KAAT MOSSEL,
DOOR

G. VAN RIJN,

Het verwijt, wel eens aan de Rotterdammers gedaan,
dat zij erg met Erasmus wegloopen, maar dat het meerendeel van hen zijne werken niet kent, mag, geloof ik,
niet geheel ongegrond genoemd worden. Ofschoon nu
de zedelijke waarde van Erasmus verre verheven is boven
die van Kaat Mossel, is er een tijd geweest, waarin de
stad harer geboorte zich in twee groote partijen verdeeld
had; de één vóór, de ander tegen haar. Ook in onzen
tijd spreken velen nog over deze vrouw, als over een
grootsche verschijning in de veelbewogen laatste helft
der 18de eeuw. Met hadr gaat het echter al even zoo
als het met Erasmus en zijn vermaardheid gegaan is,
men praat elkander na, maar weet gewoonlijk geen antwoord te geven op de eenvoudige vraag: Wat deed
deze vrouw dan eigenlijk voor bijzonders, dat ge zoo
met haar wegloopt?
Ik heb getracht het leven van deze Oranjeklante wat
beter te leeren kennen, en het is mij gelukt, ofschoon
ik van enkele bronnen niet dan met veel omzichtigheid
gebruik maken mocht, van hare geboorte tot haren dood
haar spoor te volgen. Of ik er in geslaagd ben er een
voorstelling van te geven, die ook anderen belang inboezemt, zij aan den lezer overgelaten. Ik voor mij
geloof, dat de lichtkrans, die velen haar tot hiertoe om
de slapen legden, bij het historisch licht, waarin ik haar
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beeld hier schetsen ga, vrij wat minder schitteren zal
dan velen lief is. Zij heeft echter te groot aandeel gehad
in de gebeurtenissen, die Rotterdam in de jaren 1783-85
beroerden, dan dat zij mag worden voorbijgegaan door
hem, die den patriottentijd beter wil leeren kennen
dan tot hiertoe het geval was.
Op den 25 Maart 1723 werd te Rotterdam, in de
Doelstraat, geboren Caetje Mulder. Zij was het tweede
kind van Willem Janszoon Mulder en Caetje Wouters
van der Wapen. Het huwelijk dezer ouders werd volgens de Extracten uit de doopboeken, in het Archief der
gemeente Rotterdam berustende, met negen kinderen,
vijf jongens en vier meisjes, gezegend.
Eerst op 58jarigen leeftijd begon het bestaan van deze
Caetje eenige beteekenis te krijgen voor het algemeen.
Uit de eerste veertig jaren van haar leven zou ons zoo
goed als niets zijn bekend geworden, indien er, in den
tijd, waarin zij de aandacht van het publiek begon tot
zich te trekken, niet een boeksken (1) verschenen ware,
dat onder meer een chronique scandaleuse van dien tijd
(1) Echte en ware levensgevallen Van de Befaamde thans
Crimineel Gevangen Kaatje Vermeulen, Alias Kaat Mossel, En
haar mede Complice Keetje Zwenken, Alias Zwarte Keet of Ruige
Keet, Tweede verbeeterde, en met een Aanhangsel vermeerderde
Druk. Betreffende eenige verdere befaamde Oproermakers en
Oproermaksters (JZV), Hunne Geboorte, Opvoeding, Leeven en
tegenwoordig Bedryf, Geschreezen (JZV) door een Amsterdammer
die als een gewaende Matroos alles nauwkeurig heefd onderstaan.
En wat hem by die onderzoeking wedervaren is. Verrykt met
haar extra welgelykend Pourtraeit, Door de gewaande Matroos
naar 't Leven getekend. Te Bekomen. Te Amsterdam by D.
Schuurman.... en by meer andere Boekverkopert (J-ZV) in de Nederlanden. Z. j . Titel, 56 en 6 blz. in-8. Laatste bl. blank.

bevat. Niet dan zeer omzichtig kan men echter van deze
bron voor de kennis van het leven van Kaat Mossel gebruik maken. De schrijver (ik verdenk N. Hoefnagel
sterk van het auteurschap) is hevig anti-oranjegezind en
daardoor zal hij het leven van Kaat zeker niet met de
liefelijkste kleuren hebben geteekend.
Ik ontleen er eenige bijzonderheden aan, als bewijs
dat hare reputatie niet van de onbesmetste was.
Haar ouders woonden in een der stegen van het
Achterklooster. Zij verloor haar vader reeds jong. Die
vader was >een groene mof," die den naam had dat hij
dikwijls dingen vond, die niet verloren waren. De moeder bleef bij 's vaders dood met drie kinderen zitten,
alle drie meisjes. Het oude wijf »ging eerst met de
lorrenzak loopen en by nagt hield zy slegt huis."
Kaat gaf bij het leven van haar moeder reeds vroeg
blijken welk een »moy brokje" er van haar stond te
groeien en toen zij vijftien jaar was, was ze reeds verre
van eerbaar meer. Zij liep vroeger met groenten en
fruit en aardbeien en men zeide dat ze ook met den
voddenzak den boer op pleeg te gaan. Brutaler dan
Keet (i) en Kaat waren er niet. Even voor haar trouwen b. v. had zij kennis gekregen aan een Oostindisch
Vaar, daar zij voorgaf mede te zullen trouwen, doch die
zij onder dat »protex" bijna nakend uitkleedde, zoodat
hij niets overhield, als een zilveren horlogie, dat haar
nog in de oogen blonk, deze knaap te laat ziende dat
hij bedrogen was, gaf voor dat hij nog 300 gulden op het
O. Indisch huis te Amsterdam te goed had en die wilde
gaan halen. Had ik geld of kon ik het ter leen krijgen,
zeide hij, dan zou ik zeggen: kom Kaat, ga jij en je
zuster mede en dat zou eigenlijk wel goed zijn, want ga
(1) Cornelia Swenke was de onafscheidelijke vriendin van Kaat.
II

IÓ2

ik alleen, dan loop ik gevaar in Amsterdam aan den
draai te raken en dan ben ik mogelijk al mijn geld kwijt,
eer ik te Rotterdam terug ben. Kaat en Keet hoorden
dit nauwelijks of zij vlasten op den buit. Kaat bood
aan de onkosten te verschieten. Twee dagen later toog
men op reis. Kaat hield zich aan den Oostindisch vaarder, Keet aan den voermansknecht. Daar het ontvangen
van die ƒ 300 slechts een voorwendsel was, maakte de
bedoelde matroos zich na tal van slemppartijen uit de
voeten en liet de beide vrouwen voor het gelag zitten.
Nu was Holland in last. De logementhouder eischte
betaling, de voerman wilde haar zonder vooruitbetaling
niet naar Rotterdam terugbrengen en het gereede geld
was verteerd. De kastelein in het wijnhuis, waar de
matroos haar achterliet ('t was bij eenen Broekman in
de Hoogstraat) schoot er de zestien stuivers gemaakte
vertering bij in; maar, daar de rekening, in het logement
»Het Wapen van Amsterdam" in de Warmoesstraat, meer
dan vijftig gulden bedroeg, moesten Kaatjes beugeltasch
met haak en ketting en haar gouden oorbellen naar den
Lombard. De voerman, hiermede belast, ontving er
drie en zestig gulden op; genoeg dus om de schuld in
het logement te betalen. Hij hield er echter vier en
twintig gulden af voor het rijtuig, en nu was de som
niet me^r voldoende. Een tweede pand werd nu gemaakt. Hierop ontving men zestien gulden. De waard
werd betaald en Kaat en haar vriendin vertrokken weder
naar Rotterdam, 't Lust mij niet alle kleine bijzonderheden, welke omtrent dezen tocht nog vermeld worden,
hier mede te deelen. Hoeveel we echter op rekening
willen stellen van de partijdigheid des auteurs, de opgave
van naam en woonplaats der betrokken personen, geeft
ons recht aan te nemen, dat Kaat te dier tijd allerminst
een zedig zusje is geweest.
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Ook haar huwelijk wordt hier als niet zeer eerlijk en
eerbaar beschreven, maar is te weinig belangrijk wat de
bijzonderheden aangaat, dan dat ik die hier mededeelen
zou. Ik moet echter als getrouw geschiedschrijver den
gang van haar huwelijksleven hier inlasschen en doe dit
naar de extracten, op het Gemeente-Archief aanwezig.
Dat zij niet afkeerig van het huwelijk en reeds vroeg
gehuwd was, blijkt uit deze overigens dorre opgave voldoende. Den ióden Mei 1745 huwde zij voor de eerste
maal (1), en dus op twintigjarigen leeftijd, met Pieter
van Wijngaarde. Met dezen man schijnt ze in het eerst
op het Achterklooster gewoond te hebben; 't is echter
mogelijk dat onder deze algemeene benaming reeds *oen
de Zwanensteeg bedoeld werd; want werd op 27 October
1750 hun dochter Caatje, 24 Juli 1757 hun zoon Willem
en 2 Januari 1763 hun dochter Jannetie (2) op *Agter
't Klooster" geboren, in 1759 zag op 30 September hun
dochter Trijntje in de Zwanensteeg het eerste levenslicht- (2). Kort na de geboorte van Jannetie schijnt
Pieter van Wijngaarde overleden te zijn, want ofschoon
ik den juisten datum van diens huwelijk niet gevonden
heb, doet de geboorte van Lena op 4 Augustus 1767
vermoeden, dat Kaat in 1766 getrouwd is met Leendert
de Lange, weduwnaar van Annetje Schreuders, met wie
hij den 11 Januari 1739 gehuwd en van Anna van den
Bogaert, die op 10 September 1752 zijne echtgenoote
geworden was. Het achttal kinderen, door hem uit deze
beide huwelijken aangebracht, moge deze genealogie voltooien, al ontmoeten wij slechts een enkele later nog
eens weder. Jacoba, die 19 November 1739 geboren
werd, opent de rij en werd gevolgd door Ary, 15 Maart
(1) Alphabetisch Trouw-Register, Gereformeerd, no. 3,1715-1785.
(2) Vgs. de Extracten uit de Doopregisters der Geref. Gemeente.
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1742, Pieter, 7 Mei 1744, Cornelis, 30 Augustus 1746,
Koba, 13 Augustus 1754, Dirkje, 28 Augustus 1755,
Cornelis, 1 Augustus 1758 en Anna, die, getrouw aan de
gewoonte der kinderen van Anna van den Bogaert, op
hare beurt in Augustus en wel op den 28sten dier maand
het leven intrad.
Uit de beide huwelijken van Catharina Mulder waren
in 1784 nog vier kinderen in leven: Caatje van Wijngaarde, gehuwd met Jacob Blom; Trijntje van Wijngaarde,
gehuwd met Cornelis Baljon; Jannetje van Wijngaarde,
gehuwd met Frans Blom; en Lena de Lange, gehuwd
met Simon Bouwe.
Uit de tot hiertoe medegedeelde bijzonderheden zal
het duidelijk zijn geworden, dat er een reden moet zijn,
waardoor deze vrouw, uit de heffe des volks, zoo plotseling algemeen bekend en befaamd werd, en dat die
reden liggen moet buiten den gewonen maatschappelijken
kring, waarbinnen het leven der lieden van haren stand
zich beweegt. Eer ik haar nu schets in het tijdperk
haars levens, waarin zij voor geheel Nederland eene bekende persoonlijkheid werd, een enkel woord over den
toestand van Rotterdam ten tijde van^haar optreden.
De partijschap, die geheel Nederland verdeelde en
waarbij ter eener zijde de souvereiniteit des volks, aan
de andere zijde de macht van Prins Willem den Vijfde
op de spits gedreven werd, had meer dan in eenige andere stad van Holland, tweespalt gebracht in den Magistraat van Rotterdam. Nu eens meer, dan eens minder,
zat één der beide beginselen voor. Maar niet alleen het
stedelijk bestuur, ook de burger-compagnieën gaven van
1781 tot 1787 hetzelfde te zien. Stonden een Jan Jacob
Elzevier en Leonard van Swijndregt bekend als volijverige patriotten en was hun compagnie, zoowel als de
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compagnie n<>. 13, bij de prinsgezinde volksklasse gehaat,
anderen wier Oranjegezinde richting haar de sympathie van
datzelfde volk verzekerde, stonden daar tegenover. Was
de volksklasse, de mindere burgerij, voor den prins, een
goed deel der kooplieden, welgezeten burgers en aanzienlijken behoorden tot de patriotten. De «excessen"
van het Oranjegezinde volk, op den 8sten Maart 1783,
waren oorzaak dat de gegoedste en voornaamste ingezetenen den i5den d. a. v. een verzoekschrift aanboden,
om een korps van 400 vrijwillige schutters te mogen oprichten. Wel waren de heeren van der Heym, Sennvan
Bazel en de Monté er tegen, maar het werd toch toegestaan. Dit vrij korps nu viel in 't geheel niet in den
smaak van 't volk. De 22ste Maart 1784 scheen bestemd
de maat van afkeer, die ten boorde toe vol was, te doen
overloopen. Op dezen dag toch vingen tegenover de
wachten, die 's avonds optrokken naar het Stadhuis, de
openbare uitingen aan, van den vijandigen geest, die er
bij de massa heerschte en die zich telkens herhaalden.
Eenige patriottische burgers vonden aanleiding om, op
den 15 Juli 1784, bij Hun Edel Grootmogenden, de
Staten van Holland en Westvriesland, »te solliciteeren
over het onvoldoende effect der maatregelen tot stuiting
der oproerige bewegingen te Rotterdam." En daarvoor
was wel grond. De verdeeldheid onder de vroedschap
maakte krachtig optreden hoogst moeilijk, zoo niet onmogelijk. De Staten, toen grootendeels anti-prinsgezind,
meenden dit verzoek niet van de hand te moeten wijzen
en besloten de heeren W. H. Teding van Berkhout,
Schepen van Delft; H. B. van Halteren, Oud-Schepen van
Leiden 5 C. W. Visscher, Pensionaris van Amsterdam;
I. F. Pottey Turcq, Raadsheer in den Hoogen Raad, en
J. H. Mollerus, Raadsheer in den Hove van Holland, te
committeeren om met Burgemeesteren en Schepenen te
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samen te vergaderen tot onderzoek der oorzaken van
deze oproerige bewegingen en opsporing der raddraaiers
en hoofdaanvoerders in dezen burgertwist. Met J. A.
van der Hoeven, Schout; J. van Alphen, H. vanBeefting,
Mr. C. Groeninx van Zoelen en Ph. J. van der Goes,
Burgemeesters; J. Hoog, Mr. J. Cornets de Groot, Mr.
J. D. de Loches, P. van IJzendoorn, Mr. C. van Heusde,
Mr. J. W. Ram en A. Havart, Schepenen; en Mrs. R.
Baalde en J. van Zuylen van Nyeveld, Secretarissen, vormden zij te zamen de Gecombineerde Vergadering, wier
notulen in drie folio-portefeuilles bewaard worden op het
Gemeente-Archief en waaraan een groot deel der bijzonderheden voor dit verhaal ontleend is. Op 31 Augustus
1784 vergaderden de leden dezer commissie voor het
eerst; op den 24sten Juni 1786 waren zij voor het laatst
bijeen. Waarlijk, men moet zich verwonderen over de
hardnekkigheid en volharding, vooral der afgevaardigden
van de Staten van Holland, die, om een parti-pris, zich
de moeite getroostten, bijna dag aan dag, en dat ten
naastenbij twee jaar lang, te vergaderen; 328 verschillende
personen te hooren, waaronder sommigen tot twintigmaal
toe. Somtijds kan men een glimlach niet weerhouden
bij de telkens herhaalde onbeduidende vragen. Hij, die
de geschiedenis der Rotterdamsche patriotten schrijven
zal, vindt een rijken schat van gegevens in deze notulen,
waarvan trouwens reeds een groot gedeelte is gedrukt in
het keurig gesteld: »Rapport van de Commissie te Rotterdam, over het onderzoek op de sources van ongenoegen en mistrouwen en tot herstel der rust aldaar." Wij
voor ons ontleenen er aan, wat met Catharina Mulder,
weduwe van Leendert de Lange, rechtstreeks of zijdelings
in verband staat en hebben geen reden over de soberheid van deze bron te klagen.
Evenwijdig met dat gedeelte van den Goudschen Singel
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en het gedeelte van de Hoogstraat, dat het dichtst nabij
de Oostpoort gelegen is, loopt het Achterklooster, de
beruchte woonplaats van het zeer Oranjegezinde, maar
niet altijd even bezadigde volk. Onder de stegen, die
Singel en »Agterklooster" verbinden, behoort nog de
Zwanensteeg. Zij is nauw en heeft een paar krommingen, zoodat wat in het midden der steeg voorvalt, van
geen van beide de uiteinden der steeg te zien is. Op
den 17 Februari 1775 kocht Kaatje Mulders, Wed^ Leendert de Lange, even voorbij de kromming aan de westzijde
van die steeg, voor zeshonderd gulden, een huisje, ten
Prothocolle bekend onder n°. 3241 K.B. Nu is de hand
des sloopers reeds bezig de belendende huizen af te breken en binnen niet langen tijd zal wellicht de moker
ook dit huisje doen vallen. Deze Kaatje Mulders was
de befaamde Kaat Mossel, die met Cornelia Swenke,
geboren Toppe, haar overbuurvrouw, gedurende den tijd,
dat zij er woonde, aan de Zwanensteeg een zekere vermaardheid schonk. Zij was keurmeesteres der mosselen
en dankte daaraan den bijnaam, waaronder zij, ook nu,
nog veel beter bekend is dan onder den naam van haren
tweeden man.
Op den 31 sten Augustus 1784 was er meer dan gewone drukte in de Zwanensteeg en haren omtrek. Kaat
Mossel en Keet Swenke (ook bekend als Ruige Keet)
waren uit hare woningen opgehaald en op het Stadhuis
in hechtenis gehouden. Het was het eerste bewijs van
werkzaamheid der Gecombineerde Vergadering, samengesteld zooals hierboven is opgegeven. Weinig zullen
Kaat en hare kinderen toen hebben vermoed, dat die
gevangenzetting jaren duren zou.
Eerst den 24sten September had het eerste verhoor
plaats. Men had den 8sten Maart 1783, den verjaardag van
Prins Willem V, als punt van uitgang der onlusten
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genomen en van dien dag dateert voor zoover ik
heb kunnen nagaan de politieke beteekenis van onze
Oranjeklante.
't Was op den 6den Maart van genoemd jaar alles
behalve rustig geweest in de straten van Rotterdam.
Onder het volk was een brandenden ijver ontstaan om
op den verjaardag van den Prins groen te maken en te
illumineeren. Leendert Aardenhout, hoofdman van het
zakkedragersgild, had met Hendrik Muysson van de
Schie, Cornelis Dorsman uit de Valkesteeg, en Hermanus
van Tongeren uit de Princestraat, zich op Burgemeesters
Kamer vervoegd, met verzoek om de eerepoorten, in
1766 bij de meerderjarigheid van den Prins opgericht en
die nog op het Stadstimmerhuis bewaard werden, te
mogen gebruiken tot versiering van het Zakkedragershuis.
Burgemeester van der Heym, een bekend Oranjegezin de,
stond hen daar te woord. Hij antwoordde tdat het oprichten dier eerepoorten wel mocht geschieden, als er
geen ongeregeldheden bij plaats hadden," adat Z. H.
zulke dingen wel waardig was om vreugde voor te bedrijven en of het ook plaats hebben kon de zakkedragers
te tracteeren om ze in rust en vrede te houden." Zoo
verrees dan die eerepoort en de tegenpartij beweerde,
dat de lampions, daaraan gebruikt, op stads kosten gevuld werden. Dat het niet voor rekening van het gilde
geschiedde, moest Leendert Aardenhout erkennen. Het
chassinet, door de zakkedragers aan die eerepoort bevestigd, gaf het volgend gedicht te lezen:
De staatzucht van Bourbon, de heerschzucht van Brittanjen,
Verdrijft uit Nederland den rampspoed van Oranjen,
Dus bloeit die schone wonderboom
In weerwil van het Y en van de Merwe Stroom (1).
(1) Het origineel berust op het Rijks-Archief bij de stukken
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Jan van der Hof, een 7ojarig kaas- en boterverkooper,
vroeger zakkedrager, op de Huibrug, was de vervaardiger
van dit vers. Hoe hij daarmede de patriottische partij
verbitterde, blijkt ruimschoots uit de verhooren. 't Moet
in die dagen vreemd zijn toegegaan in Rotterdam.
I. Hoofd stond met Cornelis van der Hoeven en Nicolaas
de Groot bij het volk in geen gunstig blaadje. De eerste
vervoegde zich bij Burgemeester van der Heym om bescherming van persoon en huis, daar het gerucht liep,
dat men zijn huis plunderen zou. Van der Heym vond
dit onnoodig. »Het gemeen had," volgens hem, »geen
kwaad in den zin," men zou op den verjaardag van
Z. H. slechts vroolijk wezen en dat mocht wel eens,
»want Mijnheer de Prins was lang genoeg verneederd (1)."
De omstandigheden leerden het echter anders en zelfs
van der Heym moest zijn optimisme prijs geven. Hoofd
betrekkelijk de Gecombineerde Vergadering, waarvan voor 't meerendeel duplicaten of afschriften gevonden worden op het GemeenteArchief te Rotterdam.
(1) Onder de stukken in bovengenoemde verzameling vindt
men ook het eigenhandig geschreven verslag van den patriottischen
burgemeester Bogaert van Alblasserdam, omtrent de ongeregeldheden van 6 tot 8 Maart 1783 voorgevallen. Karakteristiek is
het gesprek, daarin opgenomen en tusschen van Berckel, van der
Heym en Bogaert in den Haag gehouden, over het illumineeren
der zakkedragers. Op de vraag van Bogaert: »waarom nu het
m i n d e r e volk weer den Prins moest verheffen?" antwoordde van
der Heym met de vraag? Heb je wel Oranje? Dit ontkennend
beantwoord zijnde »had van der Heym de genereusheid mij een
stukje Oran^'elint present te doen, hetgeen tei zijner eere nog tot
heede bewaart hebbe en hier nevens voege." Zoo besluit hij, en
nü nog is dit stuk lint op het Rijks-Archief aanwezig, behoorlijk
aan het bedoelde verslag met een touwtje vastgemaakt, waarvan de
einden verzegeld zijn met het zegel van Rotterdam en dat der
Staten van Holland.
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werd door twee partijen manspersonen aan zijn huis
lastig gevallen, »die met groote brutaliteit geld ter eere
van den Prins hadden gevraagd." De Bijltjes haalden
hem van den drempel zijner woning en dwongen hem
met een »toon je pas" om een stukje oranjelint te voorschijn te halen, dat het schibboleth dier dagen was.
Willem Deutz, koopman in wijnen in de Bierstraat,
klopte men 's avonds tusschen half twaalf en twaalf uur
uit het bed. Begroet met een: »hier woont de scheele
Deutz, dien b l . . . . moet ons ook geven . . . die donders
kinderen zijn wel op, maar willen niets geven . . . maar
wij moeten 't voor den donder nu hebben, bij dag kunnen wij niet komen" wierp hij hun uit 't venster een
gulden toe.
Een op een chais zittend koetsier van den chirurgijn
Schuurman, die niet gedwongen wilde worden Oranje te
dragen, trok men de leidsels uit de hand. Een ander
persoon werd den hoed zeer gevoelig op het hoofd gezet
met de waarschuwing: »Weest nu voorzigtig dat ge ons
van daag niet wederom zonder Oranje tegenkomt."
Isaac Hubert, Oud-Schepen en zeer befaamd patriot,
werd in de Boompjes door twee vrouwen aangesproken,
die hem een Oranjevlag boven 't hoofd hielden en in
een kom een gift vroegen. Daar hij niet wilde geven,
brachten zij hem van het begin van de Boompjes tot
aan het huis van den heer van Rijckevorsel, onder dit
belachelijk geleide.
Het geheele personeel van de Scheepstimmerwerf was
na schafttijd ('s morgens 9 uur) reeds beschonken. En
zoo was er meer.
Ook Kaat Mossel liet zich den daarop volgenden 8sten
Maart niet onbetuigd. Er liep een gerucht, dat zij een
paar dagen te voren naar den Haag was geweest en dat
wilde zooveel zeggen, als zij heeft bij den Prins geld ge-

haald. Dit is zeker, dat men haar niet aantreft onder
de verschillende troepen, die de stad doortrokken om
geld te eischen van patriot en prinsgezinde, ter eere van
Willem V. Ouder gewoonte, (want Kaat vertelt in één
harer verhooren dat ze het sints 1748 jaarlijks deed),
prijkte de Zwanensteeg met groen en kroonen op 's Prinsen feest. Deze groenmakerij en de daarmede verbonden
illuminatie, aan den avond van dien dag, was een der
eerste punten van beschuldiging tegen Kaat Mossel, en
wat de verhooren, van haar en enkele harer buren,
hieromtrent aan het licht brachten, komt op het volgende neder.
Kort voor den 8sten Maart kwam er op een avond
een livereibediende bij Kaat aan huis. Geertruida de
Jong, huisvrouw van Jan Hendrik Dalmeijer, naaister en
overbuurvrouw van Kaat, had hem er binnen zien gaan.
Hij had een »witachtige rok met blauw uitgemonsterd"
aan, en, volgens de getuigenis van Cornelis Dalmeijer,
kleermakersknecht bij P. van Dun op de Noordblaak en
zoon van Geertruida de Jong, had zijn moeder begrepen,
dat het de knecht van een Burgemeester was, omdat ze
dienzelfden knecht, toen ze eenige dagen te voren 's middags bij den Hoofd-Officier geweest was, daar ook gezien
had en deze toen had gevraagd of hij heer Hoofd-Officier
eens bij den Burgemeester wilde komen. Die knecht, in
dienst bij Burgemeester van der Heym, had een zak
geld gebracht. Naar de grootte van den zak te oordeelen
was er zoo ongeveer 800 gulden in, aldus getuigt Cornelis Dalmeijer, die ook verzekert dat zijn moeder deze
zak heeft zien binnenbrengen bij Kaat. De moeder ontkent dit echter. Zij heeft het niet gezien, maar o. a.
van Pieternel den Beste gehoord, dat Kaat voor ieder
bewoner van de Zwanensteeg acht dukaten ontvangen
had. Ze was toen zelf naar Kaat gegaan, maar deze
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zeide dat ze niets had gekregen. De mededeeling, dat
ze bij den Hoofd-Officier geweest waren, lokte de vraag
uit: welk antwoord ze gekregen hadden op haar verzoek
om te mogen illumineeren. Geertruida de Jong zegt
daarop »dat gemelde heer gevraagd had: wat reden er
was om zulk een verzoek nu meer te doen als in andere
jaren, en of zij haar geld niet beter konde besteden, en
hun voorts hetzelve gepermitteert heeft, zeggende: maak
kroonen, steek vlaggen uit, weest vrolijk en verblijd,
maar molesteer den burger niet en blijf in uw steeg;
en aan Kaatje Mossel gezegd heeft: draag zorg dat gij
niet te veel drinkt, want als gij dronken zijt, zo zoud
gij zomtijds den burger molesteeren."
Kort na het bezoek aan den Hoofd-Officier bracht
Kaat op een avond twee hammen en twee schoudertjes
te rooken bij vrouw Dalmeijer, ze had, toen zij ze bracht,
grooten haast, want er wachtte een burgemeestersknecht
aan haar huis.
Op den i4den April 1785 werd Kaat Mossel over
deze zaken zelf gehoord. Zij heeft er natuurlijk hare
eigene lezing over en verhaalt het volgende: Ze weet
wel, dat ze hammen te rooken heeft gebracht, maar kan
niet verzekeren dat ze dit in Maart deed, Voor / 9 tot
ƒ 11 had ze een varkentje van Jan van der Lingen overgenomen. De daartoe noodige gelden had ze met haar
handenarbeid verdiend. Want, al wilde men het ook
beweren, zij hééft geen aanloop van fatsoenlijke lieden;
wel komen er van tijd tot tijd eens livereibedienden
mosselen bestellen, maar overigens zag ze nooit bijzondere
personen in haar huisje. Ja, toch! Even voor den 8sten
Maart hebben Sara Camijn en Anna Olymans, hare
buurvrouwen, twee heeren bij haar aan huis gebracht;
één van hen had een degen op zijde. Die heeren vroegen haar of zij ook »mooi maakte en of zij zulks eens
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mogten zien"; zij antwoordde »dat wanneer alles op en
uithing, zij het konden zien.*' Ze waren toen heengegaan. De een wierp een schelling, de ander een sesthalf
in haar schoot. Ze wou die niet hebben, maar kocht
er >een brood, cofïy en brandewijn voor, ter tractatie
van Cornelia de Danser, Dirkje Langius en zekere Pieternel, die haar in het groenen geholpen heeft." Al die
praatjes (want praatjes noemt ze het en blijft ze het
noemen) van livereibedienden, die geld gebracht hadden,
moeten genomen worden voor wat ze zijn. Burgemeestersknechts zag ze nooit bij zich, alleen de livereibedienden van den Vroedschap Bogaert en van diens
broeders weduwe kwamen een enkele keer bij haar. Ook
de illuminatie van 8 Maart heeft zij »van haar eijgen
geld betaald en nooit een duit van iemand genoten."
Op deze laatste pertinente verklaring komt ze echter al
heel spoedig terug, want als de Hoofd-Officier haar
vraagt: »Of daartoe aan haar en hare buren geen geld
gegeven is?" dan herinnert ze zich »dat tusschen Dingsdag en Saturdag den 8 Maart door Clasyn VerduijnFriethoff, wier man keurmeester was van de groote vischmarkt en wonende in de Zwanesteeg, en de keukenmeid
van den brander Kluyt, zijn gebragt twee Zeeuwse Ryksdaalders welke door gem. Kluyt waren gegeven in 't
generaal voor de Zwanesteeg tot drinkgeld dog welk
geld door haar gebruikt is tot aankoop van hoepels,
papier, enz. om de Zwanesteeg te versieren." Zoo liep
er ook een »gerugt" als zou zij / 50 van den heer
Hoofd-Officier hebben gekregen, maar zij meende dat
dit in de wereld was gekomen > omdat ze van dien heer
komende, in diens Buurt bij den Hr. Hoele geld ontvangen had op een maandbriev."
Dat zij dien Zaterdag en den daarop volgenden Zondag een der luidruchtigste feestvierenden is geweest, laat
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zich begrijpen, maar blijkt ten overvloede nog uit de
volgende bijzonderheden, die wij te danken hebben aan
Jan Hij man, broodbakker achter 't Klooster. Hij werd
gehoord over het crimen laesae majestatis populi, door Kaat
Mossel en haar vriendin Keet Swenke begaan in het
gratis uitdeden van oranjelint. Hij erkende, dat dit zoo
was en deelde bij die gelegenheid ook mede, dat een
zekere Abkenius liedjes verkocht. Voor de woning van
dezen Abkenius was op 's Prinsen jaardag, 's morgens
te i i uur, reeds een aheele menigte van allerleij zoort"
van menschen geweest. »Daar onder was een predikant
of liever een man met mantel en bef." Hij kende die
niet persoonlijk, maar heeft gehoord, dat het Ds. Hofstede
was. Jacoba Morel, huisvrouw van de klepperman Hoeksteyn, wonende agter 't Klooster, had hem verteld dat
er voor dien predikant was ageruijd en gezongen" en
dat deze daarop gezegd had »'t is mooy." Zondags was
Hijman met zijn vrouw te visite geweest bij Abkenius.
Toen hij er kwam, had Abkenius hem verteld dat er
dien avond een Staatsdame bij hem op bezoek komen
zou. »Kort daarop waren Keet Swenk en Kaat Mossel
daar in gekomen, de laatste was in hare dagelijksche
kleederen doch met Oranje versierd; Keet was gekleed
en gekapt als een dame, de kleederen had ze van een
dame in de stad gekregen. Zij was echter niet alleen
zoo rijk uitgedoscht, er waren op dien tijd nog meer
vrouwlieden zo gekleed en gekapt daar geweest, o. a.
zeker lang vrouwspersoon, wonende in de Zwaanesteeg
en werkende in de Brouwerij van de Akers als Tonneboetster, deze had hare kleeren gehuurd." Dien Zondag
werden er twee ketels wijn gekookt.
In dat zelfde jaar 1783 was er met Kaat nog iets gebeurd, dat de Gecombineerde Vergadering belangrijk genoeg achtte om er een nader onderzoek naar in te
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stellen. Het gold de omstandigheden, waaronder zij in
Juli van dat jaar een tochtje naar den Haag maakte.
Dat kon toch in verband staan met orangistische plannen
en voor de volksmannen uit de Staten van Holland was
niets gevaarlijker dan die oranjezucht. Men nam daartoe
in verhoor Jacob van Stipriaan, broodbakker te Delfshaven en vernam van hem, dat hij op zekeren dag in
de maand Juli 1783, met de schuit van half twaalf of
half één naar den Haag varende, »zeker oud vrouwspersoon naast zich had zitten, bij zich hebbende een jong
vrouwspersoon en een kind. Volgens een andere bron (1)
heette zij, blijkens een verhoor van Kaat, in tegenwoordigheid van den bakker Stipriaan, Apollonia van den
Berg, toen nog maar drie weken kraams. Dat hetzelve
oude vrouwspersoon bezig zijnde met het knippen van
groen papier, zoo als men gemeenlijk gebruikt om te
versieren, het andere vrouwspersoon tegen haar zeide,
jij knipt groen papier, waarom knip je geen oranje, waar
op dezelve antwoordde: wat Oranje, str... Oranje, slaat
Oranje tegen je k . . . Dat hij deposant daarop hetzelve
oude vrouwspersoon aanziende, zeide: je valt daar zoo
laag op Oranje, dat zoudt ge bij ons te Rotterdam niet
moeten zeggen, hetgeen door haar beantwoord wierd
met deze woorden: te Rotterdam! wel ik woon zelv
te Rotterdam, waarop hij deposant repliceerde: wel
dat zeg jij wel, maar ik ken je niet en zij hernam:
wel ik ben Kaat. Deposant raakte daarop met haar
aan den praat en vroeg of ze geen nieuws had.
Ze haalde toen een gedrukt vers tegen de Mennonieten
gemeente te Leiden uit haar zak, en zeide, lees het maar
hard op, dan hebben er de botmuilen ook wat aan. Hij
wilde 't houden, maar zij zeide neen, het is mijn laatste,
(1) Register der Crimineele Notulen, Dl. III, bl. 102 recto e. v.
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doch ik kom er goedkoop aan, ik krijg ze met geheele
pakken en ik geef ze ook voor niet weg." Het bedoelde
vers sloeg op F. A. van der Kemp (1). In haar Twaalfde
Examen verzekert Kaat »dat ze geen versje op de Leidsche Mennonieten heeft te lezen gegeven, maar dat zij
wel een liedeboekje met Princedeuntjes in een Oranje
cam tuur" in den zak had, dat zij er echter niet heeft
uitgehaald. Zij had dit voor een stuiver gekocht bij van
Dijk op 't Steiger; toen ze kwam om er nog een te
halen voor haar dochter, waren ze opgehaald. »Zij
vertelde verder," zoo vervolgt Stipriaan, »dat ze al 3000
boek papier had klein gemaakt en versneden," waarop
door hem gevraagd zijnde of zij dan wederom naar den
Haag ging om ander te gaan halen, zij daarop ten antwoord gaf »</<2#r wtf/^ 20 z/^/ zw/Wi/, w**r tf/j <?r ,sw///jrV/y #07/ /V," wanneer het gemelde jonge vrouwspersoon
tegen haar zeide: /// / J ^ / ^>/Z /«A/J/ « ^ ^ //<?
en van haar ten antwoord kreeg: t/a,
*f/&£ //#/ //// zwj/'/z flw/7 #/7/ra//fc." Dat bij
het aankomen van de schuit in den Haag hij deposant
met de gemelde vrouwspersoon het laatst in de schuit
blijvende, het meer gemelde oude vrouwspersoon tegen
hem deposant nog zeide:
waarmede hij deposant meende dat zij bedoelde
een heer in 't zwart gekleed met een pruik op, welke
naast hem zat, doch hem deposant onbekend was."
Kaat noodigde hem tevens uit haar in Rotterdam eens
te komen opzoeken.
Op den 7 Augustus van dat jaar (den verjaardag der
gemalin van Willem V) herinnerde Stipriaan zich deze
uitnoodiging. Hij was met Pieter van Dun en eenige
(1) Register der Crimineele Notulen, Dl. III; bl. 102 recto e. v.
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anderen eerst naar 't Achterklooster gegaan om de illuminatie te zien bij Arie de Lange, stiefzoon van Kaat
Mossel. Op een »wat is 't hier mooij" van Stipriaan,
zeide de Lange: »zij krijgen genoeg, maar mijn moer
is te gek, zij geeft alles ten besten, wat zij krijgt." Van
daar gingen ze naar de Zwanensteeg. Nadat hij zich
bekend gemaakt had, vroeg Kaat met een vloek of zij
allen wel voor den Prins waren. Zij beantwoordden dit
met ja, waarop een daar aanwezige man er onder geweldig vloeken bijvoegde: ianders zou ik je met de Post
van den Neder Rhijn naar den bl. ..m jagen." Zij dronken er allen een glaasje wijn. Pieter van Dun kreeg
van haar »nog 2 a 3 gedrukte blaadjes, houdende vaerzen
op den toenmaligen verjaardag van de Princes." Ze zei
wel dat zij ze weerom hebben moest, maar had hem
tevens door een knipoogje doen begrijpen >dat ze wel
mogt lijden dat hij dezelve hield."
Verdere bekende zonden had Kaat in de oogen der
patriotten voor het jaar 1783 niet op haar kerfstok. De
22 ste Maart 1784, ik zeide dat vroeger reeds, was één
der meest bezwarende dagen uit haar openbaar leven en
tal van verhooren, zoowel van haar, als van een legio
getuigen, maken een groot deel uit van de beide lijvige
bundels (1), ten Gemeente-Archieve aanwezig.
Op dien beruchten 2 2sten Maart zou 's avonds de
wacht aan het Stadhuis worden betrokken door de compagnie van Jan Jacob Elzevier. Oorspronkelijk bestonden
die schutter-compagnieën enkel uit de rotgezellen, die er
voor vast aan behoorden. Sinds echter het vrijwilliger(1) Getiteld: Processtukken in de zaak van Catharina Mulder,
alias Kaat Mossel en van Clasina Verrijn, alias de Oranjemeid.
1784-85. De origineelen van deze collectie berusten in het Rijksarchief. (Zie noot 1 bl. 168).
12
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corps opgericht was, was daarin eenige verandering gekomen. Een tijdgenoot beschrijft het ons in een brochure (i) op de volgende wijze: »Om UWE. een recht
denkbeeld van het voorgevalle... te geven, moet ik beginnen met UE. te instrueeren van de inrichting van ons
Fry <7<pr/j. Het zelve bestaat, even als het £7/r*M/r^,
gedeeltelyk uit leden, die tegelyk ook dienst doen onder
de Burgerwacht. Derhalven wanneer het Fry C<?r/.rniet
by een is, en een of meerder i ? # r ^ r C<?/;/^ag72/»z trekken
te samen, of op de Wacht, zoo voegen zich by elke
Burger-Compagnie een zeker getal 0//?«>rj, onderCJ//f«>rj en 6V/Kfi//i/z van het Fry C^r/j die van de
overige .Zfar^wj of i f o / ^ ^ / / ^ onderscheiden zyn i) door
een zwarte Cocarde, 2) door hunne blaauwe en witte
Monteering, 3) door den naam, dien zy dragen, van
^dfe/forj/w, 4) door hunne /\z/r/tf#/jr//£ razerny, terwyl
de meeste Burgers in alle de Compagniën in hun hart
Stil, Vredelievend en Prinsgezind zyn, en eindelyk ten
5) door den wrok die zy wegens het tegen hen gepresenteerd Request tegen de Burgery en tegen het Volk
van Rotterdam in het algemeen gezet hebben." 't Spreekt
van zelf dat bij de als patriotten bekende J. J. Elzevier
en Leonardus van Zwyndrecht zich vele adelborsten
voegden, als hunne compagnie op wacht trok. Nu had
Elzevier eenige dagen te voren den haat, die men tegen
hem koesterde, nog verhoogd, door een tamboer, die het
Wilhelmus getrommeld had, uit den dienst te ontslaan.
Toen nu op genoemden avond, de compagnie als naar
(1) (P.) Eerste echt verhaal wegens de bloedige massacre,
Niet door de goede ^ « r ^ r y , maar door de ^dWforjte» van de
Compagnie van den /fr. ^/z^zVr onder de weerloze Gemeente
te Rotterdam aangericht, Op Saturdag avond den 3. April 1784,
vervat in een brief van een Rotterdammer aan zyn vriend in Middelburg enz. Tweede druk. Z. j . 14 blz. in-8.
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gewoonte aantreden zou voor het Boterhuis in de Prinsenstraat, was daar zulk een menigte volks op de been, dat
het den adelborsten bijna onmogelijk was zich te verzamelen.
Er was rondgestrooid dat er >zoo mooy zoude gezongen worden in de Princestraat." Dit gerucht was ook
ter oore gekomen aan Kaat Mossel. Keet Swenke had
het haar door haar »Jongetje Pietje genaamd'* laten
zeggen. Zoo togen dan Kaat Mossel, Keet Swenke, de
vrouw van Abkenius, stads heibaas, de vrouw van David
van Breen, de dochter van de turftonster Morel, de
dochter van Casteling, vrouw Groothuijzen, eene appelvrouw, aan Kaat niet bij name, en nog eenige andere
vrouwen, bij haar in 't geheel niet bekend, over de
Luyzenmarkt, langs Breedstraat, Vogelenzang en Nieuwe
Markt naar de Prinsenstraat. Toen ze er aankwamen,
was het er reeds bezaaid van volk. Dat was een kolfje
naar Kaat Mossels hand. Een goed plaatsje werd opgezocht. Vlak bij het huis van den timmerman Roode,
op de stoep van den goudslager vat zij post. Al was
zij ook reeds 61 jaar, zoo'n opstootje was haar naarden
zin. Wachtende op het heerlijk schouwspel van het optrekken der wacht, kon het geen kwaad zoo tusschenbeide den geest eens te verfrisschen. Al spoedig klonk
het uit haar mond: *Toe jongens, heb je luy niet meer
voor ons Prinsje over?" En het volk begreep het. Ze
kenden Kaat Mossel op en top, men wist dat het bij
h££r het hoofdkantoor van alle goede gaven was; en
»Oranje boven!" » Hoezee!" klonk het uit den mond
der jongens, die in de boomen geklommen waren om,
van daar uit, het tooneel op hun gemak te overzien, en
van de lippen van het volk, dat in dichte drommen de
Prinsenstraat vulde. En nog en nog eens roept zij zelf:
Hoezee! Oranje boven! en 't kost niets geen moeite tot
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driemaal toe bij 't volk een echo voor dien uitroep te
vinden. Wel ontkent zij later, dat zij heeft geroepen en
beweert zij, in haar eerste examen, dat zij te dier tijd
al sinds drie weken >zoo schor van verkouwentheid"
was, dat zij geen geluid kon geven, maar naar den loop
der verhooren komt ons de vraag van den Hoofd-Officier
gewettigd voor, >of haar schorrigheid niet is veroorzaakt
door haar Oranje boven roepen?"
Eindelijk trekt de wacht op. Zou 't nu nog mis
wezen ? en zij heeft daar straks nog tegen een zeker
vrouwspersoon gezegd: »Het zal van avond wel lukken,
ik heb ze ieder een flesch wijn beloofd." Elzevier moest
vernederd, zijn compagnie uit elkaar gedrongen worden,
en zou dat nu ze/^r mis loopen ? Neen, dan medegedrongen en het manvolk nog eens aangespoord. >Toe
jongens, haast u, ik heb je ieder een flesch wijn beloofd.
Elzevier en de Compagnie naar de d
" Is ook
dat, volgens haar getuigenis, een half jaar later voor de
Gecombineerde Vergadering afgelegd, een leugen, zelf
erkent zij dat zij »Als zij een vroolijkheid in het hoofd
had gehad," en dat beteekent bij haar als zij een borrel
gedronken had, wel mee zou gedaan hebben, en er is
alle reden te gelooven, dat zij dien avond niet nuchleren was.
't Was een moeilijke tocht voor de wacht. Omgeven
door een joelende menigte, die alle mogelijke Prinsenliedjes zong, was 't geen wonder dat luitenant van Zwyndrecht ten laatste commandeerde >laadt 't geweer!" Dat
hielp aanvankelijk. Dringers en dringsters hielden een
weinig af. Maar op nieuw begon het gejoel. Gerrit
van den Pais, makelaar in den Oppert, o. a. had tusschen
die menigte eenige vrouwspersonen gezien »die liederen
zongen vervuld met de woorden Hoogheid, Prins, Oranje
en waarin o. a. telkens voorkwam > en ons Prinsje boven,

boven, en ons Prinsje bovenal." Een der zangeressen had gezegd >toe Kaatje, help ons nou." Maar
Kaatje kon niet meer, zij antwoordde ik ben al
schor. Zoo ging het, soms met geveld geweer, altijd
onder vreeselijk gedrang, maar toch zonder dat er
geschoten werd of burgerbloed vloeide, door Halsteeg,
langs Nieuwmarkt, Kaasmarkt en Lamsteeg naar het
Stadhuis.
De brandende toortsen werden op de straat in de
Gasthuissteeg neergelegd. Maar 't was alles behalve rustig
en de adelborsten waren verplicht aan de beide zijden
van het Stadhuis een cordon te formeeren. Ook Kaat
Mossel hielp daar de onrust vergrooten, door opruiende
taal. Vlak tegenover het Stadhuis had zij post gevat op
den stoep van den kleermaker Mannie(i). Wel ontkende
zij hardnekkig in hare verhooren daar te zijn geweest,
maar het legio getuigen dat er haar had zien staan, wederlegt deze ontkentenis geheel. De indruk, die de nieuwe
uniform der adelborsten op haar maakte (sommigen vertellen dat deze dien dag voor het eerst met wit lederen
broek en vest uitgemonsterd optrokken) was overweldigend
genoeg om haar den uitroep te ontlokken: > 't staat mooy
doch evenwel Oranje boven!" Dat was olie in 't vuur.
Het > onbehouwen geschreeuw door de menigte dien avond
gemaakt" werd er door aangewakkerd en jongens, vrouwlieden en schippersgasten, waaruit, volgens Kaat's eigen
getuigenis, die menigte bestond, zullen ook daar wel

(i) In de reeds meer genoemde collectie bewijsstukken op het
Rijks-Archief is te vinden een «Request aan... die van de Weth.
der Stad Rotterdam van een menigte Leveranciers en Kleermakers 5
als Schuldeischers van de Leden des vernietigden Vrycorps aldaar."
Dit curieuse, gedrukte stuk is geteekend: Pieter Mannie.

hebben ingestemd met haar Oranje boven. Het betrekkelijk ferm optreden van de wacht deed de toeschouwers opdunnen en van lieverlede keerde de rust weder
in de straten van Rotterdam.
Het was echter de eerste maal geweest dat de wacht
tot eigen lijfsbehoud zich gereed had gemaakt tot vuren
en van 22 Maart af nam de spanning tusschen adelborsten
en gemeen toe, zoodat op 3 April dit verweer ernstiger
vormen aannam.
Uitvoerig zijn de verhooren die over dezen eersten
oploop handelen en menigmaal werd Kaat geconfronteerd
met de lieden, wier getuigenis zij, zonder blikken of
blozen, voor onwaar verklaarde. Ik schrijf geen verbaal
der terechtzittingen en kan dus veilig tal dier verhooren
voorbijgaan. In haar derde examen op 12 October 1784
ondergaan, deelt zij echter de reden mede, waarom de
kleermaker Mannie haar zou willen bezwaren. Die verklaring van Kaat is te karakteristiek voor de kennis van
haar persoon, om haar hier niet te vermelden. Zij verhaalt
dat zij 16 a 17 jaar geleden »aan P. Mannie, die de
kleermaker van haar tweeden man was, verboden had
geen kleederen hoegenaamd voor haar man te maken
alzoo hij slegt van betalen was, tog maakte Mannie een
jas voor hem, die hij in de Lombaerdt bracht, dat zij
zulks bemerkt hebbende het voorsz. Lombaerdbriefje aan
P. Mannie in betaling had gegeven, waarover hij toen
ter tijd te onvreede was en haar sedert dien tijd kwalijk
heeft willen aanzien, laat staan tegen haar spreken, en
dat hij nog op de laatste gepasseerde wapenschouw, terwijl zij stond voor de stoep van Jan van der Hof aan
de Kaasmarkt met Kaatje Tinberge, dezelve Pieter Mannie
tegen haar gezegd heeft, terwijl hij als adelborst onder
de Compagnie No. 9 stond: Donders Blixems, Weerligts
kind."
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Van beide zijden voelde men, naar 't scheen, dat in het
gebeurde op 22 Maart het zwaartepunt der beschuldiging
van oproermakerij tegenover Catharina Mulder moest
worden gezocht, want tot in het kleingeestige bleef men
aan kleinigheden hangen. Of zij al of niet een hoed op
had, op dien bewusten 2 2sten, werd op 't nauwkeurigst
onderzocht en de belangstelling in den schoudermantel,
welke zij te dier gelegenheid droeg, heeft tot op den
huidigen dag den inventaris doen bewaard blijven van
dat deel harer garderobe. Zij bezat te dier tijd drie
ischoermantels, ééne roode gebloemde, één oude blauwe
met bloemen en één met parken en allerhande soort
van bloemen.*' 't Had wat voeten in de aarde om uit
te maken welke gedragen was op dien bewusten dag.
>Een roode," beweerden verscheiden getuigen. Dat kon
niet, zoo verzekerde Kaat bij den aanvang van haar
zevende examen op 9 Februari 1785. Haar roode schoudermantel had ze »den 5 Mei 1783 geleend aan Plonia
van den Berg, wonende in de Zonneblomsteeg, welke
dezelve buyten haare ordre in de Lombaert gebragt heeft,
alwaar dezelve op den 22 Maart nog stond, als zijnde
eerst kort voor de Rotterdamsche Kermis door Pleun
van den Berg gelost." Maar in den verderen loop van
't verhoor weet zij zich niet juist meer te herinneren of
de «voorseyde schoudermantel" op den 22sten Maart al
niet gelost was, dog zoo ja, dan zeker te weten dat niet
zij, maar haar dogter Lena, die dien avond met haar
liefste was gaan wandelen, dezelve mantel als toen om
gehad heeft. Welke van de drie het echter waarlijk geweest is, blijft in 't duister.
't Was 3 April 1784, De zwarte Compagnie zou weder op wacht komen. Kaat had het, toen zij haar ledige
emmers haalde, van vrouw Casteling, die in de Prinsenstraat woonde, vernomen. Deze laatste was, wij hooren
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dit uit Kaat's eigen mond, bij haar negende examen,
erg bezorgd voor haar! en om haar vrij van verdenking
te houden, verzocht zij Kaat 's avonds op warm brood
en chocolade. Nu was 't zeker ongelukkig dat de woning
van vrouw Casteling zoo dicht bij de loopplaats lag,
want daardoor was er veel aanleiding voor Kaat om ook
eens te kijken bij het toenemend tumult en kon deze
vriendelijke invitatie niet geheel de verdenking opheffen,
die er na den 2 2sten Maart op haar rustte. En het was
rumoerig in de Prinsenstraat. De jongens, door alle tijden
een onmisbaar bestanddeel bij opstootjes, hadden ook
nu de boomen tot hun observatiepost gekozen en uit
de takken klonk het: >al buigen de takken in de Boom,
al evenwel blijft Oranje schoon." Dat ex-temporé-lied
eischte applaus en het volk beantwoordde het met een
daverend hoezee en Oranje boven. Nog altijd liet de
wacht zich wachten. Onder de aanwezigen was ook een
dronken sleper. Op Elzevier gebeten, omdat deze hem
werk geweigerd had, daar hij een Oranjeklant was, stond
hij op den afwezige te schelden: De d
moet er van
avond onder. Hij heit me op 8 Maart werk geweigerd,
omdat ik Oranje droeg en zou men dat verdragen en
zoo'n vorst niet mogen vereeren, daar hij ons van 't
Spaansche juk ontrukt en tot een vrij land gemaakt
heeft!" Eindelijk is de compagnie bijeen. Luitenant van
Zwyndrecht, met het commando belast, verzoekt de menigte met vriendelijke woorden ruimte te maken, maar
't helpt niet. Eén uit het volk antwoordt brutaal: »Wij
gaan voor den d
niet weg, gijlieden moet terug,
Oranje moet boven, Elzevier onder en het vrijcorps na
den d
" Toch zet de troep zich langzaam in beweging in de Prinsenstraat, 't Is echter voor Kaat al te
erg in 't geheel geen werkzaam deel aan deze demonstratie te nemen. Ziet zij daar aan den rechtervleugel

dien gehaten Wishoff (i) niet, den man, die aan den zoon
van den stadsbode van Eek, >een familiaar vriend van
haar," op den 2 7 sten Februari verboden had als tamboer het Wilhelmus te slaan. Dat kon zij toch wel eens
even probeeren of zij dien niet van de compagnie kon
afdringen. Met de bij haar staande vrouwlui beproeft
zij 't, maar 't lukt niet. Zij heeft echter daardoor ook
haar deel bijgebracht tot de algemeene verwarring. En
die wordt altijd grooter. Daar vliegt van het huis »De
gouden hamer" af de eerste steen naar de compagnie.
Dat moet, zoo verzekert Hendrik Walters, knecht in de
Branderij van Otte den Romer, die op de stoep vlak
naast »De vergulde Hamer" stond, Kaat Mossel gedaan
hebben. Hij had haar die >bij hem zeer wel bekend
was voor Kaat Mossel" daar zien staan, een stroohoed
met gebloemde voering ophebbende. Welke haar blauw
voorschoot, waarin iets zwaars scheen te zijn, achter om
haar lijf had vastgemaakt; waaruit hij deposant begreep
dat er steenen in waren en wel te meer omdat hij alstoen door een andere vrouw hoorde zeggen: »Kaat
Mossel, bewaar je steenen nog wat, wij zullen ze straks
wel nodig hebben, wij zullen ze op de Nieuwe Markt
wel krijgen." Ofschoon gewoonlijk de weg langs de
Nieuwe Markt liep, trok van Zwyndrecht nu de Prinsen(1) De verbittering tegen Jacobus Wishoff, adelborst der compagnie no. 9, blijkt vooral uit hetgeen zijne moeder mededeelt in
haar verhoor voor de Gecombineerde Vergadering. Zoo zongen
de jongens voor haar deur: »Wat een klugt, wat een klugt, Wishoff die is op de vlugt, hij is gaan lopen, men zal hem het vel
afstroopen en schieten hem in den rug." Of: »Wishoff is een
nobele held, hij heeft er drie in een schoot geveld." Wishoff zelf
was naar Amsterdam gegaan, daar hij meende zijn leven niet
zeker te zijn, en woonde bij de Wed. du Trois in de Lange
Kerkstraat.
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straat uit, volgens een gelijktijdige brochure (i) > omdat
er met Compagnie 10 afgesproken was elkander in de
Goudsche Wagenstraat te ontmoeten." Aan de Baanstraat werd het gedrang zoo hevig, dat van Zwyndrecht
zijn 60 manschappen kommandeerde een carré te formeeren, zonder aarzelen bevel gaf tot laden en onmiddellijk daarop, kort achter elkaar, tweemaal liet vuren.
Dat hielp. Wie eerst sarde, vluchtte nu. Van die algemeene ontsteltenis maakte de commandant gebruik en
langs Breestraat, Goudsche Wagenstraat en Hoogstraat
ging het naar het Stadhuis. Was de indruk van het
robuste doortasten van van Zwyndrecht sterk genoeg
om dien weg ongehinderd te gaan, aan het Stadhuis stak
de storm weder op. Een man in blauwe kiel gekleed,
riep op eens uit: »laten we de steenen maar uit den
grond halen en ze maar dood gooijen!" en als antwoord
daarop vlogen er een 5 a 6tal keien tusschen de gelederen.
Nogmaals vuurden de adelborsten, de alarmklok werd
geluid, meerder compagnieën kwamen onder de wapenen
en van lieverlede werden de samenrottingen minder.
Waar was Kaat nu gedurende deze ernstige botsingen ?
De verhooren omtrent de voorvallen van den 3den April
zijn zoo tegenstrijdig, dat men moeilijk voor vast kan
aangeven wat waarheid is. Ik meen echter, dat wij ons
den gang der zaken als volgt moeten voorstellen: Het
was de volbloed Oranjeklante te machtig haar doodelijken
haat jegens de patriotten geheel te beteugelen; vooral
nu zij zoo dicht in de nabijheid harer partijgenooten
was. Vandaar haar aandeel aan het begin van het
tumult. De 59Jarige vrouw was echter nog te levens(1) Echt verhaal... by gele genheid van het optrekken der
burger-compagnie schutters no. 9. Dordr. Z. j . (1784) 12 blz.iu-8.
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lustig, dan dat zij zich moedwillig in het vuur der adelborsten zou hebben gewaagd. Vrouw Casteling, wier
gast zij was, werd bovendien zoo zenuwachtig, toen zij
het schieten hoorde, dat Kaat welstaanshalve niet anders
mocht doen, dan haar ter zijde staan. Die weduwe, van
haar zelven heette ze Sophia Luk (i), ontstelde zóó, dat
er geneeskundige hulp bij noodig was. De knecht van
den chirurgijn Ketelaar, Willem van Sitteren, hielp haar
en maakte haar o. a. met azijn weer bij. Die chirurgijnsknecht nu werd door vrouw Casteling als getuige genomen. Zij wees hem op Kaat Mossel en zeide: »Dat is
nu Kaat Mossel en nu kunt ge oor- en ooggetuige zijn
dat zij niet bij de wacht is; ik had jammer met haar
omdat zij zooveel vijanden heeft en daarom verzocht ik
haar bij mij. Behalve dezen dienaar van Esculaap, waren
Bos, de koornmeter, vrouw Groothuijzen, Emmetje, de
naaister en meer anderen bij vrouw Casteling in huis,
toen zij flauw viel. Getuigen genoeg dus om te constateeren dat gedurende de eerste uren van het tumult
Kaat geen deelneemster aan of toeschouwster van de ongeregeldheden was. Ook is het boven bedenking dat
Kaat 's nachts bij haar gastvrouw gebleven is. Toen
te drie uur in den nacht de alarmklok ophield te luiden,
ging zij met de dochter van vrouw Casteling naar bed.
Minder zeker is het echter voor mij of zij in dien tusschentijd nog niet eens even is gaan kijken. In menig
schotschrift, in dien tijd van patriottische zijde uitgegeven,
wordt zij vooral om het op den 3den October 1784
voorgevallene als hoofd der oproermakers genoemd (2).
Zoo leest men in 7 Ö/TM^W ^//y^* <^/£ (3): >C. CAAT
(1) Register Crim. der Notulen Dl. III, bl. 6 verso.
(2) Register Crim. der Notulen Dl. III, bl. 5 verso.
(3) Zie Bijlage I.
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U zy de eer, U zy de Lof, U zy de Roem
van 't voorgevallene op den derde der Vierde Maand in
uwe £^00r& «Sfod', vaart voort, weest spoedig in de uitvoering van uwe aanslagen, opdat gy ten einde van U
doelwit geraakt." Heeft zij een zoo weinig werkzaam
aandeel aan het oproer gehad, dan kan alleen de eigenaardige verhouding, waarin zij, zoowel tegenover het volk
als tegenover de Oranjegezinde grooten en het Hof van
den Prins stond, aanleiding zijn geweest voor uitingen
als de hier boven aangehaalde.
Een voorval uit haar leven, waarvan in de verhooren
geen melding gemaakt wordt, omdat het niet met de
onlusten te Rotterdam in verband staat, maar waarvan
Ysbrand 't Hoen, Procureur-generaal van den Hove van
Holland, in een door hem eigenhandig geteekend stuk (i),
gedateerd 24 Juni 1784, verslag deed, geeft aan dit vermoeden eenigen grond. Het is eene vermakelijke bijdrage
tot de kennis van de averechtsche wijze, waarop de Prins
en zijne partij zich populair zochten te maken, en mag
in 't levensverhaal van onze Kaat niet ontbreken.
Het schijnt, dat er reden is geweest om te onderzoeken of Kaat zich alleen den 13den of ook andere dagen
in den Haag bevonden had. Dit verslag bevat ten minste
wat»met alle naauwkeurigheid onder de hand geïnformeerd"
was van »het geene dat zeedert Vrijdag den 11^ deezer
maand, tot Woensdag den i6«" daar aan volgende betrekkelijk zeekere zaaken alhier in 's Hage is gepaseert."
Omtrent Kaat's bezoek op den i3den Juni deelt het
het volgende mede:
>Op Zondag den 13°* deezer des morgens tussen tien
en Elf Uuren, was aan 't huijs van zeekere Pierre Lavoine, Domesticq van Zijne Hoogheid, den Heere Prince
MOSSEL/

(1)

Rijksarchief, 10 blz. in-fol.
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Erfstadhouder wonende op de Prince gragt alhier gekoomen een wagentje, waar in zig bevonden ses, zoo mans,
als vrouwspersoonen, die alle zoo wel als de Paarden
van 't voorsz. Wagentje waaren opgeciert met Oranje
Linten, dat onder de voorsz. vrouwspersoonen zig bevonden, zeekere Caat Mossel en nog een vrouwspersoon
genaamt Cornelia of Ceetje woonagtig te Rotterdam,
welke gem. Lavoine, een geruimen tijd geleeden, nog
eenmaal te Rotterdam ten huize van zeekere Juffrouw
de Lange hadde gerencontreert, sonder de verdere persoonen te kennen, dat gemelde ses persoonen aldaar van
het wagentje zijn afgestapt, als wanneer meer gemelde
Caat Mossel, een brief, waar in geslooten was een vers
op het afsterven van den Heer van der Capellen tot
den Pol (: welk voorsz. Vers door de vrouw van gemelde Lavoine aan Scheepenen van 's Hage, volgens
informatie, zoude geexhibeert weezen:) heeft overgegeven.
Dat gemelde ses Persoonen na verblijf van een half
uur aan 't voorsz. huis weder van daar zijn vertrokken
en zig hebben begeeven na de Parade plaats. (Volgens
een vlugschrift dier dagen (1) was Prins Willem de V
er bij tegenwoordig.) Dat na dat het voorsz. wagentje
met gemelde Persoonen aldaar een zeer korte tijd hadde
stil gestaan verscheide menschen zig derwaards hebben
begeeven, dat onder die menschen geweest zijn eenige
weinige officieren, en daar onder de Overste van der
Hoeven (het JEV^/ fong-/ noemt nog de Heer Schmidt,
Majoor van de Hollandsche Guardes), van het Regement
Guardes Dragonders, die aan de Persoonen zig toen nog
(1) Echt berigt wegens de receptie van Kaat Mossel, op de
militaire parade in 's Hage, op Zondag den 13. Juny 1784. Te
Rotterdam, By Hof hout, in de vrede bazuyn, 1784. 8 blz. in-8.
Gemeente-Bibliotheek.
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in 't voorsz. Wagentje bevindende, heeft gevraagd, wie
zij waaren, en tot antwoord heeft bekoomen, dat zig
daar inne meede bevond bovengemelde Caat Mossel.
(Kaat was »in 't wit gekleed en opgeschikt met een Oranjelint van het breedste soort om het Lyf, en één een weinig smalder met een dito Cocarde op de muts") (1).
Dat kort daarop de voorsz. ses Persoonen van 't gemelde Wagentje afgekoomen zijnde zich hebben begeeven
bij of voor de officieren (het isV/*/ fonff/ zegt » dat Zijne
Hoogheid ze met drie gedistingueerde buigingen salueerde,
die door de Rotterdamsche stoet door twee neigingen
beantwoord werden") en aldus de Parade hebben gezien,
en daar na zonder eenig geroep of geschreeuw te maaken
weder op het voorsz. Wagentje zijn geklommen, en daar
meede weeder zijn gereeden na het huis van den voorn.
Lavoine, alwaar zij dien middag hebben gegeeten, en
tussen drie en vier uuren weeder van daar zijn vertrokken, na Scheeveningen, alwaar zij in de herberg van
zeekere Betting, (in de herberg »'t Jagertje") zig een
uur opgehouden, en, na thee gedronken te hebben weederom van daar zijn vertrokken, zonder dat meede daar
ter plaatse eenig geroep of geschreeuw door hun is aangeregt geworden, dat ook nog dien zelve dag het voorsz.
Wagentje zoude gereeden zijn na de Oranje Zaal." Dit
zou (zoo weet het -£V^/ fon^/ ons te vertellen) onmiddellijk na de parade zijn geschied. Nauwelijks
toch hadden zij gehoord, dat de Prins volgens gewoonte naar het huis in 't Bosch wandelde, of zij gelastten
den koetsier Z. H. achterop te rijden. Aan de brug van
de Koekamp achterhalen ze hem, verlaten het rijtuig,
groeten hem, worden > met een gelaat van buitengewoone
vergenoeging op het allerminnelykst" wedergegroet, maar
(1) Echt berigt, bl. 5.

niet aangesproken. »Mogelyk," voegt de auteur er sarkastisch bij, >dat om de menigte van Aanschouwers,
Zyne Hoogheid dit gemeid heeft om het gezelschap niet
te Confusioneeren, of om andere redenen." Door het
middagmaal hen aangeboden bij »L'Avoine, een der
eerste Lakeijen of Knegts van Zyne Hoogheid" werd
deze teleurstelling goed gemaakt.
De Procureur-generaal was verder, en hieruit leeren wij
de aanleiding tot het bezoek kennen, > eerst bij monde
van bovengenoemde Lavoine en deszelfs Swager Jan
Hoeting Junior, Coopman te Rotterdam en daarna door
een missive van den laatste in dato 21 dezer, ten deze
gevoegd, geinformeert dat bovengemelde Caat Mossel in
't begin van deeze maand is gekoomen aan 't huis van
zeekere Juffrouw Huisman, woonende op de Delfsevaart,
binnen Rotterdam, en aldaar heeft ontmoet zeekere
Ignatius Jansen, Lieutenant ter Zee, ten diensten deezer
Lande, die haar onder andere vraagde, of zij Caat Mossel
wel andermaal na 's Hage zoude willen gaan, dat hij
Jansen alle de kosten zoude betaalen, en denkelijk met
een ander Rijtuig in persoon zoude volgen, Dat gemelde
Caat Mossel daar op gezegt had derwaards niet te willen
gaan ten zij zeekere Cornelia Swenk meede ging, en dat
zij aannam het zelve aan gemelde Cornelia Swenk voor
te stellen.
Dat gemelde Kaat Mossel en Cornelia Swenk vervolgens op den 9den Junij zijn gekoomen in het Logement
het Swijnshoofd te Rotterdam, alwaar zij aan de voornoemde Lieutenant Jansen hebben beloofd zig naar
's Hage te zullen begeeven.
Dat gemelde Jansen daar op aan haar Caat Mossel
en Cornelia Swenk voor de wagenvragt heeft gegeeven
Neegen Guldens, met bijvoeging, dat zij dan ook de
daar op volgende Sondag vast moesten gaan, vermits er
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een heer (1) was, die haarlieden gaarn zien wilde, en
dat hij des Saturdags zeeker bescheid zoude geeven of
hij in persoon zoude meede gaan en dat ingevalle zulx
niet konde geschieden, hij Jansen zorg zoude dragen
dat zeekere tweede Chirurgijn, dienende op 's Lands
schip van Oorlog Prins Frederik, hun op de Parade in
's Hage zoude ontmoeten, om hun dien heer, die haarlieden wenschte te zien, te wijzen."
Zulk een ontvangst bracht er zeker niet toe bij om
haar bescheidener te maken in haar optreden tegenover
de voorstanders der volksregeering. Onder hare eigene
partij wekte de aandacht, die Kaat tot zich trok, den
naijver harer zusteren. Ook daarvan is ons een staaltje
bewaard gebleven. Op den i9den Juni 1784, 's avonds
elf uur, had er een zeer geanimeerd gesprek plaats tusschen Martijntje Kalf, Arnoldus Otjens, Pieter van Oers
en Jan Spindel. De compagnie n°. 2 van den Heer
Obreen was opgetrokken. Onder anderen kwam ook
Kaat Mossel ter sprake, want Martijntje had door haar
uithooren aan Spindel de bekentenis ontlokt: »Er wordt
zooveel over Kaat Mossel gesproken, maar gij zoud haar
de baas wel zijn." Martijntje ontkende dit niet, maar
beweerde: >Ja jij lui zijt geen Prinsluij," en als vrouw
Spindel beweerde dat Kaat »ook al geen knip voor haar
Neus waard" was, liet Martijntje er op volgen: »Daar
word meer van Kaat Mossel gesproken als het inderdaad is." Otjens vond dat ze maar gebruikt werd als
een »werktuig van de grooten" en Spindel achtte dit
niet zoo vreemd, want »daar de duijvel niet komen kan
daar stuurd hij ordinair een oud wijf (2).
Het toppunt harer bekendheid en populariteit was wel
(1) Hier mogen we zeker wel aan den Prins denken.
(2) Register der Crimin. Notulen I.
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dit jaar 1784. Wat de reden geweest is, waarom de
Prins bij missive van 16 Juli 1784 (1) verzoekt bekend
gemaakt te worden met het verblijf van Catharina Mulder, alias Kaat Mossel, op Maandag 5 Julij passato, en
wel »in 't bijzonder van Elff uuren voor- tot twee uuren
na den middag," heb ik niet kunnen ontdekken, 't Ligt
echter voor de hand dat er geruchten zullen geloopen
hebben, die het noodig maakten te bewijzen dat zij op
dien datum niet in den Haag en dus ook niet aan het
Hof was geweest. Was dit het doel, dan waren de inlichtingen, die de Hoofd-Officier J. A. van der Hoeven
den 22 Juli d. a. v. aan Z. H. deed toekomen, nadat
hij >zoo spoedig als het hem mogelijk was geweest
de gerequireerde information (had) ingenomen," ten
deele ten minste voldoende. Op Maandag den 5den
dier maand had Kaat van zeven uur 's morgens tot
twaalf uur 's middags, met haar mosselwagen, gezeten
op de Nieuwe Markt, voor het Zakkedragershuis. Verscheiden zakkedragers hadden haar daar gezien; ook
waren Carel van Rijn, Priseerder van het Beestiaal en
Pieter Boele, Keurmeester van de Hal, aan haar wagen
geweest met Nicolaas Vergeer, van Ouderkerk aan den
IJsel, die gaarne Kaat eens wilde zien en spreken. Om
twaalf uur ging zij met haar wagen naar huis, maakte,
geholpen door Dirkje Langius, weduwe van Lambertus
Melon, voor haar deur een partij mosselen schoon, en
kookte die. Hiermede waren zij tot 4 uur bezig. Te
half vijf is Kaat wederom »met haar wagen met mosselen
gaan zitten aan het bruggetje voor de Schotse steeg,"
waar zij gezien is door Clasina van Leeuwen, huisvrouw
van Pieter Struik en door Catharina Tintberge, huisvrouw
van Bruines Blom.
(1)

Processtukken in zake C. Muller; zie bl. 177.
13
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Welken indruk de gevangenneming van de beide vriendinnen, Kaat Mossel en Ruige Keet, op hare partijgenooten moet hebben gemaakt, laat zich wel begrijpen.
Kaat, door een harer tegenstanders op de volgende wijze
beschreven:
Stadhouderes van 't Grauw, 't vermaak van laffe Grooten,
Het blinde werktuig van hun snood-baatzuchtig doel!
De lust van 't Hof! De schrik der beste Stadgenooten!
Een Helleveeg, geneigd tot onrust en gewoel.
Kaat Mossel, zo berucht in dees beroerde dagen,
Die op der braven naam den vuilsten laster braakt,
En voor 't 0rtf#/> 7/#/J gelijk een Bulhond waakt,
Pronkt hier, met de oproerleus, by haren Mossel wagen (i).

Kaat, door hare vrienden in de hoogte gestoken, door
hare vijanden beurtelings gehaat en gevreesd, zoo op
eens van allen invloed beroofd te zien, 't was eene gebeurtenis bij uitnemendheid binnen Rotte's veste. Nu
zij gevangen was, ontbrak het natuurlijk ook niet aan
lieden, die haar durfden sarren en menige prent en gedicht is nog daar, om te bewijzen met welke onedele
wapens men haar te lijf ging.
Voor gewone menschen onder gewone omstandigheden
zou, na eene > incarcerering" weinig kans meer bestaan
om van zich te doen spreken. Maar zij heeft er voor
gezorgd dat de tijd harer gevangenschap niet zoo eentoonig verliep als van anderen, en het verhaal daarvan,
zal den belangstellenden zeker niet als de meest dorre
en droge harer lotgevallen voorkomen.

(i) Onderschrift onder een plaatje eene vrouw voorstellende
die bij een mosselwagen op een brug of gracht staat. Polsen,
armen, hoofd en muilen zijn versierd met Oranje. Muller, Historieprenten n°. 4557, Scheffer, jft?/WW. ///«j/r. n<>. 1378.
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De Gecombineerde Vergadering had reeds bijna drie
maanden hare zittingen gehouden tot het verhoor der bij
de onlusten betrokken personen. Kaat Mossel had nog
slechts een viertal verhooren ondergaan. Zij had dus
nog geen gelegenheid gehad om de heeren eens uit te
leggen wat zij bedoelde met: >voor den Prins zijn." Zij
verstond daardoor, zoo vertelde zij in Maart 1785, bij
haar 9de examen, »dat zij gelijk meer anderen de(n)
Prins eer bewijst op zijn geboortedag, hebbende zij zulks
sedert A°. 1748 gedaan." In het openbaar had zij daar
steeds blijken van gegeven door het stellen van bogen,
het hangen van kroonen en het branden van kaarsen.
In haar jonge jaren kwam daar »het zingen van Princedeuntjes en het roepen van Hoezee, Oranje boven" bij,
maar dat deed zij sinds jaren niet meer.
Het was 28 November. De oudste dochter van Willem V, Prinses Frederika Louisa Wilhelmina, vierde haren
i4den verjaardag. Kaat vergat ook in haar hok geen
der verjaardagen van het Oranjehuis en onder het Stadhuis verleerde zij de gehechtheid aan de leden van
's Prinsen geslacht niet. Reeds dagen lang had zij het
er op gezet dien dag feestelijk te herdenken. Om ons
een juist denkbeeld van die feestviering te maken, moeten
wij trachten ons zoo goed mogelijk de plaats voor te
stellen, die het tooneel der festiviteiten was. De kelderverdieping van het Stadhuis, (dat toen aan de zijde van
de Hoogstraat nog prijkte met een schoonen gevel en
hoogen trap, vrij wat sierlijker dan de stijve hardsteenen
pui, die nu 't gebouw ontsiert), bestond uit gewelven
door muren onderschraagd en gescheiden, zoodat tusschen twee muren zich een diepe nis vormde, die niet
door een schot tot een kamer gemaakt werd, maar waarvoor men ijzeren hekken geplaatst had. Een dezer nissen
nu, 't best té vergelijken met een overkluisd wilde-bees-
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tenhok, was door een gang van de straatmuur gescheiden
en lag zóó, dat men, door een tralievenster, van de straat
af in het hok kon zien. Dit was de zoogenaamde gij zelkamer en hier was Kaat Mossel opgesloten. Men ziet
het, heel veel egards had men in dien tijd voor een gevangene niet, zelfs al behoorde zij tot het zwakkere
geslacht. De verjaardag der Prinses viel op Zondag.
Het was toevallig, maar de cipier was 's avonds op
bezoek bij zijn vriend Maarschalk op de Hoogstraat. Het
hek was dus van den dam en geen schooner gelegenheid
dan deze om feest te vieren. Ziet, het begint van lieverlede lichter te worden in de verblijfplaats van Kaat. Een
negental eindjes kaars, zuinig bewaard, worden aangestoken en op het dwarsijzer geplaatst, dat de traliën van
haar hok verbindt. Tusschen iedere twee traliën een
eindje, dat is eene illuminatie, zeker eenig in hare soort.
Maar— bij vreugdevuren dient een feestdronk. Dat heeft
Kaat ook begrepen. De borrel brandewijn, dien men haar
eiken morgen deed uitreiken, had zij mede al sinds
dagen bewaard, citroenen heeft zij van haar dochter gekregen, ook suiker, zij verstaat de kunst van punch bereiden zeer goed en spoedig vervult de geur der warme
punch, die ze in een koffieketeltje gemaakt had, gijzelaarskamer en gang. Ook aan gezelschap ontbreekt het
niet. De invitaties zijn voor dezen feestavond bepaald
reeds vroeger uitgezonden, want behalve Christina Bakker,
die gedurende 18 weken het vertrek met Kaat deelde,
komen Aaltje Langenberg, de schoonmaakster; Eva van
Hoofd, de jongste, en Ant de beëedigde meid van den
Cipier aan de buitenzijde van het hek. De glazen worden lustig vol geschonken; Kaat wordt luidruchtig en
vroolijk en vergeet geheel haar stijfheid en dikke beenen, waarover zij twee dagen te voren nog geklaagd
heeft tegen hare dochter, die 's avonds even voor de
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tralies van het buitenvenster gekomen was, om eens te vragen >hoe 't met moeder is." Hier moet je wezen ! in het
Hof van Spanjen! en in de Treurkamer! zoo schreeuwt zij
en menig »ontugtig liedjen" wordt er door haar aangeheven. In de buurt, maar zóó dat zij elkaar niet zien
kunnen, zit ook Keet Swenke gevangen. Zij kunnen
echter elkaar wèl toeroepen, als zij wat hard schreeuwen
en 't klinkt door de gewelven: Keet, illumineer je ook
niet? »Wel ja," schreeuwt Keet terug, > waarom niet?"
En nu klinkt het uit verschillende keelen: Hier moet je
wezen! Oranje boven! Zoo wordt het van lieverlede
een waar Bacchanaal. Twee keteltjes punch zijn spoedig
geledigd en daarmede is de gespaarde voorraad brandewijn
uitgeput, maar... Kaat heeft nog rooden wijn. Zaterdags
middags zijn haar, door de schoonmaakster Aaltje, zonder voorkennis van Ant, de beëedigde meid, een flesch
wijn en muizenkeutelen (suikermuisjes) gebracht, met de
bijvoeging: »hetzelve te gebruiken op de gezondheid
van den Prins." Die zal zij nu maar ter eere der Prinses
uitschenken, en twee keteltjes warmen rooden wijn volgen
de twee dito punch. 'Wel had Kaat er nog graag een
flesch wijn bij gehad, maar daar de meid de opmerking
maakte dat het te laat en er nu geen wijn meer te krijgen
was, behielpen zij zich met die ééne. Zoo sterk werd er
gedronken, dat de beëedigde meid, die op een stoel had
plaats genomen, terwijl Eva op een omgekeerden emmer
zat, niet in staat was op te staan, en om twaalf uur met
moeite, waggelend, naar boven strompelde. Was Kaat
kort te voren, tegen half negen, erg hartelijk tegen den
schildwacht, dien zij buiten zag loopen en had ze hem
toegeroepen: »Jongen, ik wou dat je een glaasje pons
had, ik zou het je wel brengen, maar de Cipier wil de
deur niet opendoen, maar jonge drinkt morgen een kan
bier hierover bij Griet, ik zal het voor u betalen," ook
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bij haar begon langzamerhand de invloed van het geestrijk vocht zich te doen gelden en uit haar hok roept
zij tegen Ant: »Ben jij een huishoudster, gij dronke biest",
en sarrend, als sprak zij tegen een derde: »je moet ze
halen want ze kan niet boven komen!" Christina Bakker
vond het zelf wel wat al te erg, zooals Kaat de huishoudster uitschold. Zoo dronken was zij niet. Zij had
haar niet meer dan zes (!!) bierglaasjes zien drinken.
Maar ook Kaat zelf had de hoogte. Aan alle lofzangen
komt echter een einde. De lichten doofden van lieverlede uit, met bezwaarde hoofden en heesche kelen zochten
de gevangenen hare rustplaats op en toen de cipier te
huis kwam, was alles volkomen stil en (zou het niet
voorgewend zijn geweest?) hij weet niet wat er tijdens
zijne absentie is voorgevallen.
Dit huiselijk feestje had niet geheel besloten plaats
gehad. In de Gasthuissteeg, tegenover het tralievenster,
waarop Kaat uitzicht had, woonde een zekere Griet, die
een tapkelder hield. Toen deze nu Zondagsavonds Kaat
hoorde roepen »Ze hebben ze al," liep zij uit nieuwsgierigheid eens over. Wel stond er een schildwacht op
post, maar, al mogen anderen wellicht hun taak serieuser
opgevat hebben, deze belemmerde Griet niet om, door
de tralies en slecht sluitende luiken heen, eens naar
binnen te gluren en te roepen: »Zoo Kaat, je illumineert
mooij." Daaruit ontspon zich het volgende gesprek:
Kaat. >Kun je me wel zien?"
Griet. >Ja, zes kaarsjes kan ik zien branden, meit ik
ben agter 't klooster geweest en 't was er zoo mooij en
je dogter was zoo mooij, en het was alles wel, en daar
was zoo veel volk in huijs!!"
Kaat. »Heb je ook bij Keet geweest, staat alles wel
üon ook
OOK. uit?'
uu?''
uit en is de kroon
Griet. »Ja.'11
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Dat gesprek interesseerde blijkbaar de schildwacht, die
er zich nu ook in mengde en zeide: »Kaat, meid 't is
zoo mooij daar staat een mooij rijmpje aan je deur, ik
heb het gelezen."
Kaat. >Dat is goed!"
Griet. > Genacht Kaat, ik kom straks weer, het is zoo
kout Kaat!"
Kaat. > Griet geeft de schildwacht een zoopje!"
Griet. >Dat yerd... ik, gij hebt het genoeg van noden,
oude ziel, maar ik zal hem een zoopje voor mijne rekening geven. Genacht!"
Was het misschien aan dit gesprek te wijten of hebben
anderen iets gezien en verklapt van deze buitengewone
feestviering? Hoe dit zij, op Woensdag i December d. a. v.
gaf de Heer Hoofd-Officier aan Heeren Schepenen van
Rotterdam kennis: >dat hij geinformeert is, dat op gepasseerde Zondagavond bij gelegenheid van den Verjaardag van Prinses Louise onder het Raadhuis der stad vele
ongeregeldheden met zingen en drinken waren gepleegd
door de aldaar gedetineerde Kaat Mulder alias Kaat
Mossel en de meiden van den cipier Sluiter, en dat door
de gedetineerde zelf eenige kaarsjes tot illuminatie waren
gebrand (i)." Hij had bij voorbaat reeds eenige informaties
ingewonnen bij Christina Bakker, huisvrouw van J. B.
Valkhoff, daar ook gedetineerd, en deelde die aan HH.
Schepenen mede. Dat hierop de cipier Sluiter in de eerste
plaats ontboden werd, spreekt van zelf. Hij was echter
zooals wij zagen, uitgeweest, tijdens deze oranje-vroolijkheid en kon dus weinig mededeelen omtrent den gang
der zaken. Aan de verhooren der schuldigen zelf ont(i) Extract uit het Register der Crimineele Besoignes, gehouden bij de Ed. Achtb. HH. Schepenen der Stad Rotterdam. Woensdag den isten December 1784.
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leenden wij reeds verscheiden bijzonderheden, die met de
feestviering in verband stonden. Er blijft ons nog over
de gevolgen mede te deelen, die het geïmproviseerde
feest voor de hoofdpersoon van ons verhaal droeg. Het
was den rechters duidelijk geworden dat Kaat wel in
verzekerde bewaring, maar daarom nog niet van correspondentie met hare bekenden en familieleden verstoken
was. Van de straat af hadden hare kinderen meer dan
eens met haar gesproken; nu om te vertellen dat de verponding van haar huisje betaald was, d&n, om met een:
* Moeder, je moet goeden dag hebben van je dogter en
zij is verlost van een jonge dogter" haar grootmoederlijk
hart te verblijden. Ook een zekere Hensen of Heynse,
viltemuilenmaker in de Vogelenzang, kwam dikwijls voor
het venster en sprak haar moed in. Deze verdeelde zijne
liefde tusschen Kaat en Keet Swenke en zond voor beide
nu eens wijn, dan eens saucijzebroodjes, gebakken paling
en ééns zelfs karbonade. Binnenshuis was de conversatie
in den regel niet minder geanimeerd. Daar kwamen, om
beurten, de man en zuster van de schoonmaakster der
gevangenis; Kees van de Wal, een vleeschhouwersknecht,
die haar eens een Zeeuwsche rijksdaalder had gegeven
en meer anderen. Soms nam Aaltje de schoonmaakster
wel eens een boodschap mede voor Kaat's kinderen.
Zoo was de boekverkooper H. Arends uit Amsterdam
kort voor hare gevangenzetting eens bij haar geweest
met zijn Rotterdamsche confraters Krafft, Bal en Pieter
van Dijk. Bij die gelegenheid had Arends haar twee
prenten gegeven, waarop Kaat »op een slechte wijze verbeeld wierd." Een der prenten (i) stelde Kaat voor
met Oranjestrikken op een kruis gebonden. Deze prent
( i ) Muller, i*7zj'/<?rzV/*r£#&« n°. 4580. Scheffer, .fo?te?W. ///«j/r.
no. 1386.
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wilde juffrouw Sluijter, de zuster (?) van den cipier, eens
zien en daarom moest Aal gaan vragen of haar dochter
Lena die prent eens brengen wilde. Al deze onthullingen gaven aanleiding tot scherpe maatregelen. De cipier
werd ernstig onderhouden over de plaats gehad hebbende
wanordelijkheden en zuiverde zichzelven zooveel mogelijk
door het volgend certificaat: »Certificatie van den cipier
dat sedert de twee vrouwspersonen Catharina Mulder en
Cornelia Swenk bij mij onder het Raadhuis in crimineele detentie zijn geweest, er geen goederen ofverquikkingen hoegenaamt, voor zoo verre zulks aan mij bekend
is, ten hunnen gebruijken aan hunlieden, in hunne detentie zijn overgegeven als die behoorlijk waren nagezien
en gevisiteerd. Dat zulx meestal door hem zelfs of ook
wel bij zijne absentie door zijne dienstboden is geschied.
»Alles wat tot hunlieder verschooning is gebragt van
onderen tot boven, van Naad tot naad, tegens 't ligt
aanschouwende is bevoelt en betast, dat 't gebak altoos
is doorgesneeden off open gebroken, dat de verdere versnaperingen welke in papieren zijn gebragt altoos zijn
uitgestort, en de Papieren nagezien, of andere papieren
daar om gedaan. Dat de ontbolsterde ockerneuten die
ook verscheijde Reijzen aan hun zijn gezonden altoos
door mijne Dienstboden zijn gebruijkt. En voor mijne
Reekening anderen in de plaats zijn gekogt om aan de
voors. twee gevangenen te geven, tot voorkoming van
niet te kunnen misleijd worden, van zomtijds binnen de
twee schillen briefjes gevult te zijn, om reden mij zulx
in vorigen tijd eens in mijne bediening is voorgekomen.
En voorts ook te betuijgen, niet te weten dat er eenige
Correspondentie hoegenaamt met gemelde vrouwspersonen
tot nog toe heeft plaats gehad.
»Voorts verklare ik ondergeschrevene op den 28 November laatstleden des avonds omtrent 7 a 7J uuren
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uijt mijn huijs te zijn gegaan, naar iemand mijner goede
vrienden in mijn Buurt omtrent het Stadhuijs woonagtig,
alwaar ik was genodigt, en aldaar te zijn gebleven, zoo
als 't mij voorstaat, tot ruijm na de klokke twee uuren."
Er werd eene commissie uit de Schepenen benoemd,
bestaande uit de HH. van der Hoeven, Hoog, de Groot,
Havart en Nijevelt, »om oculaire inspectie in loco te
nemen tot beter verstand van zaken omtrent de conversatie van buiten." Zij rapporteerde dat »de houte vengsters, waar mede de traliën welke in de Gasthuijssteeg
uitkomen, en ligt en lugt geven aan de zoogenaamde
Gijzelkamer waarin de Gevange Kaat Mossel is geplaatst,
van buiten gesloten worden, niet genoeg sluiten, maar een
opening over laten waar door men zien en spreken kan.
Dat ook het binnen luijk waar door het geluijd van
buijten aanmerkelijk belet zoude worden... zoo als zij
Heeren zijn geïnformeert om de benaauwdheid voor te
komen, niet altoos behoorlijk wordt toegedaan. En dat
de binne deur welke gemelde Gijzelkamer van de verdere
hokken scheid, niet altoos gesloten word gehouden."
»Waarop zijnde gedelibereerd is besloten te ordonneeren
dat voortaan met het ondergaan van de Zon zal worden
gesloten, zoo het binnen luijk als de buijten luijken voor
het voorsz. tralie vengster en aan Burgem. zal worden
verzocht de buijten luijken digt te laten maken." De
binnendeur moest ook zooveel mogelijk gesloten gehouden worden.
Zoo vergalde die vroolijke Zondagavond weken en
maanden van Kaat's verder verblijf onder 't Raadhuis.
In 't naaien voor de wantsnijders vond zij eenige afleiding en eenige verdienste, maar voor eene vrouw, die
door haar beroep zoo aan vrije lucht en voortdurende
beweging gewend was, was het zeker een harde zaak, zoolang van beiden verstoken te zijn in een verblijf, dat,
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zonder eenige vergoelijking, door hare rechters zelf een
hok genoemd werd. Dat de opsluiting geen goed deed
aan haar gestel, mogen wij dan ook veilig aannemen en
er was werkelijk misschien in haar minder gunstigen gezondheidstoestand eenige aanleiding tot het verzoek, dat
zij den 10 December 1784 tot de Gecombineerde Vergadering richtte, om hare kinderen nog eens te mogen
zien. »Toenemende zwakte" geeft zij als drangrede
daartoe op, al getuigde de feest viering van 28 November
nu niet bepaald van ziekelijkheid. Eenigen uit de vergadering insteerden den 29 December d. a. v. om spoed
te maken in zake Kaat Mossel, uit hoofde van hare hooge
jaren en van de loopende geruchten van hare vermeerderende ziekte. Na deliberatie werd echter besloten de
doctoren de Monchy en van Noorden op te dragen haar
eens te bezoeken en hun oordeel uit te brengen over de
gezondheidstoestand der gevangene. Reeds dienzelfden
dag voldeden deze aan de opdracht en den volgenden
dag verklaarden zij:
De ondergeteekenden . . . . gevisiteerd hebbende de persoon van
Catharina Mulder.... hebben de eer te berigten, dat voorn, persoon van Catharina Mulder, oud 61 Jaeren, sedert eenigen tijd
gekwijnd heeft aen een algemeene verslapping met gevolg van
eene zugtige zwelling over het geheele lichaam, inzonderheid der
beenen, gepaerd met eene gebrekkige spijsverteering, beide waerschijnlijk veroorzaakt door eene schielijke verwisseling van een
werkzaem in een zittend leven, en door verandering van hare
gewoone spijs en drank; dog dat de toestand van voorn. Catharina
Mulder langsaemerhand in zo verre verbeterd is, dat er van die
ongesteldheid niet overblijft, dan eene van tijd tot tijd hinderende
opzetting van winden en daer uit volgende benauwdheden, invoegen
zij thans buiten eenig gevaer kan gerekend worden.
Rotterdam, den 29 December 1784.
J. VAN
F. W.

Stads Doet.
MONCHY, Stads Doet,

NOORDEN,
DE
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't Is begrijpelijk dat het stelsel van scherper bewaking,
in de eerste dagen na de illuminatie zeker toegepast,
mede oorzaak zal zijn geweest, dat Kaat naar een voorwendsel zocht om in rapport met de buitenwereld te
blijven. Dit trof echter geen doel, ja zelfs werd er den
4den Januari 1785 ernstig over beraadslaagd, of het niet
goed zou zijn, zoo om het ingekomen schriftelijk bericht
van de doctoren »als om het voorgevallene met de
schildwacht, waarbij bleek dat zij van buiten af communicatie had/' »Caat Mossel van onder het Raadhuis
naar een der vertrekken van het tuchthuis te verplaatsen." Dit voornemen werd evenwel op raad der hier
bovengenoemde doctoren, niet ten uitvoer gelegd. Op
11 Januari 1785 toch zonden deze aan de vergadering
het volgend advies:
De ondergeschreve.... geëxamineerd, en met opzigt tot de
meerdere of mindere geschiktheid voor de gezondheid van Catharina Mulder met den anderen vergeleken hebbende de plaats
van haere tegenwoordige gevangenis, zijnde de gijzel of Treurkamer onder het Raedhuis, met eene andere, in het werkhuis,
voor haer in gereedheid gebragt, zijn van gedagten:
dat de eerstgem. plaets, als zijnde onder den grond, dus vogtiger, en voor haere bijzondere waterzugtige gesteldheid nadeliger,
dan in het werkhuis moet aangemerkt worden;
dat daerentegen de meerdere koude in 't midden van dit wintersaisoen, en de mindere gelegenheid tot verwarming insgelijks aen
haeren tegenwoordigen toestand of ziekelijke geschiktheid ten
uitersten nadeelig is,
invoege het zeer bezwaerlijk is te bepaelen, welk van beide
plaetsen voor het tegenwoordige te kiezen zoude zijn; terwijl wij
ons wel kunnen verklaren, dat het verblijf in het werkhuis, wanneer het saisoen meer gematigd zal zijn, als dan voor gezonder
en dus beter mag geoordeeld worden.
Rotterdam, 10 Januarij 1784.

Onbuigzaam bleef zij echter. Een vol jaar ging voorbij
en bij elk verhoor, dat zij onderging, ontkende zij hard-
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nekkig en ronduit, wat door tien-, ja, ik zou bijna zeggen
honderdtallen getuigen werd bekend; en lang niet al
deze getuigen behoorden tot hare tegenpartij. Dat verbitterde, en de eisch van Paulus Gevers ter crimineele
rolle gedaan, nadat hij op 3 September 1785 van dit
zijn voornemen, door een bode, aan de gevangene kennis
had gegeven, getuigt daarvan onverholen. Hij zegt in
dat stuk: >Dat Catharina met de uiterste hardnekkigheid ontkend had en suppliant dus niet op Confessie
recht kon verzoeken, doch uit het getuigenis van anderen
hare schuld bewijzen konde." Bij zijn eisch concludeerde hij nu dat zij >gebragt zou worden ter plaatse
alwaar men binnen de voornoemde stad gewoon is Executie
van Crimineele Justitie te doen, en aldaar wel strengelijk
met Roeden gegeesselt en gebrandmerkt, mitsgaders tot
Een Confinement in het Tugthuijs derselve Stad voor
den tijd van Thien Jaaren, om geduurende dien tijd aldaar met haaren Arbeid de kost te winnen. En voorts
naa Expiratie van dien tijd tot een Bannissement voor
altoos uijt de Stad Rotterdam en de Jurisdictie van dien,
mitsgaders uijt den Lande van Schieland, zonder daar
in Ooit weder te moogen terugkomen op Poene van
Swaerder straffe
En dat Eijndelijk de voorn
zoude worden gecondemneerd in de kosten van den
Processe, mitsgaders in de kosten en misen van de
Justitie."
Ware dit vonnis uitgevoerd, de óojarige vrouw zou
hare woning in de Zwanensteeg zeker niet hebben weergezien. Maar met dezen eisch van den Hoofd-Officier
begint er een nieuwe afdeeling van het leven van Kaat
Mossel, want Willem Bilderdijk, jeugdig advocaat zonder
veel praktijk, te 's Gravenhage, nam hare verdediging
op zich. Hadden de HH. C. R. Hoynck van Papendrecht en P. van Hamel aan de Schepenen geadviseerd
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dat de vervolging van Kaat en Keet zeer gemotiveerd
was, al was Keet veel minder sterk gecomprommitteerd
door haar daden als Kaat; Bilderdijk liet door een procureur voor »Catharina Mossel" ontslag uit de gevangenis
verzoeken.
De termen, waarin dit verzoek gesteld was, schijnen
nog al kras te zijn geweest, want Paulus Gevers antwoordt daarop: »dat hij niet ongemerkt kan laaten passeeren de insolente airs welke de advocaat van de
Gevangene en verweerderesse zig gegeeven heeft om niettegenstaande hem niet onbekend kan zijn, zijne verpligting
om tegen den Heer Eijsscher R. O. zig van dergelijke
verregaande licentie te onthouden, en dat hem iets dergelijks voor de respective Hoven van Justitie tegens den
Procureur-Generaal bestaande, eene onvermijdelijke correctie, ten minste door middel van een hartige reprimande
te wachten zoude staan, door hem op een niet minder
indiscreete en onwaaragtige wijze te taxeeren van animositeit ten regarde van den gevange.... dat wel de Heer
Eijsscher R. O. voor deeze reijze geene pogingen zal
aanwenden, om den Advocaat van de gevange wegens
het maaken van de voorschreeve insolente positives te
doen corrigeeren dog dat wanneer de voornoemde Advocaat mogte goedvinden om bij volgende conclusien
de voorschreeve positives te herhaalen, of op eenig ander
respect met positives, die voor den Heer Eijsscher R. O.
laesief zijn voor den dag te koomen, de Heer Eijsscher
niet nalaaten zal gebruijk te maaken van de noodige
middelen om zig deswegens een gepaste satisfactie te
bezorgen (i)."
Men ziet het, het stuk van Bilderdijk, dat ik, jammer
(i) Conclusien en Dingtaalen In de zaak van Catharina Mulder
contra den Hoofd-Officier van Rotterdam.
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genoeg, niet heb kunnen vinden, moet kras gesteld zijn
geweest, daar het den Hoofd-Officier zoo boos maakte.
Maar Bilderdijk bleek er echter reeds toen de man niet
naar te zijn, om zich door groote woorden bang te
laten maken.
De vorm, waarin hij zijn antwoord giet, is even aardig
gevonden als in staat om den Hoofd-Officier van kwaadheid uit zijn vel te doen springen. Hij plaatst zichzelven
geheel op den achtergrond en laat de gehate Kaat Mossel
nu optreden als 227/2 advocaat.
»Daar de Gevangene en Verweerderesse," zoo laat hij
haar zeggen, »in deezen het patrocinie van een advocaat" geniet.
» 0 p wien zij zig in haare defensie meent te moogen
verlaaten. Zij zig geenzints genoodzaakt of bevoegd agt
om in z^riYz Z/JV* de defensie van dien Advocaat op zig
te nemen tegens de gantsch singuliere en ongepaste invecties welke 't den Heer Eysscher R. O. heeft kunnen
gelusten zig bij zijn conclusie van replicq . . . . te veroorloven . . . . dan dat zij Gevange en Verweerderesse
niet voorbij kan met een enkel woord aan des Regters
Consideratien over te geven, hoe wel of kwalijk het den
Heer Eysscher in de eerste plaats toesta, zig op eene zoo
sterke wijs te beklagen en (of 't ware) geraakt te houden
over een Seer eenvoudig beklag . . . . van welk beklag
de gegrondheid of ongegrondheid ten zijnen tijde in
deezen processe blijken zal zoo wel als de bij haar nog
betuygd wordende onschuld, waarvan de protestatie voor
den steller van de voorschreeve Conclusie niet ongevoelig
schijnt geweest te zijn, dog (zoo zij Gevange en Verweerderesse eerbiedig vertrouwd) immers zoo veel faveur
bij den onpartijdigen Regter zal vinden, als de ongedetermineerde Scheldnaam van bekende oproermaakster,
welke in des Heeren Eysschers straks gemelde Conclusie
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van Replicq en antwoord weederom zoo overboodig als
haatelijk ten hare laste pareerd en hoe het in de tweede
plaats met de behoorlijke consequentie te compasseeren
zij, deswegens (quasi^) zig het doen van dreijgementen te
laaten voorstaan, van daar tegens (quasi) het officium in
te roepen van een Regter wiens disposition de Heer
Eysscher R. O. zelf zig niet ontziet publicquelijk van
ina-aequiteit en onregtveerdigheid te taxeeren of doen
taxeeren en dat met een zoodanig gevolg, het welk ten
minsten den Advocaat of Advocaten van den Heer
Eysscher wel een weinig behoedzaamer had mogen maken
om aan den eenen kant door nuttelooze hatelijkheden
prise op zich te geeven, en aan den anderen kant de
irritabiliteit van zijn of hun naturel, (waaraan de Gevange
en Verweerderesse gaarne die vehemence wil toeschrijven
en daarom ook zonder verdere reflexie passeeren) zoo
ligtelijk en buijten noodzakelijkheid aan den dag te leggen dat de Gevange . . . . voor 't overige niet van
meening zijnde haare zaak in een demelé tusschen den
Heer Eijsscher en haaren Advocaat te verwikkelen, dan
ook wijders niet anders of meerder . . . . zal aanvoeren
maar integendeel bij haare genomen conclusie van antwoord ten principaale en verzoek van provisie berusten."
Dat was sarkastisch en sneed. Zóó, (quasi) door een
£*z/0#,£"£0£ ££//", als Hoofdofficier op zijn voorman gezet
te worden, was een nieuwe manier van repliek. Gevers
voelde het en verheelde het niet. Eer hij in zijne Conclusie van Duplicq het gevoelen weerlegt, als zou hij en
zijn advocaat met vooringenomenheid jegens Kaat bezield
zijn, en hij den titel van »bekend oproermaakster" jegens
haar handhaaft, moet het hem dan ook van 't hart: »dat
het is van zeer geaffecteerde inventie wanneer de Advocaat van de Gevange en Verweerderesse na bij de conclusie van antwoord . . . . ten principaalen . . . . is
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gediend zich veroorloofd te hebben zoodanige lsesive positives welke door de Heer Eysscher bij zijne conclusie
van Replicq . . . . niet zonder ressentiment konde gepasseerd worden . . . . zijne meesteresse liet spreeken op
eene wyze als of zij het voornaamste deel in het stellen
harer respective conclusien had.
>Dat de Heer Eysscher R. O. als nog staande houd
dat den Advocaat van de Gevange en Verweerderesse
door zijne onbehoorlijke positives bij die conclusien hem
Heer Eijsscher R. O. heeft gelardeerd, en dat dezelve
Advocaat, indien hij voor de Hoven van Justitie zig jegens
den Procureur-Generaal in dier voegen gedragen had,
des wegens buijten allen twijffel correctie te wagten zoude
hebben."
Op 29 September kwam er stoornis in den gang der
procedure. De Prill, procureur van de gevangene, verzocht op dien datum »dat deze zaak vermits de indispositie van Mr. Willem Bilderdijk, die de Gevange . . .
in deeze als Advocaat diend, provisioneel voor den tijd
van veertien dagen mag worden gestateerd." Men verleende natuurlijk dit uitstel. Op den i3den October
volgde »vermits de voortduurende indispositie" van Mr.
W. Bilderdijk nog verzoek om 14 dagen verlenging. Ook
dit werd toegestaan.
Ware aan Schepenen van Rotterdam alleen de beslissing geweest in deze zaak, dan zou op 26 Januari 1786
Catharina Mulder in vrijheid zijn gesteld. Toen toch
besloten zij het volgende: »Scheepenen
doende
R e g t . . . . ontslaan de Gevangene bij provisie uit hare
gevangenis en detentie." Procureur van der Looy stelde
zich daartegen > behoudens de Eerwaardigheid van deezen
Edelen Achtbaren Geregte" appellant van dit provisioneele
vonnis.
Nadat de Hoofd-Officier tegen 13 Februari d. a. v.
14
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gedagvaard was voor den President en de Raden van Holland, Zeeland en Westfriesland en op 24 Februari het
Hof het vonnis van Schepenen te niet had gedaan, vinden wij in het Crimineel Besoigne boek (1) op 28 April
1786 vermeld »In deliberatie zijnde gelegt de zaeke
questieus tusschen de Heer Hoofd-Officier, R. O. ende
Gevange Catharina Mulder, Is goedgevonden en verstaan
den Eisch en Conclusie van den Eisser met compensatie
van kosten te ontzeggen en dat zulx op morgen alzoo ter
Rolle zal worden gepronuntieert"
»De Schepenen Morell en Hubert, (ijverige patriotten)
met hunne mede Leden in de afdoening dezer zaeke
dissentieerende, hebben nodig gedagt tot hunne decharge
in de Crimineele notulen dezer vergadering te doen aantekenen dat vermits, naar Examinatie der stukken over
en weder in deeze Crimineele Procedures voorgelegt en
rijpe deliberatie over dezelve, het aan hun voorkomt den
Rechter genoegzaam beweezen te zijn dat het gedrag
door de Gevangene gehouden, is ten uitersten strafwaerdig en van dangereuse Consequentien, die voor al in
een tijd van Verwarring en Opschudding met alle rigeur
behooren te worden gestraft, als mede dat deze Gevangene door haar bekend gedrag aanhoudend haar werk
heeft gemaakt, en een principaale aanvoerster is geweest
van zulke leuzen en zodanige uitdrukkingen en bewoordingen heeft gebruikt, welke haar partijschap en lust tot
opschudding te kennen geeven, mitsdien gemelde Schepenen van gevoelen zijn, de Gevangene zoude behooren
te worden gecondemneerd om op het schavot agter het
Raadhuijs dezer stad opgericht, te pronk te staan met
een bord voor haar borst, waar op met groote Letters
(1) Crimineel Besoigne en Examen-Boek 20 Feb. 1786-29 Meij
1786, no. 41.
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staat Oproermaakster • verders aangezien haere langduurige
gevangenis alleen voor den tijd van vier Jaaren geconfirmeert in het Tucht en Werkhuijs dezer Stad. omme
aldaar geduurende dien tijd met haere handenarbeid den
kost te winnen, en voorts naar expiratie van dien tijd
gebannen voor altoos uit deze Stad Jurisdictie van dien
en den Lande van Schieland."
Die 28ste April was een onstuimige dag. Had de
Hoofd-Officier reeds 14 dagen te voren des gevraagd
verzekerd, »dat hij door hetgeen Keet Swenke beleden
heeft, geen materie heeft gevonden om tegens dezelve
eenige crimineelen eisch te doen, of met hoop van succes
ordinario modo te procedeeren," maar dat hij het toch
beter vond haar vooral in verband met de zaak van
Kaat Mossel nog in hechtenis te houden, den 21 sten
eischten Gecommitteerden dat hij dit declaratoir schriftelijk zou indienen. Dit gemotiveerde stuk kwam nu
den 28sten in. Het werd gelezen. Gecommitteerden vereenigen er zich volkomen mede. Schepenen achten ontslag beter en geven hiervan kennis aan den HoofdOfficier. Gecommitteerden reserveeren zich om hun advies
in deze zaak in de Notulen te doen insereeren.
Na den middag brengen zij dit advies uit, waarvan
de slotsom is, dat zij dat ontslag ten uiterste ontijdig
vinden. Deze beschouwingen laten echter HH. Schepenen
koud. De president gelast dat de gevangene zal worden
opgehaald. De Gecommitteerden willen bij het ontslag
niet tegenwoordig zijn. Zij gaan dan ook heen. Keet
Swenke wordt opgehaald en onder handtasting ontslagen.
Zoo verliet deze, gelukkiger dan haar lotgenoote, na
een gevangenschap van twintig maanden, haar hok onder
het Raadhuis en verloor Kaat Mossel ook dezen troost
nog, dat een ander om gelijke oorzaak met haar leed.
Ontzeiden Schepenen aan den Hoofd-Officier zijn eisch
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op 28 April, den 29 Mei herhaalde Gevers dien voor
den Hove van Holland, enz. Kaat deed hierop antwoorden, maar, naar het schijnt, werd den Officier zijn
eisch toegestaan, ten minste onze gevangene werd wederom niet ontslagen.
Nu de zaken eenmaal zoo stonden, verzocht Bilderdijk
bij een request, nog in het Rijksarchief berustende, door
hem en J. van der Linden geteekend, dat Catharina naar
de Voorpoort van het Hof van Holland mocht worden
overgebracht, »Zij suppliante," zoo laat Bilderdijk zijn
cliënte vrij scherp zeggen, ihadde wel verwagt dat de
voorn. Mr. Paulus Gevers R. O. tevens bij 't vragen
van deszelfs Mandament van appel van 't vonnisse van
Scheepenen van Rotterdam voornoemd, bij UEd. Mog.
de vereijschte auctorisatie tot overbrenginge van de suppliante . . . . zoude hebben verzocht," nu dit niet zoo
gebeurd was, zou 2// het maar verzoeken.
Den 4den Juli kwam hierop het iFiat ut petitur exacte" en
in de vergadering van Schepenen van 7 Juli 1786 (1) deelt
de Hoofd-Officier mede >dat bij den Hove van Holland
op het verzoek van de Gevange Catharina Mulder tendeerende ten einde om redenen ten Requeste vermeit,
van te mogen worden getransporteerd na 's Hage, favorabel zijnde gedisponeert, hij mitsdien verzogt te mogen
worden gequalificeert, om de gemelde Gevange derwaerds
te laten transporteeren. — Waarop zijnde gedelibereert is
goedgevonden en verstaan den heer Hoofd-Officier bij
deze te authoriseeren en te qualificeeren om de voorsz.
Gevange op morgen naar 's Hage te doen transporteeren."
De maand September 1785 had de toestanden in de
zeven provinciën zeer gewijzigd. Als sneeuw voor de
(1) Crimineel Besoigne en Examen-Boek 20 Feb. 1786-29 Meij
1786, no. 41.
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zon waren door de komst der Pruisische troepen alle
verwachtingen der patriotten versmolten. Oranje was in
eere hersteld en de vervolgers waren vervolgden geworden. Eene amnestie was afgekondigd voor allen, die
om de zaak van Oranje in staat van beschuldiging of
in hechtenis gesteld waren. Ook Kaat Mossel was nog
onder degenen, wie deze vrijlating ten goede komen
kon. Nog altijd zat zij op de Voorpoort vanhetHofvan
Holland gevangen. Maar . . . wie zich voorstellen mocht dat
Kaat of haar advocaat Bilderdijk zonder eenig protest
die amnestie dankbaar ten eigen profijt zouden aanvaarden, zou zich deerlijk vergissen. In de eerste dagen van
October presenteerde Kaat een uitvoerig request aan den
Hove van Holland (i), waaraan ik het volgende ontleen:
>Dat zij op i September 1784 op ordre en uijt Naam
van het zoogenaamd gecombineerde collegie van toenmaalige Gecommitteerden van de Staaten van Holland
en Westvriesland binnen Rotterdam . . . . en die van de
Wet derzelve Stad in hegtenis zijnde genoomen.... den
29 April 1786 ten haaren suppliantes voordeele de voorschreeve Procedures wel bij vonnisse van Schepenen getermineerd zijn, dog dat het desniettegenstaande aan Mr.
Paulus Gevers . . . . heeft kunnen gelusten . . . . voor dezen
Hove te komen in appel, welke instantie dan ook werkelijk hangende en daarinne bereijds zoo verre geprocedeerd is, dat de zaake geheel is volschreeven, en niets
anders resteeren zoude dan dezelve te bepleijten.
»Dat ondertusschen nu onderdaags, ter geleegenheid van
de heuglijke revolutie alhier en van de gewenschte herstelling van Z. D. H. de Heeren Staaten van H. en
W. V. bij Publicatie van dato den 27 September laatst(1) Conclusien en Diugtaalen In de zaak van Catharina Mulder, enz.
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leden niet alleenlijk aan alle en een jegelijk, welke uijt
hoofde van aankleeving aan, of ijver voor het Vorstelijk
Huijs van Oranje zich aan eenige onrustige beweegingen
of oproerigheden.... op eenigerhande wijze hebben
schuldig gemaakt, een amnestie of volkoomen vergeeving,
mitsgaders uijtwissing verleend hebben van alles wat zij
daardoor . . . . zouden hebben moogen overtreden of misdaan, maar ook wijders alle procedures uijt dien hoofde
aangevangen, hetzij dezelve nog hangende, ofte reeds
getermineerd, mogen zijn verklaard voor vervallen, met
b e v e l . . . . om diegeenen welke uijt zulken hoofde in
hunne gevangenissen zijn, daar uijt ilico kosteloos te
ontslaan en te doen relaxeeren . . . .
>Daar ook haar procedures hier onder vallen en dus
ook vervallen zijn . . . . Zij desniettegenstaande, als zig zelve
geenerhande misdrijf, nog eenigzins strafbaar exces bewust . . . . haare gevangenisse niet wenscht te verlaaten,
als Iemand, die, hoewel schuldig, alleen door de gunst
en vrijstelling van den Souverain aan de straffe en poenaliteiten bij de wetten bepaald onttrokken word.
>Dat, gelijk het ook met het beneficq en gratieus oogmerk van het voorschreeve Placaat geenzints overeen
zoude koomen dat langs dien weg de suppliante, na alle
de langduurige aakeligheeden en folteringen eener meer
dan Drie jaarige gevangenis, waar door haar gezondheid
geleeden heeft, haare kostwinning verlooren is gegaan,
en zij zelve uijt haar bevoorens middelmaatig bestaan
tot een staat van volstrekte behoeftigheid gebragt geworden, nog bovendien van een refusie van kosten die in
cas van eene wel te verwachten confirmatie van 't voorschreeve vonnisse aan haar notoirlijk stond geadjucieerd
te worden, ontzet en verstooken zou zijn, zij suppliante
zig des te meerder verpligt vindt op dit punct te blijven
staan, naar maate hetzelve uijt hoofde van den aart,
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langduurigheid en kostbaarheid van deeze Procedures
voor haar suppliante in haar actueele situatie belangrijker
is, en ook van dien aart en natuur, dat der suppliante
regt te dien opzigte (onder reverentie) aan haar niet dan
door haar eijgen daaden zou kunnen benoomen worden.
>En nadien z i j . . . . dien volgende haar voorschreeve
regt wenscht te conserveeren en nogthans bedugt is,
dat de executie der voorschreeve . . . . Publicatie ten opzichte van haar suppliante, ten waare daar jeegens bij
Uwe Edele Mogende wierde voorzien, aan het zelve
haar recht eenige attentie zoude kunnen of moogen toebrengen, of wel in tijd en wijlen het daar voor gehouden worden.
tZoo keerd zig de suppliante tot deezen Hove ootmoedelijk verzoekende dat UwEdele Mogende de noodige voorzieninge gelieven te doen, ten eijnde de suppliante . . . . uijt haare detentie ontslagen wordende, daar
uijt niet alleen geenerleij consequentie zal kunnen getrokken worden, als of de suppliante schuldig zoude
staan aan de haar te last gelegde misdrijven, maar dat
ook aan de suppliante worden vergoed de kosten van
de door haar eerst voor Scheepenen van Rotterdam en
naderhand voor deezen Hove gevoerde Procedures." Dit
request, waarvan het origineel zich onder in het RijksArchief bevindt, is door J. van der Linden geteekend.
Daar deze niet te Rotterdam, maar te 's Gravenhage
practizeerde, blijkt hieruit dat Kaat nog steeds op de
Voorpoort verblijf hield.
Op dit request werd als appoinctement in dato 3 October 1787 geplaatst: >dat Catharina Mulder en de tegenwoordige Officier op 5 October 1787 zouden verschijnen
voor Mr. Pieter Jan Nolst en Johan Hendrik Milet,
Raaden in den voorschreven Hove, die hen hooren en
den Raade rapport doen zullen."
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In het Register der Resolution van de HH. Staten
van Holland en Westvriesland staat in dato 24 October
1787 aangeteekend: »dat aan de suppliante zouden worden vergoed de kosten van de crimineele Procedures
door Catharina Mulder gevoerd;" en een »Copie Extract
uit het Register der Resolution van de . . . . Gecommitt.
Raaden van de Staaten van Holland en W. Vriesland
genoomen op den 21 sten November 1787" vermeldt:
»Dat door voorn. Raaden is goedgevonden en verstaan
de Commisen van Finantie bij deezen te authoriseeren
en gelasten ten behoeve van de suppliante, en tot lasten
van den Ontfanger Generaal van Boetzelaar tot voldoening van de Declaratien (van haare Practizijns en de
kosten in de Griffie van den Hove bij haar request gevoegd) te depecheeren een ordonnantie ter voorschreeve
Som van Drie Duijzend Zes Honderd Twee en Veertig
Guldens en Agthien Stuijvers."
Dat is de laatste mededeeling omtrent het politieke
leven van Catharina Mulder, die ik in de officieele bescheiden op het Archief te Rotterdam en het Rijksarchief
vond.
Nog eens echter wordt er in een gedrukt stuk openlijk
melding gemaakt van haar deelnemen aan een algemeene
feestviering. Het is in het verslag der feesten te Rotterdam, op 8 Maart 1788, 's prinsen eerste verjaardag na
zijn herstel in 't bestuur (1). Op zijne wandeling door
de stad bezoekt de verslaggever ook de Zwanensteeg (2).
Hij was nieuwsgierig om te zien wat er bij Kaat Mossel
en Keet Swenk te zien zou wezen, want vooral»de eerste
(1) Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of beschryving der
plechtige illuminatiën en decoratiën, welke binnen voornoemde
Stad hebben plaats gehad den 8sten Maart 1788. Rott. z. j . 5 dln.
(2) Aldaar, Hl, bl. 181.
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Brave Vrouw
heeft een lot ondergaan, hetwelk ons
nageslacht naauvvelijks zal kunnen gelooven dat heeft
kunnen voorgevallen zijn geweest." Ja reeds menigmaal
had hij haar gezien na hare gevangenschap, maar altijd
waren hem de tranen in de oogen gekomen, zoo wanneer
hij bedacht >wat ze geleden heeft" en dan weer naderhand van blijdschap, » omdat hij zag dat onzen lieven Heer
de Brave onschuldigen, zoo kan sterken in hunne nooden."
Onder zulke overdenkingen is hij in de Zwanensteeg en
voor Kaat's woning gekomen. Onder het legio verzen
dat in deze steeg te lezen is, zijn er bij haar een tweetal
van den volgenden inhoud:
Wonder boven wonder,
Dat eerst was boven,
Is nu weer onder;
Wij hebben reden om God te loven,
Dat Oranje weer is boven.
Wel werd ik verdrukt, veracht,
Bespot, gesmaad, gehoond, belacht,
Gevangen en belogen,
Men had voor mij wel straf bereid;
Maer 'k dagt, geen nood; rechtvaardigheid,
Belagt, dat ydel poogen.
't Was voor Oranje, dat ik leed;
Myn zaak was recht; den Hemel deed
Prins Willem zegepralen!
Myn Vorst is thans hersteld, verjaard,
Geluk ik vier den agsten Maart,
Zoolang ik Ademhaelen.

terwijl een derde onder het chassinet prijkt, dat door
onzen verslaggever op de volgende wijze beschreven
wordt: »Eene .S////1 Z ^ , eene <9^/Ê<?w£#/& Z^// vertoond
zich aan de AÏ//z///<?. Aen het •S/rtf/za? een /Wwto/, met
eenen i?y^/ daer op, naest de /Vdfofo/ staet zyne Zfo^rustende met de rechtehand op den i ? } ^ / , en hou-

218

dende in de linke de Sfo/ van
zelven eenen .£>/£•£/ dalende uit de

Boven den
met eenen

Daaronder:
Het woeden van de felle baaren,
Is thans gestilt het zonlicht daegt;
Prins Willem, naer zoo veel gevaren,
Met roem, — staf van Commando draegt:
Zyn zorg, voor Neêrlands dierl re pauden,
Verdiend een krans nooit aan te randen.

De beschrijver had het »stekeliger gewacht, maer daer
ziet men al weer aan den braven inborst van die vrouw,
dat zij geen kwaad met hoon en schimp wil beloonen.—
Zy volgt daer omtrent het voorbeeld, van onzen geliefden
Hofstede, . . . dien trouwen vriend der onschuld en deugd."
Omtrent de laatste levensjaren van Catharina Mulder
is men tamelijk in het onzekere, maar in den mond van
enkele harer nabestaanden leven nog eenige bijzonderheden, die ik niet ongeloofwaardig acht en die de vermelding wel waard zijn. Eéne daarvan is, dat op aanhouden van Bilderdijk de gevangene met een eerewacht
van de Voorpoort gehaald en tot aan de Heul te Rotterdam begeleid is. Zij, die tusschen een patrouille naar
den Haag was gebracht, moest voor deze schande, bij
den omkeer van zaken, schadeloos worden gesteld, zoo
oordeelde haar advocaat. De vroeger krachtige vrouw
had, door haar verblijf onder het Raadhuis, waar het
zeer vochtig was, echter voor goed haar veerkracht verloren, en liep in het laatst haars levens op twee krukjes.
Beweerde één harer familieleden, dat zij bij haar overlijden ten minste nog in goeden doen was, om verschillende redenen komt mij dit minder aannemelijk voor,
In 1792 o. a. werd haar huisje, dat zij in 1775 voor
ƒ 600 gekocht had, ten behoeve van Apollonia Huisman,
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weduwe van G. de Vessem, belast met een hypotheek
van ƒ 2300 (1). Nog zes jaar heeft zij van deze buiten
evenredigheid groote hypotheek kunnen genieten. In
het Graf boek van 1798 leest men in dato 3 Juli: »4mon
p- Woen Caatje Mulder, Overl. 29 Wed. Leendert de
Lange, Swanesteeg — Jkhoff." Deze weinige woorden
zeggen ons, dat Caatje Mulder, weduwe van Leendert de
Lange, met achterlating van vier mondige kinderen, den
29sten Juni overleden was en op Woensdag den 3den
Juli begraven werd op het Janskerkhof. Dat kerkhof,
't zij voor den oningewijde hier met een enkel woord
herinnerd, lag vijftig schreden van de Zwanensteeg af
en zij, die haar gansche leven het Achterklooster bewoonde, vond in de onmiddellijke nabijheid der plaats,
waar zij eenmaal gevierd was, hare laatste rustplaats. In
1889 is dit kerkhof, in verband met de daar plaats gehad hebbende slooping, geruimd, en het gebeente der
tienduizenden lijken, aldaar opgegraven, werd naar Crooswijk gevoerd. Dat ruimen is met alle mogelijke omzichtigheid geschied, elk gevonden voorwerp of bijzonder
gebeente werd nauwkeurig bezien, maar niets herinnerde
daarbij aan Kaat. Alleen in de »Naamlijst der getrouwde
en overleden personen binnen de Stad Rotterdam En de
Jurisdictie van die" wordt op 3 Juli haar overlijden gemeld. Geen courant deelt er iets van mede.
Zij stierf in hetzelfde jaar waarin Isaak Hubert overleed, de man, die in 1786, als Schepen, geadviseerd had
om Catharina Mulder, met een bord voor de borst,
waarop voor ieder duidelijk zichtbaar het woord »oproermaakster" stond, te pronk te stellen, maar die een jaar
later zelf als oproermaker gebannen werd, zich kort
daarop bij den Prins verontschuldigde, amnestie kreeg
(1) Zie het Stads Prothocol.
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en na 1795 opnieuw en onverholen zijn patriottische beginselen huldigen kon. .//// ging heen in eer en aanzien,
en van Kaat, eenige maanden later grafwaarts gebracht,
voor wie eenmaal het garnizoen der Hofplaats defileerde,
terwijl zij aan de zijde van den Prins en omgeven van
zijn hofstoet op het exercitieplein stond, was er zoo
weinig geheugenis, dat niemand haar met een enkel
woord gedacht.
Onverflauwd, tot aan het einde haars levens, gloeide
de liefde voor het huis van Oranje in haar borst. Zij
heeft het nog bijgewoond dat haar geliefde Prins naar
Engeland de wijk nam. Ook dien troost, dat het »toch
Oranje boven!" was, moest zij vóór haar dood missen.
Door mondelinge overlevering weet men nu nog te vertellen, dat één harer laatste chassinetverzen, bij eene
illuminatie ter eere van Oranje, luidde:
Mijn kaars brandt in de pijp, heeft haast een eeuw gebrand,
Nog glimt de leste vonk voor Vorst en Vaderland.

Er zijn er, die beweren dat het Oranjehuis haar verknochtheid met een jaargeld vergold, en dat zij dit genoot, en dus leefde, tot Oranje in 1813 hersteld werd.
Uit het hierboven medegedeelde blijkt evenwel dat dit,
voor zooveel den tijd betreft ten minste, onjuist is.
Het portret (1) aan het hoofd van dit opstel geplaatst,
geeft ons Kaat als de nog krachtige keurvrouw der mosselen te zien. Zeven en dertig jaar is zij » keurvrouw"
geweest. Uit de »Amptenboeken" blijkt het volgende:
In n°. 7 leest men op fol. 94 van het 2de gedeelte:
den 30 do. (October 1758) »Caetje Mulder Burgeresse
alhier geadmitteert tot keurvrouw van de Mosselen bin(1) Zie de beschrijving der portretten en platen waarop zij is
afgebeeld in de Bijlagen II.
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nen deese stad in plaetse van Mary Claetse deeser waereld
overleede."
In het Repertorium van Ampten vindt men de beide
volgende aanteekeningen:
tgeadsisteert door Kaatje van Wingerden 7 Novb.
1789 . . . . haar dogter aan haar toegevoegt en om bijzondere redenen geaccordeert dat de langstlevende
die bediening zal waarnemen."
»obiit eerst Caatje Mulder en daarna N.B. Kaatje van
Wingerden nevensgemeld ob. Oct. 1805."
Al stierf echter Caatje Mulder het eerst, 't was niet
diarom dat haar dochter alleen keurvrouw bleef. In
n°. 9 der zelfde Amptenboeken, wordt, op fol. 85, de
gang der zaken uitvoeriger uiteengezet. Daar leest men:
»Den 7 November 1789 Kaatje van Wingerden huisvrouw van Jacob Blom burgeres alhier (ingevolge 't
appointement op zeker Request) geaccordeert en toegestaan dat zij Caatje Mulder in hare bediening als Keurvrouw vande Mosselen binnen deze stad (die daarmede
den 30 Octb. 1758 is gebeneficeert, doch daartoe thans
buiten staat is) zal mogen adsisteren. Present alle de
Heeren, demto de Heer van der Staal.
Welke aanstelling is geamplieert met de volgende dispositie onder aan het appointement op het Request
t Burgemeesteren en Regeerders der stad Rotterdam hebben bij nadere deliberatie goed gevonden het bovenstaande
appointement te amplieren in dier voegen, dat in dit
singulier geval bij overlijden van de bovengem. Catharina
Mulder of van Kaatje van Wingerden de bediening van
Keurvrouw van de Mosselen geheellijk zal worden bedient
bij de overblijvende. Actum den 24 December 1789."
Deze nadere aanstelling is »gealtereert in maniere hierna
volgende en dit zelve gesteld op 't bovengemeld Request
onder de hierboven staande dispositie van Burgem., Wet-
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houders en Raden der stad Rotterdam hebben goedgevonden de bediening van Keurvrouw van de Mosselen, ingevolge de bovenstaande Resolutie van het voormalig Collegie
van Burgemeesteren en Regeerders dezer stad te begeven
aan Kaatje van Wingerden, en zulks in plaatse van Catharina Mulder, die bij resolutie van Wethouders en Raden
van den 23 dezer van de bediening is vervallen verklaard.
Actum den 29 Junij 1795 het Eerste Jaar der Bataafsche
vrijheid. Ter ordonnantie van dezelven (geteekent):
L. van Oyen Az.
Niemand zal ontkennen dat zij zelf eene eigenaardige
figuur was in de onlusten dier dagen. Was het echter
een eigenaardige, de oorzaak waardoor zij een historische
figuur werd, is te betreuren. Treurige verdeeldheid, tusschen bewoners van hetzelfde land, maakte haar tot een
werktuig in de hand van mannen, wier stand en ontwikkeling naar andere middelen hadden moeten uitzien dan
volksopstootjes, tot bevordering van het beginsel, dat
zij voorstonden. Onverstandige ijver voor het huis van
Oranje gebruikte deze vrouw uit het volk om de stadhouderlijke partij te doen zegevieren. De tijd wanneer- de plaats waar- de omstandigheden en vorm
waaronder- zij, die het huis van Oranje van harte liefhad
en vereerde, blijk gaf van hare ingenomenheid, waren
evenwel niet alleen niet bevorderlijk aan den algemeenen
eerbied voor dit vorstenhuis, maar wettigden de vraag:
is een belang, dat zóó gediend moet worden, niet reeds
daardoor veroordeeld? Ook de geschiedenis van Kaat
Mossel is eene bijdrage tot de treurige les, die de patriottentijd ons maar al te duidelijk leert: Discordia res
magnae dilabuntur.

BIJLAGEN.
I.
GESCHRIFTEN.

Voor hen, die meer uitvoerig willen nagaan, wat er
door vóór- en tegenstanders over Kaat Mossel is geschreven, volge hier een reeks van titels der brochures, die
mij bij mijn studie over haar persoon onder 't oog kwamen. Gaarne erken ik de onvolledigheid dezer bibliographische aanteekeningen. Men neme ze voor hetgeen
ze zijn. Door de welwillendheid van den Heer R. van
der Meulen, Bibliothecaris van het Leeskabinet, kreeg ik
inzage der stukken in deze lijst met een L. geteekend
en voorkomende in een hoogst belangrijke collectie vlugschriften, gebonden in vier deelen en met den volgenden
rugtitel: »Diverse stukken Over het Voorgevallene Binnen
Rotterdam." De overige vond ik in de Bibliotheek der
Gemeente, één te Leiden, en één tijdens mijn werkzaam
zijn bij de firma Eeltjes, in het aan patriottische brochures zoo rijke magazijn van den Heer C. van Ommeren.
i. Het politicq en staatkundig marionetten-spel, in de
tent de Oranje-boom; Voor dewelke, in de plaats van Joris
en Tryn Danssende uit de Zak vertoond word, Een
Zwaarlyvige Rotte-Strooms Burgemeester en een Hooggeleerde Professor Danssende met Kaat Mossel in het
aanzien van een hofstoet. Het Spel of Marionetten Dat
vervolgens gespeeld word, is de Actehandel in duigen,
en de bewerker daar van Gebannen; de voorkomende
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en sprekende personagies zyn. Jan
de Geest van W. 4, W. 5, Louis,
en eenige met Reistuig belaadene
met een fraije konst-plaat. In
36 blz. 8. Titelgravure.

Klaassen, de Musikant,
van Goens, de Langen
Brunswykers. Verrykt
Holland a 10 stuiv.

2. Acte van Consulentschap Tusschen Zyne Hoogheid Willem de Vyfde en Catharina Mulder, In dato
7 e Februari 1783 :
Wy Willem de Vyfde Prince van Oranje en Nassau.,. ter
eenre, en
Catharina Mulders, Koopvrouw in, en Priseerster van Schulpvis: ter andere zyde, z. pi. o, j , 4 bl. fol,

3. De waare geaardheid van een deel requestranten,
Getrouwelyk Overgehaalt uit een gedrukte Lyst, en meede
gedeelt aan onze Stille Vreedelievende Burgers en Ingezetenen van Rotterdam. Alom a 4 Stuivers. Z. pi. o. j .
(1784). 16 blz. 8 (Laatste blz. wit).
Verboden en opgehaald op last van de gecombineerde Vergadering. De personen hierin genoemd en meer of minder (altijd partijdig) naar waarheid beschreven zijn achtereenvolgens: P. Meijer
(om een geschrift van hem den 5 October 1776 verschenen om
Rotterdam voor overstrooming te vrijwaren de Waterkeerder
genoemd), P. Overhand, Koékbakker; Mannie, Kleermaker op
de Hoogstraat; L. Snoek; de Leeuw, befaamd en Godtergende
Boekhandelaar; van der Zwem, wien de Overheid heeft verschoond om zijn moorddadig schieten op 3 April 11. en de
kerkeraad met zes weeken bannissement van kerk en voorzangersplaats . . . C. van Dijk (Boekhandelaar)? vroeger bij
Bonnet; M. Heiërmans .. . strookt dat met u Godsdienst, met u
vlytig te kerk gaan? enz.

4. Echt bericht van het plaizier-reisje, door Kaatje
Mulder, en haar byhebbend gezelschap, Gedaan van Rotterdam naar 's Hage, den 13. Juny 1784. Alom te bekomen. Z. pi. o. j . 8 blz. 8 L.
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Kaatje Mulder, dochter en bruigom, Keet Swenk, man en
zoontje, vormden het gezelschap dat naar den Haag ging. Zeer
nauwkeurig en uitvoerig bericht van den gang der zaken:

5. De praatzieke arlequin, aan de tafel der vrywilligers, Handelende over de Daaden van veele laage schepsels in deezen tegenwoordigen tyd. Eerste byeenkomst.
Een stukje onöntbeerlyk voor de Leezers van het geachte
Weekblad de Vredebazuin. Juny MDCCLXXXIV. De
prys is 4 st. 16 blz. 8°.
Onder meer anderen wordt Catharina Mulder hierin met niet
al te liefelijke kleuren geteekend.

6. Zegenwensch over zyne doorluchtigste hoogheid Willem den V. prince van Oranje en Nassau. Ervstadhouder,
Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc. Toen Hoogstdezelve op den 8sten
Maart 1784. in zyn 37ste Jaar tradt. Benevens eene aanspraak aan myne medeburgers en landgenooten. Tweede
druk. Met eenige Aantekeningen vermeerderd. Z. pi. o. j .
14 blz. 80.
In het afschrift der verhooren van Adrianus Trago, befaamd orangistisch broodbakker te Leiden, voorkomende in het
Confessieboek O. O. 1781, dat ik te Leiden voor een ander
doel raadpleegde, vond ik, tusschen het zesde en zevende verhoor bovengenoemd vlugschrift. Het is, naar het heet, geschreven door »Uw toegenegene medeburgeres". In het exemplaar
dat ik zag, staat achter dit gedrukte handschriftelijk: »Kaat
Mossel," door inktkrabbels later naar het schijnt onleesbaar gegemaakt. Indien andere exemplaren dezelfde handteekening
dragen, zoodat men aannemen mag, dat het kennelijk doel der
uitgave was het te doen voorkomen als ware Kaat werkelijk de
schrijfster van dit stukje, dan overtuigt een enkele blik op den
inhoud ieder onmiddellijk, hoe men haar naam exploiteerde.
Of doen woorden als de volgende niet eer denken aan een
professor, dan aan een keurvrouw der mosselen:
»God heeft eenen twist met Nederland, omdat het laauw en
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yverloos geworden is in zynen dienst,.. . om dat wy bastaarden
geworden zyn van onze Voorvaderen, die om hunne kosteliken
Godsdienst vry te moogen oeffenen, alles opgezet hebben."

7. Missive van Petrus Hofsteede, professor en predikant te Rotterdam, aan den eerw: heer Pieter Joosting,
Theod: fil. ouderling en koussenverkoper te Amsterdam.
Geschreeven op Oranje Lust, buiten Breda, den 6. Augustus,
1784. Te bekoomen, in Rotterdam. In de Boekwinkels
van J. P. Kraeft, en deszelfs Confraters. Z. j . (1784), 8
blz. — Antwoord van Pieter Joosting, Dirksz: koussenverkooper en ouderling te Amsterdam. Op de missive van
den hoog eerwaarde en hooggel: heere Petrus Hofsteede,
professor en predikant te Rotterdam. Alom te bekoomen.
Z. pi. o. j . 8 blz. 80.
In den eersten, Hofstede natuurlijk toegedichten brief leest men
aangaande Catharina Mulder in verband met de gebeurtenissen
van den 3 April: »Catharina Mossel leende ons haaren getrouwen bystand, en niet alleen dit, zy bekleedden de Post van
Ambassadrice by andere steeden, waar wy dagten eenige invloed
te hebben, ja zy heeft reeds den rys naar Amsterdam ondernomen gehad, om daar de welmeeuende van dienst te zyn, wordende egter onder wegen den togt afgeraden."
In het evenzeer verdichte antwoord laat men Joosting schrijven:
«In vertrouwen zal ik U Hooggel: verhale dat toen Juflf. Mossel
hier zou komen, de Kappetein die toen vuuren zou, al kennis'er
van had, en dat als zy op het Veld gekomen was, zy niet dan
met teekens van vlekjes Kruit in 't aangezigt naar huis zou gereeden z y n . . . . Ik denk dat als het gebeurt was, zy reden zou
gehad hebben om te klagen over schending aan het Regt der
Volkeren/' enz.

8. Aan Catharina Mulders, anders Kaat Mossel. Zonder afzond, titel, 4 blz. 8°.
Hevig tegen C. M. Gedicht behoorende bij de prent die Kaat
voorstelt met oranjelinten op een kruis gebonden. Zie Bijlage
II no. 6.
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9- »Bekendmaaking. Word alomme in alle Steeden
a 3 Stuivers uitgegeven." i vel piano.
Publicatie eener Gefingeerde luchtreize die door Catharina
Mulder »zoo dra zy op vrye voeten getooverd . . . weezen" zou,
zou ondernomen worden. L.

10. Begrafenisbriefje . . (uitnoodigende) ter begravinge
van het van een snoode ziel ontlaste, lyk van . . . Petrus
Hofstede... welke ook een boesemvriend is geweest
van . . . Kaat Mossel. Z. pi. o. j . (1785) 1 blad 4°.
11. Patriotsche slagttyd: zynde een St. Nicolaas present voor de anti-patriotten. Z. pi. o. j . 16 blz. 8°.
Alleen met franschen titel.

12. Oranges A/P/E. boek. Geschikt voor de. Zogenaamde patriotten, en beminnaars van de schoone Oranjekleur. Al die verraar van 't Land wil weezen, Moest
eerst dit A,P,E. Boek Leezen. Gedrukt aan de Oranje
moolen, Voor Mr. Trago en Caat Mossel, in compagnie.
Z. pi. o. j . kl. 80.
N. NAAMEN/ ende de Naamen der (9/r<?mwtftf£*r.r ende der
Muitzuchtige waare veele, ende het Opperhoofd der eerste was
een PV^wj/m^tf» / ende zy leefde niet gelijk PETRUS van de
Visschen der zeê, maar van de /«.r^/Wz derzelve, die met eene
zwarte schelp bedekt zyn, ende zy is het Hoofd der Handelaressen.

13. Historie der droomen en nagtgezigten van Mejuffrouw N. N. Propatria, uit het engelsch in het neerduijts vertaald Door N. V. B. H
Gedrukt te Nazareth, by K. V. R. in de Gekroonde Mossel-Waagen.
Z. pi. o. j . 20 blz. kl. 80.
14. Kaat Mossel voor den throon van Belzebub. Ge-
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drukt in Utrecht, en alömme a 6 Stuivers te bekoomen.
Z. pi. o. j . 40 blz. kl. 8°.
Volgens de studie van Dr. A. J. Kronenberg: » Politieke tooneel-libellen uit het laatste gedeelte der 18de Eeuw,'' te Deventer,
bij Rutering en Vermandel verschenen, voor de studie van den
patriottentijd en ook voor de geschiedenis van Kaat Mossel niet
zonder belang, behoort bij dit pamflet het portret van Kaat
Mossel, op lateren leeftijd en mosselen openende. (Zie Bijlage II).

II.
PORTRETTEN EN PLATEN.
Behalve het beeld van Catharina Mulder aan het hoofd
van dit opstel, ken ik slechts één bepaald portret van
haar. Het is in-4. gedrukt en stelt haar voor met een
hoed op, mosselen openende. Het is bepaald zeldzamer
dan het hierbij afgedrukte en geeft ons haar beeld op
meer gevorderden leeftijd, naar mijn oordeel na hare
gevangenschap. Op het exemplaar in den historischen
atlas der gemeente is geen naam van teekenaar of graveur
te zien. In het Museum Boymans hangt de beeltenis
eener vrouw in pastelteekening, die, volgens de overlevering, Kaat Mossel op jeugdigen leeftijd voorstellen
moet. Afgezien van de onwaarschijnlijkheid, dat zij op
zulk een bijzondere wijze zou geportretteerd zijn, in een
tijd, waarin zij niet meer was dan een gewone bewoonster van een der onaanzienlijkste gedeelten der stad, wier
leven nog geen politieke beteekenis had, geeft naar mijn
oordeel de betrekkelijk exquise kleeding aanleiding te
over om dat vermoeden als volkomen ongegrond te
verwerpen. Voor de Levensgevallen enz., in het begin
van mijn opstel aangehaald, vindt men wel een portret,
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waaronder een vierregelig vers is geplaatst, maar het
mag op geen gelijkenis bogen.
Dat zij in de spotprenten dier dagen niet vergeten
werd, zal blijken uit de hieronder beschrevene, gerangschikt naar de volgorde, waarin zij voorkomen bij
Muller,
1. > Het politicq. .. marionetten-spel in dé' tent de
Oranje boom." (Zie Bijlage I n°. i).
Op de hoogst zeldzame titelplaat ziet men een kermistent
afgebeeld. Op het buiten opgeslagen tooneel, waarbij een menigte
toeschouwers staan, staat Kaat Mossel tusschen twee personen,
(Prof. Hofstede en Burgemeester van der Heym) achter een
tribune, ter zijde en voor die tribune staan Prins Willem V en
3 kinderen. Het uithangbord boven hen stelt een Oranjeboom
voor met het onderschrift: D'Oranje Boom. Willem IV, wiens
borstbeeld in den linkerhoek prijkt, zegt: jonge ben je mal, terwijl de Prins zegt: Couragie Burgemeester. Onder deze voorstelling leest men het volgende vierregelige versje:
Hofstede en Van der Heym, Kaat Mossel in een zak,
Ziet men Voor 't Poppe Spel, en 't Gansch Oranje pak,
Aanschoud, hoe Willem Baas in 't aanzien van zyn Taatje,
Den Hertog en het Volk komt Spreken met zyn Kaatje.
Hevig tegen Oranje en den Hertog gekant, bevat deze brochure niet veel meer dan er op den titel is aangegeven en voor
ons onderwerp niets bijzonders. M. no. 4526.

2. De Prince Vlag. — Oranje boven. Z. pi. o. j .
(1784) 64 blz. 8.
Op den titel een afbeelding van Kaat Mossel en Ruige
Keet (C. Svvenke). Beiden staan ter weerszijde van hare mosselwagens, waarvan de Hollandsche vlag waait. Vinnig patriottisch. M. no. 4556.

3. Stadhouderes van 't Graauw (zie bl. 194 van dit
opstel).
Kaat Mossel staat met een oranjestrik versierd bij haar mosselwagen. M. no. 4557.
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4- Spotprent op J. Le Francq van Berkhey.
Op deze prent is Kaat Mossel voorgesteld gearmd zittende
met Le Francq van Berkhey. Ret is echter zeer twijfelachtig
of zij ooit en ten minste of zij op 10 Juni 1784 te Leiden is
geweest. M. no. 4568.

5. De half-geschoorne Ouderling.
Spotprent op den Oranjegezinden ouderling Joosting. Zie
hierboven Bijlage I no. 7. Joosting zit in zijn winkel, naast
hem de duivel, links Kaat Mossel. M. no. 4576.

6.

»'t Oranjegraauw schiet hier den Prinsenvlieger op."

In het midden staat Kaat Mossel met een mosselwagen, vol
Oranje Mosselen, Zij laat met Prof. Hofstede en anderen den
vlieger met juk der dwinglandij op. M. no. 4579.

7. Kaat Mossel met Oranjestrikken op een rad gebonden, de Leidsche bakker A. Trago zit op een ander
rad, de Leidsche hoofdschout Brender a Brandis hangt
aan de galg.
Hierbij behoort no. 8 van Bijlage I.

8.

M. no. 4580.

tHet Vorstelijke Galge-Maal."

Rechts staat Kaat Mossel, naast haar een omgevallen mosselemmer, daarnaast Trago, die op zijn bakkershoorn blaast, links
Hofstede op een ezel. M. no. 4581.

9. Spotprent op de Prinsgezinden.
De Hertog van Brunswijk gaat den ladder op om naast Kaat
Mossel en Trago aan de galg gehangen te worden. M. no. 4595.

10. Spotprent op de Prinsgezinden.
Professor Hofstede ligt gebonden op het rad. Kaat Mossel
hangt met Trago, Brender a Brandis, e. a. aan de galg. M.
no. 4596.
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11. De Prins kruit op een kruiwagen den dikken
Hertog naar de grenzen, achter hem Hofstede, Kaat
Mossel, enz. M. no. 4605.
12. Kaat Mossel illumineert op 28 November, den
verjaardag van Prinses Frederica, in de gevangenis. M.
no. 4614.
13.

»Patriotsche slagttyd."

(Zie Bijlage I n°. n ) .

Op de tamelijk obscene prent ziet men den Hertog van
Brunswijk Wolffenbuttel als een varken geslacht aan een ladder
hangen. Kaat Mossel staat er naast.

EEN OPSCHRIFT VAN HET VROEGERE STADHUIS TE ROTTERDAM VERBETERD.
De oude natuurkundigen schreven moeder natuur een
afschuw van het ledige (horror vacui) toe: zij zijn tot
een beter inzicht gekomen, maar de mannen der letteren
hebben dien afkeer overgebracht op wit papier, en hieraan heeft de lezer het volgende te danken.
Volgens van Reyn (2de gedeelte, bl. 161) bevonden
zich aan de achterzijde van het oude t Raadhuis" o. a.
twee leeuwen, die het stads wapen vasthielden, waaronder
de volgende Latijnsche regelen te lezen stonden, wier
vervaardiger zich, gelijk men bemerkt, vermoeid heeft,
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om daarin den naam der stad, eens afgebroken, en eens
in zijn geheel, te doen voorkomen:
»ROboro TE candor, RObur DAnt
MUnia Metis,
lus Viret ut Laurus, ifr/imfa?*;, tuum."

Hij teekent hierbij aan: >De zin komt hierop neder, ofschoon in het woord J!/i/fr altijd eenige duisterheid overblijft:
Ik Opregtheid sterke U, Bedieningen geven sterkte aan [uwe]
grenspalen.
Uw Regt, o /fr//mjfo/0, groene als een laurier."

Het eerste vers is niet slechts verkeerd afgedeeld, maar
ook door een ingeslopen fout onverstaanbaar en het
tweede slecht vertaald.
Men schrijve het eerste (een hexameter) aldus:
ROboro TE candor, RObur DAnt MVnia Mentis:

dan eerst geeft het een goeden zin. Er stond Metis, de
oude schrijfwijze voor Mentis; de laatste woorden van
dit vers beteekenen dus:
Verrichtingen des geestes geven kracht.

In den tweeden regel der vertaling leze men voor
> groene" > groent" (bloeit) en zie in Z##r#.y tevens eene
zinspeling op Laurentius, den beschermheilige onzer stad.
J. B. KAN.

