
Jaarboek 199938

Een Zwaagdijkse activiste

Sjaak Jong

De periode 1650-1672 noemen we het eerste stadhouder-

loze tijdperk. Sinds de dood van Willem de 2e in 1650

had de regentenpartij alle macht naar zich toegetrokken.

Hun leider was vanaf 1653 raadpensionaris Johan de

Witt. Het gewone volk zag echter liever weer een Oranje

als leider van ons land. Vooral toen door de oorlogen

met Engeland onze handel en visserij stil kwam te

liggen, en er daardoor veel armoede en grote

werkeloosheid ontstond, begon men steeds harder te

roepen om weer een stadhouder als leider van de repub-

liek. Belangrijk voor dit verhaal is ook, dat de Staten van

Holland in 1667 bepaalden, dat het stadhouderschap in

Holland voor eeuwig werd afgeschaft. Dit besluit heette

‘het Eeuwig Edict’.

In 1672 barstte de bom. Frankrijk, Engeland, Munster en

Keulen verklaarden ons land de oorlog. Het volk, dat de

regenten de schuld gaf van al deze ellende, vermoordde

raadpensionaris Johan de Witt. Een maand later kwam

het in Hoorn tot een oproer bij het huis van oud burge-

meester en ontvanger van de gemene landsmiddelen

Reinier Langewagen. Volgens de Hoornse kroniek-

schrijver Feyken Rijp stond Langewagen bekend ‘Van in

’t jaar 1667 het berugte Eeuwig Edict mede besworen en

getekent te hebben’. Dit verklaart waarom de mensen

gemakkelijk tegen deze persoon op te stoken waren.

Hoewel dit oproer niet zo belangrijk voor de loop van de

vaderlandse geschiedenis was, is er voor ons toch een

belangrijk aspect aan deze zaak. De meute die het huis

van Langewagen in 1672 bestookte werd n.l. aangevoerd

door een vrouw die van geboorte een Zwaagdijkse was.

Ze heette Grietje Pietersdr. alias Roo Griet (Rode Griet).

Van wie ze een dochter was en in welk huis ze geboren

is, is vooralsnog niet achterhaald. Maar wel is haar

ondertrouwakte gevonden. Op 9 jan. 1667 staat er in het

trouw- en ondertrouwboek van Zwaag genoteerd:

‘Cornelis Jansz. jongesel van Hoorn ende Grietje
Pieters jongedochter van Swaachdijck.’

Na haar huwelijk ging ze in Hoorn wonen en haar man

nam als militair dienst op de Nederlandse oorlogsvloot.

Feyken Rijp (1706), die aan de kant van Langewagen

stond, noemt haar in zijn kroniek, ‘Een vroumensch

zijnde van ’t snoodste uytvaagsel en schuym dat in

Hoorn te vinden was, en nu nog met haar gewoone Bent-

naam (bende naam) van Roo-Griet by ieder bekent is’.

Hier volgt het verslag van de rechtszaak tegen Grietje

Pietersdr. opgetekend in de schoutsrol van Hoorn op

13 juli 1672:

Mr. Adriaen van Bredehoff schouth deser stede uytten

naeme ende van weghen de Heeren Staeten van Hollant

ende Westvrieslant eyser contra Grietjen Pietersdr. van

Swaeghdijck huysvrouwe van Cornelis Janssen tegen-

woordigh gevanghen. Alsoo sij gevanghene haer niet en

heeft ontsien op den 19e des voorleden maents juny in

den avont haer te begheven op 's Heeren straeten ende

uyt te stroyen een onwaerachtich geruchte, dat de Hr.

burgemeester Langewagen ontfangher van de gemeene-

landts middelen over de stadt ende 't resort van Hoorn

in dese besorghelijke conjuncture van tijden met de

waeghen ende ter scheep sochte te vervoeren het ghelt

ende dat alsdat haer man ende andere in dienste van den

lande op de oorlochs-vloote van desen staet militerende

gheen ghelt ofte betaelinghe van haer verdiende soldije

en souden konnen bekomen. Streckende het voors.

valsche uytstroysel alleenlijck ten dien eynde omme de

gemeynte ghaende te maecken ende tot oproericheyt te

verwecken. Gelijck sij dan om tselve oochmerck te berey-

cken geleent heeft een trommel. Ende deselve om haer

lijf gehanghen hebbende is daer mede door de stadt

geloopen om op 't geluyt van dien volck bij den anderen

te versaemelen, waer bij oock haer hebben vervoeght een

andere vrouw mede met een trommel en een man die een

biervat om den hals had gehanghen ende beyde daerop

waeren slaende. Door welck middel ende het roepen bij

haer gevanghene geschiet op de hoecken van de straeten

daer door sij passeerden een toeloop van allerhande

soorten van menschen gekreghen hebbende, dewelcke

oock andere te hoop riepen. Heeft sij haer begheven

naer de oude veermanskaeij alwaer haer de trommel

werde benomen. Doch sij echter in haer quaet voor-

nemen voortvaerende is voortgetrocken nae de zeedijck

aen de huysinghe van de gemelte Heere Langewagen,

daer de woedende gemeynte albereyts doende was int

pleghen van alle insolentien (onbeschaamdheden),

moetwillicheyt ende ghewelt. Ende met steenen in de

glaesen ende op de deur ende veynsters te goyen. Ende

1672, ook wel bekend als het rampjaar, was een
turbulent jaar in de Nederlandse geschiedenis.
Om iets van alle commotie te begrijpen eerst
een korte opfrissing van het geheugen.
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heeft sij gevangene neffens deselve haer begeven om de

glaesen met steenen uyt te werpen ende de deur te

forceren ende aen stucken te helpen, soo dat sij onder

andere daer door in huys is geraeckt ende het porceleyn

int voorhuys aen diggelen gesmeten ende andere

meubelen ende huysraet ontramponerende. Oock bij haer

gevangene een kaerse gehaelt wordende uyt de keucken

van 't voors. huys om daer mede de geweldenaers te

lichten. Ende ter waere door het opkomen van een

compagnie gewaepende borghers het belet was geworden

soude de totale ruine van ’t voors. huys voorhande sijn

geweest, ’t welck sijnde een saecke van quaede ende per-

iculense consequentie die in een stadt van goede justitie

niet en kan geleden worden, maer andere ten exempel

swaerlijck behoorde gestraft te worden. Concludeert dat

sij gevangene gecondemneert sal worden wel strenghe-

lijck tot uytstortinghe van bloede gegheeselt te worden

ende gebannen uyt den landen van Hollant ende West

Vrieslant de tijt van vijftich jaeren cum exp.’

De gevangene bekent de inhoud van de eis en verzoekt

om gratie voor rigeur van justitie.

In het boek sententiën lezen we de uitspraak in deze

zaak, en die luidt als volgt:

‘Schepenen gehoort des gevangens consessie en versoek

van gratie voor rigeur van justitie, condemneren de

gevangene veertien dagen te water ende broode geleit te

werden, Godt ende de justitie met gevouwen handen ende

gebogen ........ (woord doorgestreept) vergiffenis te bidden.’

Voorts: ‘aenstonts te vertrecken uitten lande van

Hollandt ende West Frieslandt. Bannende haer daer uit

te blijven de tijt van tien eerstcomende en achtereen-

volgende jaren sonder middelerwijlen daer inne te

mogen comen op swaerder straffe. Condemneren de

gevangene niet te min in de costen ende missen van

justitie.’ <<

Geraadpleegde bronnen:

� Streekarchief Hoorn: ORA, inv.nr. 2273,

Wiggers Jansz, dd. 11-4-1716.
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Ets uit de kroniek van de Hoornse kroniekschrijver Feyken Rijp.

Het opschrift vermeldt: ‘Huys van de Hr. Burgermeester Langewagen geplundert’.


