistraat door de kmeen gaan Door een grote menigte op de markt 
verzameld worden de heren met slaande trom en vliegende vaandel 
onder scheldwoorden en 'hoonende mienen' naar het raadhuis ge
bracht waarvan alle uitgangen worden bezet De heren worden ge
dwongen de Prins tot Erfstadhouder uit te roepen en m te stemmen 
met een driejarige keur door Zijne Hoogheid Ten einde raad vragen 
de regenten nog hulp aan weimenende burgers, die zich bewapenen 
en het stadhuis in bezit nemen Schildwachten en soldaten zullen 'de 
Regering verdedigen tegen het gemeen'. Maar het garnizoen blijft 
passief en laat het volk begaan Er vallen doden en tenslotte moeten 
de regenten toegeven en voor de overmacht wijken De kleine tam-
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boer wordt uit het spinhuis gehaald en de regenten moeten hem een 
hand geven en levenslange huisvesting in het gasthuis beloven.125 

Het duurt tot 10 januari 1748 eer de buitengewone Landdag te 
Arnhem bijeen, met eenparigheid van stemmen besluit Willem IV tot 
Erfstadhouder en erfelijk kapitein-generaal en admiraal te benoemen, 
en wel op voet van het Regeringsreglement van 1675. Willem IV 
krijgt zelfs nog meer bevoegdheden: hij mag dat Reglement 'am-
pliëren en veranderen zoals Sijne Hooge Wijsheid ten meeste dienstig 
zal oordelen te behoren'. Hij krijgt dus een in feite souvereine macht, 
nog groter dan Willem III had. Dit besluit wordt de Prins in een 
gouden doos overgebracht met de toezegging van dubbele bezoldi
ging en volledige jurisdictie van het Loo. Nijmegen gaf er een paar 
maanden later bovendien nog de Graafschap Culemborg bij. 
De regenten probeerden nu bij de Prins in het gevlij te komen, en zo 
hun zetels te behouden. Maar het heeft hun niet veel gegeven. De 
regeringen werden toch veranderd, en in Nijmegen juist het eerst, in 
augustus 1748; in de andere steden pas in 1749. Overal werd een 
aantal regenten afgezet en door erkende prinsgezinden vervangen. In 
Nijmegen werd bijna de hele magistraat afgezet. 
De magistraat van Arnhem heeft nog getracht iets te redden van de 
democratische rechten. Nog in januari schrijven zij de Prins dat zij 
hopen dat hij het Reglement in dien zin zal willen wijzigen dat de 
verkiezing der schepenen en der gemeenslieden bij de magistraat 
moge blijven uit een nominatie van gemeenslieden en verder dat de 
jacht ook aan de burgers vergund blijft. Het heeft weinig geholpen. 
Meer dan twee en een half jaar heeft het geduurd eer de Prins tijd 
kon vinden persoonlijk naar een Gelderse Landdag te komen om het 
reglement in feite te aanvaarden en te bevestigen. Daarom heet dat 
Reglement dan ook het Regeringsreglement van 1750. Pas op de 
Landdag die 9 oktober te Zutphen begon, werd de Prins dan vol 
luister ingehaald.126 De Zutphense magistraat was hem tot buiten de 
Marschpoort tegemoet gegaan en door een haag van gewapende 
schutters reden de koetsen van de Prins en zijn gevolg tot het 
Gravenhof, de woning van de landdrost Van Heeckeren, waar hij zijn 
intrek zou nemen. Van daaruit werd hij naar het stadhuis geleid waar 
hij in de nieuwe stadhouderlijke stoel127 werd geihstalleerd, aan de 
rechterkant van de voorzitter de Burggraaf van Nijmegen, Baron van 
Lynden, die zoveel voor zijn verheffing had gedaan. Het regende 
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Speeches die de Prins uitvoerig in bloemrijke taal beantwoordde. Zijn 
redenaarstalent werd alom geprezen Hij betuigde zijn 'uiterste ge
voeligheid over het vertrouwen der natie' en sprak over de 'goede 
sentimenten der vrijheid', die hij als 'met de moedermelk had inge
zogen'.128 En 'uit affectie voor de provintie' zou hij dan het 
Regeringsreglement maar aannemen en hij eindigde met een voor
dracht van een jachtplakkaat, dat aan de hoogste colleges en de 
nddermatigen natuurlijk, maar ook aan de stedelijke magistraten een 
onbeperkte 'jagtgeregtigheid' toekende, aan de burgers werd het 
recht onder bezwarende bepalingen verleend en de rest van de 
mensheid werd volstrekt buitengesloten 129 De dankbare Staten 
namen dit plakkaat onverwijld aan en erkenden in de aanname door 
de Pnns van het Regeringsreglement 'de meer dan vaderlijke affectie 
van Zijne Hoogheid' 's Avonds kreeg hij bij de landdrost een ge
weldig diner aangeboden, met na afloop een wandeling door de fraai 
geïllumineerde turn. De volgende dag werd hij in de Landdag als 
'eerste edele geassumeerd' en kreeg hij nog een present van ƒ 100 000 
(hij had al een dubbel salaris) Onder 'declinatoire betuigingen' werd 
ook dit geschenk 'gratieusehjk' aangenomen, benevens de aanstellin
gen tot premier noble van de drie kwartieren en tot 'curator magnifi-
centissimus' van de academie te Harderwijk 

De regenten — vooral ook diegenen die zich hadden verzet tegen de 
verheffing van de Prins — wisten gewoon met wat ze doen zouden 
om dat aanvankelijke verzet te doen vergeten en bedolven de Prins 
onder geschenken In toespraken en pamfletten werd de zwakke 
man, die in alle opzichten tekort moest schieten voor de zware taak 
die hij zich op de schouders het leggen, verheerlijkt als 'Onze redder, 
ons Heil en Toeverlaat'1 

De onrealistische verwachtingen van de Oranjepartij dat de Prins, nu 
hij met nóg meer macht was bekleed, de Republiek naar een over
winning zou voeren zijn natuurlijk niet in vervulling gegaan Na 
Bergen op Zoom viel ook nog Maastricht En we mochten van geluk 
spreken dat Lodewijk XV ons in oktober bij de Vrede van Aken nog 
alle veroverde gebieden teruggaf Maar het gunstige handelsverdrag, 
dat hij ons in 1746 nog had aangeboden, hadden we verspeeld 
Hebben de hooggespannen verwachtingen van Willem IV op ander 
gebied méér opgeleverd7 Bepaald niet 
Hoe komt het dat de burgerij van de Gelderse steden, die na de dood 
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van Willem HI massaal het stadhouderlijke bewind had afgewezen en 
met kracht opgekomen was voor democratische rechten, nu in 1747 
en '48 aan grootse Oranjebetogingen en acties meedoet9 Men kan de 
Oranjebeweging in Gelderland met afdoen als een opstand van het 
gewone volk, opgezweept door edelen en predikanten, waar de stem
hebbende burgerij buiten stond Dat klopt niet met de feiten — al 
hebben de Oranjegezinde edelen stellig het vuurtje flink aange
wakkerd. Onder de requesten die de macht aan Willem IV wilden 
geven, zijn ook talrijke handtekeningen te vinden van burgers, leden 
van gilden en compagnieën Zou de ontevredenheid van die burgerij 
over de toenemende misbruiken van de regentenregering zo groot 
zijn geworden, dat dezelfde sociale lagen, die m de plooienjentijd 
hadden gestreden voor een democratisch bestuur, waarin zijzelf wat 
te zeggen zouden hebben, nu alle heil van een Oranjevorst ver
wachtten9 Op het eerste gezicht lijkt dat aannemelijk Immers ook in 
de provincie Holland was de beweging voor Oranje gepaard gegaan 
met tegen de regentenheerschappij gerichte democratische eisen, zo
als de 'Doehstenbeweging' met zijn elf eisen en de 'Bijltjesoproeren' 
Ze verwachtten daar van Willem IV een verlicht, op fundamentele 
hervormingen gericht regiem Willem Bentinck van Rhoon, die dat 
begreep, had al in juni 1747 erop aangedrongen dat de Prins, om zijn 
populariteit te behouden, direct moest beginnen met hervormingen 
in het corrupte regiem aan te brengen. Maar Willem IV had gezegd te 
willen wachten tot na de oorlog om over zulke dingen te denken. 
Noch Willem IV noch de conservatieve Anna toonden in wezen enig 
begrip voor deze eis des tijds. 

Stond de Oranje-omwenteling ook in Gelderland onder de invloed 
van zulke overtrokken verwachtingen van de Pnns9 Hoopte men daar 
óók op democratische hervormingen9 Het is mogelijk, maar in de 
Gelderse pamfletten130 heb ik er niets van kunnen vinden. De pam
fletten waarin herstel van het stadhouderlijk gezag wordt geeist, zijn 
in de meest conventionele Oranje-boven-stijl gesteld met veel ge
scheld op de regenten, de 'swartrokken', het 'swart gebroedsel', de 
'mollewroeters'. Een voortdurend herhaald argument is dat er een 
'doorlugtig hoofd' moet zijn voor de oorlogvoering, en dat terwijl 
het met de oorlog ook na Willem's verheffing steeds slechter bleef 
gaan' In de weinige anti-stadhouderlijke pamfletten uit die jaren 
wordt dat dan ook wrang opgemerkt 131 Van economische motieven 
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als achtergrond van de afkeer van de regentenheerschappij blijkt ook 
niet De enige financiële eis, die duidelijk naar voren wordt gebracht, 
is invoering van de 'vijftigste penning' (2% van elk bezit boven een 
bepaald minimum) als bijdrage tot de door de Oranjepartij gepropa
geerde 'milde gift' ten bate van de oorlogvoering' 
Zouden er naïevelingen zijn geweest die gehoopt hadden dat de Prins 
zelf - eenmaal met souvereine macht bekleed - van bovenaf be
paalde democratische rechten zou invoeren, die de volksbeweging 
aan het begin van de eeuw van onderop niet blijvend had kunnen 
veroveren9 

Hoe dan ook, de democratische bewegingen van 1747 en 1748 
hadden in Gelderland maar een zwak echo-effect Ook het 'pachters-
geweld', dat in het land van Maas en Waal al eerder had gewoed,132 

schijnt in die jaren 1747 en '48 in de verste verte niet de omvang en 
intensiteit te hebben aangenomen van de bewegingen in Friesland, 
Groningen en Holland De beweging was in Gelderland ook met sterk 
genoeg om tot afschaffing van de belastingpacht te leiden, zoals wèl 
in de meeste andere provincies In Gelderland zijn de belasting-
pachters tot 1795 gebleven 133 

Toch was er onrust en nader archiefonderzoek zou misschien nog 
veel meer opleveren 
Het Nijmeegs kwartier heeft op 17 juli 1748 aan de Stadhouder 
Unie-troepen gevraagd om de pachtersoproeren m de Neder-Betuwe 
neer te slaan 134 Ook in het kwartier van de Veluwe zijn locale on
lusten geweest m 1748 Hier had het kwartier belastingverhogingen 
vastgesteld van wel 25% en meer, o a op het capitale zoutgeld, het 
haardstedegeld en de verponding Dit deed blijkbaar de maat over
lopen. Er zijn oproeren geweest in Wageningen (1 juli). Harderwijk 
(3 juli), Renkum (30 juli) en Epe (augustus 1748) In Epe deden de 
boeren net alsof er geen pachters waren en lieten hun graan malen 
zonder de vereiste aangiften te doen Dit lijdelijk verzet moest door 
soldaten worden bedwongen' De oproeren in Wageningen en Harder
wijk zullen ook met mis zijn geweest, want al op 9 juli 1748 kwamen 
de Staten van het kwartier in buitengewone vergadering bijeen en 
besloten het hoofd- en haardstedegeld meteen weer te verlagen, en 
verder zouden de Gedeputeerden een rapport opstellen over moge
lijke veranderingen Pas op 3 december 1748 was dat rapport klaar 
De leden bleken wel geschrokken te zijn van al die opstandige be-
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wegingen en ze constateerden dat 'een generaalen haat thans bij seer 
veele in en opgesetenen teegens alle pagters, ja selfs tegens de naam 
van pagten was opgevat'. 
Het einde is dat in 1750 met enige kleine wijzigingen de verpachting 
van de middelen weer doorgaat als altijd. — De rust was dus blijkbaar 
weer hersteld. 
Van het Renkumse incident wil ik iets meer vertellen, omdat het 
zo'n aardig beeld geeft, ook van de sociale toestanden.135 

Op 30 juli 1748 kwam een gewone daglonersvrouw — Anna 
Schooneman-de Swaluwin — naar de herberg 'de Prins' om met de 
belastingpachter van de 5 speciën, die daar zitdag hield, tot een 
accoord te komen over haar belastingschuld van het vorig ¿aar. Ze 
gedroeg zich 'op ontstuymige en oproerige wijze' en wist de pachter 
te 'constringeren' om met 6 schellingen genoegen te nemen. Maar dat 
was haar niet genoeg; ze wilde ook haar zilveren gespen terug hebben 
die ze hem het vorig jaar in pand gegeven had voor die schuld. Dat 
lukte blijkbaar niet zo gauw. Andere aanwezigen heeft zij — blijkbaar 
een temperamentvolle vrouw — 'aan het beweegen geholpen en door 
haar voorbeelt geanimeert, daartoe den Pagter om het lijff gevat, met 
hem tegens sijn wil en danck gedanst en heromgesprongen'. 1748 is 
een schrikkeljaar! heeft ze zeker gedacht. Hoe het zij, de toeleg 
lukte. De pachter gaf haar de gespen terug, 'offschoon die verschulde 
Impost nogh niet betaalt was'. Nu had ze toch alles wat ze begeerde 
en had zich 'gevolglyk gerust moeten houden' volgens de dag
vaarding. Maar nee, integendeel heeft ze 'die begönne beweginge 
verder helpen pousseren'. 'Een séditieuse meenigte' heeft de pachter 
en de onderschout die hem assisteerde, toen ze uit de herberg 
kwamen, 'op een verfoeijelyke wijse' achterna gezeten 'soodanigh 
dat den Pagter en onderscholten sigh door de vlugt in het Huys van 
den Predicant te Rencum hebben moeten salveren'. De menigte 
wierp toen stenen door de ramen van het predikantshuis en 
Anna heeft 'door haar bijweezen' de toestand verergerd en het huis 
'mede helpen omcingelen'. "T welk ook van dat effect is geweest dat 
den Pagter onder 't gewelt van dese beroerte heeft moeten bukken'. 
'Dat dit te onbetamelyker is geweest omdat dit oproer en seditie in 
het werk gesteh wierd om minder impositie (impost) te betaalen als 
er bij Quartiersresolutie was vast gesteldt'. Anna wordt gedagvaard 
door de 'Advocaat Fiscaal des Quartiers van Veluwe', omdat 'de 
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publique ruste van het Land geturbeert is, de authoriteijt van de 
hooge overigheyt geschonden, — de Finantien gestremt en geruiheert 
worden'. Maar Anna blijkt 'veldvlugtigh'. 't Maakt niet de indruk dat 
het oproer een door Anna in elkaar gezet zaakje is. Dat ze ge
dwongen is van huis en haard te vluchten, lijkt wel een zware 
straf... 
Waren zowel in het Nijmeegs als Veluws kwartier de pachtersop-
roeren van dien aard dat militie eraan te pas moest komen om er een 
eind aan te maken, en de pachters te 'bevestigen', in de Graafschap 
moest het Zutphens garnizoen ook nogal eens optreden om de 'op
schuddingen' neer te slaan. 
'In de Zutphense Graafschap hadden de pachters en peilders voor
namelijk ten plattelande dikwijls "quaad" met de Boeren, die haar 
zomtijds met dreigementen 't huis uitjoegen en hele wagens met 
genever uit Deventer inbragten alwaar de accijnzen afgeschaft 
waren.' Maar toen uit het Zutphens garnizoen een officier met 150 
manschappen naar de grens was gezonden, was de 'schrik onder de 
boeren' gekomen en het 'sluiken' hield op. 
Ook in Doesburg was er op 1 oktober 1748 een 'vreeselijk geweld'. 
Het volk viel twee pachtershuizen op de markt aan en 'sloeg met 
grote furie' de deuren open en smeet al het huisraad de vensters uit 
'of men 't in Holland afgekeken hadde'. Ze zochten naar de collecte-
boeken, riepen ze. Toen ze hoorden dat die boeken bij de predikant 
bewaard werden ging 't naar het predikantshuis, waar de boeken met 
geweld uit een kist gehaald werden. Toen de militie schielijk uit 
Zutphen besteld ter plaatse aankwam, waren de mensen al zo 'ver
strooit' dat 'geeneen van gepeupel' meer te vinden was.136 

Ook op de kwartiersdag van Zutphen werd besloten de imposten 
voorlopig te continueren. En dat 'voorlopig' bleef tot het einde der 
Republiek. 
Aan de misbruiken van de belastingpacht is in Gelderland dus geen 
einde gemaakt. Willem IV had 't land aan volksbewegingen, die hij 
als 't kon (en in Gelderland kon het) met zijn troepen liet onder
drukken. 
Heeft hij dan tenminste een eind gemaakt aan de ergste misbruiken 
van de regentenheerschappij, de oligarchie? Dat was iets wat iedereen 
van hem verwachtte, en vooral de burgers. Nu zou het toch uit zijn 
met de contracten van correspondentie, de kabalen en het vergeven 

104 



van ambten aan kinderen en knechten? De magistraten zaten nu toch 
niet meer voor 't leven; de Prins had nu het recht de 'swartrokken' 
om de 3 jaar te 'continueren' of te 'verlaten'? Neen, ook op dit 
terrein zijn Willem's 'hervormingen' op niets uitgelopen. De regenten 
blijven aan de macht en al zijn er nu vaak andere (prinsgezinde) 
magistraten, de misbruiken die aan elke oligarchie inherent zijn, de 
eigenbaat en de corruptie, zijn gebleven. 
Geen enkele hervorming heeft Willem IV in Gelderland aangebracht. 
Als hij al op even veertigjarige leeftijd in oktober 1751 sterft, kan de 
Hertog van Brunswijk Wolffenbuttel137 aan Maria Theresia schrijven: 
'De grote liefde die de Prins eertijds onder het volk genoot, is overge
gaan in koelheid en verachting'. 
De wittebroodsweken van ons volk met Oranje zijn voorbij. De kiem 
voor de 'ware vrijheid' zoals de patriotten zich die straks zullen 
voorstellen, is gelegd. 

Willem V onder leiding van Prinses Anna en de Hertog van Brunswijk 
Ook Willem IVs weduwe, de trotse Engelse Prinses Anna, die als 
voogdes en 'gouvernante' voor de driejarige Willem V de regering 
waarnam, heeft in de acht jaren van haar bewind (1751 -1759) geen 
enkele verbetering tot stand gebracht. In Holland had zij de regeling 
van de stedelijke magistraatsverkiezing aan de Staten moeten over
laten, in Gelderland was dat niet het geval. Daar koos zij zelf de 
regenten en kon alle belangrijke posten vergeven. Intriges, factie-
twisten en gunstbetoon beslisten over de vacatures. De Friese 'hof-
kabaal' had de grootste invloed op al haar besluiten. 
Oude partijschappen tussen Oranje- en staatsgezinden kwamen weer 
boven de oppervlakte. Historici durfden weer Oldenbarnevelt en 
Johan de Witt, de 'Loevesteinse factie', boven de stadhouderlijke 
partij te stellen, nu bleek wat het stadhouderlijke bewind, waarvan in 
1747 alles verwacht was, ervan terecht had gebracht. Staatsgezinde 
pamfletten die tegen haar hofkabaal en haar gehate creaturen in de 
provincies te keer gingen, werden overal gelezen. Het bleek wel dat 
de oude strijd nog diep in het volksbewustzijn leefde.138 

De Prinses die aan tering leed was nog geen 50 jaar toen zij in januari 
1759 overleed. Op het laatst van haar leven heeft zij nog Lodewijk 
Ernst van Brunswijk Wolffenbuttel tot particulier voogd benoemd 
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over de jonge Willem V en zijn zuster. 
Overeenkomstig een in 1754 getroffen regeling met Prinses Anna, 
werden nu na haar dood in 1759 in Gelderland de Staten tot poli
tieke voogden aangesteld tot de meerderjarigheid van Willem V in 
1766 In zoverre werd de toestand in Gelderland nu gelijk aan die 
van de andere provincies, met uitzondering van Friesland, waar de 
oude Maaike Meu als voogdes-regentes werd aangewezen Wat de 
magistraatsbestelling betreft, keerde men in Gelderland terug naar de 
regeling tijdens het stadhouderloos tijdperk tot 1766 zouden de 
magistraten blijven zitten, terwijl bij vacatures de gemeenslieden als 
vanouds de nominatie mochten doen139, de Staten moesten als 'poli
tieke voogden' de electie wel formeel goedkeuren, maar zij dienden 
daarbij de 'inclinatie' van de gemeente te volgen 
Volgens het testament van Prinses Anna werd de Hertog van Bruns-
wijk nu wel 'besturend voogd' en ook de Staten Generaal droegen 
hem die voogdij plechtig op volgens vroeger genomen besluiten, maar 
staatsrechtelijk had dat met veel te betekenen, want met het burger
lijk gezag mocht hij zich niet bemoeien Alleen het militair gezag als 
kapitein-generaal der Unie en van de verschillende gewesten werd 
hem 'ter waarneming' opgedragen. 

Voor de Gelderse regenten brak nu weer een goede tijd aán In de 
praktijk kwam het erop neer dat zij zichzelf weer aanvulden (de 
gilden 'aten uit de hand') en de lucratieve baantjes stonden opnieuw 
aan hen ter vergeving Wel is het opvallend te zien hoezeer als gevolg 
hiervan de factie-twisten weer oplaaien im Maar niettemin weten ook 
thans de regentenfacties hun geschillen weer tot een 'vriendelijke' 
oplossing te brengen door conventies der Ridderschappen en regen
ten 'tot conservatie en aanquekinge van onderlinge harmonie en 
vriendschap, tot amputatie van alle disputes in 't toekomende en 
begevinghe van eenige politique charges'' Dat er van Gelderland in 
vergelijking met de andere provincies zo weinig contracten van cor
respondentie bekend zijn141 zal zeker ook te maken hebben met de 
rigoureuze Regeringsreglementen van 1675 en 1750, die de regenten 
geen enkele speling heten. Het is dus wel tekenend voor de jaren 
1759 tot 1766, dat er meteen weer conventies gesloten werden 
Maar lang duurde de pret niet, want zodra was Willem V meer
derjarig geworden en de voogdij van de Staten afgelopen of hij nam 
zelf (nou ja, zelf ) het bestuur in handen en het Regeringsreglement 
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van 1750 trad weer in werking, waarbij de driejarige keur aan de 
Stadhouder kwam De regenten moesten weer naar zijn gunst dingen. 
wat ze dan ook ijverig deden 
In 1766 werd Willem V op 18-jarige leeftijd overal met veel uiterlijk 
vreugdebetoon als Stadhouder gehuldigd Net als zijn vader kreeg hij 
in de drie hoofdsteden een luisterrijke ontvangst met klokkenspel. 
erebogen, schitterende maaltijden en zalvende speeches Ditmaal 
spande de ontvangst op kasteel Rozendaal door Baron Torek de 
kroon Park, grotten en waterwerken werden door lampions verlicht 
en toen de Prins 's nachts om drie uur naar Arnhem terugreed, was 
zelfs de hele weg met vlammende pekkransen geïllumineerd 142 

De eerste tien jaren van Willem Vs bewind worden meestal als een 
rimpelloze, gelukkige periode voor Gelderland voorgesteld Geen 
spoor van rebellie in het binnenland en vrede met het buitenland De 
gemeente en de burgerij rustig en onderworpen, de magistraat opper
machtig' 'Het was een kalme genoeglijke tijd ^43 Gelet op de grote 
politieke onrust die straks de kop weer op zal steken, lijkt deze rust 
aan de oppervlakte meer op een stilte voor de storm' En als we 
denken aan de in deze jaren steeds terugkerende dijkdoorbraken 
langs Usel, Waal en Rijn die hele landstreken telkens aan vernielende 
overstromingen blootstelden, en aan de dodelijke runderpest die de 
veestapel decimeerde, dan lijkt het voor een groot deel van de 
Gelderse bevolking — de boeren in de eerste plaats - toch met zo'n 
genoeglijke tijd te zijn geweest 

Wien de goden verderven willen, slaan zij met blindheid Was Willem 
IV al geen vorst geweest die de wensen van ons volk had verstaan, hij 
was wel van goeden wille en had met zijn bescheiden vermogens 
ijverig getracht er nog iets van te maken Maar Willem V was behalve 
geborneerd ook nog gemakzuchtig en onevenwichtig Als een kind 
klampte hij zich aan zijn vroegere voogd, de Hertog van Brunswijk, 
vast, aan wie hij eigenlijk alle beslissingen overliet Al in 1766 
tekende hij samen met de Hertog in het geheim de beruchte Acte van 
Consulentschap waarbij hij zijn raadsman tegelijkertijd van alle ver
antwoordelijkheid voor zijn adviezen ontsloeg Overigens was een 
van de eerste bemoeiingen van Brunswijk voor de Prins nog niet zo 
gek In Duitsland had hij een knappe, flinke en intelligente vrouw als 
huwelijkspartner voor hem uitgezocht, nu eens niet een Engelse 
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Prinses, maar een Pruisische, een nicht van Koning Frederik II en 
ook een nichtje van hemzelf. In 1767 werd het huwelijk tussen 
Willem V en de 16-jarige Frederika Wilhelmina van Pruisen gesloten. 
Met gejuich werd de mooie Prinses door de Nederlanders ontvangen, 
maar Gelderland kreeg er vooreerst niet veel van te zien, want — in 
tegenstelling tot de vorige Oranjes - kwam het prinselijk paar in 
deze tijd niet vaak op het Loo en vestigde zich voornamelijk in Den 
Haag, waar het daverde van de hoffeesten en bals. Daarvoor had de 
Prins altijd tijd. Zijn raadsman kwam zich vlak in de buurt van het 
Binnenhof vestigen, niet tot onverdeeld genoegen van zijn nichtje. 
Later als het prinselijk paar noodgedwongen in Gelderland zijn toe
vlucht zoekt, zal de kordate Willemijntje nog van zich laten horen! 
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IV Patriottentijd 
1776-1795 

Democratisch-patnotse gedachten komen op m Gelderland 
In de laatste veertig jaar van de 18de eeuw zijn m veel landen van 
Europa, en niet te vergeten in Amerika, nieuwe gedachten tot rijping 
gekomen die men 'Verlichting' pleegt te noemen Op staatkundig 
gebied klonk alom de kreet om vrijheid, om afschaffing van allerlei 
vermolmde instellingen en ongerechtvaardigde voorrechten voor 
enkelingen of beperkte groepen. Het staatsbestuur diende de volks
wil te weerspiegelen. Concreter gezegd de burgerlijk-democratische 
beweging van de 18de eeuw verzette zich tegen elke bestuursmacht 
die in handen was van een gevestigde, bevoorrechte, gesloten groep 
die zijn gezag aan afkomst ontleende. 
'Het is tengevolge van deze opvattingen dat de Amerikaanse en de 
Franse Revolutie — de twee belangrijkste revoluties van deze 
periode — ondanks onderlinge verschillen niettemm in belangrijke 
mate overeenstemden en dat juist de punten van overeenstemming 
ook tegelijkertijd aansloten bij ideeën die leefden bij de volksbe
wegingen in andere landen, vooral in Engeland, Ierland, Holland, 
België, Zwitserland en Italie, maar ook in Duitsland, Hongarije en 
Polen '144 Palmer heeft aangetoond dat de burgerlijke demo
cratische bewegingen in al die landen spontaan en ongeveer tege
lijkertijd zijn opgekomen als reacties op de daar bestaande toe
standen en niet alleen maar een echo vormden van de Franse Ver
lichting. Het feit dat in die jaren de Franse Revolutie de enige ge
slaagde revolutie der burgers in Europa werd, heeft haar in de histo
rische beeldvorming een te overwegende rol toegekend, waarbij alle 
andere vastgelopen of met geweld gesmoorde revoluties onder de 
korenmaat bleven Ook het oordeel over onze democratische patnot-
tenbeweging heeft onder deze kleinerende visie geleden 
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Ten dele is de miskenning van het principieel democratisch'karakter 
van de patnottenbeweging toe te schrijven aan het feit dat de 
patriotten in de provincie Holland in belangrijke mate werden ge
dreven door materiele belangen Bij de machtige regenten van 
Holland was er een vermenging van belang met idee als staatsgezinde 
anstocraten, voortzetters van de 'Loevesteinse' traditie van de De 
Witten, waren zij in eerste instantie а/Ш-stadhouderlijk. Maar tegen
over deze aristocratische regentenkaste stonden de echte 'demo
craten' die m zuiverder vorm de ideeën van de Verlichting in practijk 
wilden brengen en die pas anti-prinsgezind werden toen bleek dat 
noch Pnns Willem V noch zijn vrouw ook maar tot enige verandering 
in hun beleid bereid waren. In de oostelijke provincies Gelderland, 
Utrecht en Ovenjsel sloegen die democratische denkbeelden bij alle 
lagen van de bevolking het meest aan. En dat was te begrijpen omdat 
juist in die provincies de 'gemeente' altijd wat te zeggen had gehad, 
veel meer dan in de westelijke provincies waar al in 1581 de gilden 
van hun bestuursmacht waren beroofd. Toen dan ook m 1674/5 de 
Stichtse, Gelderse en Ovenjselse burgers die Regeringsreglementen 
op hun hals geschoven kregen, verdroegen ze dat maar slecht en 
wisten met hoe gauw ze in 1702 na de dood van Willem III zich van 
die dwang zouden ontdoen, de Plooienjen' De terugval in 1750, 
toen een herhaald experiment met die Reglementen al heel gauw een 
droevige vergissing bleek en de Stadhouder met zijn hernieuwde 
macht geen enkele gehoopte hervorming bracht, maakte de geesten 
njp voor de nieuwe gedachten, en voor de strijd om die ideeën in 
positieve werkelijkheid om te zetten. Op bredere basis en in fellere 
vorm zou nu in de landprovincies de plooierijbeweging haar voort
zetting vinden in de patnottenbeweging. Ook nu werd weer terugge
grepen op herstel van de oude privileges, zoals elke revolutie die 
terug kan grijpen naar een vermeend of werkelijk verleden zich 
steviger weet te legitimeren. 

Gelderland is het gewest geweest dat de twee voornaamste demo
cratische leiders heeft voortgebracht, die in geschrifte en in daden de 
'patriotten' de weg hebben gewezen. Zij noemden zich patriotten 
omdat zij niet meer in de eerste plaats de belangen van hun streek of 
provincie maar van de gehele Republiek, hun patria, op het oog 
hadden. 
Het is de van oorsprong Gelderse edelman Joan Derek van der 
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Capellen tot de Poll geweest die aan de zuivere democratische 
ideeën in ons land voor het eerst vorm heeft gegeven. Samen met zijn 
neef Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch studeerde hij in 
de zestiger jaren te Utrecht en samen volgden zij de colleges in 
natuurrecht en volkenrecht bij prof. Trotz, die grote invloed op 
beider gedachtenwereld had. De neven werden echte vrienden. Zij 
raakten niet alleen overtuigd van de juistheid van de leer "dat het 
Volk niet was geschapen voor de Regeerders, maar dezen voor en om 
's Volks wille', maar ook wilden ze het hunne ertoe bijdragen om die 
leer in ons land in praktijk te brengen. 'Wij namen . . . een onherroe
pelijk besluit om, wat ons ook mogte overkomen, het niet bij een 
enkele beschouwing over den jammerlijken toestand van zaken te 
laten berusten, maar integendeel, om te gelegener tijd de overweldi
ging te keer te gaan.'146 

De geschiedenis heeft bewezen dat de beide neven het inderdaad niet 
bij deze jeugdige ontboezeming hebben gelaten, maar dat zij hun 
leven hebben gewijd aan de politieke vernieuwing. Was Joan Derek 
jarenlang de woordvoerder bij uitstek van de nieuwe gedachten, 
Robert Jasper was nog meer een man van de daad en hij heeft ook 
langer kans gehad dan Joan Derek, die al in juni 1784 stierf, om voor 
zijn land op te treden. Beide neven wilden allereerst in de Staten hun 
stem laten horen. Het lukte Robert Jasper zonder moeite om in de 
Ridderschap van het Zutphens kwartier te worden opgenomen. Maar 
Joan Derek kreeg het daarbij door een formeel beletsel veel lastiger. 
Toen probeerde hij het in Overijsel, waar hij sinds zijn huwelijk met 
Hillegonde Anna Bentinck van Wittenstein ook al enige jaren 
woonde.147 De toelating tot de Overijselse Ridderschap verliep niet 
erg vlot — er was nogal wat tegenwerking tegen de 'buitenstaander'. 
Maar in 1772 was het dan zover en al dadelijk bleek dat beide neven 
in de politiek een actieve rol zouden spelen. Hun eerste optreden 
betrof de versterking van de vloot. De landprovincies hadden al meer 
dan een eeuw altijd met de Oranje-Stadhouders meegestemd voor 
versterking van het leger, dat voor hun verdediging van meer waarde 
leek dan de vloot en dat voor de Stadhouder van het grootste belang 
was om zijn macht te versterken en eventuele binnenlandse onrust te 
kunnen onderdrukken. De zeeprovincies daarentegen met hun grote 
handelsbelangen op zee wilden natuurlijk altijd een sterke vloot 
hebben om hun koopvaardij tegen de kapers te beschermen. Want de 
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grote ellende voor onze welvaart was steeds, dat de Engelse vloot 
onze koopvaardijschepen overal op zee opbracht, ook als de Unie 
zelf met de oorlog van Engeland niets te maken had, zoals in de 
Zevenjarige Oorlog. De Engelsen beriepen zich dan op een oud ver
drag van 1674 waarbij we beloofd hadden geen contrabande 
- oorlogstuig - naar hun vijand (meestal Frankrijk) te vervoeren. 
Tientallen schepen werden aangehouden en ingerekend, ook zonder 
enige contrabande; tot onnoemelijke schade van onze handel. 
Maar in 1773 en 1774 doet zich óók in de landprovincies een nieuw 
geluid horen. Zowel in Overijsel door Joan Derek als in Gelderland 
door Robert Jasper wordt er in de gewestelijke vergaderingen gepleit 
voor vlootversterking, terwijl juist Willem V en de Hertog van Bruns-
wijk als vanouds om legeraugmentatie vragen en er geen been in zien 
de vloot te verwaarlozen. Brunswijk vatte de pleidooien van de 
Capellens toen al op als oorlogsverklaringen aan de Stadhouder. Maar 
zover was het beslist nog niet. Het standpunt van de neven was 
zuiver principieel gericht tegen een staand leger. Joan Derek was in 
die jaren bezig met een vertaling van Fletcher's Discourse ofgouvern-
ment with relation to militias (1698), waarin de burgermilitie of 
volksbewapening wordt bepleit en een staand leger of huurleger 
wordt afgewezen omdat een vorst zich daarmee absolute macht kan 
verschaffen.,4e 

Maar na 1775, als de Amerikaanse vrijheidsstrijd met volle kracht 
tegen het Engelse moederland ontbrandt, worden de verhoudingen 
scherper. 
In 1776 kondigen de Amerikaanse Staten de onafhankelijkheid af 
met de verklaring van de mensenrechten volgens de democratische 
denkbeelden van Locke, Hume en Jefferson. Algemene geestdrift in 
Europa. Joan Derek, die het jaar tevoren al oppositie had gevoerd 
tegen het ter beschikking stellen aan Engeland van de in ons land 
gelegerde 'Schotse Brigade',149 publiceert nu, met een voorwoord, 
zijn vertaling van een boekje van Dr. Richard Price,150 dat geweldige 
opgang maakt: een verdediging van de Amerikaanse opstand ont
leend aan de leer van de volkssouvereiniteit. 

Als in 1778 de Fransen de Amerikaanse kolonisten in hun vrijheids
strijd te hulp komen en er dus oorlog uitbreekt tussen Engeland en 
Frankrijk, wordt de kwestie van bescherming van de Hollandse koop
vaardijvloot acuut. Nog agressiever dan anders houden de Engelsen 
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onze schepen die naar Frankrijk en West-Indie varen, weer aan, door
zoeken ze op contrabande waaronder de Engelsen nu zelfs ook hout 
willen rekenen en brengen ze naar hun havens op Dat de Hollandse 
kooplieden nu voor hun koopvaarders een Onbeperkt convooi' door 
oorlogsschepen wensen, is begrijpelijk, dus óók voor het geval hun 
koopvaarders scheepshout uit de Oostzeelanden naar Frankrijk ver
voeren. Maar de Prins weet nog met hulp van de landgewesten zo'n 
besluit in de Staten Generaal tegen te houden, uit angst om Engeland 
te ontstemmen De beide Capellens echter hadden op de Landdagen 
van hun provincies tegen de gewoonte in vóór het Hollandse stand
punt gestemd Robert Jasper heeft op de Landdag te Nijmegen van 
15 juli 1779 zelfs een vurig pleidooi voor onbeperkt convooi ge
houden1 Werd hij in de voorafgaande jaren nog wat afgeremd door 
zijn oudere broer Van der Capellen van Dorth, die aan het stad
houderlijk hof zeer gezien was, nu, na de dood van die broer, schaart 
hij zich duidelijk aan de kant van zijn neef Hun beider verhouding 
met de Stadhouder wordt er nu met bepaald beter op Joan Derek 
was in die tijd ook nog in hevige conflicten geraakt vanwege zijn 
gedrukt pleidooi in de Overijselse Statenvergadering voor afschaffing 
van de drostendiensten,151 waardoor hem zelfs de toegang tot de 
Statenvergadering werd ontzegd En Willem V weigerde te zijnen 
behoeve in te grijpen Toch hoopte Robert Jasper — met instemming 
van Joan Derek — nog dat hij met Willem V van gedachten zou 
kunnen wisselen en met hem de nationale grieven zou kunnen be 
spreken 

In het vooijaar van 1780 maakt Robert Jasper dan zijn opwachting 
bij de Prins m Den Haag om hem te waarschuwen en te wijzen op de 
'ware belangen' van het land. Maar al gaf de Prins hem geen belet, hij 
liet Robert Jasper maar praten, maakte steeds buigingen maar ant
woordde met geen syllabe Een wonderlijk bezoek Kennelijk was de 
Prins ontstemd over Robert Jasper's tegenwerking van zijn politiek 
inzake beperkt convooi Hij vond hem maar een 'gevaarlijke Karel' 

De twee patriotse richtingen gaan zich verenigen 
Intussen hielden de Engelsen — ondanks het beperkt convooi - niet 
op met onze handelsvloot overal aan te tasten en onze schepen in te 
rekenen en naar hun eigen havens op te brengen, contrabande of 
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geen contrabande. De woede in de hele Republiek stijgt ten top. Nu 
blijkt toch wel dat de verzoenende houding van de Prins tegenover 
Engeland niets heeft uitgehaald. De Prins kan niet meer tegen de 
stroom oproeien, geeft zijn tegenstand op en in april 1780 wordt dan 
ook door de Staten Generaal, mede met de stem van de drie Gelderse 
kwartieren, tot onbepaald convooi besloten. Maar aan de vlootver-
sterking wordt door de admiraal-generaal nog steeds niets gedaan, 
terwijl voor iedereen duidelijk is, dat een oorlog met Engeland niet 
te vermijden zal zijn. De verhouding verscherpt zich nog meer als in 
september 1780 een Engels fregat bij New Foundland een Ameri
kaans schip buit maakt, waarop brieven worden gevonden van 
Amerikaanse 'rebellen' en Hollandse regenten; ja zelfs zijn er brieven 
van Joan Derek bij aan Amerikaanse congresleden, en de tekst van 
een te sluiten handelsverdrag. Vol leedvermaak laat de Engelse ge
zant Yorke die goede vangst aan de Prins zien en eist genoegdoening. 
De stuurloze Prins weet niet wat te doen, aarzelt als altijd en laat de 
prachtkans die Brunswijk hem voorhoudt om de regenten te ver
nietigen voorbijgaan . . . Het is al te laat. Yorke verlaat Den Haag en 
de oorlog wordt verklaard; de Vierde Engelse Zeeoorlog neemt een 
aanvang (december 1780). Joan Derek die voor de zekerheid al uit 
Appeltern, waar hij sinds de dood van zijn vader vaak verblijf hield, 
naar Holland uitgeweken was, krijgt nu contact met de Hollandse 
patriotse regenten met wie Robert Jasper en hij nu nauwer gaan 
samenwerken ondanks de ideologische verschillen. 
De Vierde Engelse Zeeoorlog (1780—1784) werd voor de Republiek 
een ware ramp. De Engelse vloot blokkeerde ons land als 't ware, en 
in open zee werden onze koopvaardijschepen bij tientallen opge
bracht. Onze verwaarloosde vloot deed er niets tegen; óf hij voer 
helemaal niet uit óf liep haast doelbewust in de val. Ook onze 
kolonies in oost en in west nemen de Engelsen zonder noemenswaar
dige tegenstand in bezit. Gelukkig hebben de Fransen nog enige van 
onze koloniën kunnen redden door ze voorlopig in beslag te nemen. 
Nu al spoedig blijkt dat de Prins ondanks de oorlogstoestand nóg zijn 
pro-Engelse houding niet laat varen, gaan de patriotten zich unaniem 
tegen de Stadhouder keren, en vooral tegen de Hertog van Bruns
wijk, die zij als zijn kwade genius zien. Steeds meer mensen - niet 
alleen de patriotten — gaan de onafscheidelijke raadsman als oorzaak 
van alle ellende beschouwen. Het catastrofaal verloop van deze oor-
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log en de opvallende passiviteit van de verdediging wakkerde de on
tevredenheid in de hele Republiek aan. En deze keer was het niet zo 
eenvoudig voor de Oranjefactie om de schuld van de rampen op de 
tegenstanders van de Prins te gooien. Integendeel, de tegenstanders 
gingen nu zelf in de aanval 
In september 1781 had Joan Derek zijn felle anonieme aanklacht 
tegen Willem V de wereld ingestuurd, die hij van opzettelijk verwaar
lozen van de vloot en van heulen met de erfvijand van de Republiek 
- Engeland — beschuldigde (dus in feite van landverraad). Bij voor
beeld, dat de beroemde slag bij de Doggersbank op 5 augustus 1781 
geen eclatante overwinning was geworden, weet hij aan de Stad
houder die expres een te geringe zeemacht zou hebben uitgezonden. 
Maar tegelijkertijd werd het pamflet Brief aan het Volk van Neder-
land152 een aanklacht tegen de Stadhouders die steeds weer opnieuw 
hadden gestreefd naar souvereine macht en nauw verbonden met 
Engeland door een reeks huwelijken met Engelse koningsdochters 
steeds weer de belangen van Engeland hadden laten prevaleren boven 
het belang van de Republiek. — Twee eeuwen na de Acte van Ver-
latinge waarbij Koning Philips werd afgezworen, kwam nu een aan
klacht tegen het huis dat indertijd als redder in de nood was verwel
komd. Maar in hoofdzaak was Aan het Volk van Nederland een 
manifest voor de nieuwe democratische ideeën De filippica tegen 
Willem V eindigde met een appel op de burgers om zich te be
wapenen en om burgergecommitteerden te kiezen, die voortaan een 
beslissende invloed zouden moeten krijgen op de regering van het 
land en op de oorlogvoering Het volk van Nederland diende weer 
terug te grijpen op zijn oude democratische tradities en op zijn 
systeem van zelfverdediging, dat zelfs terug te voeren is tot de tijd 
van de oude 'Batavieren'. 

In de nacht van 26 op 27 september 178J werd het anonieme 
pamflet met hulp van Joan Derek's vrienden m Holland, als de 
doopsgezinde predikant Van der Kemp, overal in den lande ver
spreid. Het had een geweldig politiek effect door de overtuigende en 
pregnante stijl en de grote deskundigheid die uit elke alinea sprak 
— ook al zou de historicus van vandaag met graag de juistheid van elk 
argument voor zijn rekening willen nemen Ondanks strenge straffen 
gesteld op het verspreiden en het bezit van het stuk, werd het alom 
met graagte gelezen en in tal van kringen, waar de moderne patnotse 
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gedachten leefden, besproken. 
Ook in de Staten van Gelderland klonk de stem van het verzet nu 
luider. Op de Landdag van oktober 1781 pleitte Robert Jasper open
lijk voor een bondgenootschap met Frankrijk en met de Ameri
kaanse vrijheidsstrijders Tegelijkertijd sloot hij zich in felle bewoor
dingen aan bij de critici in Holland die zich steeds scherper tegen 'de 
Dikke Hertog' richtten en zijn onmiddellijk aftreden verlangden. On
danks het verzet van een aantal ridders wilde Van de Marsch dat zijn 
advies ш het kwartiersreces werd opgenomen. Trouwens enkele 
dagen later verscheen al een groot deel van de tekst in de Diemer-
meersche Courant — spreekbuis van de patriotten en in het vol
gende nummer zelfs het volledige advies, zodat de hele Republiek op 
de hoogte was. Brunswijk en de Pnns waren woedend, hadden zelfs 
het Hof van Gelderland in willen schakelen. Dat de patriotten en met 
name Joan Derek enthousiast waren over de 'mannelijke taal' van 
Robert Jasper laat zich denken 
Het jaar daarop — 1782 — zochten de neven in toenemende mate de 
actieve steun van de stedelijke burgerij in hun twee provincies Joan 
Derek wordt in dit jaar weer tot de Staten van Ovenjsel toegelaten, 
mede met steun van de drie steden (Deventer, Kampen, Zwolle) en 
Van de Marsch houdt op de Gelderse Landdag van december 1782 
een rede, waarin hij uitdrukkelijk zegt de steun te hebben van de 
gehele natie Het is duidelijk dat hij en zijn adellijke medestanders, 
de gebroeders Nijvenheim en Van Zuylen van Nieveld, alles zullen 
doen om de nieuwe ideeën ook door de burgerijen van de Gelderse 
steden te laten ondersteunen 
In 1783 wordt wat in eerste instantie een beweging was, die in 
Gelderland en Ovenjsel vooral door een paar idealistische land
jonkers werd vertegenwoordigd, een echte volksbeweging Op zich
zelf is het een opmerkelijk feit, dat in deze democratische beweging 
zoveel ridders — aristocraten in eigenlijke zin — een leidersrol spelen 
de beide Van der Capellens, Van Beyma, VanPallandt vanZuythem, 
Van Zuylen van Nieveld en andere Gelderse, Ovenjselse en Friese 
edelen. 
Terwijl in de provincie Holland de patnottenbeweging voor een be 
langrijk deel geleid werd door de welgestelde burgerij met materiele 
interessen, was het opmerkelijk hoe sterk in de oostelijke provincies 
een meer idealistische trend, de 'democratische', prevaleerde 
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Maar een groot verschil was ook dat terwijl in het westen het gewone 
volk (vaak het 'grauw' genoemd) Oranjegezind bleef - men denke 
slechts aan Kaat Mossel en de om haar heen geweven legende — in de 
oostelijke provincies de aanhang van de patriotten onder de burgerij 
met inbegrip van de kleine burgerij, 'het volk', veel groter was Voor 
Gelderland wordt dat ook door Weststrate, een principieel tegen
stander van de patnottenbeweging, volmondig erkend 153 Een der 
redenen zal zeker zi)n dat terwijl de calvinistische predikanten m 
Holland overwegend Oranjegezind waren, in de oostelijke provincies 
de patnotse predikanten de meerderheid vormden, vooral in de 
Graafschap en op de Veluwe En over de geweldige politieke invloed 
van de predikanten in ons hele land in deze eeuwen hoeft met uitge
weid te worden De Oranjegezinde Raadpensionaris Van de Spiegel 
raadde de Prins dan ook aan, 'meer werk te maken van de geestelijk
heid in Zeeland die een onbegrijpelijke invloed op de goede ge
meente genoegzaam overal in dit land heeft' Dat verder vooral de 
dissenters zich tot het patriottisme aangetrokken voelden zal met 
alleen aan een grotere vrijheid van denken liggen, maar misschien nog 
meer aan de moeilijke positie waarin ze, hoogstens geduld door de 
alom heersende 'Staatskerk', gedwongen waren hun godsdienst te 
beleven De Lutherse dominee Bergh uit Doetinchem is een bekend 
voorbeeld Ook onder de katholieken - zo talrijk in Gelderland — 
had deze jonge zeer actieve dominee veel gezag 'Sterft de koe van 
een arm katholiek patriot te Doetinchem, hij (Ds Bergh) opent ras 
een inschrijving, het verlies wordt den stakkerd rijkelijk vergoed en 
de Politieke Kruier maakt het gewichtig feit wijd en zijd bekend' 
schrijft Weststrate ironisch, maar hij kan er toch niet omheen de 
verdraagzaamheid van de patriotten te releveren die ambten voor de 
katholieken willen openstellen, 'terwijl de Prins de onhandigheid had 
in oktober 1783 voor te stellen, ieder uit te sluiten, die met tot de 
politieke kerk behoorde' 153 En dat de zeker niet voor patriotten 
geporteerde historicus Colenbrander154 de Britse ambassadeur Harns 
citeert die naar Engeland schrijft dat het zo gevaarlijk is dat in streken 
waar veel katholieken wonen de priesters de biechtstoel zelfs ge
bruiken om patnotse beginselen te verbreiden, zegt toch wel iets 
Ook de invloed van het grote aantal katholieken zal dus zeker 
hebben bijgedragen tot de grote bloei van het patnottisme in Gelder
land 
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Hoe komt het dan dat Gelderland juist altijd de faam van pnnsge-
zindheid heeft7 Dit is alleen te wijten aan de volgzaamheid van de 
Gelderse Staten — de Ridderschap en de stedelijke regenten die in 
grote meerderheid de Prins trouw bleven, met altijd om ideële 
motieven Want al is het een merkwaardig feit dat in Gelderland en 
Ovenjsel de patnotse denkbeelden door enige verlichte edelen het 
eerst zijn gepropageerd en in praktijk gebracht, de grote meerderheid 
van de hogere lagen van de samenleving blijft toch het langst vast
houden aan de traditionele gedachten en aan het Stadhouders-idool 
Bij de burgers in de steden zou de beweging uiteraard het snelst om 
zich heen grijpen. 

De bewegingen in Arnhem, Nijmegen, Zutphen, de kleine steden en 
op het platteland 

Arnhem 
Van de dne Gelderse hoofdsteden konden de patriotten het meeste 
verwachten van Arnhem en Zutphen, want daar was de grote meer
derheid van de bevolking rijp voor de democratische gedachten. Daar 
hebben de patriotten zich dan ook een aantal jaren krachtig doen 
gelden In de allereerste plaats zetten zij zich in voor meerdere 
zeggenschap van de burgers Zo hadden de Arnhemmers veel reden 
tot klachten over de benoemingspolitiek van de Pnns die via zijn 
luitenant-stadhouder, de landdrost G G Bentinck, steeds oude onge-
qualificeerde15S regenten benoemde als ze maar goed prinsgezind 
waren. Als er nu eind 1782 na de dood van een raadslid door 
Bentinck meteen weer een ander wordt benoemd, zonder een 
dubbeltal van de magistraat af te wachten156, begint de Gezworen 
Gemeente zich te roeren, het college van gemeensheden, dat door 
Willem V volkomen werd genegeerd, nergens meer in gekend werd, 
zelfs met eens meer vergaderen mocht. Geholpen door enige be
kwame patnotse advocaten stelt die gemeente nu een adres op, dat 
de magistraat wordt aangeboden. Hierin noemt de gemeente zich 
weer 'het tweede lid der regering' zoals vroeger en beroept zich op 
het reglement van 1707 (uit de plooienjen-tijd dus! ) dat volgens 
haar nooit is afgeschaft en keert zich tegen die laatste benoeming De 
verschrikte magistraat stuurt een afschrift van het 'pretense adres' 

118 



aan Willem V, die antwoordt dat ze dan maar een nominatie van 
dubbeltallen moeten inzenden. Dat doet de magistraat en de Stad
houder benoemt er twee (intussen was er nog een schepen gestorven) 
die volgens de gemeente weer allebei ongequalificeerd zijn. 
Intussen doet Bentinck wat hij kan om een scheuring binnen de 
Gezworen Gemeente te bewerken.157 Omdat de gemeente altijd uit 
twee verschillende sociale lagen is samengesteld, de notabelen en de 
gjldemeesters (handwerklieden) is het in die tijd voor de behoudende 
bovenlaag soms mogelijk die laatste categorie te 'beïnvloeden'. Voor
al tappers en brouwers blijken hiervoor wel vatbaar! Maar ditmaal 
lukt die politiek niet en op 17 januari 1783 wordt een lijvig rapport 
van de gehele gemeente aan de raad aangeboden. Juridisch wordt 
betoogd dat het reglement van 1707 nog altijd van kracht is, voor
zover niet afgeschaft in 1750. 
Om niet te vlug van stapel te lopen, tasten de patriotten de wettigheid 
van het Regeringsreglement van 1750 nog niet aan. Dat zal pas in 
1785 gebeuren als de grote stormloop tegen dat Reglement begint. 
De magistraat geeft natuurlijk niet toe, wijst de pretentie dat de 
gemeente 'het tweede lid van de regering' zou zijn verontwaardigd af 
en acht het feit dat de bepalingen van 1707 al zolang niet zijn 
toegepast voldoende reden om ze als vervallen te beschouwen. (De 
tegenpartij zal er straks gauw bij zijn om datzelfde argument— het in 
onbruik geraakt zijn - ook voor het Reglement van 1750 te laten 
gelden! De Prins heeft zich ook vaak niet aan de bepalingen ge
houden! ) Er wordt nog een advocaat bijgehaald, die een beslissing 
van het Hof wil inroepen, maar de magistraat wijst dat beledigd af. 
Zelfs op de onweerlegbare aantijging dat er veel stadsposten niet aan 
burgers maar aan knechten en vreemdelingen — meest Duitsers — 
worden gegeven en de stem der gemeente nergens meer in gekend 
wordt, antwoordt de magistraat niet eens. 

Maar de patriotten laten het er niet bij zitten. In januari 1783 
worden overal in den lande, naar het voorbeeld van Overijsel waar 
Joan Derek van der Capellen de volksbeweging leidde, vrijeorpsen of 
exercitie-genootschappen opgericht die zich in de wapenhandel gaan 
oefenen. In Gelderland willen de patriotten o.l.v. Robert Jasper 
natuurlijk ook oefenen en met te meer reden omdat er zoveel stad
houderlijke garnizoenen gelegerd zijn. Juist daarom waren indertijd 
in Gelderland alle compagnieën buiten de schutterij verboden. Maar 
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de zes compagnieën schutters in Arnhem hadden al in geen tijden ge
oefend. De kolonels, zelf vaak raadsleden of schepenen, hadden er 
geen behoefte aan en de hoplieden of burgerofficieren, die samen de 
burgerkrijgsraad vormden, hadden steeds nul op het request gekregen. 
Maar nu beginnen de burgers van de gewone schutterij toch maar vast 
op eigen houtje te oefenen; aanvankelijk liet de raad het toe, maar in 
mei 1783 werden beperkingen gesteld wat betreft duur en plaats. De 
schutters trokken zich daar weinig van aan. Op 21 juli, na 7 weken 
exerceren — veel langer dan toegestaan — vuurden ze af met veel 
pracht en praal. Een enorme menigte was op de been om de plechtig
heid van de 'afvuring' bij te wonen en de schutters toe te juichen. Be
kende patriotten en hun dames uit het hele land, en natuurlijk Ro
bert Jasper van de Marsch zijn bij de vertoning tegenwoordig. De hoe
den van de schutters zijn met groene takjes feestelijk versierd en na 
afloop wordt hun in een grote tent een feestelijke afscheidsreceptie 
aangeboden, besprenkeld met wijn. Maar eerder dan zij konden ver
moeden zouden deze schutters in actie komen en zou de pret in ernst 
verkeren. 

In 1782 was aan de koopman Meijer, vader van de bekende rechtsge
leerde Jonas Daniel Meijer, toegestaan een stuk kerkhoftèrrein naast 
de Grote Kerk bij zijn woning te trekken. De doden waarvoor in en 
om de kerk geen plaats meer was zouden nu voortaan buiten de 
Velperpoort, waar eerst vuilnis werd weggeworpen, een nieuwe be
graafplaats vinden. Het plan om niet meer in en om de kerken, maar 
in kerkhoven buiten de stad gelegen te begraven, was toen een geheel 
nieuwe maatregel die in verband met de in deze jaren heersende 
'rode loop' (dysenterie) beter aan hygiënische eisen voldeed. De 
magistraat van Arnhem was er terecht op gespitst de epidemie met 
alle middelen tegen te gaan. Ook het voorschrift om de slachtoffers 
van de rode loop direct met kleren en al te begraven, was er een van. 
Voor behoeftige patiënten werden gratis medicijnen beschikbaar ge
steld en alle ingezetenen werd met nadruk aangeraden om van die 
nieuwe begraafplaats buiten de stad gebruik te maken 'om onder 
Gods zegen de besmetting tegen te gaan'. Maar de toevoeging dat 
diaconie-doden daar begraven moesten worden werd slecht opge
nomen. De arme burgers beschouwden dit terecht als een discrimi
natie. Het terrein van de kerk voelden ze als enigermate 'heilig'158 en 
die gewezen vuilnishoop bij de Velperpoort was hun te bar. Op de 
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dag van de afkondiging van het magistraatsbesluit, 2 augustus 1783, 
kwamen er al oplopen en de derde augustus wachtte op de Grote 
Markt een grote mensenmenigte op het resultaat van de besprekingen 
van de gemeente, die intrekking van de toevoeging aangaande de 
diaconie-doden verlangde Het garnizoen bezette al h|t stadhuis en 
toen de gemeente naar buiten kwam en meedeelde, dat de toe
voeging gehandhaafd bleef, wilde het volk het garnizoen te lijf gaan. 
Maar gelukkig volgde de magistraat de raad van de burgerknjgsraad 
om de soldaten door schutters te vervangen en toen zakte de woede 
en verliep de oploop 's Avonds werd het lijk van een arme sergeants
vrouw naar de nieuwe begraafplaats gebracht 
De volgende morgen kwamen de raad, de burgerkrijgsraad en de 
gemeente weer bijeen en werd de toevoeging inderdaad ingetrokken 
en een ander deel van het plein om de Grote Kerk tot kerkhof 
aangewezen Maar het volk was nog niet voldaan en wilde het oude 
kerkhof terug hebben Het lijk van de arme vrouw werd opgegraven 
en de kist, omnngd door een gewapend escorte en een joelende 
menigte, naar de St Janskerk gebracht waar het in een familiegraf 
van de heer Van Ommeren, die dat had aangeboden, werd bijgezet 
Toen trok men weer terug naar de Velperpoort waar muur en 
hekken van het nieuwe kerkhof omver gehaald werden Niemand 
durfde er iets tegen te doen En alle andere eisen — die heel wat 
belangrijker waren — werden nu ingewilligd de magistraat zegde toe 
dat de vacante stadsposten door werkelijke burgers zouden bezet 
worden, die al drie jaar burgers waren En op 9 augustus werden ook 
de oefeningen van de schutters op verzoek van de krijgsraad toege
staan 

De bewegingen in Arnhem duren voort Nu worden er eisen aan 
Willem V zelf gesteld gewezen wordt op de onrechtvaardigheid, dat 
op het platteland van de Veluwe aan de boeren het jachtrecht wordt 
onthouden 
Het plakkaat van 1750 (Willem IV) had de stedelijke burgers tegen 
betaling enig jachtrecht toegestaan (omdat een te strenge beperking 
van de jacht kwade gevolgen voor de boeren zou kunnen hebben 
door een te snelle aanwas van het wild) De ridders en regenten 
mochten volgens oude traditie natuurlijk overal jagen, maar de 
boeren zelf misten het jachtrecht geheel, terwijl op de Veluwe toen 
zelfs nog vossen, wolven en wilde katten achter de kippen aan zaten, 
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en vooral konijnen en herten onnoemelijke schade aan de gewassen 
aannchtten Juist de boeren klaagden steen en been. In de Graaf
schap Zutphen hebben de burgers het jachtrecht op 26 augustus 
1733 al zonder beperkende bepalingen gekregen, en zelfs de inge
zetenen van het platteland die ƒ75 in de verponding betaalden 
mochten daar ook jagen in het ambt waar zij woonden. Dat willen de 
Arnhemmers nu ook 12 september 1783 zenden ± 300 burgers een 
request aan de magistraat om hun vroegere recht op de Veluwse 
jacht te handhaven En ze verklaren er meteen bij — wonderlijk 
request ' - dat ze van plan zijn dat recht met het aanstaand jacht
seizoen inderdaad door het hele Veluwse kwartier uit te oefenen. De 
magistraat stuurde het verzoekschrift door aan de Pnns, die ant
woordde dat dat zo maar niet ging. Er komt beweging onder de 
burgerij. Op 10 oktober is het geduld van de burgers ten einde en 
verklaart de gemeente dat het recht der burgers hun met door de 
Pnns ontnomen kan worden. Nu laat de Prins het Hof een publicatie 
uitvaardigen die de burgers verbiedt zich aan een wet te onttrekken. 
Dit op 16 oktober, de 17de is de gemeente alweer op het stadhuis. 
de burgers blijven bij hun voornemen en de magistraat had hen 
moeten steunen tegen de Stadhouder. De Pnns heeft zich tot de 
Staten gewend, die op 12 december 1783 de overtreders van de 
jachtplakkaten met strenge straffen bedreigen. Ook het request van 
de Veluwse boeren om hun, daar zij toch de last van het wild 
hadden, het jachtrecht te geven, had geen succes Zou er soms ook 
de vrees achter zitten dat de boeren zich tegen de gezagsdragers 
zouden gaan bewapenen7 

In Aan het Volk van Nederland had Joan Derek van der Capellen in 
zijn beschuldiging van Willem V al op deze misstand gewezen 
'Wordt niet op de Veluwe Uw naam door den armen landman ge
vloekt, daar hij des daags moede afgewerkt, in stee van rust te ge
nieten, en door slaap zijne uitgeputte kragten te herstellen, des 
nachts, zijn koom, even als in vijands tijd, moet bewaken tegen de 
Harten, die Uw Vader ook al van buitenslands heeft laten inkomen, 
en aldaar onder Uwe bescherming en enkel tot Uw vermaak (want gij 
alleen zijt het die een Hart moogt dooden) doch ten koste van 't 
zweet der arme Boeren, leven en vermenigvuldigen'7 '159 

Tegen de Prins en de Staten hebben de burgers en boeren dus voor
eerst een nederlaag geleden. 
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Om de stem van het volk meer mvloed te geven had Robert Jasper 
van der Capellen van de Marsch in deze dagen in Zutphen (ook naar 
het voorbeeld van zijn neef in Overijsel) een burgercomite opgericht 
Dit zijn rechtstreeks door de burgerij zelf gekozen burgers, die vaak 
met nog meer overgave voor de democratische rechten opkwamen 
dan de meer gezeten gemeensheden Van de Marsch zorgde er nu 
voor dat eind september 1783 ook in Arnhem door de burgenj en de 
gilden zestien gecommitteerden worden gekozen om de ware be
langen van de stad, haar vrijheden, rechten en privilegien te helpen 
verdedigen 1 6 0 De ijverige gecommitteerden zonden memones en 
adressen naar de gemeente en zelfs naar de Staten en traden veel 
feller en radicaler op dan tot nog toe de gemeensheden hadden ge
daan. Dat ze volgens sommige burgers ook wel eens te ver gingen en 
dat er, zoals in alle progressieve bewegingen, onenigheden waren 
tussen de verschillende stromingen, was begrijpelijk maar tot de door 
de prinsgezinden zo gewenste scheuring kwam het niet' 
Wel kwam het al sinds 1783 tot vijandigheden met het garnizoen, de 
soldaten van het regiment uit Baden-Durlach treiterden de patnotse 
burgers met Oranjehedjes en met uitroepen van 'Patriotten na den 
donder' die dan weer beantwoord werden met 'Oranje m de gotte' en 
soms uitliepen op schermutselingen en zelfs mishandelingen In 
december 1784 heeft de Prins het garnizoen door een ander ver
vangen en toen bleef het een poos rustiger, maar niet lang 
De kwestie van het oude kerkhof was ook nog niet afgelopen en had 
m augustus 1784 nog een staartje Het werd een compleet oproer 
Het garnizoen kwam eraan te pas, om een op het St Jansplein 
samengestroomde menigte ш bedwang te houden De schutters 
weigeren met de soldaten een lijn te trekken, er vallen schoten, 
waarbij een luitenant wordt gewond en een grenadier zelfs het leven 
laat. Als de dag daarop het volk met de schutters ook nog de stad
huis-uitgangen een poos bezet houdt, terwijl de raad aan het ver
gaderen is, begint de magistraat te begnjpen, dat aan de burgers meer 
gelegenheid moet worden gegeven, hun grieven en verlangens te 
uiten. Het verbod van eind 1783 aan de gildemeesters om te delibe
reren 'over zaken de regering betreffend' of over het reglement van 
1707 wordt opgeheven. 

De bewegingen onder de burgers hebben dus wel degelijk resultaten 
opgeleverd. De magistraat is aan heel veel wensen tegemoet ge-
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komen. Alleen wat het jachtrecht betreft — maar dat ging tegen de 
Prins en niet tegen de magistraat — zijn de burgers en boeren niet aan 
hun trekken gekomen. 
Maar vanaf 1785 beginnen de prinsgezinden meer wind in de zeilen 
te knjgen en zal er een verschuiving in de krachtsverhoudingen 
komen. 

Nijmegen 
In tegenstelling tot Arnhem (en Zutphen) was er m Nijmegen weinig 
beweging onder de burgerij De bevolking was politiek onverschillig. 
Alleen het kramersgilde was patriots 'Nijmegen sliep' volgens de 
patriotten, en was niet in beweging te krijgen De magistraat was 
efficient en stelde bovendien alles in het werk — volgens de Politieke 
Kruier ook met geld en baantjes' — om de bevolking aan zijn zijde 
te houden, althans de rust te bewaren.161 Ook door het garnizoen te 
verbieden de patriotten te prikkelen met te veel Oranjevertoon 
Bovendien waren de uiteraard protestantse gilden bang voor te grote 
patnotse invloed. Verdraagzaam als de patriotten waren, zou dit wel 
eens kunnen leiden tot openstelling van de gilden voor de vele katho
lieken van Nijmegen. Inderdaad was het kramersgilde het enige dat 
zich niet kantte tegen het adres van de katholieken om het burger
schap voor hen mogelijk te maken. Angst voor concurrentie — eigen
belang dus — hield de gilden bij de prinsgezinde partij En de Ge
zworen Gemeente, waarvan de leden door de Prins werden benoemd, 
was in Nijmegen uiteraard overwegend prinsgezind. Wel besloot ze in 
januan 1783 op te komen voor het recht van maandelijks vergade
ren, dat haar al zo lang was ontnomen en te protesteren tegen de 
inbreuken op de vroegere privileges, maar de conferentie van augus
tus 1783 waar de grieven besproken zouden worden met de magis
traat verliep zonder resultaat.162 Bovendien waren de Nijvenheims als 
patnotse leiders niet te vergelijken met de Capellens of Van Zuylens 
in Zutphen en Arnhem. Vóór 1785 lieten de Nijmeegse patriotten 
niets van zich horen. Er dreigde toen oorlog met Joseph II, die 
opening van de Schelde verzocht, en de patriotten, die zich zorgen 
maakten over de slechte staat van de vesting Nijmegen, verzochten 
een exercitiegenootschap te mogen oprichten De magistraat weiger
de met de toevoeging dat ze zich beter bij de schutterij konden 
voegen die wel weer 'in train' gebracht zou worden. Veel zin om met 
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al die prinsgezinde schutters samen te oefenen hadden de patriotten 
met, er meldden zich maar weinig aan Maar ze lieten het bij deze 
negatieve houding. 

Zutphen 
Heel anders ging het m Zutphen toe. Van alle grote steden stonden 
hier de partyen het felst tegenover elkaar. In de raad was wel de 
grote meerderheid (9 van de 12 leden) prinsgezind, waaronder de 
sanguinische Van Heeckeren tot Suyderas, maar de drie patnotse 
raadsleden waren dan ook wel overtuigde en strijdlustige partij
mannen! 163 Bovendien was de grote patnottenleider, Robert Jasper, 
al zat hij niet in de raad, toch altijd vlak in de buurt 's Winters 
woonde hij in Zutphen zelf en 's zomers op zijn landgoed de Enge
lenburg bij Brummen. Hier viel dus wat te beleven. 
Al in 1782 was er veel beweging onder de burgerij en zoals overal 
gingen de grieven voornamelijk tegen de misbruiken in de regering 
stadsposten werden telkens door de regenten aan hun knechten ver
geven en als die bedienden geen burgers waren, dan konden ze gratis 
het zgn. klem-burgerschap krijgen. In de raad zelf werden door de 
Pnns net als in Arnhem veel ongequalificeerden benoemd, de schut
terij was in verval geraakt en de gemeente werd nooit meer geraad
pleegd. Robert Jasper van der Capellen weet wel hoe hij deze zaken 
aan moet pakken. 

In het voorjaar van 1783 stelt hij een uitvoerig adres op dat door 
meer dan 200 patriotten (burgers en ook ridders' ) wordt onder
tekend 'Adres van de Burgenje aan de Edele en Eerzame Heeren 
Gemeentsheden, het tweede lid der Regering, van de Stad Zutphen, 
tot herstel van voorrechten en privilegien en tot redres van be-
zwaaren en misbruiken', get 15 maart 1783 en volgende dagen. Het 
is interessant onder de ondertekenaars behalve Robert Jasper zelf 
ook veel familienamen te zien die aan het begin van deze 18de eeuw 
ook onder de requesten van Zutphense Nieuwe Plooiers prijkten.164 

En onder het boze antwoord van de magistraat is natuurlijk ook 
weer de naam 'Wentholt' te vinden. 

Op de eerste april komen alle ondertekenaars in een herberg bijeen 
en benoemen 12 burger-gecommitteerden, die voortaan requesten en 
adressen zullen ontwerpen en aanbieden ,65 Op die manier helpen ze 
de Gezworen Gemeente en de patnotse minderheid van de magis-
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traat Dit twaalftal biedt de tweede april al direct het adres aan de 
gemeente aan, die hen plechtig ontvangt De 9de gaat de gemeente 
ermee naar de magistraat, om over alle grieven en eisen te praten 
Maar de magistraat weigert elk overleg Wat staat er dan in het 
adres0 Weer precies dezelfde grieven en verzoeken als overal en altijd 
in deze 18de eeuw, ook in de plooienjentijd, de burgers bezig
houden de rechten van de burgers in het algemeen, en van 'de 
gemeente, het tweede lid der stadsregering, zijn in vergetelheid ge
raakt' en 'verdonkert geworden', in de regering zijn ongequalificeer-
den benoemd, de schutterij is vervallen, de ambten worden door 
vreemdelingen bediend, maar vooral de gemeente wordt met meer 
gehoord in financiële en politieke zaken, zoals vroeger, toen er geen 
enkel belangrijk besluit door de magistraat mocht worden genomen 
als niet de gemeente het goed vond Er wordt teruggegrepen op het 
reglement van 1705, dat de opstellers nog geldig achten, ja zelfs het 
Regenngsreglement van 1750 ('hetwelke zij egter met in allen deelen 
voor wettig kunnen houden') is met nagekomen Het antwoord van 
de magistraat op alle bezwaren, die eigenlijk niet ontkend kunnen 
worden, ncht zich meer op de vorm en de toon dan op de inhoud 
'Haar Ed Achtbaren kunnen met verbergen hunne uiterste surprise 
zo over de buitensporige praetensien daarbij vervat, als wegens de 
gedemesureerde en disrespectueuse termen waarin 't zelve is gecou 
cheert ' En dat de gemeente zich 'het tweede lid der regering' durft 
noemen gaat wel alle perken te buiten' En dat zij verwijzen naar een 
reglement van 1705 "twelk zijn geboorte verschuldigd is aan op
roeren en violentien eener populaire regering' en strekte tot in
voering 'van een verderffehjke democratie, welke m die ongelukkige 
epoque, het begin dezer eeuw, gewelddadiger wijze is ingevoerd ge
weest' is wel een brutaliteit ten top' Door het reglement van 1750 
niet 'in allen deelen' voor wettig te houden vergrijpen de burgers zich 
aan 's lands hoogheid, enz enz Allemaal kreten van afschuw zonder 
op de zaak zelf in te gaan. 
Maar ondanks al die verontwaardigde kreten, begreep de magistraat 
toch wel dat er aan enige misstanden iets veranderd moest worden 
In februari 1784 kwamen er inderdaad een paar kleine verbeteringen 
(nominaties bij tussentijdse vacatures en vermindering van straat
geld), maar de grote misbruiken bleven bestaan, de posten werden 
aan knechten — vaak Duitsers - vergeven, en de burgerij werd niet 
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gehoord. 
De requesten volgen elkaar op, de magistraat denkt niet aan toe
geven, en dreigt met represailles en in juni 1783 wordt het garnizoen 
versterkt. In Zutphen betekent dat inkwartiering, want er is geen 
kazerne. Veel burgers weigeren, dan wordt er gebiljetteerd. bij de 
brouwers en tappers die van 't garnizoen profiteren, in de eerste 
plaats. 
De onrust in de stad neemt toe; in een open brief die gedrukt rond 
gaat wordt de burgers aangeraden zich te wapenen. Die bnef wordt 
natuurlijk verboden, ƒ1000,— voor wie de schrijver aanwijst. Ge
dachtig aan de Arnhemse opstootjes van augustus 1783 (om dat 
kerkhof) vraagt de magistraat aan de stadscommandant Van 
Heeckeren van Molecaten (neef van Suyderas) in een geheime reso
lutie van september 1783 om meer krijgsvolk. In oktober komt er 
nog meer versterking van infanterie en artillerie bij. 'Geweld mocht 
met geweld gekeerd worden.' De patnotse raadsleden zorgden ervoor 
dat het 'geheim' uitlekte- 'bij eerste samenrotting zou er vuur ge
geven worden'. Grote opwinding en woede onder de patriotten. 
Suyderas zou aan de Prins geraden hebben dat het nodig was dat er 
te Zutphen burgerbloed zou vloeien.166 Suyderas ontkent die 
woorden precies zo gezegd te hebben, maar ze brengen de patnotten 
niettemin op kookhitte 167 Steeds hadden de drie patnotse raads
leden getracht de negen prinsgezinde magistraatsleden te matigen, 
maar zonder succes. De partijen komen steeds feller tegenover elkaar 
te staan Nu gaan de Van der Capellens en hun vrienden op eigen 
kosten de burgerij van nieuwe wapens voorzien en Van der Capellen 
tot Rijsselt als hopman wil met zijn compagnie gaan oefenen. Na 
tegenstand stemt de regering van Zutphen in februari 1784 eindelijk 
toe en geeft de manege als oefenplaats voor zijn schutters, die met 
zwarte strikken en cocarden op de hoeden zich op de nieuwe wijze 
in de wapenhandel oefenen. 

Een aantal prinsgezinde burgers richt dan een verzoek aan de magis
traat om een Oranje-vnjcorps op te mogen richten, zoals dat in 1748 
was gebeurd. Dit was nu met bepaald om de gemoederen tot bedaren 
te brengen! De gemeente was woest. Aan die Oranje-compagnie van 
1748 'kon met dan met het uiterste afgrijzen worden gedacht', zei 
de gemeente en het was zeker bedoeld om expres verdeeldheid te 
zaaien. Veel ondertekenaren trokken zich schielijk terug. 'Ze hadden 
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zich laten vervoeren' ' 
Het verzoek van de Oranjegezinde burgers werd wel afgewezen, maar 
de onlusten waren erdoor aangewakkerd. Op 18 maart 1784 moest 
door de magistraat 'het uitschelden, molesteren en mishandelen van 
de optrekkende burgerwacht' streng worden verboden. Maar al die 
tegenstand bracht de Zutphense schutters allerminst van hun stuk 
Steeds meer vrijwilligers meldden zich aan en de toeloop werd zo 
groot dat ook voor de andere compagnieën het gildehuis te klem 
werd en zij evenals Van der Capellen tot Rijsselt met zijn compagnie 
in de manege gingen oefenen. Elke avond konden de Zutphenaren de 
burgerwacht zien marcheren en parades houden Bij plechtige ogen
blikken, als de afvunng, droeg de compagnie van Rijsselt witte 
kousen, de officieren rode kragen en de muzikanten witte en rode 
pluimen op de hoed en allemaal droegen ze zwarte cocardes Meisjes 
met roze linten versierd boden dan 'alle schutters sierlijke lauwer
takken aan uit Arcadische bloemkorfjes' I68 Dat Van der Capellen 
tot Rijsselt zijn compagnie tot een werktuig van de patnotse partij 
bestemde was duidelijk Maar dat scheen aanstekelijk te werken op 
de vier andere compagnieën, die onder prinsgezinde hopmannen 
stonden.169 Zo weigerden de Marschpoorter schutters van de com
pagnie van Staring samen te werken met enige schutters die het 
request voor de Oranjecompagnie hadden getekend en eisten zelfs 
hun ontslag. En warempel schijnt de magistraat Staring te hebben 
overgehaald de bewuste Oranjeschutters maar te ontslaan, hetgeen 
geschiedde De patriotten, gesterkt door deze overwinning probeer
den toen ook de tamboer van Suyderas, die eveneens het Oranje-
request had getekend, eruit te werken, maar dat werd geweigerd (mei 
1784) De ongeregeldheden nemen toe In 1785/86 zal de spanning 
ten top stijgen. 

Kleine steden en platteland 
Ook in de kleinere steden en op het platteland van Gelderland is 
overal met ijver aan de patnottenbeweging meegedaan In Harder
wijk als universiteitsstad waren de verlichtingsideeën het eerst door
gedrongen en werd er al in 1783 in adressen aan de magistraat op 
verbeteringen in de regering aangedrongen Maar men kan zeggen dat 
er in 1784 al bijna overal propaganda voor de nieuwe gedachten werd 
gemaakt en requesten werden aangeboden om zich in de wapen-
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handel te mogen oefenen om de eisen kracht bij te zetten. De Graaf
schap spant in alle opzichten de kroon. Daar is verreweg de meeste 
beweging. De nabijheid van de vurige leider Robert Jasper van de 
Marsch is daar natuurlijk niet vreemd aan Het aantal prinsgezinden 
is in de Graafschap klein, in geen der Achterhoekse steden is van 
actieve prinsgezindheid iets te merken. In Lochern heeft voor een 
geneesheer zijn pnnsgezindheid 'genoegzaam desselfs volkomen ruine 
ten gevolge gehad', 'zijn voorheen soo florissante practijk (is) thans 
volkomen vervallen en verloopen'.170 De invloed van de predikanten 
was in de kleinere plaatsen van nog groter belang dan m de steden. In 
Doetinchem werd op instigatie van de beroemde Ds. Bergh in 1784 
een adres bij de magistraat ingediend tot herstel van de Gezworen 
Gemeente en van de schutterij. Te Neede hielp Ds. Roessing eigen
handig de boeren na de godsdienstoefening met het verzetten van de 
banken om beter te kunnen oefenen. De kansels weergalmden van 
aansporingen of waarschuwingen. Voor 't een zowel als voor 't ander 
waren blijkbaar wel de nodige bijbelteksten te vinden. Van 
Ds. Langerak uit Laren, zelf oprichter van een exercitie-genoot
schap, waarmee hij op weiden en m schuren oefende, gaat het 
bekende verhaal dat hij op de Nettelhorst toen hij het op een 
doopmaal vertikte op de Dikke Hertog te drinken, door de gast
heer, Baron Van Heeckeren en diens broer Van Overlaar is afge
rost.171 Maar Baronesse van der Borch het de grote zaal van het Huis 
te Vorden voor de oefeningen inrichten en de gebroeders Van 
Keppel tot Oolde en tot Woolbeek ondernchtten hun boeren zelf in 
de patnotse leer. Ofschoon zowel in de Betuwe als in het Veluwse 
kwartier de wapenoefeningen verboden waren, hebben de Tielse 
jonge burgers o.l.v. de patnotse secretaris Mr. J.R. van Lidt de Jeude 
(zoon van de prinsgezinde burgemeester) zich daar weinig van aange
trokken en exerceerden zij zelfs zondags, hetgeen overigens in de 
jaren 1785 en 1786 tot voortdurende onenigheden met een Oranje-
compagnie aanleiding gaf.172 Ook de ingezetenen van het Veluwse 
Doornspijk en Oosterwolde oefenden ondanks de boetes die ze daar
mee opliepen. Waar het in Hattem en Elburg toe kwam, zullen we 
straks nog zien. 

Toen in 1783 in Ovenjsel de drostendiensten waren afgeschaft na 
vele jaren van volhardende strijd van Joan Derek van der Capellen, 
begon ook zijn neef Robert Jasper te zinnen op middelen om aan die 
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'verdoemelijke last der slavernij' in de Graafschap een eind te maken. 
Want daar bestond dat overblijfsel van het leenstelsel ook nog. De 
bezitters van erven moesten met kar en paard en die van de kater
steden (kleine huisjes met hoogstens wat land eromheen) alleen met 
een schop twee maal per jaar diensten verlenen aan de landdrost of 
hoofdofficier van het district. In Gelderland was het gewoonte dat 
de boeren die diensten afkochten, hetgeen de drosten nog een 
aardige som opbracht. In Overijsel had Joan Derek een oude reso
lutie gevonden, waarbij de diensten al waren afgekocht, maar in 
Gelderland had Robert Jasper niets van dien aard kunnen vinden. 
Voor een goede schadevergoeding hadden de drosten er waarschijn
lijk wel afstand van willen doen, maar Robert Jasper wilde liever 
politieke munt uit het geval slaan. Brieven waarin geklaagd werd over 
de schande dat hoofdofficieren niet uit zichzelf afstand doen van 
zo'n onredelijk overblijfsel uit oude tijden, alleen maar om zich met 
het bloed en zweet van arme boeren te verrijken, werden overal 
verspreid op de markt en in de herbergen. En daarna stelde Capellen 
met Zutphense patriotten een request op173, waarop de boeren hand
tekeningen moesten verzamelen. 

Op de Landdag van 1783 kwamen de requesten binne'n met meer 
dan 450 handtekeningen. De Staten wezen het af, latende de boeren 
vrij de officieren voor het Hof in rechten te betrekken! ! Capellen 
probeerde nog de tussenkomst van de Prins, maar die antwoordde 
niet eens. Na die mislukkingen raadde Capellen de boeren aan, de 
diensten maar 'uit consideratie' te doen, maar betaling van een af
koopsom, waar het eigenlijk om begonnen was, te weigeren.174 

Resultaat: de boeren dorsten niet te weigeren; de officieren kregen 
hun betaling toch, maar de boeren waren nu bekeerd tot patriotten! 
In de volgende jaren had dit muisje nog een staartje. Vier boeren 
weigerden inderdaad de betaling en werden door het schoutengericht 
veroordeeld. Ze bleven weigeren en toen werd tot gerechtelijke ver
koop besloten. Toen de plaatsvervanger van de schout en de fiscaal 
in maart 1787 op het erf Klein Hulzen aankwamen, traden 400 met 
gaffels en hooivorken gewapende boeren hen vol woede tegemoet. 
Het gerecht keerde maar gauw om, maar toen stonden op een andere 
hoek van de boerderij nog driehonderd andere boeren in hinderlaag 
te wachten. Wel 900 boeren hadden 'zich plechtig verbonden tot 
onderlinge assistentie'. De kreten: 'Lang leve de patriotten' waren 
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niet van de lucht.175 

De patriottenbeweging leek snel aan kracht te winnen. Maar ook de 
tegenkrachten mag men niet onderschatten. 

Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch wordt een der 
nationale patriottenleiders 
Ontwikkelingen in de internationale en nationale sfeer hadden ook 
in Gelderland hun weerslag. Toen de Engelsen eind 1781 in de slag 
bij Yorktown beslissend verslagen waren, volgde begin 1782 de er
kenning door de Staten Generaal van het jonge Noordamerikaanse 
gemenebest, hetgeen als een duidelijke overwinning van de patriotten 
kon worden beschouwd. De burgemeester van Nijmegen, Singen-
donck, werd afgerost toen hij weigerde op de Amerikaanse onafhan
kelijkheid een dronk uit te brengen. Een 'waardig' pendant van de 
mishandeling van Ds. Langerak op de Nettelhorst! 
Er zouden al gauw meer successen voor de patriotten volgen. Vooral 
door het verenigd optreden van de gewestelijke bewegingen konden 
zij een veel groter kracht ontplooien. De eerste grote bijeenkomst 
van de patriottenleiders uit het hele land vindt op 26 april 1783 in 
de Amsterdamse Doelen plaats. Het leek meer op een overwinnings
feest. Joan Derek van der Capellen is de held van de dag. Zijn re-
admissie in de Staten van Overijsel en zijn succes met de afschaffing 
van de drostendiensten in die provincie worden luisterrijk gevierd. 
Natuurlijk is ook Robert Jasper bij het feest aanwezig. Voortaan 
zullen de patriottenleiders op gezette tijden bijeenkomen. Deze 
Doelenbijeenkomst zouden we als een eerste stap naar een over
koepelende partijorganisatie kunnen opvatten. Op 16 augustus 1783 
wordt in een kleinere geheime bijeenkomst de verdere strategie uitge
stippeld. Een 'centraal bureel' wordt in de daarop volgende vergade
ring van de vaderlandse regenten in oktober 1783 gevormd, waarin 
natuurlijk ook de beide Capellens zitting hebben. De patriotse partij 
staat op het hoogtepunt van zijn macht. De prinsgezinden moeten 
steeds meer concessies doen. De Prins moet na de publicatie in een 
patriots blad van de in 1766 getekende geheime 'Acte van Consu
lentschap', zijn adviseur de Dikke Hertog zelfs laten vallen. In 1784 
verlaat deze trouwe dienaar van het Oranjehuis en van de Engelse 
factie diep gegriefd het land. 
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Maar in hetzelfde jaar 1784, als overal in de hele Republiek de 
burgers zich in vnjcorpsen en exercitiegenootschappen aan het 
oefenen zijn in de wapenhandel en de patnottenbeweging snel aan 
kracht lijkt te winnen, komen ook al de eerste tekenen van de op
stekende tegenwind Zolang de onfortuinlijke oorlog duurde, was de 
eenheid binnen de beweging bewaard gebleven, maar nauwelijks was 
de Vrede van Panjs in 1784 met Engeland gesloten, of de tegen
stelling tussen de twee stromingen waaruit de patriotten waren 
samengesteld, kwam aan het licht aan de ene kant de stroming die 
onder leiding stond van de Hollandse regenten, voor wie de handels
belangen van de zee-provincies prevaleerden, aan de andere kant de 
democratische tak van de patriotten onder leiding van de Capellens 
en Quint Ondaatje, die vooral invloedrijk was in de /and-provincies 
Die tegenstelling openbaarde zich voor het eerst bij een inter
nationale kwestie, nl. de strijd om een alliantie met Frankrijk. De 
Capellens hadden al jarenlang voor zulk een bondgenootschap ge
pleit. Op die geheime bijeenkomst van 16 augustus 1783 was al 
besloten de Nijmeegse patriot Nijvenheim van Dorth als afgezant 
naar Panjs te sturen, om dat verdrag te bespoedigen Maar terwijl De 
Gijselaar en de zijnen niet verder wilden gaan dan over een handels
verdrag te spreken, zag Joan Derek een politieke alliantie als een 
absolute noodzaak. Deze kwestie werd in zijn ogen nog veel dringen
der toen Koning Frederik II van Pruisen, oom van Prinses Wilhel-
mina, zich met de zaken van de Republiek ging bemoeien. Hij had 
wel geen zin om ten behoeve van zijn onbekwame neef Willem direct 
te intervenieren, maar hij zond wel boze memories naar ons land, dat 
men met al die aanvallen op Stadhouder Willem in pamfletten en 
krantenartikelen moest stoppen. De patriotten waren furieus over 
deze inmenging in onze interne zaken Joan Derek zag nog maar éen 
middel om het gevaar van een Pruisische invasie176 in de toekomst te 
keren- dat politiek verbond met Frankrijk. Zijn neef Robert Jasper 
steunde deze eis krachtig, maar het Hollands driemanschap, de 
pensionarissen van Dordrecht, Amsterdam en Haarlem, De Gijselaar, 
Van Berckel en Zeebergh, voelde — mede uit angst om eventueel in 
een oorlog gesleept te worden — niets voor zo'n vaste band met 
Frankrijk. Zij wilden het bij een handelsverdrag laten. Joan Derek 
moet steeds minder hebben van de Hollandse matadors, de 'pruiken', 
en in mei 1784 vlak voor zijn dood schrijft hij nog aan De Gijselaar, 
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dat hij geen enkele bijeenkomst meer wil bijwonen voordat de 
alliantie met Frankrijk een feit is, en aan een vriend 'ik ga wederom 
als tevooren ménage à part maaken, en hebbe de Heeren Magnaaten 
in 't geheel niet nodig, zo min en mogelijk minder dan zij zig ver
beelden de patnotjes uit de Landprovinues nodig te hebben' 177 Hij 
schreef in die tijd dan ook lange persoonlijke brieven aan Minister de 
Breteuil, die overigens weinig uithaalden en waarover Nijvenheim van 
Dorth gepikeerd was In die geheime augustusvergadering van 1783 
waren de onderlinge verschilpunten al duidelijk gebleken Joan 
Derek had daar al aangeraden, dat vooral niet Holland, 'in deesen de 
agterhjkste', maar Gelderland het voorbeeld moest geven met het 
laten horen van de volksstem door requesten over de wantoestanden 
in het land aan Staten en steden aan te bieden Het lijkt wel of Van 
der Capellen hier preludeert op Romein's 'wet van de remmende 
voorsprong' De Gelderse burgers kwamen in beweging Evenals in 
1702 na een kwarteeuw onder een regeringsreglement gezucht te 
hebben, was ook nu weer zo'n drukkende periode van regeringsregle
menten voldoende om de burgerij in beweging te brengen, in tegen
stelling tot 1748, toen Gelderland in progressiviteit bij Holland ten 
achter was gebleven (Doehstenbeweging) 

Op 6 juni 1784 stierf Joan Derek van der Capellen, een groot verlies 
voor de patriottenbeweging In betogingen en in/amelingen voor een 
nationaal monument te zijner ere kwam de liefde en verering van een 
groot deel van ons volk voor deze democratische leider tot uiting 178 

Met groot beleid en onvermoeide ijver heeft zijn neef Robert Jasper 
niet alleen in Gelderland maar voor ons hele land de strijd voor de 
democratische idealen voortgezet in het voetspoor van zijn neef 
Bovendien heeft hij meer nog dan Joan Derek ernaar gestreefd — en 
met succes - tot een grotere eenheid met de Hollandse pensionaris
sen te komen Met zijn grotere soepelheid wist hij dat te bereiken 
Met pensionaris Visscher van Amsterdam was hij persoonlijk be
vriend en ook met De Gijselaar werkte hij nauw samen 
Eind 1784 kwam inderdaad het vriendschapsverbond met Frankrijk 
tot stand, dat in november 1785 tot een politiek verbond werd 
uitgebreid Zo ging Joan Derek's hartewens dus eindelijk in ver
vulling Ook internationale verwikkelingen hadden er toe meege
werkt Keizer Joseph II, die tijdens de oorlog onze barrières in de 
Zuidelijke Nederlanden had laten slopen, de opening van de Schelde-
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mond begeerde en zelfs afstand van Maastricht eiste, nam een 
dreigende houding aan. Onder deze druk kwam dan ten slotte de 
alliantie met Frankrijk tot stand Maar tegelijkertijd had die oorlogs
dreiging vanuit het zuiden ook de positie van de pnnsgezinden, die 
altijd op legeraugmentatie uit waren, versterkt. Dat zinde Van de 
Marsch minder, hij bleef tegen die augmentatie, ook al omdat hij 
geloofde dat het met Joseph's eisen zo'n vaart met lopen zou, en de 
Rijngraaf van Salm, die de Hollandse matadors in dienst wilden 
nemen, vertrouwde hij helemaal met Op beide punten heeft hij 
gelijk gekregen Joseph blafte wel maar beet niet en Van Salm speel
de dubbel spel 

Nu de internationale kwesties voorlopig van de baan zijn, komen 
interne zaken de landprovincies betreffende op de voorgrond 
Al in februari 1784 hadden de Staten van Utrecht besloten een 
commissie te benoemen om een ontwerp te maken tot herziening 
van het Regeringsreglement 1750 voor die provincie. Twee maanden 
later doet Van de Marsch zijn eerste aanval op het Gelders reglement 
Hierbij moeten we niet vergeten dat de Geldersen zich nog best de 
periode van 1759 tot 1766 herinnerden, waarin de stedep hun zaken 
zonder stadhouderlijke inmenging hadden kunnen regelen Van de 
Staten van Gelderland verwachtte Van de Marsch niet veel steun 
Toch deed hij op de Landdag in november 1784 het voorstel, een 
commissie te benoemen 'tot redres en revisie van een reglement van 
regeering, dat op den duur als zoo geweldig tegen onze gelukkige 
oorspronkelijke constitutie aandruischende, met zal kunnen be
staan' De voorzitter weigerde zelfs het voorstel m omvraag te 
brengen. 

Van de Marsch wendde zich toen tot zijn bondgenoten in de andere 
provincies met de vraag of het zin zou hebben om de strijd voor de 
afschaffing van de Regeringsreglementen tot een nationale zaak te 
maken Dit werd hem voor het ogenblik afgeraden Toen besloot hij 
het volk voor een bredere doelstelling te mobiliseren een redres van 
een hele reeks grieven. Zo ontstaat onder zijn leiding de beweging 
voor het 'Nationaal Request'. 
Op de Landdag van april 1785 omvatten zijn eisen opening van de 
staat der generahteitskas, redres in de directie en huishouding van de 
Raad van State, bewapening van de plattelandsbevolking — en dan 
komt de hoofdzaak 'Revisie en redres van het Regeermgsreglement, 
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dat hoewel door de Mapstraten bezworen, toch geen wettigen oor
sprong heeft en door den Erfstadhouder menigmaal wordt over
treden'. In tal van Gelderse steden waren al handtekeningen onder 
min of meer gelijkluidende requesten tegen het Regeringsreglement 
verzameld. 
De meerderheid der Staten is verontwaardigd en besluit de requesten 
naar het Hof te zenden voor een onderzoek hoe zij tot stand zijn 
gekomen. Kennelijk is het doel aan te tonen dat er dwang was uit
geoefend om te tekenen. Maar uit het onderzoek bleek daar nauwe
lijks iets van. Het Hof stelt nu voor, tegen de 'voornaamste drijvers 
en ijveraars' te procederen. Maar intussen waren er weer nieuwe 
requesten ingediend — alweer door Van de Marsch opgesteld — die 
op wijziging van het Regeringsreglement aandrongen. 
Daarop nemen de Staten van Gelderland op 11 mei 1786 het krasse 
besluit om het rondlopen met of het ter tekening voorleggen van 
requesten door meer dan 6 personen helemaal te verbieden. Tot 
gerechtelijke vervolging gaan ze nog niet over. 
Van de Marsch publiceert direct een vlammend protest en krijgt uit 
het hele land blijken van instemming. De patriotse bladen schrijven 
verontwaardigd dat dit besluit aan de 'bloedplakkaten onder de 
dwingeland Filips II herinnert'. 

Tegelijkertijd had Van de Marsch het jaar tevoren ook op de vergade
ringen van vaderlandse regenten op afschaffing van het Regerings
reglement aangedrongen. De Gelderse edelen waren daarbij zeer 
actief. Op een geheime bijeenkomst van 1 augustus 1785 — de eerste 
na een lange onderbreking — was Van de Marsch een der voorzitters. 
Op zichzelf was dat grote interval al een symptoom van de angst bij 
een aantal 'aristocratische' regenten voor de democratische wind die 
uit het oosten woei! 

Tot de uit Gelderland ingediende voorstellen behoorde het aangaan 
van een plechtige onderlinge verbintenis tot bevrijding van de drie 
overheerste provinciën Gelderland, Utrecht en Overijsel van het 
schandelijk juk van 1674 en 1675 en het oprichten van een partijkas, 
het Nationaal Fonds, genaamd. 
Pas op 7 augustus 1786 komt die door Van de Marsch sterk bepleite 
Acte van Verbintenis tussen de patriotse leiders, die moest dienen 
om een 'Grondwettige Herstelling' der oude volksrechten te be
reiken, inderdaad tot stand. De doelstellingen waren dezelfde als die 
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welke de verbonden burgercorpsen al in juni van het vorig jaar bij 
een Acte van Verbintenis hadden aangegaan. Men kan deze nieuwe 
Acte van Verbintenis als een soort partijprogram beschouwen. De 
regenten traden nu voortaan in nauwe samenwerking met de vrij-
corpsen op in een 'gecombineerd besogne'. Dit gecombineerd 
besogne kreeg ook te zeggen over de bestemming van het met grote 
inspanning van de grond gekomen Nationaal Fonds, dat vooral moest 
dienen als krijgskas voor de exercitiegenootschappen. Ook in de 
Gelderse steden werd druk voor dat fonds gecollecteerd. 
Maar het was nu juist de nadruk op deze vo/fcsbewapening die de 
scheuring tussen democraten en aristocraten binnen de patriottenbe-
weging naderbij bracht. De aristocratische regenten waren altijd al 
huiverig geweest voor de burgerbewapening, en hadden de actie van 
de democratische patriotten met toenemende bezorgdheid aangezien 
en gepoogd deze af te remmen. Zij schrokken voor de versterking 
van de macht der burgerij terug — en zouden zelfs in tal van provin
cies al spoedig toenadering tot de prinsgezinden gaan zoeken. Al wist 
Van de Marsch dan wel zijn zin door te zetten, - evenals de overwin
ning van de 'Jacobijnen' in de jaren der Plooierijen, zou dit toch een 
Pyrrhus-overwinning blijken te zijn. 

De tegemtoot van de stadhouderlijke partij in Elburg en Hattem 
wordt het begin der contrarevolutie179 

In de positie van de Prins was intussen door het vertrek van Bruns-
wijk eind 1784 wel het een en ander gewijzigd. Even was er in 1785 
een moment geweest waarop de Utrechtse democraten, in conflict 
geraakt met hun aristocratische bondgenoten, ernstig hadden ge
dacht aan een poging om Willem V of anders Prinses Wilhelmina voor 
hun ideeën te winnen. Maar al heel gauw was het duidelijk dat dit 
alleen maar neer zou komen op een herhaling van de vergissing van 
1748. De jonge Gijsbert Karel van Hogendorp zag het goed in: 'De 
Prins begrijpt niet, dat hij de man van het volk moet zijn', schreef hij 
in zijn dagboek. 
Kort daarna (8 september 1785) wordt de Prins in Den Haag het 
commando van zijn garnizoen ontnomen. Zeer gegriefd verlaat hij 
Holland. Samen met zijn vrouw bezoekt hij enkele andere provincies, 
waarbij hij zijn positie daar probeert te versterken, en gaat zich in 
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Gelderland vestigen, waar de Staten nog wèl in grote meerderheid op 
zijn hand zijn. Op het Loo houdt de Pnns vaak bijeenkomsten met 
zijn geestverwanten. De Britse ambassadeur Harns180 is daar ook wel 
eens te vinden Bovendien kunnen de prinsgezinden nu profiteren 
van de groeiende tegenstellingen tussen de democraten en de aristo
craten in de patnotse partij, die in het naburige Utrecht zelfs tot een 
breuk zouden leiden. Angst voor de volksbeweging heeft de tendens 
de aristocraten naar de conservatieve prinsgezinden terug te drijven 
Terwijl de Prins zich in Gelderland tot nog toe had vergenoegd met 
het continueren of opnieuw benoemen van prinsgezinde regenten en 
gemeenslieden, wordt nu in die geheime bijeenkomsten van het Loo 
in augustus 1786 tot een veel agressiever beleid besloten Na de dood 
van de aarzelende Fredenk II die op Frankrijk georiënteerd was. 
dacht de Prins nu te kunnen rekenen op daadwerkelijke hulp van 
Pruisen, omdat daar de broer van Prinses Wilhelmina, Fredenk 
Willem II aan het bewind was gekomen. Met de steun van haar broer 
achter zich doet van nu af aan ook de Prinses zich steeds meer 
gelden En de houding van de Prins zelf, die na het echec m Den 
Haag zich wanhopig en gekrenkt naar zijn Duitse landen had willen 
terugtrekken, was nu geheel omgeslagen, de sterkende invloed van de 
Prinses en Harns180 hadden hem strijdlustig gemaakt Hij zou straffe 
maatregelen nemen tegen al die requestrerende patnotse burgers, die 
zijn macht wilden beknotten Er moesten garnizoenen worden ge
legd, overal waar de democratische bewegingen veld hadden ge
wonnen Ook m Gelderland, want als Gelderland niet prinsgezind 
bleef, zou hij geen meerderheid meer hebben in de Staten Generaal 
Immers, drie van de zeven provincies - Holland, Ovenjsel en 
Groningen - waren al in meerderheid patriots en de provincie 
Utrecht was verdeeld. Daar had de magistraat van Amersfoort al m 
augustus 1785 aan de Prins om garnizoensvermeerdering gevraagd 
om sterker te staan tegen de roerige patriotten Per ommegaande had 
de Prins toen een regiment uit Nijmegen daarheen gestuurd En toen 
het volgend jaar in de stad Utrecht de strijd tussen de aristocratische 
en democratische patriotten zeer hoog liep en van alle kanten uit het 
land vnjcorponsten toestroomden om de democraten te helpen, 
weken de Gedeputeerde Staten van het Sticht uit naar het veiliger 
Amersfoort en verzoenden zich met de Prins. Maar Gelderland had 
de Prins altijd als zijn bastion beschouwd en dat moest dus in de 
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allereerste plaats behouden blijven voor de prinsgezinden. 
Terwijl de Prins met de zijnen op het Loo krijgshaftige plannen 
beraamde, hielden de patriotten besprekingen op de Engelenburg bij 
Brummen, het landgoed van Robert Jasper van de Marsch. Zij zagen 
het gevaar in van al die buitenlandse hulpaanbiedingen op het Loo en 
ook van de verdeeldheid in eigen partij — zie Utrecht — en wilden 
zowel Utrecht als Gelderland geheel aan de patriotse kant krijgen. 
Zelfs rekenden ze op de hulp van Frankrijk. De Franse gezant had 
immers in geval van nood ook geld en gewapende hulp toegezegd. 
Zo kwamen de partijen steeds feller tegenover elkaar te staan. Toen 
nu in 1786 de burgers in de Gelderse steden, en zelfs verscheidene 
ridders, zo heftig te keer gingen tegen het oude Regeringsreglement, 
waarop 's Prinsen 'souvereine' macht berustte, werd op het Loo be
sloten tot gewapend optreden. De prinsgezinde Staten van Gelder
land zouden het eerste bevel moeten geven. Wat de Utrechtse Staten 
daar in Amersfoort niet over zich konden verkrijgen, nl. om geweld 
tegen hun hoofdstad te ontketenen, dat hebben de Gelderse Staten 
wel gepresteerd tegen de stadjes Elburg en Mattem. 
Al op de Gelderse Landdag van midden mei 1786 had tot ieders 
verbazing de in meerderheid prinsgezinde magistraat van Elburg ge
protesteerd tegen de publicatie van 11 mei (verbod van reques-
treren). En in Elburg zelf hadden daarna de magistraat en gemeens-
lieden, aangezet door de felle patriotse burgemeester Rauwenhof, de 
secretaris Vitringa en de predikanten Ds. Hein en Ds. Van Diermen, 
geweigerd om dat 'bloedplakkaat' van 11 mei af te kondigen of te 
afficheren - te vergelijken met het incident van januari 1718, toen 
het plakkaat van 21 oktober 1717, dat een eind maakte aan de 
driejarige keur in Elburg en de magistraat weer voor het leven op het 
kussen zette, door de bevolking werd besmeurd! Dat was een revolu
tionaire daad die het stadje plotseling beroemd maakte. Dankbrieven 
van patriotten uit het hele land stroomden binnen. 
Dit was een prachtaanleiding voor de Prins om er garnizoenen heen 
te zenden. Meteen wordt het Hof ingeschakeld om onderzoek te 
doen. Maar wonderlijk genoeg blijkt uit de archiefstukken181 dat het 
Hof allerminst haast maakt met het onderzoek. Integendeel, pas in 
augustus schrijven de mombers, dat naar ze 'bij geruchte' hadden 
vernomen de Statenpublicatie van 11 mei in Elburg niet is afge
kondigd en vragen ze de magistraat of dat waar is, en waarom dat 
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met is gebeurd. De patnotse raadslieden antwoorden in een brief, 
getekend door Vitringa dat Elburg de hele zaak als domestiek be
schouwt, waarvoor de stedelijke regering alleen door het volk ter 
verantwoording geroepen kan worden. Willem V noemt dit 'een aller-
choquantst antwoord'. De prinsgezinde raadsleden distantieren zich 
dan ook van het antwoord, 'willende niet als ongehoorzaam pas
seeren'. Op 26 augustus stuurt het Hof alle stukken naar de Staten 
met een begeleidend schrijven, dat de Staten nu maar moeten be
slissen wat er moet gebeuren om het gezag te handhaven Op 28 
augustus wordt een buitengewone Landdag te Zutphen beschreven 
en daar zal dan de beslissing vallen, zoals die op het Loo was uitge
broed. Een ander recalcitrant stadje dat de woede van de prinsgezin-
den had opgewekt zal daarvoor ook moeten boeten, namelijk 
Hattem. 

In Hattem had de Prins met voorbijgaan van de wens der burgers, die 
als opvolger van de oude Daendels zijn zoon Herman Willem als 
secretaris hadden gewenst, twee nieuwe raden benoemd, die aller
minst in de smaak vielen. Vooral tegen een zekere Dinckgreve, die 
tot 's Prinsen lijfwacht behoorde, hadden de burgers van Hattem, 
die zoals in zoveel Gelderse steden invloed hadden gehad op magis
traatsbenoemingen, overwegende bezwaren. Zo'n lijfwacht van de 
Pnns achtten ze 'in de hoogste graad afhankelijk en gewend te 
kruipen voor zijn officieren' en ongeschikt voor een burgemeesters
post. Trouwens, de Prms had met hun wensen rekening moeten 
houden, vonden ze. Op 1 augustus 1786 zouden de nieuwe raden 
beëdigd worden. De hoofdschout Bentinck was er voor uit Arnhem 
overgekomen, als vertegenwoordiger van de Stadhouder. Met de roe
drager op de markt voor het stadhuis gekomen, werden de beide 
gegadigden door een opgewonden menigte tegengehouden en be
stormd met vragen. De roedrager kon Dinckgreve niet naar binnen 
geleiden De andere candidaat, die wel de raadszaal bereikte, be
dankte maar meteen voor de eer van de schepenplaats. De raad be
sloot de beëdiging van Dinckgreve dan maar uit te stellen. De 
Hattemse burgers zonden een request aan de Staten om Zijne Hoog
heid te gelasten binnen 14 dagen schepenen aan te stellen, 'die de 
stad aangenaam waren'. Op 8 augustus komt Bentinck weer in 
Hattem, maar het volk stormt weer het marktplein op en weigert 
Dinckgreve door te laten. Weer moest Bentinck onvernchterzake 
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terugkeren. Maar de Pnns, die Daendels' patnotse denkbeelden 
kende en hem een lastig heerschap vond (hij had al eens geageerd 
tegen het absenteïsme van verschillende raden en de hoofdschout) 
dacht er niet over hem te benoemen. 
Toen bekend werd dat er tegen 28 augustus een buitengewone Land
dag in Zutphen beschreven was, begrepen de burgers van Hattem dat 
er ook tegen hen met geweld zou worden opgetreden, te meer daar 
ook in Hattem geageerd was tegen het 'bloedplacaat' van 11 mei, het 
werd door de burgers afgescheurd Ze eisten van de Hattemse afge
vaardigden naar die Landdag dat zij ten sterkste tegen inbrengen van 
militie zouden protesteren Dagelijks werden opgewonden vergade
ringen op de markt gehouden De voortvarende Daendels was al bezig 
met toebereidselen tot gewapend verzet de wallen werden versterkt, 
de grachten uitgediept, ammunitie gekocht In de patnotse bladen 
werd een beroep op alle vaderlandse vrijcorpsen gedaan om hulp en 
geld voor de twee bedreigde steden Ook Elburgs krijgsraad nam al 
bij voorbaat maatregelen ter verdediging Zelfs de predikanten Hein 
en Van Diermen werkten eigenhandig mee aan het herstellen van 
wallen en bolwerken Schutterijen en genootschappen van andere 
steden worden dringend opgeroepen de burgers te komen bijstaan 
die, zoals ze zeggen, alles willen doen om eraan te ontkomen hun 
'vrijgeboren halzen onder zulk een willekeurig, hoe langer hoe onver-
dragelijkerstadhouderlijkjuk te moeten bukken' Deventer, Zwolle, 
Kampen en Harderwijk beloven op eerste aanvraag mannen te 
zenden Uit Amsterdam worden al kanonnen en kruit gestuurd 
Daendels is de stimulerende kracht in Hattem, zelfs het land tussen 
de stad en de IJsel zal onder water gezet worden 
In juli was al op de Engelenburg met de Capellens (Van de Marsch 
en Van Rijsselt) besproken wat hun te doen stond, als de Staten van 
Gelderland troepen naar Elburg en Hattem zouden sturen Ook De 
Gijselaar kwam al uit Holland over en beloofde Hollandse steun De 
'pensionarissen' hadden begrepen dat het hard tegen hard zou gaan 
en werkten nu nauw samen met de democraten uit de landprovin-
cies Op 25 augustus hebben de Hollandse Staten aan de Prins duide
lijk gemaakt, dat deze provincie niet zou toestaan, dat de troepen 
van haar repartitie, die in Gelderland gelegerd staan, zullen worden 
ingezet tegen democratische bewegingen aldaar Holland zal die 
troepen verbieden voor de Gelderse Staten te vechten en hun 
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geen cent betalen. Omdat bijna alle troepen, die in Gelderland ge
legerd waren, ter repartitie van Holland stonden, dachten de Hollan
ders dat de Stadhouder nu niet veel meer kon beginnen Maar de 
Prins wist er wel raad op. Onmiddellijk verplaatst hij de Hollandse 
afdelingen naar de Generaliteitslanden en haalt er alle Gelderse 
regimenten, die daar gelegerd waren, vandaan De tegenstoot kan 
beginnen. 
Inderdaad besluit de Gelderse Landdag, die op 28 augustus 
te Zutphen is bijeengekomen, al op 31 augustus om garnizoenen naar 
Elburg en Hattem te zenden 'met speciale last om desnoods geweld 
met geweld te keren', zoals op het Loo afgesproken was Als dit 
besluit gevallen is, verlaten Van de Marsch en zijn medestanders 
onmiddellijk de vergaderzaal en schrijven brieven aan de bondge
noten om hulp 182 De hele Republiek is in rep en roer. Van alle 
kanten - ook door de prinsgezinde gewesten — wordt aandrang uit
geoefend op de Prins en de Staten van Gelderland, om de uitvoering 
van dit 'ijssehjke' besluit althans op te schorten De drie Ovenjselse 
hoofdsteden sturen meteen elk een honderdtal vrijcorponsten Ook 
uit andere provincies — tot Drente toe — zijn hulptroepen onderweg 
Maar de Gelderse Oranjepartij, aangevoerd door Van Heeckeren tot 
Suyderas zet door. De Prins benoemt generaal-majoor Spengler als 
commandant van de troepen, die vanuit Arnhem, Nijmegen en 
Zutphen de Veluwse stadjes zullen gaan bezetten. Die tocht heeft 
nog heel wat voeten in de aarde, want net als Holland verbieden ook 
Groningen, Ovenjsel en Zeeland het gebruik van troepen te hunner 
repartitie, en de voerlieden in Zutphen weigeren zelfs de kanonnen 
te vervoeren. Maar op 5 september staat Spengler dan toch voor 
Elburg. 

Op het beslissende moment laten de patriotten het afweten Van de 
Marsch en de zijnen durven de strijd niet aan, beseffende dat de 
enthousiaste maar toch slecht voorbereide vnjcorponsten voor de 
goed bewapende militie van Spengler geen partij zouden zijn. Boven
dien had De Gijselaar aan Robert Jasper geschreven, dat hij van de 
hulp uit Holland ook weer niet te veel moest verwachten De 
patnotse leiders meenden toen dat 'oppositie dolligheid zou zijn',183 

en raadden de Elburgers naar Kampen en de Hattemers naar Zwolle 
uit te wijken In de nacht van 4 op 5 september zijn toen inderdaad 
al honderden Elburgers samen met de Ovenjselse hulptroepen, die de 
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vorige dag met zo'n vreugde en ontroering waren ingehaald, naar 
Kampen teruggeweken. InHattemwerd toen nog wèl tegenstand ge
boden, maar Spengler kon toch dezelfde dag nog beide stadjes be
zetten. Er werden wel veel tranen maar geen druppel bloed vergoten. 
Maar toen de troepen van Spengler eenmaal in Hattem binnen waren, 
brak de hel los. Meer dan de helft van de huizen en zelfs de kerken 
werden leeggeplunderd en beschadigd; de mensen — vrouwen inbe
grepen — werden mishandeld en geschoffeerd. Als furies zijn de sol
daten te keer gegaan. De Prins, erg geschrokken, keurde deze wan
daden ten zeerste af. Niettemin keerde de enorme verontwaardiging 
overal in het land zich niet alleen tegen 'den beestachtigen Spengler', 
'den gevleeschten duivel', maar ook tegen 'den Nero van het Loo'! 
Op 22 september 1786 schorsten de Staten van Holland Willem V als 
kapitein-generaal van hun gewest. Men was daar bang dat het drama 
van Elburg en Hattem zich in Utrecht zou herhalen en bracht maar 
vast de Hollands-Stichtse grens in staat van verdediging. 
De militairen die schuldig waren aan de wandaden in Hattem zijn 
nooit gestraft; wèl werd geprocedeerd tegen de patriottenleiders in 
beide stadjes, zoals Daendels, Rauwenhof, Vitringa eft de Elburgse 
predikanten. De grote massa van de recalcitrante burgers, die naar 
Overijsel waren uitgeweken, kreeg blijkens Landdagreces van 17 
september 1786 amnestie, op voorwaarde dat ze binnen zes weken 
naar hun stad zouden terugkeren. Later werd die termijn nog ver
lengd tot 1 januari 1787. Het is overigens curieus dat de Prins, op 
wiens aandrang die amnestie werd verleend daarbij herinnerde aan 
de amnestie-besluiten van eind 1717 en begin 1718 uit de plooie-
rijentijd, toen de meeste burgers van Elburg eveneens amnestie 
kregen, ondanks hun ongehoorzaamheid aan de Staten. 

Van de grote Gelderse steden was Nijmegen, zoals al bleek, het minst 
beïnvloed door de patriotse denkbeelden. Dit werd er voor de 
patriotten niet beter op, toen begin november 1786 de Prins met zijn 
familie en hofhouding zich op de Valkhof kwam vestigen. De prins
gezinden, nog altijd bang voor een inval uit Overijsel tegen Hattem 
en Elburg, vonden dit voor de Prins een veiliger hoofdkwartier dan 
het Loo. Bovendien geschikter voor de winter. Voor de middenstand 
van Nijmegen, de winkeliers en de ambachtslieden, brak een gouden 
tijd aan. 
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In de loop van 1787 gingen ook de andere steden om - maar daar 
moest het veel gewelddadiger aangepakt worden met inzet van garni
zoenen. 
Op 9 mei 1787 hadden de Staten van Holland besloten dat de te 
hunner repartitie staande troepen, die nog m Gelderland in garnizoen 
lagen, binnen 6 weken naar de Generaliteitslanden moesten trekken, 
anders zouden ze geen betaling meer ontvangen. Dit was dezelfde 
dag waarop het bekende gevecht aan de Vaart in Utrecht m een 
overwinning voor de patriotten geëindigd was. De Oranjepartij had 
nu veel geld nodig om die met afdanking bedreigde Hollandse 
troepen in Gelderland te houden en zo nodig tegen Utrecht in te 
zetten. Op 1 juni kwam ambassadeur Harns uit Engeland terug met 
een grote bom duiten.184 Vijf ton kon nu maandelijks besteed 
worden aan soldij voor het morrende krijgsvolk. De geheime diensten 
hoefden niet eens verantwoord te worden. De Pnns zelf verplaatste 
nu zijn hoofdkwartier naar Amersfoort, maar de Prinses bleef in 
Nijmegen, stellig óók om het contact met haar broer te onder
houden. 

In Zutphen was in 1785 en 1786 grote beroering ontstaan, doordat 
Pnns, Staten en magistraat met voorbijgaan van alle requesten van de 
burgerij de benoeming van de impopulaire Mr. E G.J. Crookceus als 
gemeensman hadden doorgedreven en gehandhaafd ondanks alle 
tegenstand185 van de burgerij. In het vooijaar van 1787 waren er heel 
wat botsingen tussen de patriotten en het garnizoen geweest Maar 
de 23ste juni begon het pas goed. Bij een ernstige vechtpartij waren 
in de herberg 'De laatste stuiver' de patnotse waard door een soldaat 
zware wonden toegebracht. Gewelddaden tegen de patriotten namen 
toe, krijgsvolk sloeg ruiten in, patrouilles hielpen niet, de soldaten 
weigerden te gehoorzamen. Aanzienlijke burgers kwamen de magis
traat verzoeken de tumulten te beletten De tierende soldaten 
trokken er zich mets van aan. Honderden huizen werden beschadigd. 
Een schoenmaker schoot op een soldaat die zijn ruiten insloeg De 
soldaat werd dodelijk geraakt Nu was er geen houden meer aan. De 
schoenmaker vluchtte ijlings en verstopte zich ergens onder het hooi 
m een schuur Drijfjacht op de 'moordenaar'. Een verkeerde man. 
werd gepakt en bijna gelyncht. Ontzettende tonelen speelden zich af. 
De felle Suyderas stak nu ostentatief een oranje cocarde op zijn hoed 
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en stapte naar het stadhuis Iedereen, die voor zijn huis of zijn leven 
vreesde, volgde zijn voorbeeld. 
In de nacht van 25/26 juni werden overal bij de burgers de wapens 
opgehaald De meesten dorsten niet te weigeren. De opwinding be
daarde De rust keerde weer Zutphen was 'om'. Uit de brief van 
Suyderas aan Willem V van 26 juni 1787 186 

Een alersterkste en onverwagste revolutie heeft hier een totale om
wenteling van saaken teweeggebragt, en wel sodanig, dat er bijna 
geen huys meer gevonden word, of 't is met oranjepapier beplakt 
Van deze morgen sag men geen man, vrouw of kinderen op straed als 
met oranje cocardes versierd . . 
Maar Pnns Willem V begreep heel goed, dat deze Oranjeomwenteling 
met bepaald spontaan was geweest. Hij schreef aan Suyderas 
terug 187 

Ik hebbe gisteren bij mijn retour van Zeyst U.H W G. missive wel 
ontvangen, en danke U.H. W.G. voor de communicatie van het voor
gevallene te Zutphen Ik wensche, dat zulks van goede gevolgen 
moge zijn en dat hetgeene nu op de hoeden staat, eens in de harten 
moge worden geprent, nu is men van buiten Oranje te Zutphen, ik 
hoope dat men het eens zal zijn van binnen. Dat voorgevallene komt 
mij nog onbegrijpelijk voor en speciaal, dat de ontwapening zonder 
slag noch stoot is geschiet Het spijt mij dat een man het leeven daar
bij verhoren heeft Ik hoope dat goede maetregulen zullen worden ge
nomen, om de eendracht en goede verstandhouding tusschen de 
burgen/e en het guamizoen en om de animositeit te doen cesseeren 
(27juml787) 

Arnhem heeft van de geforceerde omwenteling het meeste te lijden 
gehad. Daar waren de garnizoenen ook al jaren bezig de ruiten bij 
patnotten in te gooien. Maar het gewone volk dat in Arnhem uitge
sproken patriots was, liet zich ook met onbetuigd, 'smeet den onder
majoor met steenen en modder en juichte Patriotten boven' De 
Oranjepartij, niet kieskeurig in haar middelen, liet hier Mooie Mie 
— waardige pendant van Kaat Mossel, Zwarte Keet en de Oranje
meid - met geld onder de soldaten en het Oranjegrauw rondgaan, 
terwijl ze hun de huizen aanwees die voor plundering in aanmerking 
kwamen. Voordat het Engelse geld van Harns loskwam, deed zelfs 
het stadhouderlijk hof mee aan de financiering van de plunderaars 
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Overigens niet royaal! In een brief van Bentinck aan Willem V van 1 
december 1785 staat te lezen: 
Ik heb Jaarsveld gesprooken en die zaak is zoo geschikt, dat 't nooit 
zal blijken U.D.Hoogh. daar iets toe gecontribueert heeft, en de som 
behoevt niet groter te sijn ah 250 gld. 
En in de Nederlandsche Courant van 6 januari 1786: 
De befaamde Storm (een felle Oranje-man) zoude, zo zegt men, 
gepasseerde Vrijdag twee zakken met geld, in één Pak gesloten, van 
het Loo ontvangen hebben, en dit Geld gestadig onder de Militairen 
rondgedeeld worden, door de gemelde Mooye Mie, die door de 
Oranjeklanten daartoe gebruikt wordt om de militairen te recom-
mandeeren, wat zij doen en waar zij weezen moeten. 
Eerder in dit verslag wordt uitgeweid over de buitensporigheden van 
de dragonders van Douglas: 

Wie de muitelingen ontmoette, moest met bebloede kop naar huis. 
Met ontblote sabels hieuwen ze erop los, onder het roepen van 'Vivat 
Oranje, den Patriotten пае den donder'. 
In juni 1787 begon de terreur pas goed. Torek van Roosendaal zou 
nu in Arnhem de omwenteling volvoeren. Drie dagen lang (19—21 
juni) was de stad het toneel van verschrikkingen. Een bakkersknecht 
werd 'het bekkeneel opgekloofd, zoodat hij na een paar dagen nog 
met de dood lag te worstelen'. De predikanten, waaronder in Gelder
land heel veel patriotten, kwamen bijeen, zonden verzoekschriften 
die weinig uithaalden. De 29ste juni begon het weer. Volgens af
spraak staken de soldaten de oranje cocarde op en zo liep 'het volk 
van Sommerlatte' door de straten van Arnhem 'met ontblote zijdge-
weren'. Een schimpscheut, een schot in de lucht was genoeg om de 
hel te doen losbarsten. Het einde was een totaal uitgeplunderde stad. 
J'ai passé à Arnhem et je vous avoue, Monseigneur, que mon coeur a 
saigné de la désoktion de cette malheureuse ville,188 schreef Van 
Spaen aan Willem V (3 juli 1787). De Prins wilde toen het regiment 
van Sommerlatte overplaatsen, maar het bleef bij het plan. Een van 
de ergste schuldigen, majoor Zorreth, zou zijn straf pas in 1795 
krijgen!189 

Op nagenoeg dezelfde manier ging het eind juni en begin juli in de 
meeste kleinere steden van Gelderland toe. De Oranjeomwentelingen 
waren kennelijk goed gecoördineerd met de tocht van de Prinses van 
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Nijmegen naar Den Haag, die zoals bekend eindigde met het incident 
van Goejanverwellesluis, waar Wilhelmina op 28 juni 1787 door het 
Hollandse cordon werd tegengehouden. Toen het de Prinses op de 
30ste juni duidelijk was geworden190 dat de Staten van Holland niet 
bereid zouden zijn haar door te laten reizen naar Den Haag, besloot 
zij zo snel mogelijk het Hollands grondgebied te verlaten en door de 
Betuwe naar Nijmegen terug te keren. Nu kon zij haar oude plan om 
haar broer te hulp te roepen weer opvatten. De haar aangedane 
belediging gaf een mooi voorwendsel. 
Haar komst te Tiel gaf aanleiding tot heftige Oranjerellen, waarbij 
talloze huizen van patriotten, o.a. van de remonstrantse predikant, 
het moesten ontgelden.191 

Ook Harderwijk hoorde tot de plaatsen die in deze dagen het zwaarst 
te lijden hadden. De academische senaat schreef aan de Prins: 'Wij 
bidden Uwe Hoogheid bij alles wat U dierbaar is, dat het Uwe D.H. 
gunstig behage ons ten spoedigste te redden; of wij zijn verloren'. 
Al deze Oranje-omwentelingen in Gelderland, gepaard met terreur 
van omgekochte militairen en volk, gaven een voorproefje van wat in 
de hele Republiek de patriotten na de Pruisische inv^l te wachten 
stond. 

De Pruisische bezetting: Oranjeherstel. De inval der Fransen 
Het plan van de Prinses verliep naar wens. Haar broer, de Pruisische 
Koning, verlangde van de Hollandse Staten een 'eclatante satisfactie' 
voor de belediging zijn zuster aangedaan en verzamelde vast een 
20.000 man troepen in Kleef en Wezel. Begin augustus stonden die 
troepen daar al gereed om het patriottendom te verslaan en de Prins 
aan zijn overwinning te helpen. Op 13 september — na een ulti
matum van 4 dagen - trokken de Pruisische troepen, aangevoerd 
door Ferdinand van Brunswijk, neef van de Dikke Hertog, ons land 
binnen, bij Nijmegen en Westervoort. De Staten van Gelderland 
hadden vrije doortocht toegestaan en de prinsgezinden, waarbij de 
jonge Gijsbert Karel van Hogendorp, wezen hen de weg. De divisie, 
die Nijmegen passeerde, defileerde voor Prinses Wilhelmina en de 
Hertog met zijn officieren dineerden aan het prinselijk hof. De 
Franse hulp, waarop de patriotten zo vast hadden vertrouwd, bleef 
uit. Hoe door verraad van de Rijngraaf van Salm, aan wie zij de 
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verdediging van het goed versterkte Utrecht hadden toevertrouwd, 
die stad zonder slag of stoot in Pruisische handen viel en hoe de felle 
Daendels nog heeft meegeholpen Amsterdam te verdedigen, maar 
moest ervaren dat hij 'het kunstje van de oorlog nog niet had ge
leerd',1*2 dit alles mag bekend worden verondersteld 
Zogenaamd was de strafexpeditie van de Pruisen alleen tegen de 
provincie Holland'gericht, om van de Staten satisfactie te krijgen 
voor de belediging de zuster van de Koning aangedaan Maar dat in 
feite de operatie bedoeld was als steun aan de Oranje-omwenteling in 
de hele Republiek bleek alleen al daaruit, dat de Pruisen niet alleen 
door Gelderland naar Holland trokken, maar dat een deel van hun 
strijdmacht Ovenjsel binnenviel, en ook dáár de prinsgezinden en 
passant aan de macht hielp. Ovenjsel, dat met Goejanverwellesluis 
hoegenaamd niets te maken had 
Al had Gelderland zijn deel in de terreur van de kant van militairen 
al in juni/juli 1787 volop gekregen, dit betekende niet dat het na de 
inval van de Pruisen daarvoor gevrijwaard was 'Toen de Pruisen zich 
aan plunderingen schuldig maakten, bedreigden de Staten, op voor
stel van het kwartier van Nijmegen, al degenen die huizen of perso
nen van patriotten aan Pruisische of andere troepen aanwezen, met 
strenge straf l93 Maar troepen uit de Republiek probeerden het toch, 
aangestoken door het voorbeeld van Den Bosch waar van 8 tot 10 
november de hel losbrak In Nijmegen werden ook weer ruiten inge
slagen, maar de ergste incidenten vielen in Tiel voor op 11 en 12 
november 1787. Daar werd door het krijgsvolk huis en 'comptoir' 
met kassa van de Ontvanger der Generale Middelen, Mr J D van 
Leeuwen, een zeer erudiet man, gematigd patnot, volledig geplun
derd, ook talloze andere huizen zoals die van zilversmeden en een 
patnots chirurgijn Van Baaien, moesten eraan geloven Door de te 
hulp geroepen superieuren werd eerst niet opgetreden tegen de 
excessen 'uit vrees voor een bloedbad', en ook toen er tenslotte een 
vervolging werd ingesteld, werden er maar twee plunderaars ge
vonden die milde straffen kregen. Geen wonder dat in 1795 de zaak 
opnieuw voor de rechter kwam. Wie in 1787 wèl gestraft werd, was 
de arts Van Baaien, van wie beweerd werd dat hij zich onvriendelijk 
over het Huis van Oranje had uitgelaten.194 

Hoe verging het de Gelderse patriotten verder, nadat de Pnns en zijn 
vrouw direct na de Pruisische bezetting hun glorieuze intocht in Den 

147 



Haag hadden gehouden? Onmiddellijk werd het Hof ingeschakeld en 
de vervolgingen tegen de patriotten en hen die zelfs maar zijdelings 
van sympathie met de nieuwe denkbeelden hadden blijk gegeven 
namen een aanvang. De Prins en vooral de Prinses eisten zeer strenge 
bestraffing. De leiders en honderden patriotten uit Gelderland 
wachtten hun vonnissen niet af en weken uit, de meesten naar 
Frankrijk. Het totaal aantal vluchtelingen uit de Republiek wordt op 
ettelijke duizenden geschat. Robert Jasper van der Capellen werd van 
vooraanstaand politiek leider een balling. En hoezeer de uitge
wekenen gelijk hadden gehad, hun lot in eigen hand te nemen, bleek 
wel het volgend jaar toen de vonnissen van het Hof vielen. Robert 
Jasper werd bij verstek ter dood veroordeeld. In den vreemde schreef 
hij zijn verdediging, zijn bekende Memorie, die ook in het Frans is 
verschenen.I9S 

Nog slechter verging het zijn broer Alexander Philip, vroeger kamer
heer van de Prins, die in 1783, vanwege zijn contacten met Robert 
Jasper en zijn neef Joan Derek, was ontslagen. Hij was als comman
dant van Gorcum bij de overgave aan de Pruisen gearresteerd en 
mishandeld. In deplorabele toestand kwam hij in Nijmegen aan. 
Antje, het 18-jarig zusje van Gijsbert Karel van Hogendorp, dat met 
haar moeder en zuster tijdelijk naar Nijmegen was uitgeweken, omdat 
haar broer dat veiliger vond, beschrijft in haar dagboek op 20 
september de doortocht van de krijgsgevangenen, die naar Wezel 
vervoerd werden.196 

Nous retournâmes d'assez bonne heure en ville dans l'intention de 
faire encore quelques visites, mais quelle fût notre surprise de 
trouver tout le monde sur pied et d'aprendre que cette foule s'était 
rassemblée pour voir arriver Mr. de Capellen, qui avait été fait 
prisonier de querré à Gorcum et qu'on menait à Wesel. En effet peu 
après on nous conta qu'il avait passé la rivière et qu'il passerait la 
nuit au Cygne Blanc. La populace l'avait insulté terriblement; on 
avait craché contre les glaces de la portière, qu'on avait ensuit 
baissées, pour le contraindre de crier 3 fois Oranje boven. 
Ondanks zijn slechte gezondheidstoestand werd hij, zoals tal van 
patriotten, in de beruchte kazematten van Wezel opgesloten. Toen 
hij tenslotte in vrijheid werd gesteld, was hij stervende. 
Maar ook de doden waren niet gevrijwaard voor de Oranje-terreur. 
Het graf van Joan Derek van der Capellen in Gorssel werd door 
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onverlaten met buskruit opgeblazen. 
De vonnissen die in 1788/9 tegen de patriottenleiders in Elburg en 
Hattem werden uitgesproken waren ook uiterst streng.197 De leiders 
kregen zelfs bij verstek doodstraffen met het zwaard, zoals burge
meester Rauwenhof en de twee predikanten van Elburg; Daendels 
werd voor eeuwig uit Gelderland verbannen; zo ook een burgemees
ter van Hattem en nog zeven anderen. Twaalf gemeenslieden 
van Hattem, en zes van Elburg werden voor vijfjaar verbannen. En 
tenslotte werden nog wel bijna 200 gewone burgers veroordeeld, die 
gevlucht waren en niet binnen de vastgestelde termijn teruggekeerd. 
Bovendien werden de leiders vervallen verklaard van hun burger
rechten en functies. Later werden de straffen verzacht als de schuldi
gen vergiffenis vroegen en aantoonden dat ze misleid waren. De 
hoofdaanklacht tegen de leiders was dat zij 'getracht hadden het 
Statenbesluit van 31 Augustus 1786 te verijdelen tot vestiging van 
garnizoen in beide steden, de orders van den Souverain tegen te gaan 
en zig daarvan gewelddadig te opposeren'. 

Dat ook de gewone patriotse burgers aan felle vervolgingen bloot 
stonden, blijkt uit de locale informaties. Zo toonde in Arnhem de 
magistraat 'weinig pardon met de patriotse ingezetenen'.198 Er werd 
wel gesteld 'dat alleen zij gestraft werden, die duidelijk de openbare 
orde geschaad hadden of tegen verordeningen van de regering waren 
ingegaan'. Welnu, dat waren er dan іл Gelderland heel wat volgens de 
interpretatie van de prinsgezinden! Zo werden alle burgers vervolgd 
die voor het Nationaal Fonds hadden gecollecteerd of die zich in 
krijgsdienst hadden begeven voor de stad Utrecht. Tenslotte kwam er 
dan wel een 'Amnestieplakkaat', maar wij weten al dat deze term 
vaak allesbehalve op vergevensgezindheid wijst. 
Bij dat Amnestieplakkaat van de Staten van Gelderland, dat op 6 mei 
1790 tot stand kwam, werden deze twee laatste groepen tenslotte 
begenadigd. Maar uitgesloten van de amnestie werden niet alleen een 
flink aantal bij name genoemden, maar ook 'de voorname Hoofden, 
Autheurs, Bewerkers of Aanvoerders van de verderfelijke Factie ' . . . 
en dit was een term, die een heel ruime interpretatie openhield. 
Hoe er nu na de ommekeer in Gelderland geregeerd werd, laat zich 
denken. Anders dan in Overijsel en Utrecht was het de patriotten in 
Gelderland niet gelukt de Regeringsreglementen afgeschaft te 
krijgen. Na de restauratie van 1787 hoefden die dus niet meer op-
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nieuw te worden ingevoerd. De Prins kon weer vrijelijk van al zijn 
benoemingsrechten gebruik maken en zijn tegenstanders uit de be
sturen verwijderen. Weststrate, allerminst een vriend van de 
patriotten, zegt er het volgende over:199 'Wat gezegevierd had, was 
het logge behoud dat op eigenbelang en handhaving van het be
staande bedacht, blind was voor misstanden, doof voor de stem van 
de naderende nieuwe tijd'. De democratie was in Gelderland voor
lopig de nek omgedraaid. Pas na 1795 zouden de Gelderse democra
ten weer een kans krijgen — nu echter niet meer alleen uit eigen 
kracht, maar onder bescherming van het Franse revolutionaire 
leger — al commandeerde dan ook de Geldersman Daendels, in 1787 
naar Frankrijk uitgeweken, een onderdeel van dit leger. 
In februari 1793 had het revolutionaire Frankrijk aan Stadhouder 
Willem V de oorlog verklaard. Al bijna twee jaar werd er in de 
Zuidelijke Nederlanden gevochten. Daendels, die intussen het 
'kunstje van de oorlog' bij de Fransen had geleerd, heeft nog zijn 
uiterste best gedaan om in zijn eigen provincie een spontane opstand 
te laten uitbreken. Vanuit Den Bosch richtte hij op 21 oktober 1794 
een vlammende oproep aan zijn Gelderse en Overijselse land
genoten! 
Ontwaakt mijne waarde Landgenooten! de tijd is gekomen, dat wij 
ons moeten verlossen van de Slaavemy, waar onder het Land, en de 
Boerenstand, zo knggezugt heeft. De boeren wekt hij op zich vast te 
wapenen met pieken en hooigaffels en met de jachtgeweren die ze op 
de havezaten en herenhuizen zullen vinden, om zich te ontdoen van 
hun beulen en bloedzuigers. Ook de burgers van de Gelderse steden, 
'die het eerst het hoofd tegen de Aristocraaten opgestooken' hebben, 
moeten nu ook tonen, 'dat er nog Geldersch bloed' door hun aderen 
stroomt en zich zélf vrij maken en vooral niet wachten 'tot dat de 
Fransen het komen doen! '200 

Het is niet bekend hoeveel exemplaren van dit 'fraaiste stuk revolu
tionair proza dat Nederland bezit', zoals Van 't Veer het noemt, 
Gelderland hebben bereikt. Maar de Fransen waren woedend over dit 
eigenmachtig optreden van Daendels en alleen zijn goede conduite-
staat heeft hem ervoor behoed dat hij werd gedegradeerd. 
Het zou nog enkele maanden duren voor de Franse troepen in de 
Bommelerwaard, het Land van Maas en Waal en ook voor Nijmegen 
stonden. Nog vóór het eind van het jaar zijn Nijmegen en Zalt-
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bommel op de prinselijke troepen, de Hannoveranen en Engelsen 
veroverd.201 

In januari 1795 volgt de bekende tocht over de bevroren rivieren. 
Heel Gelderland is dan in handen van de Fransen en de nauw met 
hen samenwerkende 'Bataven'. Het prinselijk gezin is op 18 januari 
naar Engeland uitgeweken. 
Van terreur tegen de verslagen tegenstanders is deze keer, anders dan 
bij de Oranje-omwenteling van 1787, geen sprake. Het zou ditmaal 
met recht een 'fluwelen revolutie' heten. 

1672, het jaar waarmee deze studie begon, geldt als afsluiting van 
een periode, die in onze geschiedschrijving te boek staat als die van 
'de ware vrijheid'. Maar wij weten, dat de in het Eerste Stadhouder-
loze Tijdperk verwezenlijkte vrijheid er voornamelijk een was voor 
de Hollandse regentenstand, die zich van het stadhouderlijk juk be
vrijd voelde. De burgers kwamen nog helemaal niet aan hun trekken. 
Heel anders dan toen in 1672, is nu in 1795 de stemming onder een 
groot deel van de bevolking, dat de Fransen als bevrijders begroet. 
Zou deze omwenteling nu eindelijk een ware vrijheid brengen, ook 
voor de burgers? Het verlangen daarnaar was nu in 1795 in elk geval 
een feit, waar niemand meer omheen zou kunnen. Eerder dan waar 
ook, had zich dat verlangen in Gelderland geopenbaard. Al in het 
begin van de 18de eeuw — de plooierijentijd - had Gelderland een 
voorproefje laten zien van wat pas aan het eind van die eeuw een 
groot deel van de wereld in beroering zou brengen. 
Maar al was er niet langer een Prins noch een Pruis in 't land en al 
danste men opgelucht om vrijheidsbomen — van een ware vrijheid 
kon toch nog moeilijk gesproken worden, nu die gebracht was door 
de met waardeloze assignaten betalende 'kale Fransen'! Pas in het 
midden van de volgende eeuw zou die burgerlijke vrijheid als politiek 
beginsel werkelijkheid worden.202 
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IHet rampjaar 1672 en ζηη nasleep 

l.J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, deel XIV, p. 31 en 32. Later zijn 
beide edellieden m Maastricht gearresteerd, 'beschuldigd den vyand den 
weg over de stroomen te hebben aangeweezen', maar ze werden al gauw 
onder borgtocht vrijgelaten. In elk geval zullen we hen steeds weer tegen
komen bij de verovering van Gelderse steden, als bemiddelaars van de 
Fransen. 

2.De Rijn (thans 'Oude' Rijn) hep m die tijd vlak langs Hoog Elten, dus veel 
meer naar rechts dan nu. Sindsdien heeft de Rijn zijn bedding naar links 
verlegd En de scheiding van Rijn en Waal begon toen veel zuidelijker, nl. 
bij Schenkeschans (nu bij Pannerden). 

3. Wagenaar, XIV, p. 31. 
^Mémoires du Comte de Guiche Relation du passage du Rhin, 1744, p. 

400 e.V. 
5.1n de Franse geschiedschrijving wordt 'la bataille de Tolhus' als een schit

terend wapenfeit herdacht. Napoleon dacht er anders over, hij vond het 
maar 'une opération du quatrième ordre' (J W. van Sypesteyn en J.P. de 
Bordes, De verdediging van Nederland m 1672 en 1673, 1850, p. 70. nt. 
3) Drs. R. Fruin Jr. heeft de overtocht over de Rijn ook uitgebreid behan
deld in zijn recente boek De oorlog van 1672, 1972, ρ 108 e ν 

6.De Prins en gedeputeerden mochten pro re nata besbssen (zie Extract der 
Secrete Resoluties der Staten Generaal, te Arnhem, 5 juni 1672). 

7.Petrus Valkenier, 't Verwerd Europa, 1675, ρ 452, Van Sypesteyn en De 
Bordes, op. cit I, p. 111/115. 

8.Valkenier,op. cit., p. 460. 
9.'Cort en waeragtig Verhael hoe het overgaen van de Stadt van Arnhem aen 

Sijn Coninckhcke Majesteit van Vranckrijck m jumo 1672 sig heeft toege
dragen' (Archief Gemeente Arnhem, en overgenomen in Valkemer, op 
cit , bijvoegselen, p. 879-901). 
De overgave en bezetting van Arnhem is uitgebreid behandeld door 
Wouter Kotte, Van Gelderse Bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting 
van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis, verschenen als 
deel 4 van Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem, 1972. 

10 G В Depping, Geschiedenis van den Oorlog der Munsterschen en 
Keulschen m verbond met Frankrijk tegen Holland m dejaren 1672, 1673 
en 1674, 1841, p. 67. 

11.Dichtregels uit een pamflet uit die dagen (P.3854) Geldersche klachten 
aan de Ver Provinciën, op dezen tegenwoordigen oorlogh, in zijn geheel 
gepubliceerd door W. Kotte m zijn artikel 'Gelderland m het rampjaar 
1672'in GeldersOudheidk. Contactbericht,¡uni-no., 1972, p. I l l 

12.Valkemer, p. 477 e.v. 
13.Van Sypesteyn en De Bordes, op. cit p. 73, noot 2. 
H.Valkenier p. 501 e.v. 
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15.R.W. Tadama, Geschiedenis der stad Zutphen, 1856, p. 253 e.v. 
16. Zowel P. Geyl aïs D.J. Roorda constateren ook m de westehjke piovuicies 

in 1672 democratische tendenties. Zie P. Geyl, 'Democratische tendenties 
ш 1672', Meded. Kon. Akad. ν. Wet, Nieuwe Reeks dl. 13, 1950, 
p. 295-354, en D.J. Roorda, in zijn boek Partij en Factie, 1961. 

17.Valkenier, p. 503 e.v. 
IS.'Waeragtig Verhael', een verdedigingsgeschrift van de Zutphense magis

traat, Archief Gem. Zutphen. Ook gepubliceerd m Kronyk Histor. Ge
nootschap, 21ste Jg., 1865, p. 15. 

19.Valkenier, p. 519 e.v., 'Stukken betreffende Nijmegen in de jaren 
1672/1674', medegedeeld door H.D.J.v. Schevichaven, Gelre XIX, 1916, 
p. 269 e.v. 

20.E.D. Rink, Beschrijving der stad Tiel, 1836, p. 85 e.v. 
21.L.J. Rogier, 'Neercassel en het Vaderland in 1672' in zijn Beschouwing en 

Onderzoek, 1954, p. 160. 
22.Tadama, op.cit., p. 259. 
23.Rink, ορ.αί.,ρ. 100 en 101. 
24.Zie missive van Karel II aan de Staten Generaal in Vervolg van 't Verwerd 

Europa, van Valkenier, 1688, p. 762 'Soodra als de goede genegentheit 
van 't Volk prevalerende tegens de Louvesteynse party, hem (onze Neef 
de Pnns van Oranjen) opgedragen had die macht en authonteit in de Re
geering, welke sijne Voorsaten soo wel hadden verdient, hebben wij ons 
met meerder yver en kragt geschikt om vrede te maken.' 

25.J.W. Staats Evers, Nijmegen, 1891, p. 25 e.v. 
26.IS.A. Nijhoff, 'Het Geldersch Regeringsreglement van 1675 en 1750', 

Btjdr v. VaderL Gesch. en Oudheidkunde, VII, 1850, p. 79 e.v. 
27.Wagenaar, XJV, p. 320. 
28.Wagenaar, XIV, p. 324-327 Resolutie Holland van 3 febr. 1674, en P.J. 

Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, V, p. 323 e.v. 
29.Tadama, op.cit , p. 260, en A. Brants, Bijdrage tot de geschiedenis der 

Geldersche Plooien/en, diss Leiden, 1874 
30 H L Onessen, 'Wageningen in 1672 en volgende jaren', Gelre XXXVI, 

1934, verdere gegevens te vinden in Oud Archief Wagenmgen, rnv no 3 
Resolutieboeken 1674-1704 

31.Onessen, I.e., p. 175 e.v. 
32. Rogier, I.e. 
33.In Utrecht en Ovenjsel mochten nog dubbeltallen ter keuze worden aange

boden. In Gelderland met eens, hier benoemt de Prins de magistraten 
'vrijelijk', d.w.z. zonder voordracht. 

"iA.Considerattes en Remarques, Gneven en beswaren van de oude en vrije 
Borgenje der stad Nijmegen, en Deductie van het voorstaen der Privilegien 
(Knuttel 14832 en 14849). 

Il De Plooienjen 

35.Nijhoff, l.c.,p. 79 e.V. 
36.Wagenaar, VII, p. 432 e.v. 
37.J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 1970, bespreekt deze econo

mische achteruitgang van de adel speciaal voor Ovenjsel, p. 477. 
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38.Deze algemene voorstellmg van zaken in de literatuur werd mij bij de be
studering van de stemhebbende steden zelf bevestigd. Het zou het bestek 
van deze studie te buiten gaan, voor elke stad het aantal van alle ge-
vluchten en hun namen te noemen Dat in Zutphen slechts vijf regenten 
bij de belegering in 1672 aanwezig waren, moge als voorbeeld gelden (zie 
ook R Fruin, op at, ρ 127) 

39.R.R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution, 2 delen, 1959 en 
1964. 

40.Wagenaar, XVII, p. 133/34. 
41.Vgl. J.J. Poelhekke, 'Nijmegen, Gelderland en de Grote Vergadering van 

165Γ, Nwnaga, mei 1969. Hierin rekent Poelhekke ook af met de vastge
roeste mening dat 'het volk' en de kleine burgerij altijd prinsgezind zou
den zijn. 

42.Zie bv. R. Frum (Sr.) in zijn Geschiedenis der Staatsinstellingen, 1922, 
p. 305. 

43.1n het bekende proefschrift van A. Brants, Bijdrage tot de geschiedenis der 
Geldersche Plooienjen, diss. Leiden, 1874, werd deze visie nog volge
houden. I.A. Nijhoff, Jos. Kleijntjes, S.P Haak, H.L. Onessen en J.H. 
Jonkers Nieboer zien het m een ander en juister licht. 

44.Met 'ongequalificeerden' worden altijd bedoeld Onbevoegden' die in de 
stadhouderlijke tijd in alle colleges op ruime schaal waren toegelaten, nl. 
degenen die te nauw verwant waren aan andere raadsleden, of tegelijk een 
andere ambtsbetrekking bekleedden, óf met in de stad woonden waar ze 
hun functie uitoefenden. 

45.Lees hun verdediging in Verbael en Deductie van de oude en wettige 
magistraet der stad Nijmegen, Leiden, 1703 (Knuttel 14996). 

46.Romswinckel was ook al actief geweest m 1675/6 bij het protest tegen het 
Regeringsreglement, en was nu de leider van de Nieuwe Plooi in Nijmegen. 

47 E.D. Rink, op. at. 
iS.Gneven en beswaren van de oude en vrije Borgen/e der stad Nijmegen (K. 

14832 en 14841). 
49.Rijksarchief m Gelderland, aich. Hof van Gelderland, mv. no. 1275 ver-

baelen no. VI. 
50.De verbalen van de verhoren zijn, behalve m het Rijksarchief in Gelder

land, ook te vinden bij Jos. Kleyntjes S.J , 'Bijdrage tot de geschiedenis 
der Plooienjen in 1702', Bijdr. en Meded. Hist. Gen , XXXII, 1911, p. 194 
e.v. 

51.Over Johan van Leuwen, door de gemeente van raadsvrmd tot schepen 
bevorderd 'heeft deselve verclaart omtrent de?e bewegmgen so onnosel te 
wesen als een kmd dat te nagt geboren was'. Wie het seditieus libel had 
geschreven, wist niemand. 

52 Kleyntjes, Lc.,p. 221. 
SUbidem, p. 223, 224 en 226. 
54lbidem,p 246. 
55.Zo noemde Romswinckel de processen m zijn 'Missive aan een regent en 

patriot'. 
56.I.A. Nyhoff, 'De Geldersche plooienjen, in het bijzonder te Nijmegen', in 

Geld Volksalmanak 1854, p. 3 -26 . Zie ook G. de Lamberty, Memoires 
pour servir à l'histoire du 18me siècle, 1734, Tome 12, p. 261 e.v. (Af
faires de Gueldre). 
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5 7. Rink, op at. 
58.L. Epkema, 'Gilden en quaitiersluiden contra den magistraat van Zalt-

bommel in 1703 en volgende jaren', Gelre V, 1902, p. 258 e.V., de enige 
auteur die over de Bommelse Flooienjen schrijft, maar die overigens het 
jaar 1702 waarin de oude regenten al afgezet waren geweest, en weer her
steld door de Staten, niet behandelt. 

59.S.P. Haak, 'De plooienjen, m het bijzonder in het kwartier van Veluwe', 
Geb-e XI, 1908, p. 88 e.v. 

60. In Amersfoort had de beweging zelfs bloedige gevolgen. Twee Nieuwe 
Plooiers werden er in oktober 1703 onthoofd Zie J. Hovy, 'De regermgs-
verandermg te Amersfoort in 1703. Een bijdrage tot de geschiedenis der 
"Plooienjen" in de provincie Utrecht', Bijdragen tot de geschiedenis der 
Nederlanden, XV, 1960, p. 177-216. 

61.In de kwartieren van Nijmegen en Zutphen hadden ook de geërfden - de 
boeren - recht van spreken bij de uitzettingen der belastingen. Daar was 
dus geen monopolie bij één partij, zodat daar ook geen algemene be
wegingen tegen de zetters en ontvangers zijn geweest - wel incidentele. 
Zie voor het systeem op de Veluwe ook С A. Name, Barneveld onder de 
regeenng der Ambtqonkers 1648-1795, z.j., p. 151 e.v. 

62. De vijt speciën waren gemaal, geslacht, bouwland, bestiaal en zout. 
63.Wijnand van Renesse. 
64. De Ridderschap, die afzonderlijk vergaderde zonder de steden, beschouw

de zich dus als volwaardige 'Staten'. 
65 Lu Getuigenverhooren n.a.v. het optreden der Arnhemsche Vrijwillige 

Compagnie in de heerlijkheid Doorwerth m de nacht van 13 op 14 sep
tember 1704. Te vinden in de Gelderse Bibliotheek te Arnhem, en als Bij
lage bij Haak, I.e., p. 198 e.v. 

66. Adr. van der Goes van Naters, Willem Buys, Bruno van der Dussen, N. van 
Vrijbergen en Is. van Hoornbeek. 

67.Val. Swaen en D.R. van Bassenn voor Arnhem, A. van Thiel uit Harder
wijk, G. van Issum uit Wagenmgen en O. Tullekens uit Hattem. 

68.Tadama schnjft 'Nergens komt het democratisch karakter der beweging 
zuiverder voor den dag dan te Zutphen'. Alweer een bewijs dat de plooie-
njstrijd heus geen kwestie van personen was (zoals Brants beweerde en 
wat zelfs nil nog wel eens wordt volgehouden) maar van beginselen. Op. 
cit p. 261/2. 

69.Wagenaar, XVII, p. 142. 
70.H.G. Hartman, 'Eene bijdrage tot de kennis der geschiedenis van de Gel-

deische Plooijery', Geld. Volksalmanak 1867, p. 126. 
71.Overigens speelde bij dit conflict ook de verdeling van de quoten over de 

kwartieren nog een rol. 
72.De voor de plooierijbeweging in de Graafschap gebruikte bronnen zijn de 

Memorie- en Resolutieboeken en verdere archiefstukken m de gemeente
lijke archieven van de verschillende stemhebbende steden. Verder heb ik 
gebruik gemaakt van de archieven van het Hof van Gelderland en de Gel
derse Rekenkamer (deel I mv. nos. 7348 en 7365) en andere dossiers die 
m het Rijksarchief in Gelderland berusten. In de gepubliceerde studies 
over de Plooienjen is de Graafschap zeer stiefmoederlijk behandeld. Zelfs 
S.P. Haak, die er nog het meeste over zegt, is veel te onvolledig om enig 
inzicht te kunnen geven. 
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73.De tekst van die Conventie is te vinden m R.A. in Geld., Arch Reken
kamer inv. no. 7348. Verder in het Memorie- en Resolutieboek van 
Groenlo als bijlage 18, en K. 15252. Inhoud Conventie het Hof moet de 
benoeming van de magistraat confirmeren of zélf doen, maar altijd in 
tegenwoordigheid van 14 burgers. 

74.Het Amnestieplakkaat wordt nu eens 20 december, dan weer 30 december 
gedateerd, wat samenhangt met de verschillende tijdrekeningen. 

75.P. Nijhoff (archivaris 1864) beklaagt zich m zijn Voorbericht voor de In
ventaris van het Oud Archief der Gemeente Arnhem over de zwijgzaam
heid of zelfs opzettelijke verminking van de bronnen die Ucht zouden 
kunnen werpen op de geschiedenis van de Plooienjen. Het Groot Gel-
dersch Placaetboek zwijgt over de gebeurtenissen van 1702 tot 1717 'als 
hadden deze nooit plaats gevonden'. 

76 R.A. in Geld., Verbalen Hof, inv. no. 2496, arch. Rekenk., inv. no. 7348. 
voorts Mem. en Res.boek Groenlo 1704. 

77.K.15252. 
78.Mem. en Res-boek Lochern, inv. no. 3 Oud Arch. Lochern, boek 

1701-1704. Het vervolg van juni 1704 tot dec. 1705 is te vinden aan de 
keerzijde van het Protocol van opdrachten en vestenissen (ten dele) 
1745-1748 in het Rechterlijk Archief van de Stad Lochern, R.A. in 
Geld, inv. no. 260. Na juni 1704 volgt ineens oktober. In de verbalen 
blijkt van voortdurende onenigheid tussen magistraat en burgers. Hele ge
deelten zijn geschrapt. 

79.Pamflet Missive aan de Hoogmog. Heeren Staten Gen. van 20 juli 1704, 
p. 8 en 9, van de nieuw aangestelde gemeensbeden (aanwezig m de Geld. 
Bibl) 

SOJbidem, p. 2. Zie verder pamflet Justitia. Kort, doch waerachtigh en op
recht verhael etc , van 15 juli 1704. Eveneens in Geld Bibl. 

81.J. de Graaf, 'Het huis te Voorst en zijne bewoners', Gelre XXI, 1918, 
p.57. 

82.Recueil van Raadsresoluties, m gemeentearchief Zutphen. Zie ook Gilde-
archieven aldaar, mv. no. G 67. 

83.De Graaf, I.e., p. 62. 
84. К. 15404. 
85.J.S. van Veen, 'Het ambt Brummen onder het bestuur der Jonkers', Gelre 

XII, 1909, ρ 61 e.v. 
86.Dit is een 'personele' belasting (famüiegeld). 
87.Tegen een benoeming van Friso tot 'Generaal van het Voetvolk' van de 

Unie bestond minder tegenstand en daartoe werd dan ook door de Staten 
Generaal in 1705 besloten, maar met de beperking dat hij die functie in 
1707 zou aanvaarden. In de slagen bij Oudenaarden en Malplaquet (de 
Spaanse Successieoorlog) heeft hij onder Marlborough en Eugemus van 
Savoye veel roem geoogst. 

88.Wagenaar XVII, p. 300 e.v. 
89.Haak, Лс .р . 160. 
90.Samen ongeveer 300 man. 
91.Wettige verdediginge van W.A. Bouwensch en R.D. van Bassenn (K. 

15705). 
92.Wagenaar XVII, p. 303. 
93.Zie noot 91. 
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94.Наак, p. 170. 
95.Met 'Theimidor' woidt de val van Robespieire en de Jacobijnen aange

duid, die op 9 Thermidor (28 juli) 1794 werden uitgeschakeld. 
96.N.G. van Kampen, 'Proeve eener vergelijking tusschen de onlusten in de 

Nederlanden van 1702 tot 1705 en die van 1784 tot 1787', VaderL 
Letteroef., 1836, p. 629 e.v. 

97.Deze gegevens verschafte mij Mr. H.J. Steenbergen in Groenlo, aan wie ik 
ook tal van andere nuttige gegevens en aanwijzingen over die stad dank. 

98.VgL bv. I.H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de staatkundige ge
schiedenis van Nederland, 3de druk, 1947, p. 637. 

99.0ud archief te Lochern, inv. no. 197. 
100. Ibidem, inv. no. 222. 
101.R.A. in Geld., Arch. Hof, inv. no. 1275. 
102.Die lijsten zijn te vinden in Oud arch. Lochern, inv. no. 222. 
103.Oud arch. Lochern, doss. 1717 (inv. no. 950). 
104.R.A. ш Geld., Arch. Hof, inv. no. 33. 
105.Mem. en Res. boek Zutphen, inv. no. 29, en Map Gemeensheden (1717), 

in Gem. Arch, aldaar. 
We.Korte en eenvoudige deductie tot justificatie van de regten en privilegiën 

der stad Zutphen. 
107. R.A. in Geld., Verbaelen Hof, inv. no. 1275. 
108.R.A. m Geld., Sententies Hof, 28 mei 1718, inv. no. 4811c. Tadama ver

gist zich dus wanneer hij meent dat Weimers с. s. er met geldboetes afge
komen zijn (op. cit., p. 267). 

109. Dezelfde generaal die volgens Blok met zijn Hollandse bataillons schande
lijk op de vlucht was geslagen voor de Fransen bij Denain, waar de bond
genoten in de Spaanse Successieoorlog een grote nederlaag leden en Van 
Albemarie gevangen werd genomen (1712). Zie Blok VI, p. 55. 

110.R.A. in Geld., Verbalen Hof, inv. no. 33. 
111.I.A. Nijhoff, 'De Geldersche Plooienjen enz.', I.e., p. 6/7. 

Ill Machtsstrijd tussen regenten en Oranje. De burgers buiten spel 

112.Volgens Blok, VI, p. 82 'op geheime aandrang van het Stadhouderlijk hof 
te Leeuwarden'. 

113.1η Wagenaai, XVIII, p. 245/7 is deze brief van 16 okt. 1722 in extenso 
opgenomen. 

IH.Wagenaar, XVIII, p. 256/7. 
HS.Wagenaar, XIX, p. 164, en P. Geyl, Willem ¡V en Engeland tot 1748, 

1924, p. 26. 
Пб.Те vergelijken met onze opzetcontracten bij aanbestedingen. 
117.De belastingpachters kwamen meestal uit de rijke burgerstand, die nauw 

verbonden was met de regentenstand. Zij moesten wel vermogend zijn, 
aangezien zij het bedrag te storten hadden dat zij bij de inschrijving als 
belasting van het gehele ambt garandeerden. Dat zij het vuile werk (het 
manen en het innen) weer aan anderen uitbesteedden voor een gering 
loon, met mogelijkheid van bijverdiensten, maakte het hele systeem voor 
de belastingplichtige natuurlijk nog ongunstiger. 

118.H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal. 650 ¡aar geschiedenis van mensen 
en water, 1971, p. 170-191. 
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U9Jbtdem,p. 188. 
Ш.СеуІ, op. cit., p. 213 e.V. 
121.H. Beckering Vinckeis, 'De verheffing tot erfstadhouder van W.C.H. Fnso 

in de drie steden van het kwartier van Nijmegen', Gelre XXX, 1927, 
p. 104/5, en H.D.J. van Schevichaven, (uitg.), Jour/mal van Mr. J. de 
Beyer, Heer van Huizen, 1906, p. 33. 

122.Tadama, p. 269/70. 
123Jbidem,p. 270/1. 
124.Beckermg Vinckers, I.e., p. 112,-/Vederi Jaarboeken, 1, 1747, p. 914-917 

en p. 819 e.V., J.S. van Veen, 'Twee brieven over de gebeurtenissen te Arn
hem en Nijmegen in najaar 1747', Gelre ХХХШ, 1930, p. 219 e.v. 

nSJIederl Jb., I, p. 819, 914-917, en H.A. Weststrate, Gelderland m den 
Patriottentijd, diss. Utrecht, 1903, p. 7 en 8. 

126.Tadama, p. 272. 
127.Die stoel wordt in het Gemeentemuseum te Arnhem bewaard. 
128.I.A. Nijhoff, 'Het Geldersch Reg. Regi, etc.'. I.e., p. 89 e.v. 
129.1η de patriottentijd heeft dit onder de boeren, wie dus verboden was scha-

delijk wild, dat hun oogst vernielde, dood te schieten, tot veel uitbarstin
gen van ontevredenheid geleid. 

130.K. 18145, K. 18148, K. 18149, K. 18151, K. 18152. 
131.Zie bv. K. 18146 (Zedige aanmerkingen op het x>ogen. Waaragtig Ver

haal). 
132.H. van Heiningen, op. cit., p. 170-191. 
133.De Staten verminderden alleen het hoofdgeld een beetje en heten de ver

ponding door collecteurs mnen, maar de verbruiksbelastingen bleven ver
pacht (H.A. Weststrate, op. at. p. 25). Het boerenverzet, dat zich m de 
plooienjentijd op de Veluwe tegen de ambtsjonkers richtte, ging nu tegen 
de pachters. 

134.Van Heiningen, p. 170. 
135.Al deze gegevens heeft Ir. H.K. Roessingh geput uit het R.A. m Geld., 

Arch. Gedeputeerden Veluwe, mv. no. 171, en het Gem. Arch Wage
ningen. Hij was zo vriendelijk mij een fotocopie te geven van een dagvaar
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Bijlagen 
De tekst van het Amnestieplakkaat van het Zutphens kwartier en 
enkele documenten over de strijd daartegen 

Bijlage 1 
Het Amnestieplakaat van het Zutphens kwartier van 20 december 1703* 

Placcaet 
Ridderschap ende Steden/ de Staten van de Giaefschap Zutphen/ doen hiei 
mede te weten, Dat haer Ed Mog met d'uitterste bevreemdinge/ en innerhjck 
leedtwesen voorgekomen is/ met tegenstaende twee distincte Placaeten/ tot 
dien einde by de Heeren Staten deses Furstendoms en Graefschaps geema-
neert/ ende allomme gepubhceeit/ evenwel eenige Personen/ in de Steden van 
dese Graefschap/ op de name van de Gildens en Gemeenslulden/ tegens de 
Magistraten aldaer sich hebben opgedaen de welcke onder voorgeven/ van te 
willen voorstaen en handthaven de Rechten en Privilegien van de Burgeren en 
Ingesetenen aldaer/ doch mder daedt occasie gesocht/ om dissentiert en twee
drachten te fomenteeren/ en daer door een wegh te baenen/ om te können 
voldoen aen haere Ambitie/ soo dat de Magistraten in de selve/ ten deele 
sonder eemge forme de facto van haere bedieningen zijn ontset/ en wederom 
nieuwe in derselver plaetsen aengestelt/ en sommige van de oude/ пае voor-
gaende bedanckinge/ in een nieuwen Eedt genomen/ jae daer en boven/ een 
geheel nieuwe en andere forme van Regermge Welgemelte Magistraeten opge
drongen/ en doen teeckenen/ contrarie de Privilegien en handtvesten by de 
Voorvorsten de respective Steden verleent/ en noch onlangs by resolutie van 
de Landtschap van den S.Apnl en 9.December 1702 geconfirmeert en be-
stedigt. En also de goede Burgeren en Ingesetenen/ meer door misleydinge der 
opgemelte Persoenen/ als door haer eygen driften en beweginge/ daer toe zijn 
gebraght, Waerom wy Ridderschap en Steden voornoemt/ de gemelte verande-
nnge/ veroorsaeckt door opgemelte bewegingen/ een tydt lanck hebben willen 
aensien/ m hoope/ en in die verwachtinge/ dat de goede Burgeren en Inge
setenen dese misleydinge/ door den tydt te rechte souden bemereken/ en daer 
door een inkeer van haer doen krijgen/ gelijck wy alnu vertrouwen/ en albe-
reyts eenige Burgeren en Ingesetenen van de Steden haer verklaennge dien 
aengaende genoegsaem hebben te kennen gegeven, Soo is't/ dat Wy Ridder
schap en Steden met eenpaerigheyt goetgevonden en verstaen hebben/ eerst en 
voor all by desen te verklaeren/ om de gemeene Ruste en Eemgheyt m de 
respective Steden van dese Graefschap te herstellen/ en om alle diffidentien/ 

De datum is volgens de oude - Juliaanse - tijdrekening, m sommige stukken 
wordt als datum dan ook de 30ste december genoemd. 
Een gedrukte tekst ал dit plakaat bleek aanwezig in het oudarchief van 
Lochern. Onderaan rechts staat daarop geschreven 
Dit op de wille der gecommitteerden gerevoceert door de Magistraten.' 
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wegh te nemen/ dat 't geene in saecken van de voorschreve onlusten/ mits-
gaeders disorders en confusien/ daer door veroorsaeckt/ voor soo veel het 
gepasserde aengaet/ van hoedaenige natuir en qualiteyt/ en by wie het oock 
begaen soude mogen wesen/ sal zijn en blijven vergeven/ sonder dat dien 
aengaende eenigh ondersoeck of calange sal mogen gedaen worden, En ver
volgens met gehjcke eenpaengheyt gestatueert en vastgestelt/ gelijck statueren 
en vast-stellen by desen/ dat ingevolge de respective Resolutien van de Landt-
schap/ in dato den S.Apnl en 9.December 1702 genomen/ als mede van dese 
Graefschap van den S.November en 3. Decern bei deses Jaers/ de Regenngs-
forme sal zijn en blyven geconstitueert/ soo als deselve in de respective Steden 
voor den Jaere van 1672 is geconstitueert geweest/ en conform voonge ge-
allegeerde resoluties is gereguleert geworden/ sonder dat daer omtrent eenige 
verandenngen m de fundamenteele Wetten sullen worden toegelaten En soo al 
eenige Acten/ Contracten of diergehjcke/ door onderteeckenmge als anders/ 
ter contrarie/ door de Magistraten en Gemeentens moghten gepasseert zijn/ 
soo worden deselve gehouden als gedwongen geschiet/ en daerom by desen 
geannuleert en gecasseert. En m opsichte van de Regenten/ soo de facto door 
de Burgeren en Ingesetenen van haere functien in de Steden van dese Graef 
schap ontset zijn/ gelijck m eenige Steden is gedaen/ hebben Wy mede vastge
stelt/ dat de selve in haere respective bedieningen sullen worden herstelt/ 
gelijck herstelt worden by desen/ en dat die geene soo m der selver plaetse 
door de respective Gemeentens zijn gesurrogeert of mgedrongen/ sich daer van 
пае Publicatie deses/ binnen 24 uiren/ sullen hebben te onthouden/ en dat 
voortaen niemant van de tegenwoordige Regeermgen van dese Graefschap/ 
onder wat praetext het soude mogen zijn/ van syne functien sal können 
worden geexcuseert/ ten waere sich door maliversatie/ of andere delicten dese 
syne functien onwaerdigh hadde gemaeckt, Edoch daerby goetgevonden/ dat/ 
om hier door de goede Ingesetenen niet te benemen de klagten/ wekke de 
selve met redenen moghten hebben tegens haere Magistraeten of Ovengheyt/ 
het zy over het doen van Reeckemnge en rehqua, zwaerder belastmge als wel 
behoort/ en van wat andere diergehjcke natuire deselve moghten wesen/ soo-
daenige particuliere Burgeren en Ingesetenen sulx ordentehjck vermogen voor 
te dragen aen haere competente Richters/ met verseeckeringe/ dat het selve 
met qualijck sal worden geduldet/ maer dat haer Ed Mog ter contrarie sullen 
besorgen/ dat aan deselve worden gegeven alle spoedige/ rechtmatige en bil-
lycke satisfactie, Ordonnerende verder wel expresselyck/ gelyck Haer Ed, Mog 
doen by desen/ dat voortaen elck een van diergehjcke beweegingen sich sal 
hebben te onthouden/ en te wachten, maer de Regermge laeten by dat respect 
ordre en gesagh/ als van oudts/ noch deselve m haere Rechten en Bedieningen 
te verkorten/ te beletten of te dwingen, Voorts in 't toekomende eenige/be-
weginge of beroerte onder het Volck/ of opschuddinge of seditie te ver
wecken/ of daer by te assisteren/ by poene/ dat de geene/ soo bevonden soude 
mogen worden contrarie in desen te hebben gedaen/ niet alleen de Hoofden en 
Aenleyders/ maer oock de anderen/ sonder eenige coniventie of dissimulatie/ 
soo wel over 't gepasserde/ als daerover/ zwaerhjck/ oock aan 't Lijf/ en als 
Perturbateurs van de gemeene ruste gestraft sullen worden 
En opdat dese onse salutaire Resolutie/ by een yder/ om te connen naekomen 
en achtervolgen/ magh worden bekent/ soo sai de selve alomme worden ge-
pubhceert ende geaffigeert/ daer men gewoon is publicatie en affixie te doen. 

Aldus gearresteert binnen Zutphen den 20. December 1703. 

Ter ordonnantie van haer Ed Mog 
(was getekend) A. Wentholt 
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Bijlage2 
De 8. Articulen op 16/18 februari 1704 'beraemt en g'arresteert door de Ge-
sworen Gemeensluyden neffens de Güdens en Compagnieën' der Stadt 
Zutphen, in maart 1704 door de magistraat van Zutphen 'aengenomen en 
geapprobeert om in 't toekomende te aghtervolgen en пае te leeven.' 

I. 
Het accoort tussen d'Heeren vande Magistraet, en d'Burgery opgericht, punc-
tuelyck na te leven. 
II. 
De Articulen en Pomcten te openen, so by Besier besloten liggen, en naeder te 
examineren. 
Ш. 
Het Placaet van den 30. (Oude stijl: 20) December 1703. te vernietigen. 
IV. 
Dat de Lantdaegs Vergaderingen mogen bygewoont en gehouden worden, als 
voor heen. 
V. 
De Acte wegens d'Heerlyckheyt Voorst, ten Landtdaeghs Recesse te royeren. 
VI. 
Dat de dry Janghe regennge sal beginnen met Petri 1704. 
VII. 
De Burgeiy sal mogen vergaderen over het belangh van haere Rechten en 
Privilegien, wanneer het haer belieft. 
VIII. 
Dat de Privilegien der Stadt in alle Pomcten sullen onderhouden worden, en in 
specie de Bruggen over de Berkele geremoveert worden. 

Bijlage 3 
Uit het Mentane- en Resolutieboek van de Magistraat van Groenlo (13 apnl 
1704) 

Hebben Joost Schutte en Jan Berent Ruysinck, sijnde Gemeensluyden van de 
Rooms Catholig religie mitsgaders Hendrik Wilbnck een Menmst voorgestelt, 
dat offschoon de oude en ook de voor onlangs, afgesette Magistraetsper-
soonen, sig met en hadden ontsien op tijt en plaetse met de gesamentlijcke soo 
gereformeerde als paepsche gememsluiden over alle Stadts en Gemeintelijcke 
saecken te besoigneren en oock desolveren ( . . . ) dat nogtans haer van ver-
scheydene sijden voorgehouden sijnde, dat bij de naburige steden en bondt-
genooten qualick wierde genomen, dat alsnog m dése Stadt de paepse gemeins-
luiden wierden getolereert, dewelke daer oock veele calangien quaemen te 
lijden sy derhalve & niettegenstaende voor den jaere 1672 hier altyt mede 
paepse Gememsluiden sijn geweest en oock sedert die tijt als soo door de 
HH.Magistraeten met gememsluiden sowel met gecommitteerdens uit de 
paepisten is gebesoigneert geworden / tot voorcominge en wegnemmg van alle 
vordere differenten en oneenigheden, alleen uit vredelieventheyt en tot conser
vatie en welstand van de gemeine ruste, hadden goetgevonden van stonden aen 
te resigneren gehjck sy resigneerden by desen van het voors. gemeinsmanschap 
der gemeinte daervoor bedankende, en versoeckende dat andere van de ge
reformeerde religie in haer plaets mochten worden aengewesen, enz. 
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Bijlage 4 
Acte van Associatie tussen de colleges van gemeensheden van' het Zutphens 
kwartier, gesloten op 7 mei 1704 

Doordijn ш laatstl.December van 1703 door en op de naem van 't quartier van 
Zutphen 15 gepubliceert en geafflgeert geweest seecker placaet van amnestie 
streckende tot merckehjcke piejuditie en nadeel van de rechten en privilegien 
van de respective steden van de graefschap en tot annullane en cassatie van 't 
geen by de gemeentens van deselve steden in en omtrent het bestellen van de 
Regeennge en Magistrature geexerceert en geoeffent was en m cas van progres 
met alleen te beduchten maer seeckerhjck te verwachten staet dat de rechten, 
privilegien en vryheyt des Volcks hoe langs hoe meer sullen worden vernadeelt, 
verkort en eyntlyck ontwrongen, jae dat selfs door behulp en toedoen van 
andere provinùen daertoe overmacht sal worden gebruickt, gelijck daertoe 
eenige tyt herwaerts by Haer Hoogh Mog Heeren de Staeten Generaci door de 
ontsette heden van de Regeennge van eenige steden deser Provintie krachtig is 
gearbeyt en instanten op instanten zijn gedaen, gelijck dat alomme bekent is, 
en derhalven daertegen in üjts dient voorsien en tot conservatie van de voor
segde rechten en privilegien van de gemeenten van de steden geen beter middel 
nogh expedient uyt te vinden als sigh tesaemen te voegen en te associëren, en 
alsoo gesamenderhant af te weren en van den hals te houden alle gedreygh en 
penculen en gevaer, als mede te doen verijdelen alle machmatien, welke tot 
nadeel van het volck en subversien van derselver rechten en privilegien, specia-
ück van het bestellen van de regeennge in de Steden, op haer door de doot van 
Sijn Koninckhjcke Majesteyt van Groot Britannien, als Erfstadthouder ss. 
lofflicker memone vervallen, mochten worden ondernomen, soo is 't dat de 
ondersegde gecommitteerdens van de gesworen gemeyntens der resp. steden 
van Zutphen, Doesborgh, Deutichem, Lochern en Grolle sigh onderlmgh 
hebben geassocieert ( . . . ) tegens alle machmatien en gedreygde onheylen, 
malkanderen en de een de ander te sullen mainteneren en helpen met goet en 
bloet enz. 

Bijlage S 
Kwartier&ecessen over mei en pint 1705, Zutphen. 

29 mei 1705 
Op voorstel van de Heer Praesiderende naemens de Magistraet van Zutphen 
Hebben haer Ed, Mog. goedtgevonden ende verstaen het placaet van Amnestie 
op den 20 December 1703 op de naeme van Ridderschap en Steden gearres-
teert, ende vervolgens gepubliceert in te trekken ende te casseren, gehjck het-
selve geschiedt in kracht deses voorsover hetselve placaet betreckehjck is op de 
steden. 
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Summary 

The present study treats the political history of the Province of 
Guelderland from 1672-1795. Its principal emphasis is on the 
democratic movements that started there in the early years of the 
eighteenth century and after a long interlude of aristocratic rule 
regained momentum in the early 1780's. 
The first chapter, dealing with the period during which Stadtholder 
William III wielded near-sovereign power over the province 
(1675—1702), forms a prelude to subsequent events. The French 
Army and the German Allies of Louis Quatorze had invaded the 
eastern part of the Dutch Republic in 1672. In 1675, after the 
enemy had, in 1674, withdrawn from Dutch territory, WUliam 
assumed discretionary powers, embodied in the Regeringsreglement 
(Government Act) for the Province of Guelderland, under the pre
text that the magistrates had been cowardly in surrendering their 
towns in 1672. 

In 1702 the death of William without issue led to a second 'stadt-
holderless' period (the first having preceded the appointment of 
William III as Stadtholder in 1672). Thereafter rising dissatisfaction 
among the 'burghers', who in the recent decades had been deprived 
of their traditional political rights, led to a strong popular move
ment. The citizenry opposed attempts by the ruling patrician magis
trates appointed by William to introduce a system of lifetenure and 
cooptation. The troubles in Guelderland lasted for fifteen years. 
They are generally described as 'the Folds', the democratic in
surgents being known as 'the New Fold', as opposed to 'the Old 
Fold', representing the ruling oligarchy. 

The second chapter is devoted to a thoroughgoing discussion of the 
Folds, a subject which although fairly well documented in the 
archives has thus far been grossly neglected in Dutch historical 
literature. Much attention is paid here tot the developments in the 
Zutphen County', the eastern district of the province. Неге a 
decisive struggle took place in the years 1703-1705, though thus far 
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practically no publication has been devoted to it. Light is also 
thrown upon the role of the Catholics in this part of the province, 
especially in the town of Groenlo. These years ended in a victory for 
the New Fold but this soon proved to be a pyrrhic victory. After 
1705 a split occurred between a moderate and a radical wing of the 
New Fold, ultimately leading to the use of force by the States 
General, to a gradual decline of the New Fold, and in 1717 to a 
reconfirmation of aristocratic rule. 
The third chapter contains a rather summary treatment of the years 
1718—1776. During this period the ordinary citizens were practi
cally-excluded from power. It was only between the patrician class 
and the House of Orange that the struggle took place. In 1747 the 
House of Orange was restored to a position of authority and in 1750 
a new Regeringsreglement for the province, granting near-sovereign 
status to Stadtholder William IV and his heirs, was introduced. 
The fourth chapter shows how in the last quarter of the eighteenth 
century the democratic trends portended in its early decades again 
came to the fore, stimulated by dissatisfaction with the prevailing 
oligarchy and corruption. This time however they formed part of the 
nationwide Patriotic Movement, whose leaders were inspired by the 
American Revolution and the French Philosophers of the Enlighten
ment. The leaders from the eastern provinces, the noblemen Joan 
Derek van der Capellen (t 1784) and his cousin Robert Jasper van 
der Capellen, represented the radical, democratic wing of the 
movement, to a certain extent drawing their inspiration from the 
period of the Folds. Just as during the Folds, the temporary victories 
of the radicals and their attempts to arm the people alarmed the 
moderates, who in the end tended to align themselves more or less 
with the Party of Orange an rally around the weak and incapable 
Stadtholder William V. 
Like in the early decades of the century, the democratic movement, 
aiming at repeal of the Regeringsreglement of 1750, was finally 
crushed by the use of military force, with financial aid from the 
British Government (the 'Guelderland Subsidy'). An invasion of the 
Republic by a Prussian Army at the request of William's wife, a sister 
of the Prussian King, seemed like a death blow to the democratic 
movement. Many hundreds of Patriots, among them Robert Jasper 
van der Capellen, fled the country, for the most part to France. 
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But the French Revolution reversed the balance of powers and in 
1795 the Patriots returned, in the wake of the invading French 
troops. Unlike 1672, this time the people of Guelderland greeted 
them as an army of liberation. 
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1 
Het traditionele beeld van de Nederlandse geschiedenis is Hol-
lando-centrisch, evenals het traditionele beeld van de wereldge
schiedenis Europa-centrisch is. 

2 
Het weglaten van de gedurende de Plooierijen tot stand gekomen 
wetten en verordeningen (1702—1717) uit het Groot Geldersch 
Placaetboek is een schoolvoorbeeld van de wijze waarop de gevestig
de machten die episoden, welke twijfel zouden kunnen wekken aan 
de geldigheid van hun aanspraken, proberen weg te wissen uit de 
historie. 

3 
De Gelderse Plooierijen vormden een door de dood van de Koning-
Stadhouder geactiveerde strijd om democratische inspraak van de 
brede stedelijke burgerij. 

4 
Ten onrechte heeft S.P. Haak nauwelijks aandacht geschonken aan 
de Plooierijen in het Zutphens kwartier. De beslissende ontwikke
lingen die in 1705 de Nieuwe Plooi in de Staten van Gelderland aan 
de macht brachten, speelden zich in de stad Zutphen en de Graaf
schap af. 
(S.P. Haak in: Gelre XI, 1908, pp. 70 en 94-96) 

5 
De voorstelling door Henri Pirenne van de strijd van Frans An-
neessens tegen de aantasting van de stedelijke autonomie in de 
Zuidelijke Nederlanden als een zuiver reactionair verzet, miskent de 
progressief democratische trekken in de door Anneessens gevoerde 
strijd voor inspraak van de gilden. Men kan een zinvolle parallel 
trekken met de vrijwel gelijktijdige Gelderse Plooierijen. 
(H. Pirenne, Histoire de Belgique, V, 1926, p. 189) 

6 
Het is geen toeval dat, evenals in de agrarische provincies van de 
Verenigde Republiek de democratisch-patriotse beweging geleid 
werd door adellijke figuren (de Capellens, Van Beyma, Van Pallandt 
van Zuythem), ook in het Azië van vandaag vaak edellieden als 
leiders van links-radicale bewegingen optreden (Soephanoevong, 
Norodom Sihanoek). 



7 
In de biografieën van Betje Wolff bestaat de neiging de radicaliteit 
van haar politieke denkbeelden te relativeren of zelfs te verdoezelen. 
Zo wordt haar duidelijke stellingname ten gunste van de unitarische 
richting in de Bataafse Republiek zonder voldoende grond toege
schreven aan gebrek aan politiek inzicht en een halfhartige door 
anderen geinspireerde partijkeuze. 
(Johanna Naber, Betje Wolff en Aagje Deken, 1913; C.M. Ghijsen, 
Dapper vrouwenleven, 1954) 

8 
Dat er nog steeds geen Nederlandse tekstuitgave van de Remonstran
tie van Fr. Pelsaert (1626) bestaat is, gezien de sociologische en 
historische betekenis van dit geschrift over India, een onbegrijpelijk 
verzuim. 

9 
De onderstelling dat de Japanse bezetters van Indonesië de Neder
landse Joden als 'Oosters' volk een tijdlang hebben ontzien, berust 
op een vergissing. 
(J. Presser, Ondergang, I, 1965, p. 451 ) 

10 
De opvatting van vele cultureel-anthropologen sinds het begin van 
deze eeuw, dat ook in een matrilineaire verwantschapsorde het altijd 
de man is die domineert, gaat voor de Menangkabause samenleving 
slechts in beperkte mate op. Die samenleving vertoont wel degelijk 
matriarchale trekken. 
(Peter KJoos, Culturele antropologie, 1972; P.E. de Josselin de Jong, 
Minangkabau and Negri Sembilan, 1951) 

11 
De huidige rookgewoonten van jonge Nederlandse vrouwen zijn een 
averechtse uiting van een streven naar emancipatie. Nu het sigaret
ten-roken door jonge mannen tegenwoordig afneemt, accentueren zij 
hiermee juist niet alleen het slaaf zijn, maar ook het achterblijven bij 
de man. 
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