
GEHATE ROTTERDAMSCHE REGENTEN IN 1672
DOOR DR. H. C. H. MOQUETTE.

Al heeft de volkswoede in dit voor onze geschiedenis zoo be-
ruchte jaar nergens tot zulke excessen geleid als in Den Haag,
waar zich de tragedie der gebroeders De Witt afspeelde, toch
vielen ook in andere plaatsen grove ongeregeldheden voor en
hadden de aanhangers van den nog kort geleden zoo oppermach-
tigen raadpensionaris het hard te verantwoorden.

De stedelijke regeering van Rotterdam, sterk anti-stadhouder-
lijk gezind, beleefde moeilijke dagen. De Franschen waren reeds
tot Utrecht doorgedrongen en alleen een wonder scheen hun op-
marsch te kunnen stuiten. En terwijl de regenten geen uitredding
wisten, verwachtte het volk dat wonder van de verheffing van
den prins tot stadhouder. Verschillende predikanten, die veel in-
vloed op de schare hadden, ijverden om politieke en kerkelijke
redenen voor den prins en wekten in vurige predikatiën hun toe-
hoorders op, voor de goede zaak te strijden. Op de burgerwacht
kon de regeering niet vertrouwen; meermalen weigerden de
manschappen eenvoudig, gevolg te geven aan het bevel der
burgemeesteren, aan wie zij gehoorzaamheid verschuldigd waren.
Ook in regeeringskringen hadden tegenstanders van De Witt
het hoofd omhoog gestoken en de handen ineengeslagen, maar
men kan gerust zeggen, dat sinds 25 Juni het mindere volk de
lakens uitdeelde, waarbij een groote rol gespeeld is door de be-
woners der achterbuurten, aangevuurd door troepen „razende
wijven" '), die met schelden, dreigen en handtastelijkheden kracht
bijzetten aan de betoogingen der meer gematigde burgers, wien
het soms de grootste moeite kostte, de stad voor moord, plunde-
ring en brandstichting te behoeden.

Aan verdachtmakingen ontbrak het aan beide kanten niet. Het
volk schold hen voor verraders, die vasthielden aan het Eeuwig
Edict; de tegenpartij noemde de voorstanders van den prins muit-
makers en oproerkraaiers en beschuldigde Willem Bastiaensz. *)

1) In het „Waarachtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam in
1672" (in druk verschenen 1785) wordt telkens gewag gemaakt van „razende
wijven''. De hier en daar aangehaalde woorden zijn ook uit dit verhaal genomen.

2) Willem Bastiaensz. Schepers, een rijk koopman-reeder, in 1673 admiraal
van Holland en Westfriesland geworden.
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en anderen, dat zij met geld het vuurtje aanstookten. De naam
verraders werd vooral gebezigd voor de regenten Mr. Willem
van der Aa, Arent Sonmans, Mr. Gerard Gael, Mr. Adriaan
Vroesen en Mr. Pieter de Groot, terwijl ook Mr. Johan Pesser
zeer gehaat was. Van der Aa, om zijn macht bekend onder den
bijnaam, de Paus van Rotterdam, of Duckdalf, zou gezegd heb-
ben „liever Frans dan Prins" te willen zijn en op hem was men
dus bijzonder gebeten. Toen hij den avond van den 25sten Juni
met De Groot als gedeputeerden ter dagvaart uit Den Haag
terugkeerde, ontkwam hij ternauwernood aan de volkswoede.
De Groot liet men ongemoeid, omdat zijn lijfknecht met een
karabijn gewapend voor op de koets stond. Deze ontmoeting gaf
den laatste echter toch aanleiding den volgenden dag zijn ont-
slag in te dienen als lid van de vroedschap, op welk besluit hij
slechts terugkwam op eenparig verzoek zijner collega's en onder
belofte, dat zij gedurende zijn absentie voor de veiligheid van
zijn vrouw en kinderen zouden zorg dragen en de schade, even-
tueel aan zijn goederen toegebracht, zouden vergoeden. Het was
hem maar al te goed bekend, hoe het volk hem haatte en wan-
trouwde. Geheel onbegrijpelijk was dat wantrouwen niet. Zoon
van Mr. Hugo de Groot, was hij tijdens diens pensionarisschap
in 1615 in het voormalige St. Agnietenklooster geboren. Tot
1662 had het proces geduurd tusschen de stad en de erfgenamen
van De Groot over de schadevergoeding, welke de laatste als
pensionaris van Rotterdam eischte. Vriendschappelijke betrek-
kingen heerschten er dus toen niet tusschen beide partijen. Wel
warende tijden veranderd, toen in 1669 Mr. Pieter de Groot met
algemeene stemmen tot pensionaris van Rotterdam werd geko-
zen ! Het was niet uit rancune, dat de benoemde eerst aarzelde
dit ambt te aanvaarden, want voor de familie De Groot kon deze
benoeming als een eerherstel aangemerkt worden. De zaak was,
dat hem tegelijkertijd het ambassadeurschap in Frankrijk was
aangeboden, een post, die hem meer aantrok. Het mocht een
buitengewone tegemoetkoming van de Rotterdamsche regeering
heeten, dat zij haar pensionaris, die in Jan. 1670 in functie trad,
voor een jaar verlof gaf voor de ambassade naar Parijs, met de
moeilijke opdracht om Lodewijk XIV te doen afzien van een
optreden tegen de Nederlanden. Dat juist De Groot met deze
opdracht belast werd, kan evenmin verwonderen als dat het
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volk den negatieven uitslag van zijn zending toeschreef aan de
weinig vaderlandslievende wijze, waarop hij zijn taak had op-
gevat en aan zijn groote symphatie voor het land, waar hij een
groot deel van zijn jeugd had doorgebracht. Men sprak zelfs
van omkooping en verraad, in welke meening men versterkt
werd door zijn optreden als woordvoerder der stedelijke regee-
ring van Rotterdam in de Staten van Holland, als vurig aan-
hanger van het Eeuwig Edict. In Mei 1672 was hij op zijn ver-
zoek als pensionaris ontslagen en had hij zich tot vroedschap
laten kiezen, waardoor zijn invloed zeker niet minder werd.
Kort daarop behoorde hij tot de gedeputeerden ter dagvaart.
Moest het niet te denken geven, dat een dergelijk invloedrijk
persoon in dezen nood niets anders wist voor te stellen dan
onderhandeling met den vijand? Het volk trok daaruit de con-
clusie, dat hij met dezen heulde. Het geloofde zelfs, dat hij en
andere heeren in hun huizen en tuinen Fransche sauvegardes ver-
borgen hielden.
De heer Sonmans kreeg driemaal op een morgen bezoek van een

troep vrouwen om hem ter verantwoording te roepen, daar hij
gezegd zou hebben, dat tegenstand nutteloos was en het bleek
ondoenlijk haar te overtuigen van het ongegronde dier bewering.
Toen hem later nog verweten werd, dat hij de stad aan de Fran-
schen wilde overgeven en de burgerij helpen verraden, brandde
de grond onder zijn voeten en vond hij het noodig voor zijn ge-
zondheid in aller ijl een toertje te gaan doen door Brabant en
Vlaanderen, waarvan hij 28 Juni uit Middelburg bericht zond en
toen tevens zijn ontslag nam uit de vroedschap.
Ook burgemeester Pesser, dien men met een mes bedreigd had,

gevoelde zich niet veilig meer en trachtte de wijk te nemen naar
Den Haag, doch werd even buiten de Coolsche poort aange-
houden, teruggebracht en een geheelen nacht door de burger-
wacht gevangen gehouden. Hij mocht toen daar 29 Juni het stuk
mede onderteekenen, waarin namens de Rotterdamsche regee-
ring aan de Staten werd voorgesteld, den prins als stadhouder te
benoemen met terzijdestelling van het Eeuwig Edict.
Het volk had dus zijn zin; de vroedschap van Rotterdam meende

daarmee de rust hersteld te hebben, kreeg weer moed en sprak
zelfs van een defensie tot het uiterste. Een steen eenmaal aan het
rollen gebracht kan men echter moeilijk tegenhouden. De be-
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volking van Achterklooster, Schiedamschedijk en dergelijke
straten was in beweging gekomen, aan het hollen geslagen en in
een toestand geraakt om alles omver te loopen. Het eerste succes
smaakte naar meer. In het gevoel zijner macht stelde het volk
steeds hoogere eischen. Voor een compagnie ruiters uit Den Haag,
die 1 Juli op last van de Staten van Holland doorgelaten wenschte
te worden, bleven de poorten gesloten. Men vreesde, dat deze
troepen te hulp geroepen waren door heeren regenten. Burge-
meesters konden niets doen, want de sleutels der stad waren hun
ontnomen. Dadelijk bezette het volk alle toegangen naar de
stad; het gerucht had zelfs de plaats al aangewezen, waar de
compagnie heimelijk binnen gelaten zou worden. Burgemeester
Pesser werd toen gedwongen schriftelijk bevel te geven aan den
ritmeester om naar Den Haag terug te keeren, welke open missive
de overbrenger aan al de vrouwen, die hij onderweg ontmoette,
liet lezen of openlijk vertoonde om haar gerust te stellen. Geluk-
kig dreef daarmee dit onweer af.

Onderwijl waren de burgemeesters Van der Meyden en Vroe-
sen met eenige andere heeren afgevaardigd naar het leger in
Bodegraven, om den prins zijn benoeming mee te deelen en na-
mens de stad Rotterdam daarmee geluk te wenschen. Op den
terugweg kregen burgemeester Vroesen en een der kapiteins
van de burgerwacht, tot het gezelschap behoorende, hooggaande
kwestie, zoodat Vroesen besloot in Gouda te overnachten. Den
volgenden morgen vertrok hij naar Den Haag om aan de Staten
hulp te vragen tegen de muiterij. Zijn boodschap aan de Staten
zou echter heel anders luiden dan hij gedacht had! Bij aankomst
in Den Haag ontmoette hij daar zijn zuster, zooeven van Rotter-
dam komende. Met moeite had de wacht zijn huis voor plunde-
ring bewaard en zijn vrouw had den nacht elders moeten door-
brengen. Om erger te voorkomen besloot Vroesen dadelijk terug
te keeren en hoorde toen in Rotterdam, dat hij gekozen was in
de commissie om de Staten van Holland den wensch van deze
stad mee te deelen om het Eeuwig Edict op te heffen. De burgerij
had er de bedreiging aan toegevoegd, „dat zoo zij onverrigter
zaaken weerom kwaamen men haare huizen onder de voet zou
haaien en haare persoonen mishandelen". Om twee uur vertrok-
ken dus de heeren met het stadsjacht naar Den Haag en von-
den daar Van der Aa, De Groot en andere gedeputeerden. Den
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5den Juli echter namen de Staten pas het gewenschte besluit.
Gedurende dien tijd van afwachting was het te Rotterdam tame-

lijk rustig, maar het gistte overal en 7 Juli kwam het opnieuw tot
een uitbarsting, 's Avonds vervoegden zich de voormannen der
prinsgezinden, „mitsgaaders een groot getal razende wijven", bij
burgemeester Vroesen, om namens de burgerij de terugroeping
van enkele gedeputeerden, o.a. Van der Aa, te eischen, de ont-
slagname van „suspecte'' personen in de vroedschap en een afzon-
derlijken vrede met Engeland. In elk geval wenschte men op de
hoogte gehouden te worden van alle onderhandelingen met den
vijand en andere zaken, die 's lands belang golden. Met het den
volgenden morgen door de vroedschap genomen besluit niet te-
vreden, schoolde er weer een groote menigte, samen in de omge-
ving van het raadhuis; de regenten, die naar huis gegaan waren,
moesten terugkeeren, burgemeester Pesser wilde slechts mee-
gaan „onder belofte van hem daar (in zijn huis) wederom binnen
een uur of anderhalff onbeschadigd te zullen leveren". Die be-
lofte, zoo zij al gegeven is, werd echter niet gehouden. Aan het
verzoek van het volk, om de heeren Pesser, Vroesen, Gael, G. J.
Visch, G. W. Visch, Bisschop, Van der Aa, De Groot en Paats
voorloopig in verzekerde bewaring te stellen, werd in zooverre
tegemoet gekomen, dat de aanwezige heeren Pesser, Vroesen,
Gael en G. J. Visch naar de schepenkamer gebracht werden
onder bewaking van twee kapiteins en een luitenant van de bur-
gerwacht benevens een korperaalscbap burgers, met geladen
musketten en brandende lonten, voor de deur. Op de Huidebrug
had de burgerij eerst ook nog een wacht willen plaatsen, uit
vrees, dat de heeren aan dien kant langs een touw uit de vensters
zouden ontkomen, doch 't gevaar hiervoor bleek niet groot te
zijn. Voor de eens machtige heeren was dit zeker een bittere pil om
te slikken, nog bitterder dan het vooruitzicht nooit meer „noch
haare nazaaten tot in het vierde lit" in de regeering gekozen te
mogen worden, zooals de eisch van het volk inhield. Eeuwige
Edicten kunnen in tijden van nood immers opgeheven worden!
Toch had die gevangenschap een goede zijde, want de opge-

wondenheid in de stad was zoo groot, dat er maar weinig noodig
was om slachtoffers te maken. Vrouwen met prinsenvlaggen,
waarvoor zij 's morgens het geld opgehaald hadden, voorloop-
sters van Kaat Mossel en de Oranjemeid, hielden de stemming er
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in. Met verwijdering der suspecte regenten mocht men zich niet
tevreden stellen, de verraders moesten gestraft worden. Het uit-
voeren dier straffen, ook nog vóór er een vonnis was geveld, zou
maar al te bereidwillig door het grauw op zich genomen zijn.
Men leefde in een roes, genoot van relletjes als van een feest en
had nu enkel nog een prikkelende slotscène, een soort vuurwerk,
noodig. Toen haar aanwezigheid bij het stadhuis geen reden
meer had, trok de volksmenigte voor een afleiding naar het op de
Hoogstraat gelegen huis van het gevluchte vroedschapslid Arent
Sonmans, die volgens zeggen den vorigen avond in de stad ge-
zien was. De glazen werden ingeworpen, de deur opengeram-
meid, doch de gezochte was niet te vinden. Een oxhoofd wijn in
den provisiekelder gevonden vergoedde eenigszins de teleurstel-
ling, terwijl men zich amuseerde met elkander handenvol boter
toe te smijten. Door den bodem uit het oxhoofd te trappen, waar-
door veel wijn wegliep, voorkwam de onderschout nog erger
dronkenschap en baldadigheid. Het huis van Willem van der
Aa aan de Botersloot moest het daarna ontgelden. De straat werd
opgebroken en de ruiten werden met steenen gebombardeerd.
Troepen vrouwen, met de prinsenvlag voorop, trokken onderwijl
door de stad, om alle vrienden en vriendinnen op te wekken zich
bij haar aan te sluiten om het huis van Van der Aa, dien schavuit,
schelm, schobbejak, schoelje, schurk, enz. onder den voet te halen
en te plunderen. Vóór het echter zoover kwam, daagde de bur-
gerwacht op en verspreidde de menigte.

Onder die omstandigheden wendde Rotterdams regeering zich
tot den prins om hulp. Een commissie werd benoemd om rapport
aan Zijne' Hoogheid uit te brengen over den stand van zaken en
bij hem aan te dringen op een bezoek aan Rotterdam. Een om-
zendbrief van den prins d.d. 8 Juli aan verschillende steden om
zijn ongenoegen uit te spreken over allerlei gewelddadigheden
was daarvan het gevolg en een missive van 9 Juli aan de heeren
van Rotterdam, waarin sterk afgekeurd werden de handelingen
van onrustige menschen, die het hadden durven wagen „de han-
den te slaen aen het werck van de Regeringe ende aen de Per-
soonen van eenige Regenten aldaer, daertoe«ij in geenen deelen
bevoecht en sijn". Dadelijke invrijheidstelling der vier gevangen
regenten werd bevolen, last gegeven, dat niemand aan zijn per-
soon of goederen eenig letsel mocht toegebracht worden en ver-
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zekerd, dat er geen enkele reden was om eenig persoon van ver-
raad te verdenken. Deze brieven werkten uit, dat de vier gevan-
genen 10 Juli, na ontvangst van den brief, in vrijheid gesteld
werden, doch de rust keerde daarom nog niet terug. Den vorigen
dag was de gedeputeerde Mr. Willem Bisschop in de stad ge-
komen met een opdracht der Staten naar het leger. Deze op-
dracht redde hem van gevangenneming; maar het scheen toch
gewenscht om hem zoo spoedig mogelijk de stad te doen verlaten,
vergezeld van twee officieren van de burgerij en twee bootsge-
zellen, van wie de een den beteekenisvollen naam van Duyvels
Joosje droeg. Moest men dezen regent laten loopen, een nieuwen
zondebok vond men in Mr. Van der Aa, die uit Den Haag kwam
en door Willem Bastiaensz. en andere prinsgezinden naar huis
gebracht moest worden en tegen het gepeupel beschermd. Den
lOden had men het vooral op Mr. De Groot gemunt, die evenals
zijn confrater Vroesen met messen bedreigd werd, toen hij de
trappen van het stadhuis afging, zoodat zij beiden het geraden
vonden maar weer op hun schreden terug te keeren. Onder
geschreeuw van „val aen, sla doot, bruyt hem doot" drong de
oproerige menigte De Groot tot tweemaal terug; de baljuw en de
substituut-schout moesten hem ten slotte in de koets helpen en de
heeren Vroesen, Gael en van Couwenhoven moesten met het ge-
weer in de hand naast de portieren loopen om hem te bescher-
men, daar de Hoogstraat zwart van menschen zag, die De Groot
te lijf wilden. Den geheelen nacht bleven leden van de burger-
wacht in zijn huis aan de Leuvehaven o.z., doch konden niet
verhinderen, dat dit door menigen steen getroffen werd. Zoo
kapitein Aegedius Groeninx en zijn manschappen hem den vol-
genden morgen niet naar de Delftsche Poort tot aan het stads-
jacht gebracht hadden, zou het zeker niet goed met hem zijn af-
geloopen. Eerst waren de belhamels, die hun mes getrokken
hadden, gevat, daar de brief van den!prins moed gegeven had,
maar het groote tumult voor het stadhuis, dat men dreigde omver
te halen, hield niet op, voor de groote schreeuwers 's avonds nog
waren vrijgelaten. Opnieuw werd toen een poging gedaan om
den prins tot een bezoek aan de stad te bewegen of tot het zenden
van ruiterij, doch zonder succes.

Het gerucht, dat twee poorten twee nachten achtereen open
gebleven waren, was voldoende om de gemoederen weer te ver-
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ontrusten en gaf aanleiding tot het volgende paskwil, dat op ver-
schillende plaatsen was aangeplakt:

„Edele Heeren ende Regeerders der stad Rotterdam!
Ued. word bekend gemaakt, als dat gij met vertrouwen zult

op waken,
Opdat uwe stad Rotterdam niet komt in 's vijands hand te

raken.
En dat in korten tijd!
Of ge zijt uw stad Rotterdam quyt,
Want gij hebt uw in slaap laten wiegen.
En in korten tijd zullen zij u bedriegen,
Die gij weer hebt gezet op haar oude stee,
Die zijn den Fransman mee
En zeggen liever Frans als Prins of Engels.
Gij zijt gewaarschouwt van een goed vriendt,
Verhopende op God en zijn Kerk en trouw voor het Land.
Foey, foey, Arminianen en Socinianen!

Een eigenaardige zaak veroorzaakte weer nieuw tumult. De
Franschen hadden de stad Oudewater opgelegd hun een groot
aantal schoenen te leveren. Een schoenmaker te Rotterdam, wo-
nende bij de Groote kerk, aan vaderland noch stadsbelang, maar
alleen aan een zoete winst denkende, had de leverantie op zich
genomen. De schoenen waren klaar en zouden voor den vijand
afgeleverd worden, toen het volk er achter kwam en zich hier-
tegen verzette. Plundering en verbeurdverklaring der schoenen
vreezende, zocht de maker hulp bij burgemeesters, die niet beter
wisten te doen, dan de schoenen naar de Groote kerk te laten
brengen en ze bij provisie aan de diaconie in bewaring te geven.
De schoenen waren dus gered. Het verhaal vermeldt niet, waar
zij ten slotte beland zijn en of de schoenmaker zijn betaling kreeg.

Toen De Groot bemerkte, dat hij langzamerhand voor alles
aansprakelijk gesteld begon te worden, oordeelde hij het vei-
liger het voorbeeld van den heer Sonmans te volgen. Daar hij
gedeputeerde was, viel het niet op, dat hij eenige weken in Den
Haag bleef zonder thuis te komen, doch ook daar was de stem-
ming van dien aard, dat hij het verkieslijker achtte het Neder-
landsche grondgebied voorloopig te verlaten en zich naar de
Spaansche Nederlanden te begeven. De door hem geleide hande-
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lingcn met Frankrijk hadden hem, die tot toegeven aan verschil-
lende eischen van Lodewijk XIV geneigd was, suspect gemaakt
bij de partij van den prins, die het land ten uiterste wilde ver-
dedigen. Na de verheffing van Zijne Hoogheid werd De Groot
11 Juli als onderhandelaar geëxcuseerd en den 28sten dezer
maand verklaarde de prins duidelijk geen vertrouwen in hem te
hebben. De zware straf, opgelegd aan zijn zwager Montbas, die
beschuldigd werd zonder noodzaak voor den vijand te zijn terug-
getrokken, gaf trouwens ook genoeg te denken, evenals de hou-
ding van het volk tegenover de gebroeders De Witt.

Uit den Haag bereikte hij 29 Juli ongemerkt over Delft Delfs-
haven. De herbergier Adriaen Coelemey, bij wien om half één
een karos stilhield, wist niet, dat de persoon, die daaruit stapte,
een der meest gehate personen in de Nederlanden was. Na in de
herberg zich wat verfrischt en gegeten te hebben is De Groot
een uurtje later de haven uitgezeild met de kaagschuit van schip-
per Ary Pietersz. Booy, die vlak vóór de herberg lag en hem
veilig te Antwerpen bracht. De vlucht bleef evenwel niet lang
verborgen. De dienstboden van Coelemey hoorden er over spre-
ken; zij kwamen ontsteld de herberg binnen, hun meester aan-
radende te vluchten, omdat de haven in oproer was en het volk
zich opmaakte om het huis te plunderen en den waard dood te
slaan, daar hij geholpen had een schelm, een fielt, een vagebond
te helpen ontvluchten. Men had geschreeuwd, dat, zoo zij dezen
gevonden hadden, zij hem tot hutspot gekapt zouden hebben; in
zijn plaats moest nu de waard er maar aan. Gelukkig waren een
kapitein en een luitenant der burgerij, tevens ouderlingen der
Gereformeerde Kerk, in de herberg. Dezen slaagden er bij deze
gelegenheid tenminste in het volk te bedaren. Vriend Coelemey
had De Groot niet gekend, die hem aanbevolen was door een
kennis en hij had hem niet meer beleefdheid bewezen dan de
eene mensch aan den anderen verschuldigd was.

Hierbij bleef het echter niet. Toen in de naburige plaatsen, o.a.
Rotterdam, De Groot's vlucht ruchtbaar werd, was ook daar alles
in beweging. Van alle kanten kwam een tierende menigte op-
zetten. Waarom Coelemey iemand had laten ontsnappen, op
wiens hoofd ƒ 4000,— was gesteld? Als hij niet vermoord wilde
worden, moest hij dadelijk den brief van aanbeveling van Gras-
winckel, den secretaris van Delft, laten drukken. Heele gezant-
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schappen van steden en plaatsen uit den omtrek kwamen den
armen herbergier ter verantwoording roepen en den brief af-
eischen. Die van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam lieten zich
uit, het allen Delfshavenaars, inzonderheid hem, te zullen inpe-
peren, dat hij zoo'n landverrader had weggeholpen. Maar het
ergste waren nog niet de lui, die vragen stelden en dreigden.
Buren, vrienden en bekenden hadden alle moeite het grauw te
verhinderen tot dadelijkheden over te gaan. Een van hen wilde
zelfs Coelemey's zoon, die aan tafel De Groot bediend had, wel
de keel afbijten. De schipper van de kaagschuit, waarmee De
Groot vertrokken was, moest zooveel hooren en werd zoo be-
dreigd, dat hij een beroerte kreeg en langen tijd niet spreken kon.
Rotterdam, dat routine gekregen had in opstootjes, besloot dat
zaakje in Delfshaven ook eens te komen opknappen. Het Achter-
klooster, de Pannekoekstraat, Zandstraat en Schotschedijk lie-
pen uit naar de Delfshavensche poort bij den Binnenweg. Een
nieuwe prinsenvlag diende als vaan om het doel aan te geven,
waarvoor men ten strijde trok; een doel dat wel alle middelen
scheen te heiligen. De komst der bende, bestaande uit een twee-
honderdtal vrouwen en opgeschoten jongens, werd in Delfsha-
ven met schrik tegemoet gezien. Er daagde gelukkig redding op!
Zekere Maertgen Pater, een flinke, welbespraakte vrouw, bekend
met de leidsters van den troep en met haar, die de vlag droeg,
vroeg, waarheen de tocht leidde. Naar Coelemey, om zijn huis
omver te halen, nu de Delfshavenaars het niet gedaan hebben,
klonk het antwoord. Vrouw Pater bracht hiertegen in, dat de
herbergier onschuldig was, daar hij niet willens en wetens De
Groot had helpen ontvluchten, dat hij over het algemeen zeer
bemind was, zoodat zij heel veel kans zouden loopen, dat haar
in Delfshaven armen en beenen stuk geslagen zouden worden.
Dat laatste schijnt den moed der strijdlustige amazonen aan-
merkelijk bekoeld te hebben; het geheele gezelschap ving ten-
minste den terugtocht aan. Doch al was ook deze storm bezworen
en al wisten in 't Overmaasche vrienden van den bedreigde de
samenrottende boeren af te leiden, Coelemey's positie was nog
allesbehalve aangenaam. Langen tijd nog durfde hij niet zonder
gewapend geleide uit te gaan en slechts een list bewaarde zijn
huis voor vernieling. Hij had n.l. laten uitstrooien, dat dit onder-
mijnd was „en dat de aanvallers en plunderaars mosten gissingh
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maecken om met hetselve omhoog te vliegen", om zoo de schrik er
in te krijgen. Dit middel hielp!

Uit Antwerpen schreef De Groot 1 Aug. een brief aan de Sta-
ten van Holland en aan de stedelijke regeering van Rotterdam,
om zijn vertrek te rechtvaardigen. Hoe hij gehaat was en alle
reden had om voor de volkswoede te vreezen, blijkt wel uit den
storm, dien zijn vlucht veroorzaakte. Die vlucht uit Rotterdam
heeft waarschijnlijk de stad bewaard voor een schouwspel als
Den Haag te zien gaf bij den gruwelijken moord op de gebroe-
ders De Witt. Den 8sten]SJov. 1672 werd het plakkaat van amnes-
tie of abolitie ook te Rotterdam gepubliceerd; alles zou vergeten
en vergeven zijn aan beide kanten, doch wie kan het verwonde-
ren, dat De Groot, hoewel hij zijn vroegere collegas, Vroesen,
Gael en Pesser, die ook de wijk genomen hadden naar Antwer-
pen, aanried naar Rotterdam terug te keeren, zelf er de voorkeur
aan gaf, zich voor loopig niet op Nederlandschen bodem te wagen?
Burgers doorzochten na zijn vertrek van onder tot boven het huis,
zijn kinderen werden op straat bedreigd en een van hen moest
zelfs eenmaal bij de buren invluchten om mishandelingen te ont-
gaan, zijn dienstboden werden gemolesteerd en liepen meermalen
kleerscheuren op, de glazen van zijn huis moesten het nog in Febr.
1673 ontgelden, zelfs de koets en het koetshuis kon men niet met
rust laten. Den vijfden October 1672 moesten een duizendtal
ruiters te Rotterdam overnachten. Het kostte moeite allen een
onderkomen te verschaffen. Aan vijf of zes, op den Schiedam-
schedijk rijdende, werd toen het koetshuis van De Groot aan-
gewezen met de bijvoeging: „daer kunt gijlieden bequamelijk lo-
geren, want, hebben zij voor desen fransen gelogeert, zij mogen
nu de ruiters van ons Prins mede logeren". Uit vrees voor de
bedreiging van het volk, dat het anders de staldeur zou openloo-
pen, werden de ruiters binnengelaten door het stalpersoneel. Zij
vonden daar overvloed van hooi en haver, waarmee zij hun
makkers in kennis stelden, die daarvan ook hun deel kwamen
halen. Mevrouw De Groot werd bovendien gedwongen 's avonds
18 a 20 man te eten te geven en hen te onthalen op een vat bier.
Toen de ruiters den anderen dag vertrokken, namen zij van den
voorraad zooveel mee, als hun mogelijk was.

Dit koetshuis aan den Schiedamschedijk bleef een mikpunt voor
de baldadigheid, de bewoners hadden daarvan zooveel last, dat zij
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aan burgemeesters verzochten de koets te laten weghalen. In
Juni 1673 werd dientengevolge de karos door schout en dienaren
der justitie naar den Doelen gebracht, onder een grooten toeloop
van joelende en tierende menschen, die haar wilden vernielen en
daarbij nog eens gelegenheid hadden hun hart te luchten ten op-
zichte van den eigenaar. „Krepele') duyvel", „krepele hond" en
dergelijke liefelijkheden aan zijnadres waren onschuldigeuitingen,
maar de bedreigingen van ophangen, doodschieten en „dat men
hem nog slimmer behoorde te handelen ende te tracteren als men
de heeren De Witten gedaan hadden", gaven de gevoelens weer,
die erin het hart van het volk leefden. Zelfs in April 1674werkte
die onnoozele koets nog als een roode lap.

De heeren Sonmans, De Groot, Pesser, Vroesen en Gael waren
dus successievelijk van het tooneel verdwenen; de heer Van der
Aa schijnt gebleven te zijn. In Mei 1673 tenminste vinden wij zijn
naam nog eens genoemd in een bericht omtrent een opstootje in
Numansdorp, waaruit wel blijkt, dat ook de haat tegen hem nog
niet had uitgewerkt. Mr. Willem van der Aa kwam 1 Mei te
Numansdorp om de rekeningen te helpen opnemen van Nu-
manspolder, Groot en Klein Cromstrijen en de ambachtsheerlijk-
heid Cromstrijen. Men scheen van zijn komst verwittigd te zijn,
misschien durfde men in de herberg hem niet op te nemen, ge-
dachtig aan hetgeen Coelemey overkomen was. Een groote
menigte mannen en vrouwen was op de been en nam zoo'n
dreigende houding aan, dat Van der Aa het raadzaam vond
Numansdorp te verlaten en 's nachts zijn intrek te nemen bij Mr.
Adriaen van der Goes in Numanspolder. 's Morgens om zeven
uur al wachtten de vrouwen uit de buurt hem op, om hem in niet
bepaald parlementaire taal goedenmorgen te wenschen. Toen
hij plaats genomen had in den wagen van den heer Van der Goes,
omringden de vrouwen het rijtuig, zij draafden mee en „sloegen
dermaten met groote tacken van boomen op mijn lichaem dat
het selvige doorgaens seer blaeuw was", zooals het oud-vroed-
schapslid later getuigde. Alleen het harde rijden had hem gered.
In Numansdorp vond hij wel de ambachtsheeren en ingelanden
vergaderd; de waardin in de herberg weigerde echter hem te
ontvangen, want de vrouwen kwamen buiten adem in de verte

1 j Ten gevolge van een heupziekte in zijn jeugd was De Groot kreupel ge-
bleven.
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aanloopen, door het hollen nog doller geworden. Ook het daar
te hoop geloopen volk was nog furieuser dan den vorigen avond.
Het was dus geraden zoo spoedig mogelijk uit deze gevaarlijke
omgeving te geraken. „So ben ick genecessiteert geweest, seer
subitelycken ende hol over bol met de voors. wagen, om mijn
selven te salveren door een ongewoone wegh, opdat de voors.
wijven mij niet en souden kunnen volgen, na het dorp van Oud-
Beijerland te rijden". Met een schip ging het toen onverrichter
zake naar Rotterdam terug.
Dat al die ongeregeldheden straffeloos konden geschieden, geeft

geen hoog denkbeeld van de macht der nieuwe regeerders of van
hun wil om de groote woorden van vergeven en vergeten en
veiligheid voor ieders leven en goederen in daden om te zetten.
De vrees voor de massa, die heden „hosanna" roept en morgen
„kruist hem", heeft dien tijd van terrorisme gekenmerkt.

ZOENBRIEF.

Up huyden den lesten January 1617 compareerde voor mij
notario ende getuygen naegenoemd Cornelis Jansz. burger deser
stede Rotterdam, veerschipper in t veer van Rotterdam op Am-
sterdam, Ende verclaerde dat in t gheene Steven Aertsz. inwoon-
der deser stede negen weecken geleden Godtbetert Cryn Cor-
nelisz. sijne comparants zoon gegryeft hadde ende daervan ge-
storven was, dat hij hem t selve feyt uyt gronts sijns herten was
vergevende, nyet begeerende dat de Justitie deser stadt Rotter-
dam, 's HooflFs van Hollant ende elders, waer dattet zoude mogen
wesen, daerover eenyge wraeck ofte recht sullen doen nochte
oock by yemant van synentweegen, mits dat d voorn. Steven
Aertsz. hem comparant uyt sijn oogen blijven sal ende hem
altoos mijden ende schouwen op straeten ende in allen plaetsen
waer hij hem vinden oft bejegenen zoude mogen.

Protocol G. van Woerden Deel 6 blz. 136™.
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