
Kenmerken van de Amersfoortse patriottenbeweging 
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Het is een bekend feit uit de Amersfoortse geschiedenis dat 1787 voor de stad 
het jaar van 'de grote klap' is geweest. Op 2 augustus krabde in de Lieve Vrou
wekapel een soldaat van het prinsgezinde garnizoen roest van een bom die toen 
ontplofte. Het opgeslagen kruit, de granaten en de hele kerk explodeerden. Er 
waren zeventien doden te betreuren. De kerk - een schitterend vijftiende-eeuws 
gebouw naast de Lieve Vrouwetoren die gespaard bleef - was veranderd in een 
ruïne. Het was allemaal een gevolg van de legering van stadhouderlijke troepen 
in de stad sedert augustus 1785 in opdracht van de prinsgezinde Staten van 
Utrecht. En inderdaad, Amersfoort als centrum van prinsgezinde activiteiten 
van 1785 tot en met 1787 is bekend uit de literatuur1. Daar is echter een woelige 
stedelijke patriottenbeweging van 1783 tot en met 1785 aan voorafgegaan2. 

De stadsregering omstreeks 1780 

Naast het beroemde pamflet Aan het volk van Nederland (1781) trok sedert 
1782 een ander vlugschrift minstens evenzeer de aandacht. Het was de Brief 
over de waere oorzaek van 's lands ongeval3, die heette gevonden te zijn tussen 
Utrecht en Amersfoort. Dit vlot geschreven pamflet maakte onmiddellijk na 
verschijnen evenveel indruk als Aan het volk van Nederland. In de historiogra
fie is het echter van meet af aan volledig in de vergetelheid geraakt4. 
Desondanks speelt de Brief over de waere oorzaek van 's lands ongeval met na
me in de eerste fase van de patriottenbeweging een belangrijke rol. Het woord 
'patriot' of 'patriottisch' wordt in dit pamflet veelvuldig gebruikt. Het was een 
in voor die tijd zeer modern en begrijpelijk Nederlands gestelde felle aanval op 
stadhouder Willem V en in het bijzonder tegen zijn quasi-vorstelijk gezag ge
richt: 

Wij moeten voortaen in eenen stadhouder geen meester hebben. Willem moet gevoelen dat hij 
een dienaer van staet is. Men komme daarom in Godsnaem terug van zoveel verhevends aen 
de stadhouderlijke waerdigheid te hechten. De knegt kan immers over den heer geen meester 
speelen5. 

1 H. T. Colenbrander, De patriottentijd (3 dln.; 's-Gravenhage, 1897-1899) II, 204, passim; P. 
Geyl, De patriottenbeweging 1780-1787 (Amsterdam, 1947) 121, passim; C. H. E. de Wit, De 
Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787 (Oirsbeek, 1974) 99, 101; S. Schama, 
Patriots and liberators (New York, 1977) 99, passim. 

2 C. A. van Kalveen, Amersfoort tijdens de patriottenbeweging, (1961), doctoraal scriptie Insti
tuut voor geschiedenis der Rijksuniversiteit Utrecht, tevens aanwezig op het gemeentearchief 
Amersfoort. 

3 Brief over de waere oorzaek van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort 
(Utrecht, 1782). 

4 Zie echter W. J. F. Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks (Amsterdam, 
1881) 28 vlg.; J. Hartog, De patriotten en Oranje van 1747-1787 (Amsterdam, 1882) 

5 Brief, 59. 
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RAU, Top. Atlas 372. 

Voor het gewest Utrecht was deze patriotse klacht in de Brief gebaseerd op het 
regeringsreglement van 1674 van stadhouder Willem III waar 'volk en regen
ten' beiden, zo stelt de auteur, van af willen: 

Uw hoog edel geborene kent de dispositie van volk en regenten in het door den stadhouder en 
zijneri werktuigen onder het juk gebukte Stigt orrt zig van het zelve daer de tijd gunstiger dan 
ooit toe is, te ontdoen. De vernietiging van het gevloekte regeeringsreglement van 1674 door 
den detestabelen Willem III die provincie opgedrongen, is aldaer het verlangen en begeeren van 
groot en klein6. 

Met name voor de jaarlijkse benoemingen in de stadsregering en stedelijke 
ambten van Amersfoort gold dit regeringsreglement van 1674, dat aangevuld 
was met het stedelijk reglement van Willem IV uit 17507 en diens niet officieel 
vastgelegde recommandatierecht met bijbehorend gekuip en gekonkel. Overi
gens ontbrak verder financiële of politieke controle van de stadhouder op de 
stadsregering. 

6 Brief 48. 
7 Voor de onuitgegeven tekst van het regeringsreglement van 1750 betreffende het schoutambt 

van Amersfoort zie C. A. van Kalveen, 'Schout en stadsmagistraat (1747-1751)', Weerklank, 
opstellen over de geschiedenis van Amersfoort e.o. (Amersfoort, 1962) 21-31. 
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Deze bestond uit twee burgemeesters voor het dagelijks bestuur en de recht
spraak , twaalf schepenen voor de rechtspraak, wetgeving en bestuur, en twaalf 
raden voor wetgeving en bestuur, onder wie een cameraar voor de financiën. 
Allen vielen onder het waakzaam oog van de schout of hoofdofficier, die na
mens Willem V zitting had in de raad, en er liefst voorzitter van was, zoals hij 
ook voorzitter van de schepenbank was. Voor de stad Amersfoort hield dit re
geringsreglement van 16748 met de genoemde aanvullingen van 1750 betreffen
de benoemingen in grote lijnen het volgende in. Volgens het recommandatie-
recht vroeg de stadsregering jaarlijks aan de stadhouder of hij bepaalde regen
ten op de nominatie of voordrachtlest geplaatst wilde zien ter benoeming in de 
stadsregering of ter vertegenwoordiging van de stad elders. Daarna koos de 
stadhouder de beide burgemeesters en de twaalf schepenen uit dubbeltallen die 
hem door de aftredende magistraat waren voorgelegd. De twaalf raden kon de 
stadhouder zonder omwegen benoemen of ontslaan. Voor tussentijdse vacatu
res in de schepenbank gold hetzelfde. Met de voordrachtlijst reisde de schout 
elk jaar naar 's-Gravenhage. De schout, eveneens benoemd door de stadhouder 
en in feite diens machtige plaatsvervanger, had dus zitting in de raad, en een 
aandeel in het voorzitterschap. Ter begeving van de stadhouder stonden niet 
alleen alle militaire ambten, maar ook andere belangrijke stedelijke ambten, 
waarbij afwisselend de voordracht door de schout, de eerste, en de tweede bur
gemeester werd gemaakt. 

Omdat bij de jaarlijkse voordracht voor de magistraatsbenoemingen onderlin
ge wisseling in de functies van schepenen, raden of burgemeesters regelmatig 
voorgesteld werden, benoemde Willem V over het algemeen telkens dezelfde 
regenten in de stadsregering. Het gesloten karakter van de regentenklasse werd 
er door versterkt9. Overigens was te Amersfoort de regentenklasse niet zo sterk 
maatschappelijk onderscheiden van de gegoede burgerij en de overige midden
groepen10 als elders. Men kon met wat geld, geluk en connecties, ook als men 
van buiten de stad kwam, tenslotte tot de regentenklasse gaan behoren. 
Voor goed begrip zij er eerst nog op gewezen, dat net als in andere steden van 
de Republiek, ook in de Amersfoortse magistraat allerhande facties, belangen
groepen, persoonlijke sympathieën of juist tegenstellingen de besluitvorming 
bepaalden. Maar de onderlinge klassesolidariteit bleef altijd groter dan de prin
cipiële politieke tegenstellingen in staatsgezind of prinsgezind. Dat is het duide
lijkst te merken in cruciale jaren als 1650,1672, 1702, en 1747, dus bij het begin 
en einde van de beide stadhouderloze tijdperken. Niet alleen ontbrak dan plot
selinge commotie of wets verzetting, maar ook keerden vele van dezelfde regen
ten onmiddellijk op de kussens terug, of behielden hun plaats als burgemeester, 

8 Groot placaatboek 's lands van Utrecht, J. van de Water, ed., (3 din.; Utrecht, 1729) III, 170; 
Klein plakkaatboek van Nederland, A. S. de Blécourt en N. Japikse, eds. (Groningen, 1919) 
306-312. 

9 In de beide stadhouderloze tijdperken (1650-1672 en 1703-1747) vulden de zittende ma-
gistraatsleden zelf vacatures op door een ingewikkeld coöptatie-stelsel tijdens een formele jaar
lijkse magistraatsverkiezing. 

10 Zie Van Kalveen, Amersfoort tijdens depatriottenbeweging, 26. Deze stellingen zijn naderhand 
uitgewerkt bij J. G. Smit 'Das Amersfoorter Regenten-patriziat im 16. bis 18. Jahrhundert', 
Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland (Keulen-Wenen, 1985) 
135-148, vooral 139 waar tevens gegevens over de relatief grote omvang van de Amersfoortse 
regentenklasse. 
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schepen en raad1 ' . Doordat hun eigenbelang en factiebelang overheersten, leek 
het alsof de meesten zo konden wisselen van prinsgezind naar staatsgezind of 
omgekeerd. 

Omstreeks 1780 bestond de stadsregering uit drie groepen regenten of facties'2. 
Alle leden waren dus door prins Willem V keer op keer benoemd. Zij wisten 
dat zij alleen door onderling redelijk samen te werken en de benoemingsrechten 
van Willem V te accepteren, op de kussens konden blijven. Zij moesten er 
steeds voor zorgen op goede voet te blijven met de prins. Op die grond waren 
allen zolang zij de macht van Willem V nodig hadden, en zolang deze macht 
bestond 'prinsgezind'. Twee facties toonden het wat meer13, één gedroeg zich 
wat onafhankelijker. 

Er was de factie in de stadsregering rond burgemeester Willem Methorst14, die 
vooral contacten onderhield met W. N. Pesters, luitenant-stadhouder en 
intrigant-vertrouweling van prins Willem V in het gewest Utrecht. Een andere 
factie had zich gevormd rond Gijsbertus van Harderwijck15. Deze regent stond 
vooral op goede voet met de machtige stadsschout of hoofdofficier Joost Taets 
van Amerongen van Natewisch. Schout Van Natewisch was intimus aan het 
stadhouderlijk hof, en al sinds 1751 in functie. De beide facties telden samen 
vijftien van de 26 leden van de stadsregering. Uit hun midden koos de stadhou
der altijd de beide burgemeesters. Dezen konden dan op toerbeurt met schout 
Van Natewisch eigen gunstelingen aan de prins ter benoeming in de zo fel be
geerde stadsambten voordragen. Beide facties werden sedert 1784 onder één 
noemer 'de meerderheid' van de stadsregering genoemd. Er was dus ook een 
'minderheid'. Dat was de derde factie. Het was een wat meer onafhankelijke 
groep die gevormd was rond de chirurgijn Gerhardus Trouillard en bestond uit 
elf regenten, die op den duur democratische patriotten werden16. Zij waren 
over het algemeen wat jonger17 en hadden een wat hogere opleiding dan de 
meeste leden van de beide andere facties. 

Dat dit een steeds kunstmatiger in stand gehouden gang van zaken was, blijkt het duidelijkst 
uit de democratisch-getinte 'plooierij' in 1703. Dit burgeroproer met tweemaal een nieuwe ma
gistraat moest hardhandig onderdrukt worden en een incident blijven. 
Een factie was een groep regenten in de stadsregering met hun aanhang, wier binding doorgaans 
minder van ideële dan van materiële en persoonlijke aard was. Het begrip is indertijd opnieuw 
geïntroduceerd voor de zeventiende eeuw door D. J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 
1672 in de steden van Holland en Zeeland (Groningen, 1961) 3. 
Deze indeling is af te leiden uit Gulden legende van de meerderheid der Amersfoortsche Regee-
ringe (Amersfoort, 1785), zij het dat de boosaardige details met enige voorzichtigheid gehan
teerd moeten worden. Met deze gang van zaken is de opmerking van De Wit verklaard, hoe in 
Utrecht en Overijssel 'de orangistische cabalen ineenschrompelden en de meeste gunstelingen 
zich aansloten bij de Loevesteiners of oud-patriotten', De Wit, Nederlandse revolutie, 23. 
Tot deze factie behoorden onder meer Anthony van Brinkesteyn, Izaak Scheltus Ottozn., Hen
drik van Goudoever, Gerard van Bemmel, Matthias Sas en Gijsbert Jan Methorst. Juist deze 
factie kon het goed vinden met stadssecretaris Jan Both Hendriksen. 
Tot deze factie behoorden onder meer Härmen Kluppel, Franciscus van Bemmel, Cornelis 
Suyck en Wilhelmus Gualtherus van Veerssen. 
Tot hen behoorden Wijnand Pannekoek, Pieter Jacobus Visschers, Gerard Lentfrinck, Jacq 
Both Hendriksen, eigenaar van brouwerij 'De Lelie', Erasmus Methorst, eigenaar onder andere 
van Puntenburg, Jacob Craanen, een graanhandelaar, Hendrik ter Horst, Hendrik Berghuis, 
Nicolaas van Coeverden en Cornelis Pannekoek. 
De Politieke Kruyer, 115, november 1784, 1675. 
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Algemeen patriottisme 1783 - maart 1784 

Door de als algemeen ervaren futloosheid van de Republiek tijdens de vierde 
Engelse oorlog, door het voorbeeld van andere steden, en door de grote invloed 
van de Brief over de waere oorzaek van 's lands ongeval keerden alle drie de 
magistraatsfacties zich sedert de herfst van 1783 tegen het quasi-vorstelijk ge
zag van Willem V en de regeringsreglementen van 1674 en 1750. Zij pleitten te
vens voor een actieve stads- en landsverdediging. Zij werden patriol. Of zij nu 
oudpatriotten, staatsgezinden, aristocratisch-patriotten of regenten-patriotten 
moeten worden genoemd, is hier slechts een kwestie van naam of constructie 
achteraf. 'Het oog der natie' mocht dan sinds 1783 op Utrecht zijn gericht, in 
Amersfoort was sedert september-oktober 1783 de hele stadsregering tot ten
minste maart-april 1784 patriot. 

De aanleiding tot het ontstaan van de Amersf oortse patriottenbeweging of wel
licht de weerslag op wat al leefde werd gevormd door op Amersfoort gerichte 
artikelen in De Politieke Kruyer en De Post van den Neder-Rhijn '8 . Het waren 
voorstellen om de burgerwapening uit de versukkeling te halen; in navolging 
van andere steden het stadhouderlijk recommandatierecht bij magistraatsbe
noemingen af te schaffen; en stadsambten alleen nog door burgers te laten be
kleden. Deze voorstellen werden door de gehele stadsregering vlot overgeno
men19. Dat was niet zo verwonderlijk gezien de algemene antistadhouderlijke 
stemming. Het recommandatierecht berustte niet op een officieel document, en 
prins Willem V bleek er niet al te zwaar aan te tillen. Een geactiveerde schutterij 
was te prefereren boven een prinselijke garnizoensuitbreiding die in de herfst 
van 1783 even dreigde20. 
In overeenstemming met de genoemde voorstellen schafte de stadsregering met 
eenparigheid van stemmen op 29 november 1783 het stadhouderlijk recom
mandatierecht af2 '. Niettemin ging Willem V voor het jaar 1784 toch tot herbe
noeming over van alle leden van de stadsregering, zij het in een aantal gevallen 
door wisseling van schepenen en raden22. Evenzeer in overeenstemming met de 
genoemde voorstellen had de stadsregering, met eenparigheid van stemmen, se
dert eind september 1783 de drie stedelijke schutterscompagnieën23 geacti
veerd, uitgebreid en beter bewapend24. Met instemming van de gehele stadsre-

18 De Politieke Kruyer, 72, september 1783, 979; De Post van den Neder-Rhijn IV nr 187(22 
oktober 1783) 283-286. 

9 In De Politieke Kruyer was al eerder in het algemeen gezinspeeld op burgerinvloed in Amers
foort. Maar aan die terzijde gemaakte opmerkingen zag de stadsregering voorbij. 

20 Gemeentearchief Amersfoort (GAA), Stad, nr. 35, 13 oktober 1783. Gedenkschriften van Gijs-
bert Jan van Hardenbroek, F. J. L. Kramer en A. J. van der Meulen, eds. (6 dln ; Amsterdam 
1901-1918) IV, 644, 14 november 1783. 

21 GAA, Stad, nr. 35, 29 november 1783. Op 6 december 1783 heeft schout Van Natewisch de ge
bruikelijke voordracht met dubbeltallen ter nominatie en electie van de stadsregering voor 1784 
aan Willem V overgebracht. Idem, 6 december 1783. 

!2 J. M. Reinboud, 'Naamlijst van schepenen, raden etc. in de regering van Amersfoort 
1761-1795', De Navorscher, 98 (1959) 32-33. 

23 Bloemendal met oranje vaandel onder het devies: 'Coelo aspirante recrescit'; Kamp met wit 
vaandel onder het devies: 'Pax bella coronat', en Breul onder blauw vaandel met het devies: 
'Stamus concordibus armis'. 

24 GAA, Stad, nr. 35, 29 september 1783; 13 oktober 1783; 22 maart 1784. 
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Pieter Pijpers, de koopman 
uit Amersfoort had grote be
langstelling voor literatuur. In 
dichtwerken en toneelstukken 
verheerlijkte hij zowel hel de
mocratische verleden van de 
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ving, met name de oevers yen 
de Eem. In de patriottenbe we
ging in Amersfoort speelde hij 
een vooraanstaande rol. 
Gravure van Th. Koning, 
1789. 
Museum Flehite, Amersfoort, 
XII-P. 

gering werd zelfs het oranje vaandel van de compagnie Bloemendal begin 1784 
demonstratief vervangen door een rood25. 
Zo moedigde de magistraat bij de burgers een intensieve belangstelling aan 
voor exercitie, uniformen en wapens, met het doel een prinselijk garnizoen te 
voorkomen. Het ging dus niet om lands- of stadsverdediging, het had al hele
maal niets te maken met het conflict over de Zuidelijke Nederlanden met de 
keizer; neen, de geactiveerde burgerwapening was uitsluitend gericht op het 
overbodig maken van de zo gehate en bespotte stadhouderlijke macht inzake 
de militie. Tot zover lag het initiatief bij de stadsregering. 

Het vrijkorps 'Voor Stad, Land en Vrijheid' 

Om de schutterij van bekwame schutters te voorzien, dienden in december 1783 
Ignatius Sasse van Ysselt, de chirurgijn Lambertus Kloproggen, Bernard de 
Wijs en Willem Vos met meer dan 40 ondertekenaars een verzoekschrift bij de 
stadsregering in, om naast de schutterij een onafhankelijk vrijkorps of exerci
tiegenootschap te mogen oprichten26. Veel ondertekenaars waren al lid van de 
stedelijke schutterij. Het indienen van verzoekschriften was het enige middel 
voor burgers om wensen kenbaar te maken. Binnen één week, nog voor eind 
december 1783, ging de stadsregering accoord27. 
Het nieuwe exercitiegenootschap onder de naam Wapenoefenend genootschap 
voor Stad, Land en Vrijheid28 paste binnen het algemene patriottisme van de 
gehele magistraat. Vandaar dat de stadsregering het korps een reglement gaf, 
de benoeming van officieren goedkeurde en van de leden een eed en een verkla-

25 Idem, 5 januari 1784. De vaandelcombinaties oranje, wit, blauw waren dus vervangen door 
rood, wit, blauw. 

26 Idem, 22 december 1783. Met het verzoek de Appelmarkt als verzamelplaats te mogen gebrui
ken, dan door de stad te marcheren, en het Kalfsveld buiten de Utrechtse poort (het exercitieter
rein van de schutterij) ook als exercitieplaats te mogen gebruiken. 

27 Idem, 29 december 1783. 
28 Idem, 19 januari 1784. 
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ring van onderdanigheid eiste29. Het exercitiegenootschap werd gefinancierd 
door 26 burgers uit de welgestelde hogere middengroepen, onder wie voor
aanstaande patriotse katholieken. 
Het vrijkorps telde ongeveer 250 leden. Regentenfamilies waren niet vertegen
woordigd. De gemiddelde leeftijd lag onder de 30 jaar. Het officierenkorps be
stond uit mannen van de gegoede burgerij met tijd, geld en enige opleiding. Ve
le leden waren afkomstig uit de kringen van de kleine middenstand. Zeer opval
lend is dat, in tegenstelling tot elders, nogal wat leden afkomstig waren uit de 
lagere bevolkingsgroepen, zoals wevers en arbeiders op de tabaksvelden, onder 
wie analfabeten30. Zij vormden de aanhang van de patriotse kern van regenten 
en gegoede burgerij. Daarmee was in tegenstelling tot andere steden een oran-
gistisch en antipatriots oproer bij voorbaat vermeden. Het exercitiegenoot
schap - dat ook contacten onderhield met het vrijkorps te Soest31 - gebruikte 
de Lieve Vrouwekapel voor vergaderingen met patriotse doeleinden. Welke 
waren dat begin 1784? 

Zij zijn het duidelijkst te vinden in een patriots propagandageschrift met de op
wekking lid te worden van het vrijkorps32. De algemene eis was het herstel van 
de vrijheid en de oude rechten van de stedelijke overheid. Daarom eiste de ano
nieme auteur afschaffing van het regeringsreglement van 1674 voor het gewest 
Utrecht met de daarin vastgelegde veel te uitgebreide benoemingsrechten van 
de stadhouder. Het was een patriotse eis die overal in het gewest werd gehoord. 
Daar kwam voor Amersfoort echter bij de eis tot afschaffing van het regerings
reglement van 1750 met het overheersende gezag van de schout, de vertegen
woordiger van de stadhouder. Veel verder ging de auteur met zijn eis om de 
schout van zijn zetel in de raad van wetgeving en bestuur te ontheffen, en hem 
alleen het voorzitterschap van de schepenbank te laten. De zittende schout of 
hoofdofficier Van Natewisch moest na 32 jaar vriendjespolitiek en geïntrigeer 
maar liever meteen het veld ruimen. Een geboren Amersfoorter moest schout 
worden. Veel meer dan in andere steden speelde te Amersfoort dè kwestie van 
het schoutambt tijdens de patriottenbeweging een belangrijke rol. 
Tenslotte stond in het pamflet de eis dat aan vreemdelingen geen stadsambten 
mochten worden gegeven. Het moest uit zijn met het patronagesysteem van 
stadhouderlijk geknoei met baantjes, waar overigens de regenten met mede
werking van de schout zelf debet aan waren. Vooral over de kwesties dat de 
schout de raad uit moest en de stadsambten niet meer aan vreemdelingen gege
ven moesten worden zou de stadsregering zelf niet zo snel beginnen. 
Om deze eisen ingewilligd te krijgen riep de auteur de Amersfoorters op lid te 
worden van het exercitiegenootschap en dan in de vergaderingen rekesten aan 
de stadsregering op schrift te stellen. Deze censureerde het pamflet niet33. De 
gehele magistraat, die met zijn patriotse gezindheid in februari 1784 in feite de 

29 J. M. Reinboud, 'Voor stad, land, en vrijheid', De Navorscher, 98 (1959) 44-47. 
30 In 1784 en 1785 ondertekenden zij patriotse verzoekschriften met een kruisje. Fruin heeft op 

dit verschijnsel van antistadhouderlijke stemming onder 'het volk' in Gelderland gewezen, R. 
Fruin, 'De jongelingsjaren van Gijsbert Karel van Hogendorp', Verspreide Geschriften, V 
('s-Gravenhage, 1902)295. 

31 De Politieke Kruyer, 219, februari 1785, 141. 
32 Voorbereidende en toeligtende zamenspraak tot 't geen nog volgen zal tusschen A een min ver

ligt en Z een meer verligt Amersfoords burger (Amersfoort, 1784). 
33 Overigens kende de Republiek geen algemene censuur. De stadsregering censureerde bovendien 

niet omdat zij met grote delen van de inhoud instemde. 
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publikatie van dit pamflet had uitgelokt, was het in ieder geval eens met de gro
te gedeelten betreffende de beide regeringsreglementen en de kwestie van de be
geving der stadsambten. 
Om met dit laatste te beginnen. Unaniem besloot de stadsregering in februari 
1784 alvast de kleinere en lagere stadsambten voortaan uitsluitend aan gekwali
ficeerde burgers te geven34 en elke vorm van Oranjepatronage daarbij tegen te 
gaan. Let wel, het ging om gekwalificeerde burgers, de bezitlozen bleven bui
tengesloten. 
Magistraatscommissies kregen bovendien in februari 178435 opdracht met 
voorstellen te komen betreffende de grotere stadsambten die per definitie al
leen voor leden van regentenfamilies openstonden en waarbij het stadhouder
lijk patronagesysteem tot dan toe evenzeer een rol had gespeeld. Dan was er 
nog de eeuwige kwestie dat de stad zich beknot achtte als lid van de derde stand 
in de Staten van Utrecht36, dus in de deelname aan het gewestelijk bestuur. 
Tenslotte was er de kwestie hoe te handelen bij een tussentijdse vacature in de 
stadsregering. Sommigen wilden meteen al de stadhouder in zo'n geval het be
noemingsrecht afhandig maken. In het regeringsreglement van 1674 stond er 
niets over en kort tevoren, in januari 1784, was te Utrecht een tussentijdse vaca
ture in de vroedschap buiten Willem V om opgevuld. De meeste leden van de 
Amersfoortse stadsregering wilden deze kwesties toch eerst in commissies be
handeld zien. Het was hun niet ontgaan dat Willem V krachtig protesteerde te
gen de Utrechtse benoeming buiten hem om, en tegen het feit dat te Wijk twee 
raden waren vervangen37. 

Het aangepaste 'Concept-reglement' van Ondaatje 

Het eigen Amersfoortse onderzoek werd doorkruist en raakte wat naar de ach
tergrond. De Staten van Utrecht hadden namelijk na het protest van de stad
houder eind februari 1784 zelf een onderzoekscommissie uit hun midden in
gesteld, waarvan ook een Amersfoortse burgemeester ambtshalve lid was. Deze 
kreeg op 25 februari 1784 opdracht om de bezwaren en eisen van Amersfoort 
te inventariseren38. De Staten wilden in ieder geval het regeringsreglement van 
1674 met de in hun ogen tyrannieke macht van stadhouder Willem V afgeschaft 
zien. 
De eigen stedelijke magistraatscommissies trachtten in maart 1784 verder te 
werken. Van de drie genoemde patriotse eisen werd er tenslotte maar één inge
willigd. Op 5 april 1784 besloot de stadsregering om de begeving van typische 
regentenambten als stadscameraar, weesmeesters en rentmeesters van de vroe
gere kerkelijke bezittingen aan het patronagesysteem van de prins te onttrek
ken39. De verkiezing en benoeming hiervan kwamen weer helemaal in handen 
34 Beroepen als rector van de Latijnse school, stadsbeiaardier of stadsorganist stonden ook open 

voor gekwalificeerden van elders. GAA, Stad, nr. 35, 2 februari 1784. 
35 Idem, 16 en 23 februari 1784. 
36 Waarin de stad Utrecht altijd al veel te veel de dienst uitmaakte. 
37 Colenbrander, Patriottentijd, II, 198. 
38 Zoals ook te Utrecht en in andere steden ging gebeuren. Vgl. I. Vijlbrief, Van anti-aristocratie 

tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht (Amster
dam, 1950) 181-182. Geyl, Patriottenbeweging, 105-106. 

39 GAA, Stad, nr. 35, 5 april 1784. Het werd gevolgd door een besluit tot versobering van de ver
gaderingen van de regentencolleges van de instellingen in de stad. 
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van de stadsregering, omdat dit toch niet precies stond geregeld in het rege
ringsreglement van 1674. 
Samenvattend moet men zeggen dat tot medio april 1784 de stadsregering met 
patriotse eisen en afschaffing van staatsrechtelijke misbruiken niet veel verder 
was gekomen dan het volgende. Patriotse periodieken werden vrij verspreid en 
naar de uiterlijke schijn leek de stadsregering zelfs met de inhoud in te stem
men. Zij hadden een anti-Oranje stemming aangewakkerd. De stadsregering 
had niet alleen het vrijkorps geaccepteerd en gereglementeerd, maar ook pro
paganda ervoor bij de bezitlozen toegelaten. Liever ook bezitlozen bij het vrij
korps dan pro-Oranje kokardes en betogingen, was de opvatting van de stads
regering. Een en ander werd sterk ingegeven door de mode van de dag: een 
krachtige antistadhouderlijke stemming. 

Vandaar dat de stadsregering de pamfletteneisen overnam om het patronage
systeem en de bestuursfuncties van schout Van Natewisch op te heffen. Maar 
hier lag dan ook precies de grens. Voor zover het de opvattingen van de ma
gistraat als geheel betrof, leek deze alleen nog de verspreiding van beide eisen 
toe te laten. Van meet af aan frustreerde de stadsregering - althans de meerder
heid ervan - de realisering van beide eisen. Gelet op de latere chicanes van de 
stadsregering om alles tegen te houden, ligt hier de grens van de eerste fase van 
de patriottenbeweging, gedragen door de gehele magistraat. 
Dit werd duidelijk toen eind februari 1784 de mogelijkheid van petities aan de 
statencommissie ten behoeve van het onderzoek naar staatkundige en andere 
bezwaren van burgers bewust door de Amersfoortse magistraat geruime tijd 
werd achtergehouden. Pas op 19 april 1784 bood de stadsregering, die inmid
dels veiligheidshalve de toelating tot en betaling van de eigen schutterij had ver
ruimd40, de Amersfoorters vijf weken lang de gelegenheid om bezwaarschrif
ten in te dienen en van handtekeningenlijsten te voorzien41. Maar van harte 
ging het niet, althans niet bij de meerderheid. 

In de laatste week van mei en de eerste week van juni 1784 kwamen de bezwaar
schriften en de handtekeningen bij de stadsregering binnen42. Het waren zes ge
drukte exemplaren van het bekende stuk van Quint Ondaatje, de jeugdige, felle 
leider van de democratische patriotten te Utrecht getiteld: Concept-reglement 
op de regeeringsbestelling van de provintie Utrecht. Amersfoortse patriotten 
hadden dit stuk niet eigener beweging opgevraagd, maar het was de stad en 
groepen burgers vanuit Utrecht toegestuurd43. 
En daarmee begon de tweede fase van de patriottenbeweging. Dit strakke ont
werp44 van een gewestelijke grondwet had een unificerende en gelijkmakende 
strekking ten aanzien van de rechten en het bestuur van Staten, steden en plat
teland. Het antistadhouderlijke element zat er uiteraard wel in verwerkt, maar 
het accent lag, zeker voor wat betreft de inrichting van de stadsregering op een 
40 Idem, 8 maart en 5 april 1784. 
41 Idem, 19 april 1784. Eerst hadden 162 Amersfoortse burgers op 19 maart 1784 een verzoek inge

diend bij de stadsregering om gelegenheid te krijgen volgens de wensen van de Statencommissie 
bezwaren tegen het bestuur over te leggen en aan medeburgers bekend te maken. Idem, 19 maart 
1784. 

42 Idem, 24 mei; 1 juni; 7 juni 1784. 
43 Colenbrander, Patriottentijd, II, 204. 
44 Het merkwaardige is natuurlijk dat dit stuk naar de vorm (uiteraard niet naar de inhoud) geënt 

was op het regeringsreglement van 1674 dat ten aanzien van het gewest al een unificerende strek
king onder Oranjes stadhouderlijk gezag had. 
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'Amersfoort komende van Utrecht vertoonde zig aldus'. Gezicht op de stad vanaf de Amersfoortse 
berg. De OL V toren rijst hoog boven de stad uit, zeker in vergelijking met het koepeltorentje op 
het stadhuis direct links en de St. Joriskerk rechts daarvan. Op de achtergrond de Zuiderzee met 
enige zeilschepen. 
Anonieme pentekening, 1739. 
RAU, Top. Atlas 330 recto. 

gecontroleerde regering in opdracht van het volk en gekozen bij representa
tie45. Het is het middelste geschrift uit de beroemde democratisch-patriottische 
trits tussen het pamflet van Joan Derk van der Capellen tot den Pol Aan het 
volk van Nederland (1781) en het zogenaamde Leids ontwerp van Wijbo Fijnje 
en Pieter Vreede uit 1785. 
Er waren zeven grote groepen ondertekenaars, die allen dezelfde wijzigingen 
en aanpassingen van het Concept-reglement wensten. De strekking bleef overi
gens gelijk. De samenstelling van die afzonderlijke groepen is moeilijk te trace
ren. In ieder geval was bezwaarschrift nr. 1 ondertekend door leden van de 
schutterij, nr. 2 door verschillende katholieken, nr. 3 door het patriotse exerci
tiegenootschap en nr. 6 door de blekers46. 
Naast deze zeven grote gelijkvormige rekesten waren er ook nog vijf kleine 
groepen ondertekenaars, van wie echter bezwaarschriften en handtekeningen 
van meet af aan zoek waren47. Dat waren de bezwaarschriften van enige leden 
van de katholieke gemeente, de schippers, de tappers, de waagwerkers, en en
kele andere blekers. 
Het was voor het eerst dat grote groepen Amersfoorters via de drukpers betrok
ken raakten bij een maatschappelijke ontwikkeling die - anders dan vroeger -
alleen maar politieke kenmerken had. Mede onder invloed van de patriotse bla-

45 Men zie hiervoor Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie, 187-191; I. Leeb, The ideologi
cal origins of the Batavian revolution ('s-Gravenhage, 1973) 181-182; Schama, Patriots and Li
berators, 88-89; A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd (Zaltbommel, 1966) 91-92. 

46 GAA, Stad, nr. 838. 
47 Dit werd al geconstateerd in de gedrukte verzamelbundel Pointen tot redres der bezwaaren bij 

de burgeren en inwoners van de stad, steden, en landen van Utrecht overgeleverd (Utrecht, 
1784). 
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den en het pamflet van januari was nu een publieke opinie ontstaan en gemobi
liseerd. In totaal meer dan 400 Amersfoorters hadden het gewijzigde Concept-
regelement van Ondaatje ondertekend. Dezen amendeerden het Concept
reglement als volgt. In de eerste twee hoofdstukken werd toegevoegd dat 
Amersfoort in de Staten van Utrecht evenveel te zeggen moest krijgen als 
Utrecht bij de benoeming van de geëligeerden (vertegenwoordigers van de vijf 
geseculariseerde Utrechtse kapittels), van de ridderschap (tweede stand), en in 
de statencommissies. Het derde hoofdstuk met concept-regelingen betreffende 
het bestuur van de stad Utrecht en de kleine steden was natuurlijk voor de 
Amersfoortse patriotten van het grootste belang. 

Hierin kwamen dan ook de meeste wijzigingen voor. Omdat het ook in Amers
foort vrijwel allemaal theorie is gebleven, gaat het vooral om de ideeën die erin 
verwerkt zitten. Het bestuur van de Utrechtse steden moest gelijkvormig wor
den. Daarom werd bijvoorbeeld het begrip 'vroedschap' naar Utrechts model 
gebezigd in plaats van het begrip twaalf 'raden'. Er werd vastgelegd dat leden 
van de vroedschap moesten behoren tot de gekwalifkeerden, de gegoeden. Zij 
mochten niet in dienst van de stadhouder zijn, noch militaire ambten bekleden 
of in al te nauwe graad bloedverwanten van elkaar zijn. Zij moesten lid zijn 
van de gereformeerde kerk en als goede en getrouwe patriotten bekend staan. 
De nominatie (voordracht) van een nieuwe raad wilden die 400 patriotten 
voortaan bij elke afzonderlijke vacature via de gegoede burgerij op een inge
wikkelde manier tot stand gebracht zien. Niet alleen zou zo het irritante benoe
mingsrecht van de stadhouder vervallen zijn, ook het monopolie van de regen
tenklasse op de stadsregering zou dan doorbroken zijn. Er werd een heel ander 
criterium ontworpen, namelijk het vermogen. Alle meer gegoeden of gekwalifi-
ceerden zouden zonder onderscheid voor deelname aan de verkiezing in aan
merking komen met een kans om zelf te worden gekozen. 
De Amersfoortse patriotten stelden zich voor dat de nominatie van elk lid van 
de vroedschap (twaalf raden) door de meer gegoede burgerij zou geschieden, 
en dus niet van bovenaf georganiseerd moest worden door de stadsregering. De 
administrateurs van de burgercompagnieën der schutterij zouden bij hun half
jaarlijkse rondgang per stadswijk voor contributie en administratie van de 
schutters en van degenen die zich vrijgekocht hadden, ook nog een derde lijst 
moeten maken van alle overige wacht- en waakvrije burgers. Voor zover deze 
burgers tenminste 80 gulden belasting betaalden, zouden zij bijeengeroepen 
worden in de Lieve Vrouwekapel telkens als er een vacature voor een lid van 
de raad was, en op lijsten worden gezet. Dit belastingcriterium lag bijna de 
helft lager dan het Utrechtse, zodat te Amersfoort door de patriotten het demo
cratische element nog sterker werd gewenst dan te Utrecht. De aanwezige wel
gestelde burgers in de Lieve Vrouwekapel zouden dan volgens de lijsten uit hun 
midden 36 man moeten inloten, te weten twaalf uit elk van de drie schutters
compagnieën of stadswijken. 

Vervolgens moesten volgens het plan van de patriotten op het stadhuis op de 
Hof die 36 gekozenen uit hun midden negen inloten voor de nominatie van een 
raad of een burgemeester. Wat betreft de nominatie van een raad zouden de 
negen overgeblevenen uit hun midden vijf moeten inloten. En het patriotse 
plan vervolgt dan dat uit die 36 eerstgekozenen weer negen anderen aangewe
zen zouden worden die door loting uit de genoemde vijf overgeblevenen drie 
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voor de uiteindelijke nominatie zouden aanwijzen. Uit die drie - zo was het ont
werp - zouden dan de raden de definitieve electie (verkiezing) van hun nieuwe 
collega doen. Bij elke vacature moest een nieuw kiescollege worden 
samengesteld48. 
Evenzo zouden bij een burgemeestersvacature in de Lieve Vrouwekapel 36 ge
goede burgers worden gekozen, die er dan weer negen uit hun midden zouden 
kiezen. De negen zouden dan de nominatie hebben door eerst tien schepenen 
en tien raden in te loten, deze door voortgaande uitloting achtereenvolgens tot 
zes en dan tot vier te verminderen, waarna de tweede burgemeester boven aan 
de voordracht (nominatie) van die vier kandidaten werd geplaatst. De Amers-
foortse patriotten vonden het dan niet bezwaarlijk dat de electie van de beide 
burgemeesters uit de voorgedragen kandidaten uiteindelijk door de stadhouder 
zou blijven geschieden. Volgens het Concept-reglement zou diens invloed im
mers aanzienlijk gereduceerd worden. 
In dit ontwerp bleef ook de bestaande regeling gehandhaafd dat de stadsrege
ring de nominatie van de twaalf schepenen (voor de rechtspraak) jaarlijks uit 
dubbeltallen aan de prins zou zenden. Deze mocht de electie, dus de benoe
ming, van de twaalf schepenen behouden. 
Even essentieel als de getrapte raadsverkiezingen door een college-ad-hoc was 
hoofdstuk vier van het Concept-reglement. De patriotten wensten een gekwali
ficeerd college van gecommitteerden (dus een comité) uit de gegoede burgerij, 
een radicale nieuwigheid in die dagen. Het is opmerkelijk dat de patriotten bij 
de instelling hiervan nog het oude burgerrechtbegrip 'gekwalificeerd' gebruik
ten. Dat zou echter niet meer gebaseerd zijn op rechten of sociale status, maar 
uitsluitend op inkomen en vermogen. Met 'gekwalificeerden' werden burgers 
bedoeld die in alle belastingsoorten voor tenminste 80 gulden per jaar werden 
aangeslagen. De gecommitteerden kozen rechtstreeks een permanent college of 
comité van zes man, te weten twee gecommitteerden uit iedere schutterscom
pagnie, waarin dan ook de vrijgekochten, vrijgestelden en ontslagenen geadmi
nistreerd moesten zijn. Het was de bedoeling dat om de vier jaar de helft van 
dat comité zou worden vervangen. De bedoeling van dit comité was om alle 
burgers en overige inwoners te helpen in het handhaven van hun rechten en pri
vileges, klachten aan te horen en door te geven aan de magistraat, namens de 
burgerij verzoekschriften aan de stadsmagistraat te richten en bij belastinghef
fing te adviseren. Het zou vooral een controlerend orgaan ten opzichte van de 
stadsregering moeten worden, maar zou ook de stadsfinanciën moeten contro
leren. Naast de getrapte verkiezingen en de intensieve burgerwapening vormde 
de instelling van burgergecommitteerden een kernpunt van het Concept
reglement van Ondaatje. 

De passages over burgergecommitteerden in Van der Capellens Aan het volk 
van Nederland vormden de theoretische kant. Maar praktisch was Deventer het 
voorbeeld. Daar fungeerde sinds 1782 een college van twaalf gecommitteerden 
uit de burgerij voor adviezen, aanbevelingen en bemiddeling bij rekesten aan 
de stadsmagistraat en aan de gezworen gemeente49. Kortom, het was een alge
meen controlerend college, dat de daden van de stadsregering bediscussieerde 

48 Steeds opnieuw zouden de gekwalificeerde burgers dus bij de getrapte verkiezingen worden be
trokken op grond van census. 

49 Colenbrander, Patriottentijd, 1,281. 
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en goed- of afkeurde. Die twaalf Deventer gecommitteerden waren getrapt ge
kozen door en uit de aanzienlijke burgers en ingezetenen, en namens de gehele 
burgerij. Kiezers noch gekozenen behoorden automatisch tot de regenten
stand. Burgerrepresentatie in een nieuwe tot nog toe niet bekende vorm en met 
een ongekende controlerende en kritische taak geschiedde niet meer op grond 
van stand, maar van welstand. 
Het Deventer comité was iets volslagen nieuws en iets heel anders dan de oude 
gezworen gemeente uit de acht stadswijken, die financiële adviezen gaf aan de 
stadsmagistraat en die sinds de middeleeuwen wisselende of sluimerende con
troletaken had. Het is merkwaardig dat De Wit, die overigens sterk het accent 
legt op het revolutionair-democratische van de patriotten, aan zo'n comité 
voorbijgaat50, terwijl Schama dit college van burgergecommitteerden weer te
veel in verband brengt met het historische verschijnsel van de gezworen 
gemeente51. 
Het Deventer comité was juist geen voortzetting of vernieuwing, laat staan een 
herleving van de oude gezworen gemeente. Dat college bleef zelfs naast de 
twaalf burgergecommitteerden bestaan. De burgergecommitteerden wilden 
deelnemen aan soeverein gezag op grond van het natuurrecht en vormden zo 
de kiem van een modern staatsburgerschap. Advisering en controle van de 
stadsmagistraat door de burgergecommitteerden zou gemakkelijk tot beoorde
ling van de magistraatsbesluiten kunnen leiden. Het comité van burgergecom
mitteerden kon ook het oordeel van het vrij korps vragen en zo de stadsregering 
onder druk zetten. 
In Utrecht werd een historische link gelegd van de burgergecommitteerden naar 
een schimmig en vaag college van 40 meentemannen aan het einde van de vijf
tiende eeuw, maar daar wist ook Ondaatje het fijne niet van. Hetzelfde gold 
voor de meente in het middeleeuwse Amersfoort die voor de Amersfoortse pa
triotten al even onduidelijk was. 
In twee richtingen wijzen die colleges van burgergecommitteerden. Zij prelude
ren op het moderne parlementarisme. Ook al waren die gecommitteerden al
leen werkzaam op lokaal stedelijk niveau en betrekkelijk gering in aantal, en 
ook al waren de precieze bevoegdheden van zo'n comité niet omschreven, zij 
wilden in ieder geval streven naar invloed op wetgeving om hervormingen te 
kunnen bewerkstelligen. Dergelijke comités gekozen uit en door welgestelde 
burgers hebben weliswaar slechts kortstondig bestaan in de tweede fase van de 
patriottenbeweging en tijdens de Bataafse revolutie, de eraan vastzittende ver
kiezingen, bevoegdheden en de uitgeoefende politieke pressie werpen niettemin 
hun schaduwen vooruit naar het constitutionele bestel van de negentiende 
eeuw. 

Maar er is nog een ander aspect. Die patriotse burgercomités met hun waakza
me en controlerende taak zijn onbedoeld ook, en zonder dat er een rechtstreeks 
verband bestaat, voorlopers van de comités van de Franse revolutie52. Lokaal, 
departementaal en nationaal werden in Frankrijk sedert 1792 comités revoluti-

50 Zowel in zijn belangrijke boek De Nederlandse Revolutie van de achttiende eeuw als in 'Oud 
en modern, de Republiek 1780-1795', Algemene Geschiedenis der Nederlanden, IX (Haarlem, 
1980) 113 vlg. 

51 Schama, Patriots and liberators, 77-78, 89. 
52 J. Ellul, Histoire des institutions, II (Parijs, 1956) 634-635, 643, 661. 
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onnaires opgericht, zij het dat het daar meer in de richting van politietaken en 
terreur ging. Zelfs het beruchte en machtige Comité de salut public bestond 
maar uit negen tot twaalf leden die ten tijde van de Nationale Conventie waren 
belast met de controle op de uitvoerende macht van de ministers, die zij tenslot
te geheel beheersten. Het is waarschijnlijk dat de bestuurscolleges van regenten 
tijdens de patriottenbeweging zich wel degelijk bewust waren van het revolutio
naire van het getrapte censuskiesrecht, van de kiescolleges-ad-hoc bij iedere 
raadsvacature en van de colleges van burgergecommitteerden. Er was de drei
ging dat niet uitsluitend de traditionele gesloten regentenstand, maar ook geko
zenen uit de welgestelde burgerij zouden gaan regeren53. De geëiste punten en 
in het bijzonder de kwestie der gecommitteerden werden als een aantasting van 
de bestaande politieke en maatschappelijke orde beschouwd. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat tenslotte de kwestie van gecommitteerden in augustus 
1785 de ondergang van de Amersfoortse patriottenbeweging is geworden. 
Voor Amersfoort was verder van groot belang hoofdstuk 5 van het Concept
reglement behelzende de opvattingen van de patriotten over het ambt van 
schout of hoofdofficier. Meer dan in menige andere stad was in Amersfoort 
de schout altijd al een fel omstreden en bekritiseerde figuur geweest. De voor 
Amersfoort zo kenmerkende problematiek rondom het schoutambt was voort
gekomen uit het feit dat in de stad nooit andere functionarissen, colleges of in
stellingen van de hoge wereldlijke of kerkelijke overheid gevestigd waren ge
weest waar de stad geen greep op had. De stad besturen met een andere over
heidsinstelling of -functionaris in hun midden, dat was iets wat de Amersfoor-
ters nooit hadden gekend. De schout was de enige persoon van buitenaf met 
wie vooral sinds 1544 nauw samengewerkt moest worden54. 
De patriotten eisten nu dat de schout - teruggebracht tot zijn oorspronkelijke 
taak van voorzitter van de schepenbank en belast met opsporing en aanklacht 
- voortaan een geboren Amersfoorts burger zou zijn. Hij mocht geen zitting 
hebben in één van de drie Statenleden te Utrecht (Van Natewisch was lid van 
de ridderschap). En vooral mocht hij zeker geen zitting meer hebben, laat staan 
voorzitter spelen in de vergaderingen van de complete raad. Zijn aanstelling 
mocht slechts voor drie jaar zijn, moest aan de stadhouder worden ontnomen 
en rechtstreeks aan de stadsregering toevallen. De schout moest volgens de pa
triotten onder de stadsregering fungeren, die dan volledig moest deelhebben 
aan de statensoevereiniteit. Vandaar in handschrift de eis dat Amersfoort 
voortaan alle rechten zou mogen uitoefenen die verbonden waren aan de sessie 
in het derde lid van de Staten, en dat Amersfoort daarin op één lijn gesteld zou 
worden met de stad Utrecht. Het was de enige eis die werd gedeeld door de 
meerderheid van de stadsregering, ook toen deze allang niet meer patriots was. 
Het hielp schout Van Natewisch niet dat hij de grote stimulator was geweest 
achter het economisch experiment van de modern ingerichte lakenfabriek van 
de gebroeders Beaune sedert 1777 op het terrein van het voormalige klooster 
Mariënhof, waar korte tijd grote aantallen arbeiders hebben gewerkt. In 1782 

53 Voor theoretische beschouwingen in het algemeen zie ook De Wit, De Nederlandse revolutie 
van de achttiende eeuw, 63-64. 

54 In De Politieke Kruyer waren bij herhaling heftige aanvallen gedaan op de Amersfoortse schout 
Van Natewisch. Hij wist met succes een einde te maken aan die persoonlijke aanvallen door 
een bezoek te brengen aan de exercitieplaats van Pro Patria et Libertate te Utrecht. Gedenk
schriften Hardenbroek, V, 284. 
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Joost Taets van Amerongen 
van Natewisch (1726-1791), 
de stadsschout of hoofdoffi
cier van Amersfoort. Als ver
tegenwoordiger van de stad
houder werd hij het mikpunt 
van het patriottisch verzet. 
Miniatuur door L. Polletier, 
1783. Foto Iconographisch 
Bureau. 

was het experiment vrijwel mislukt, maar nog tot 1785 is door Frans van Lely-
veld geprobeerd het bedrijf voort te zetten met de produktie van rib fluweel of 
manchester. In 1784 waren deze pogingen tot economisch redres nog niet opge
geven, vandaar dat de economische grieven van de Amersfoortse patriotten 
voorshands op een ander terrein lagen. Deze betroffen de vrije doorvoer van 
schapenmest naar de tabaksvelden, verbreding van de doorvaart bij de Eem-
brug, uitbaggeren van de Eem en de beken, en de openbare verpachting van 
de kerkelijke goederen. 
De Amerfoortse versie van Ondaatjes Concept-reglement bevatte tenslotte nog 
de eis om de accijns op doodkisten te vervangen door tarieven naar welstand 
van de overledenen en een gratis begrafenis voor de armen. 

De patriottenbeweging als democratische beweging in de stadsregering, juni-
augustus 1784 

Toen op 7 juni 1784 de laatste bezwaarschriften bij de stadsmagistraat waren 
ingediend, rees de vraag wat er nu verder met het petitionnement moest gebeu
ren. Er werd een raadscommissie ingesteld om te onderzoeken of bij het opstel
len en ondertekenen van het gewijzigde Concept-reglement en de bezwaar
schriften geen onregelmatigheden hadden plaats gevonden55. Dit besluit van de 
meerderheidsfacties onder leiding van Willem Methorst en Gijsbertus van Har-
derwyck traineerde de bezwaarschriften en leidde op 7 juni 1784 tot het eerste 
officiële protest van de elf minderheidsleden onder leiding van Gerardus 
Trouillard. Zij meenden dat de stadsregering onmiddellijk een afschrift van al
le bezwaarschriften, het bijgewerkte Concept-reglement en de handtekeningen 
naar de onderzoekscommissie van de Staten moest zenden. De meerderheid 
55 GAA, Stad, nr. 35, 7 juni 1784. 
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heeft dit tenslotte ook gedaan, zij het pas een maand later op 5 juli 178456. 
Bovendien moest toen in opdracht van de meerderheid van de stadsregering de 
aandacht in de statencommissie worden verlegd naar de rechten van Amers
foort als lid van de derde stand naast Utrecht in de Staten. Dat was opnieuw 
tegen de zin van de minderheid die dit probleem wel erkende, maar er niet de 
hoogste prioriteit aan wenste te geven. Zij wilde, sedert die beslissende ma
gistraatsvergadering van 7 juni, een interne magistraatscommissie instellen met 
de speciale taak te komen tot een 'schifting en scheiding' van artikelen en para
grafen van het Concept-reglement en andere bezwaarschriften in 'domestieke' 
bezwaren en eisen (die dus uitsluitend op de stad betrekking hadden) en alle 
overige eisen. 
Sedert 7 juni 1784 had zich dus een scheiding der geesten in de stadsregering 
voltrokken. De tweede fase van de patriottenbeweging begon toen de minder
heidsfactie van de stadsregering doorzette, terwijl de meerderheid snel terug
krabbelde. Het is dus onjuist om te stellen dat er nog tot juni 1784 een soort 
aristocratische en democratische patriottenbeweging openlijk of latent naast 
elkaar zouden hebben bestaan. Het is één patriottenbeweging die zich sedert 
7 juni 1784 snel ontwikkelde in democratische richting met Ondaatjes Concept
reglement als samenhangend revolutionair programma. De beide meerder
heidsfacties, die van Willem Methorst en Gijsbertus van Harderwyck, keerden 
zich onmiddellijk na 7 juni 1784 van dat Concept-reglement en alle bezwaar
schriften af. Deze regentenmeerderheid traineerde en bestreed alle, maar dan 
ook letterlijk alle voorstellen van de minderheidsfactie van Gerardus Trouil-
lard die ook maar iets met de bespreking in de magistraat, laat staan met de 
doorvoering van het Concept-reglement te maken hadden. Het Concept
reglement was extra gevaarlijk omdat het een moderne, samenhangende pro
vinciale grondwet was - welhaast kwalitatief te vergelijken met het werk van 
Thorbecke - en niet zo maar een theoretisch geschrift of schennend pamflet. 
De vijftien meerderheidsregenten verzetten zich steeds feller tegen hun minder
heidscollega's en verloochenden hun eerdere patriotse en antistadhouderlijke 
gezindheid. Tenslotte wilden zij zelfs de regeringsreglementen van 1674 en 1750 
niet meer opgeheven zien, omdat zij die altijd nog prefereerden boven een ver
storing van de bestaande orde met volkomen nieuwe democratische burgercol
leges. De meerderheidsfacties werden zelfs Oranjegezinder dan zij ooit vóór 
1780 waren geweest. Dit is begrijpelijk, omdat bij de stadsregering facties en 
stedelijk belang altijd hadden geprevaleerd boven principiële standpunten van 
staatsgezind of prinsgezind. Sedert juni 1784 propageerden de Orangistisch-
geworden meerderheidsregenten de Oranjesymboliek en opgeklopte Oranje
mythes. Zij gingen Willem V zelfs voorstellen als een vorst57. Het werd een van 
hun strijdmiddelen tegen de modern getinte patriotten, dus ook tegen hun col
lega's die de minderheid van de stadsregering vormden. Met behulp hiervan 
probeerde de meerderheid met alle kracht een dam op te werpen tegen de an
tistadhouderlijke stemming, die zij in 1782 en 1783 zelf mede had opgeroepen. 

56 Idem, 5 juli 1784. De stadsregering gaf toen aan burgemeester Gijsbert van Harderwyck alle 
bezwaarschriften en handtekeningen mee, want hij was lid van de genoemde statencommissie 
van februari 1784. 

57 Er werden beschilderde borden verspreid met de afbeelding van Willem V en de tekst 'Bid voor 
U vorst; wenscht hem geen kwaat'. A. Luigjes, 900 Jaar Amersfoort, de Amersfoorters en hun 
soldaten. Ach lieve tijd. Amersfoort, 4 (Zwolle, 1987) 88. 
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Voor de patriotse minderheid der regenten had dit echter tot gevolg dat hun 
politieke strijd een anti-Oranje karakter kreeg. Het ging hun allereerst om de 
doorvoering van het patriotse programma. Daar vloeiden antistadhouderlijke 
maatregelen uit voort. 
In werkelijkheid waren de Amersfoortse patriotten sterker gekant tegen de re
gentenoligarchie dan tegen de stadhouder, als diens macht maar behoorlijk aan 
banden was gelegd. En waar de stadhouder in gecentraliseerde richting dacht, 
hadden ook de Amersfoortse patriotten weinig moeite met regelingen waarbij 
Utrecht, Amersfoort, de andere steden en de overige statenleden op één lijn ge
bracht werden, al moest dat dan wel gebeuren volgens het Concept-regle
ment58. 
De Amersfoortse patriottenbeweging telde sedert 1784 aanhangers onder ver
schillende bevolkingsgroepen. Er behoorden toe: de elf minderheidsleden van 
de stadsregering onder leiding van Gerhardus Trouillard, het exercitiegenoot
schap Voor Stad, Land en Vrijheid, zeer vele leden van de drie burgercompag
nieën van de stedelijke schutterij, en voorts een niet precies te schatten aantal 
personen uit de burgerij en uit de lagere bevolkingsgroepen van onontwikkel-
den en bezitlozen. Alles bijeen bedroeg de omvang van de Amersfoortse patri
ottenbeweging meer dan 500 actieve en politiek-bewuste inwoners. 
Juist onder die lagere bevolkingsgroepen waren veel rooms-katholieken, met 
name in de wat armere stadswijken Bloemendal en Kamp. Zij volgden trouw 
de patriotse opvatting van hun pastoor van de statie op 't Zand. Deze bij de 
armen zeer geziene pastoor J. H. Berendtzen59 heeft ongetwijfeld een deel van 
de arme mensen bij de patriottenbeweging betrokken. 

De minderheid van de Amersfoortse stadsregering vormde echter de kern van 
de patriottenbeweging. 'Aristocratische' patriotten bestonden al niet meer 
sinds de gebeurtenissen in mei 1784 rond het Concept-reglement en de andere 
bezwaarschriften. Er was in juni 1784 nog steeds één patriottenbeweging maar 
die was geradicaliseerd60. Het is dus aanvechtbaar in Amersfoort te spreken 
over twee vleugels naast elkaar van één 'partij'61. 
58 Volgens het Concept-reglement bleef het erfelijk stadhouderschap als dienaar van de soeverei

nen gehandhaafd, en zelfs nog van een beperkt benoemingsrecht voorzien. 
59 Ook pastoor N. Hooft van Huysduynen van de statie van de Elleboog, broer van een van de 

oprichters van het exercitiegenootschap, behoorde tot de patriotten. Diens kapelaan G. J. van 
Bennekom was echter de felste patriot van allemaal en werd bij de restauratie van 1787 de stad 
uitgewezen. Men zie hiervoor C A . van Kalveen, De statie van de Kromme Elleboog te Amers
foort (1638-1963) ms. GAA, 33-37; alwaar ook gegevens over de rooms-katholieken tijdens de 
patriottenbeweging. 

60 Sedertdien geldt de omschrijving van De Wit: 'een patriot is iemand die streeft naar een res pu
blica, een gemenebest met rechtsgelijkheid, waarin edelen en patriciërs niet langer krachtens 
hun geboorterecht regeren, maar alle leden van de gemeenschap politieke rechten hebben, voor 
zover zij enig bezit en een zekere ontwikkeling hebben.' Het ontstaan van het moderne Neder
land 1780-1848 en zijn geschiedschrijving (Oirsbeek, 1978) 11. Voor de Amersfoortse patriotten 
geldt bovendien de verwezenlijking van een program, het aangepaste Concept-reglement. Men 
kan overigens niet voldoende accentueren hoe de protesten van Willem V in januari 1784 en 
de daarop gevolgde instelling van de statencommissie in februari het Concept-reglement en de 
radicalisering van de patriottenbeweging hebben uitgelokt. 

6 ' Zelfs De Wit doet dat nog in zijn kritiek op Geyl in De strijd tussen aristocratie en democratie, 
386. Bij deze voorstelling van zaken is de discussie over het onderscheid tussen de 'beide vleugels 
der patriottenpartij' irrelevant geworden. Dit is een punt waarmee vooral Geyl en later De Wit 
zich hebben bezig gehouden. Zie Ibidem, en P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam 
(3 dln.; Amsterdam, 1948-1958) III, 159-160. Geyl deed dit om de tegenstellingen wat te verklei
nen, ter accentuering van zijn onderzoek naar de eenheidsgedachte. De Wit probeerde zo de 
grenzen van het democratisch patriottisme vast te stellen. 
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De patriotse minderheid van de Amersfoortse stadsregering stond sinds 7 juni 
1784 vrijwel machteloos in de verwezenlijking van haar doelstellingen. De min
derheid had alleen nog gedaan weten te krijgen dat op 28 juni 1784 in de stads
regering het rapport werd besproken van de reeds genoemde onderzoekscom
missie uit de magistraat62, waarna het aangepaste Concept-reglement en de ver
dere bezwaren aan de statencommissie te Utrecht werden overgelegd63. 
Omdat de Amersfoortse minderheidsregenten niet verwachtten dat de staten
commissie die eisen en bezwaren voetstoots zou accepteren, probeerden ze al 
meteen zoveel mogelijk binnen de stad hun zin door te zetten. Zij eisten daar
om, overigens zonder succes, dat de punten en bezwaren die specifiek op de 
stad betrekking hadden ook zo snel mogelijk door de stadsregering als zodanig 
aangemerkt moesten worden, en dan integraal conform het Concept-reglement 
doorgevoerd. Ook moest schout Van Natewisch onmiddellijk uit de raad wor
den gewipt. De regeringsreglementen van 1674 en 1750 moesten eveneens met 
onmiddellijke ingang ongeldig worden verklaard. Zelfs dit laatste wilde de 
meerderheid zoals gezegd niet meer. 

Dat de meeste patronagerechten van de prins en zijn hofkliek, rechten die nooit 
officieel waren geregeld, inmiddels waren opgeheven leek de meerderheid van 
de stadsregering meer dan voldoende64. Hun patriottisme was daarme bevre
digd en voorbij. Dit patriottisme van eind 1783 en de eerste maanden van 1784 
was dus geen monsterverbond geweest, zoals De Wit voor de gehele Republiek 
dit samengaan karakteriseert65. De minderheid van de Amersfoortse stadsrege
ring ging voort op de democratische weg die door de meerderheid steeds weer 
werd geblokkeerd. Het was een nieuwe vorm van patriottisme met ideeën over 
democratie, die sinds mei/juni 1784 volgde op het regentenpatriottisme van de 
meerderheid, die alleen maar eigen belangen hersteld had willen zien. 
Intussen probeerden de Amersfoortse patriotten toch een voorschot te nemen 
op de inwilliging van hun eisen door de invoering van het instituut 'burger-
committeerden' al officieus voor te bereiden. Het begon op 14 juni 1784 met 
een informele commissie van patriotse burgers onder leiding van notaris G. Vo
gelsang. Deze commissie gaf precies aan welke punten uit het Concept
reglement en verdere bezwaarpunten die specifiek betrekking hadden op de 
stad, zo snel mogelijk van kracht moesten worden66. Zij bleven ijveren voor 

62 GAA, Stad, nr. 35, 28 juni 1784. 
63 Met de opdracht om maar vooral te spreken over Amersfoort als lid van de derde stand, waar

door andere eisen op de achtergrond zouden raken. 
64 Dit lijkt in overeenstemming met De Wit, Het ontstaan van het moderne Nederland, 12. Het 

was ook precies in overeenstemming met de kern van het uitvoerige boek Grondwettige herstel
ling van Nederlands staatswezen (2 dln.; Amsterdam, 1784-1786). 

65 Idem, 12. De Wit accentueert overigens het duidelijkst voor de gehele Republiek dat de twee 
patriottenbewegingen geen essentiële politieke opvattingen gemeen hadden. Hij kritiseert daar
om historici als H. T. Colenbrander, P. GeylenE. H. Kossmann, die als uitgangspunt de aristo
cratische en democratische vleugel van één patriottenbeweging namen. Vanwaar die verwar
ring? Gelet op wat nu over Amersfoort uiteengezet is, zullen onderzoekers ook elders veel meer 
rekening moeten houden met lokale gebeurtenissen, de chronologische gang van zaken en voor
al de cesuur en de fasering van deze twee patriottenbewegingen nâ elkaar. 

66 Deze informele commissie van Vogelsang wenste ook opening van zaken betreffende het zenden 
van bezwaarschriften naar Utrecht en de vorderingen die daar in de statencommissie gemaakt 
zouden worden, en zij wenste inzage van de letterlijke tekst van het rapport van de magistraats
commissie over het petitionnement der patriotten. Onder voorwaarden stond de meerderheid 
van de stadsmagistraat dit op 2 augustus 1784 toe, omdat een en ander toch van weinig belang 
was. GAA, Stad, nr. 35, 2 augustus 1784. 
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een vrije magistraatsverkiezing en voor burgervertegenwoordiging, de schout 
moest de raad uit en de regeringsreglementen dienden afgeschaft te worden. 
Niet zozeer om haar historisch-juridisch gelijk te halen, maar omdat andere 
methodes zo weinig effect hadden, begon deze commissie op 19 juli 178467 ter 
ondersteuning van haar eisen met het aandragen van historische verwijzingen, 
onder meer naar het middeleeuwse meensliedencollege68. Maar zoals veelal bij 
politieke activisten lag daar noch hun belangstelling noch hun kennis. De op
vatting van Rüter dat natuurrechtelijke ideeën, volkssoevereiniteit en contrat 
social werden gepast in een historisch kader, mag dan in haar algemeenheid 
juist zijn, er was hierbij geen sprake van beginsel of ideologische motivatie69. 
Het enige motief was versterking van de opvattingen der patriotten. Daarmee 
hadden de patriotten zich met hun gebrekkige kennis van de stadsgeschiedenis 
wel wat op de hals gehaald. 

De antipatriotse meerderheidsregenten vlogen hier meteen gretig op af. Zij lie
ten de uiterst kundige stadssecretaris Jan Both Hendriksen, die volledig op hun 
hand was, onmiddellijk een juridisch-historisch onderzoek instellen. Hij 
rapporteerde70 dat de bestaande Amersfoortse regeringsvorm helemaal niet in 
strijd was met de stedelijke rechten en privileges. Dit rapport werd meteen (me
dio augustus 1784) door de meerderheid gepubliceerd en daarmee nam de pam-
flettenstrijd met de patriotten een aanvang7 '. Ook de patriotten hadden tot dan 
toe alleen maar hun voorstellen in de magistraat gebracht, ofwel daar verzoek
schriften ingediend. De artikelen over Amersfoort van 1783 tot maart 1784 in 
De Post van den Neder-Rhijn en in De politieke Kruyer benevens het éne wer
vingspamflet voor het vrijkorps waren er niet op gericht geweest interne tegen
stellingen aan te wakkeren. Zolang de vier genoemde patriotse eisen nog niet 
officieel waren afgewezen, lieten de patriotten zich niet verleiden tot een tegen-
pamflet. Omdat anderzijds inwilliging door de stadsregering van de patriotse 
eisen niet te voorzien was, moesten de patriotten - naast hun onofficiële com
missie - hun eisen ook nog op andere manieren kracht bijzetten. 
Het vrijkorps exerceerde steeds luidruchtiger op het Kalfsveld buiten de 
Utrechtsepoort, onder het geroep van hatelijke opmerkingen aan het adres van 
schout Van Natewisch. Hij werd bespot als 'het prinsje van Amersfoort'72. Ve
le patriotse leden van de schutterij gehoorzaamden al in de zomer van 1784 niet 
meer aan de meerderheid van de stadsregering. Zij hadden de mond vol van 
de bekende eisen. Toen de meerderheid van de stadsregering op 9 augustus 1784 
een burgerkrijgsraad in het leven riep, stemden de patriotse regenten tegen. 
Hun motief was dat deze krijgsraad niet onafhankelijk genoeg stond tegenover 
de stadsregering73. 

67 Idem, 19 juli 1784. 
68 Zij hadden hun kennis alleen kunnen halen uit A. van Bemmel, Beschrijving der stad Amers

foort (Utrecht, 1760) 2. Verder praatten zij Ondaatje na met zijn paragraaf over Utrechtse 
meentemannen. Over de 40 Utrechtse meentemannen in de periode 1491-1493 en hun kortston
dige taak als kies- en controlecollege, C. A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten 
in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-1520 (Groningen, 1974) 50-53. 

69 A. J. C. Rüter, Verleden en toekomst als bron van politieke inspiratie (Haarlem, 1946) 17. 
70 GAA, Papieren van mr Jan Both Hendriksen. 
7 ' Iets voor Amersfoorts burgeren, behelzende een advies van de meerderheid der heeren des ma

gistraals der stad Amersfoort (Amersfoort, 1784). 
72 GAA, Stad, nr. 35, 5 juli 1784. 
73 Idem, 9 augustus 1784. 
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De Achter Davidshof gezien vanuit de Hellestraat. Rechts de gebouwen van net voormalige Obser-
vantenklooster die toen in gebruik waren als Stadsdoelen. Ook was er een logement in gevestigd. 
In 1787 vergaderden hier de Staten van Utrecht. 
Tekening in kleuren door Paulus van dender, 1758. 
Museum Flehite Amersfoort, V-02-12C. 

Zoals te verwachten was verwierp de meerderheid van de stadsregering op 16 
augustus 1784 definitief de patriotse eisen74. Hiermee was dus ook de eis afge
wezen om die punten uit het Concept-reglement die betrekking hadden op de 
stad onmiddellijk in behandeling te nemen en door te voeren75. De minderheid 
had deze eis gebaseerd op 'het constitutioneel en uitsluitend recht van de stad', 
dus op de stedelijke autonomie. Geen enkele patriotteneis zou voortaan nog 
door de meerderheid in behandeling worden genomen. De verhoudingen in de 
stadsregering raakten verziekt76. Er zat voor de patriotse minderheidsregenten 
niets anders op dan in de magistraatsvergadering van 30 augustus 1784 tegen 
de meerderheidsbesluiten ernstig te protesteren77. Tevens gaven zij in een eigen 
pamflet een overzicht van alle gebeurtenissen sedert begin juni 178478. 
Op hun beurt zochten de meerderheidsregenten de vermeende onjuistheid van 

74 Idem, 9 en 16 augustus 1784. 
75 Wel zouden bij meerderheid van stemmen misschien nog bepaalde bezwaren individueel en af

zonderlijk als 'domestiek' beschouwd kunnen worden. Idem, 16 augustus 1784. 
76 In intieme kring zinspeelden sommige antipatriotse regenten op harde maatregelen tegen de pa

triotten in de trant van hang er een stel op, haal een garnizoen in de stad en verbied dat vervloek
te exercitiegenootschap. Zo hoorden de patriotten althans spreken: De Politieke Kruyer, 163, 
augustus 1784, 73. 

77 GAA, Stad, nr. 35, 30 augustus 1784. 
78 Iets zakelijks voor Amersfoorts burgeren en ingezetenen (Amersfoort, 1784). 
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de patriotse eisen te bewijzen met behulp van historische argumenten79. Zij 
richtten zich met name tegen een nieuw pamflet van de patriotten, uitgegeven 
naar aanleiding van het rapport van de statencommissie, dat op 1 september 
1784 onder de titel Concept voor een reglement-reformatoir was bekend 
gemaakt80. Hierin dreigde de patriotse minderheid, die vond dat de collega's 
van de meerderheid zich maar eens moesten gaan gedragen overeenkomstig de 
eisen van de 'vox populi', met het inzetten van het exercitiegenootschap81. 

Het comité van de achttien geconstitueerden 

De bevindingen van de zeer gematigde statencommissie leken tot verrassing van 
de patriotse minderheid toch op één punt een opening te bieden voor een, zij 
het gering aandeel van de burgerij in de aanstelling van regenten. Het 
reglement-reformatoir opperde dat dit het beste door de stadsregering en de 
burgerij in onderling overleg geregeld kon worden. Wat in feite niet meer was 
dan een zijdelingse en weinig doordachte opmerking, zagen de Amersfoortse 
patriotten als uitgangspunt voor een gedemocratiseerde magistraatsverkiezing 
en burgervertegenwoordiging. De patriotten leefden op. 
De meerderheid van de stadsregering voelde zich nu verplicht om de burgerij 
bij de beoordeling van het reglement-reformatoir te betrekken82. En daarom 
werd dit stuk dat zeker niet democratisch-patriottisch was, en hooguit de insti
tutionele toestand van vóór het eerste stadhouderloze tijdperk (vóór 1650 dus) 
wilde herstellen, door de stadsmagistraat uitgereikt aan de kapiteins van de 
schutterij, de commandant van het vrij korps en aan de bevelvoerders van de 
omvangrijke groep brandweerplichtigen. Het werd door de manschappen druk 
besproken. Er brak een nieuwe fase aan in de Amersfoortse patriottenbewe-
ging. 

Het aantal actieve patriotten was inmiddels gestegen tot meer dan 600. Het ac
cent verschoof sedert september 1784 van de minderheidsregenten naar directe 
actie van burgers. Dat was het eerste gevolg van het reglement-reformatoir van 
de statencommissie83. 
Het tweede gevolg was dat de manschappen en andere patriotten op voorbeeld 
van Utrechtse patriotten op 4 oktober 1784 een 'Commissie van achttien ge-
constitueerden' instelden. Deze commissie zou pas ontbonden worden als ook 
de meerderheid van_de stadsregering accoord zou zijn gegaan met alle geëiste 
hervormingen, dus met de invoering van het Concept-reglement van Ondaatje. 
Daarna moest de stadsregering de invoering ervan in het gehele gewest bevorde-

79 Tweede iets voor Amersfoorts burgeren behelzende een rapport en een resolutie (Amersfoort 
1784). 

80 Niet Ondaatjes Concept-reglement, maar het officieuze Concept-reglement van de Utrechtse 
vroedschap had de grondslag gevormd voor dit Concept voor een reglement-reformatoir, dat 
uitsluitend was opgesteld ter herziening van het regeringsreglement van 1674. Vgl. Vijlbrief, 
Van anti-aristocratie tot democratie, 195-196. Opvallend is de grote waardering van Leeb, The 
Ideological Origins of the Batavian Revolution, 181, voor het in sterke mate op een analyse van 
Utrechtse pamfletten berustende boek van Vijlbrief. 

81 Vervolg, of tweede iets zakelijks voor Amersfoorts burgeren en ingezetenen (Amersfoort, 
1784). 

82 GAA, Stad, nr. 35, 13 september 1784. 
83 Het begon er steeds meer op te lijken dat de statencommissie over de hoofden van de meerder

heid heen en volstrekt onbedoeld de Amersfoortse patriottenbeweging aanwakkerde. 

134 



ren en met alle andere patriotse groepen in het gewest samenwerken84. De patri-
otse organisaties wensten deze commissie als een vaste vertegenwoordiging bij 
de stadsregering te beschouwen en erkend te zien. Dat was niet zo eenvoudig 
en zou tenslotte ook niet lukken. Toch was dit voor de patriotten van levensbe
lang. De eerdere informele patriotse commissie onder leiding van notaris Vo
gelsang die in juni-augustus de eisen van de minderheid van de stadsregering 
had gesteund, had niets bereikt en was verlopen. 
Het nieuwe comité van achttien was feller dan de eerste commissie. Het streefde 
doelbewust naar erkenning en naar participatie in de stadsregering. Het steun
de op de activiteiten van veel meer patriotten. Het had een vastberaden doel: 
net zo lang bijeen blijven tot het Concept-reglement van Ondaatje door de 
stadsregering zou zijn doorgevoerd. Was dat reglement als een soort stedelijke 
en gewestelijke grondwet doorgevoerd, dan zou de taak van het comité vol
bracht zijn. Bovendien zou bij invoering van het reglement toch een algemeen-
controlerend college van burgergecommitteerden worden gekozen. 
Een dag na de oprichting van de Amersfoortse commissie van achttien, op 5 
oktober, hield het exercitiegenootschap een propagandabijeenkomst in de 
stadsdoelen (Observantenklooster) Achter Davidshof. De dichter Pieter Pij
pers - erelid van het korps85 - hield daar een redevoering in pathetische en hoog
dravende verzen over de ware burgervrijheid. Hij herdacht hierin Saab en Van 
Houten, de beide Amersfoortse martelaren van 1703 voor die vrijheid. Saab 
en Van Houten waren toen onthoofd, als leiders van de kortstondige meenslie-
denbeweging en voorvechters van vrije magistraatsverkiezingen. Men zou kun
nen denken dat die meensliedenbeweging van 1703 (een uitloper van de Gelder
se plooierijen) preludeert op de patriottentijd. Toch is dit maar zeer ten dele 
het geval. De meensliedenbeweging van 1703 en de vrije magistraatsverkiezin
gen van dat jaar waren bedoeld om de middeleeuwse stedelijke vrijheid te laten 
herleven86, niet om een democratische bestuursvorm in moderne zin, een resul
taat van de Verlichting, door te voeren. De patriotten hoopten dat de hartver
warmende en hooggestemde bijeenkomst met Pieter Pijpers zoveel indruk op 
de meerderheid van de stadsregering zou maken dat deze aan de democratisch-
patriotse eisen zou toegeven. 

Ruim een week later, op 13 oktober 1784, confronteerden de achttien geconsti-
tueerden de magistraat met het welbekende eisenpakket, waarmee de minder
heid de meerderheid al maandenlang had bestookt87. Ook de geconstitueerden 
hadden echter geen succes. Over één van de eisen, de beëindiging van de positie 
van schout Van Natewisch in de raad, mocht zelfs niet eens meer in de ma
gistraat worden gedebatteerd88. De patriotse minderheid vond dat evenwel een 
onwettig besluit. De kwestie van wettig en onwettig ging vanaf oktober 1784 
een steeds grotere rol spelen. 
Op 19 november 1784 eisten de geconstitueerden onder leiding van Steven 
84 GAA, Stad, nr. 35, 4 oktober 1784. 
85 Een kenmerk van de Amersfoortse patriottenbeweging was het ontbreken van een duidelijke 

leider. In de historiografie over Amersfoort wordt Pieter Pijpers nogal eens als zodanig afge
schilderd. Dat was hij zeker niet, wel speelde hij in 1795 bij het begin van de Bataafse revolutie 
een belangrijke rol in Amersfoort. In 1784 en begin 1785 was Trouillard de woordvoerder, later 
trad Erasmus Methorst enigszins op de voorgrond. 

86 De terechtstellingen uit 1703 bleven de gehele 18e eeuw door diepe indruk maken. 
87 GAA, Stad, nr. 35, 13 oktober 1784. 
88 Idem, 19 oktober 1784. 

135 



V E. 
D E 

y H E I D 

IEDEELÂ1D, 
verdedigd in eene dichtkundige 

R E D E V O E R I N G , 
gehouden voor de Bnrgerye der Stad 

A M E R S F O O R T , 
Op den ;den Oaober des ]aars 1784, binnen 

de Stadsdoeien aldaar; 
D O O R » » • 

Lid honorair van het Wapenöefenend Genoot-
fchap nor Stad, Lmd, en Vf-jhdi, biouea 

simerifosrt. 

I N N E D E R L A N D 

By aile weldenkende Boekverkooperj. 'S 
\ 

Voorpagina van het pamflet 
'De Vrijheid in Neder
land . . . ' . De in pathetische 
woorden gezette redevoering 
werd later als propagandage
schrift in druk uitgegeven. 
Achter de sterretjes verschool 
zich de dichter Pieter Pijpers. 
Museum Flehite Amersfoort, 
3054. 

Camp (tevens commandant van het exercitiegenootschap), dat de vroegere af
wijzing van alle patriotse eisen nietig en onwettig werd verklaard89. Zij dreig
den met een volksoploop90 als ze hun zin niet kregen. De zaak liep zo hoog dat 
de beide burgemeesters en stadssecretaris Both Hendriksen zich bedreigd voel
den en militaire hulp van buitenaf tegen de patriotten wilden. Dat vonden de 
overige leden van de meerderheid nog niet nodig, maar voor het overige was 
hun standpunt even star, zodat zelfs de verplichte bespreking van het 
reglement-reformatoir van de Staten in de winter van 1784 op 1785 steeds weer 
werd opgeschort91. 
Op 24 november brachten de achttien geconstitueerden verslag uit op een grote 
schuttersbijeenkomst in de stadsdoelen. Daar werd het de aanwezige patriotten 
duidelijk dat hun vertegenwoordigend college van achttien geconstitueerden 
niets had bereikt, ja zelfs niet eens was erkend als officiële vertegenwoordiging 
van de burgerij. De aanwezige patriotten eisten dat de geconstitueerden om die 
erkenning moesten vragen in de eerstkomende vergadering van de complete 

Idem, 19 november 1784. 
In andere steden waren juist vrijwel altijd orangistische oproeren geweest. 
De meerderheid wenste eerst met de statencommissie Amersfoorts zitting in het derde lid van 
de Staten van Utrecht te regelen. Daartoe stelde stadssecretaris Jan Both Hendriksen de uitvoe
rige Deductie tot stavinge van stadsrechten op, die in mei 1785 werd gedrukt. GAA, Stad, nr. 
35, 22 november 1784, 8 maart en 23 mei 1785. 

136 



stadsregering op 29 november. Die vergadering werd vervroegd op de 27e ge
houden uit angst voor een volksoploop. De achttien geconstitueerden konden 
dan wel smalen dat de stadsregering de situatie niet in de hand had, zij zelf kre
gen op 27 november niet eens de kans de stadsregering om erkenning te vragen. 
De eis van een intern onderzoek naar de kwalificatie van individuele leden van 
de raad werd verontwaardigd van de hand gewezen92. Bovendien kondigde de 
stadsregering aan bij de eerste de beste patriotse volksoploop hard te zullen te
rugslaan. Dit alles uiteraard onder protest van de patriotse regenten93. 
Toch was de grote tegenstelling nu komen te liggen tussen de orangistische 
raadsmeerderheid en het comité van de achttien geconstitueerden die samen 
met het exercitiegenootschap de kern van de patriottenbeweging vormden. De 
minderheidsregenten bleven wel protesteren, maar gedroegen zich sinds okto
ber 1784 wat passiever. Dat was ze geraden ook want de jaarlijkse magistraats
benoemingen naderden. Deze strategie had succes. Willem V benoemde voor 
1785 ook alle patriotse minderheidsregenten opnieuw94. Dat lijkt misschien 
vreemd, maar de meerderheidsregenten konden gechanteerd worden met hun 
recente anti-Oranjegezindheid in 1783 en begin 1784, dus zelfs nog in het begin 
van het jaar dat nu ten einde liep. Uitsluiting van de patriotse regenten zou ge
makkelijk tot een niet meer in bedwang te houden situatie kunnen leiden voor 
de meerderheidsregenten. 

Het heilig vuur van de Amersfoortse patriotten gloeide. Vertegenwoordigers 
van het vrij korps waren namelijk aanwezig geweest bij een nationale vergade
ring te Utrecht op 6 december 1784 waarbij burgervrijkorpsen zich aaneenslo
ten. Ook de Amersfoortse patriotten, die al samenwerkten met Utrecht en 
Soest, wilden komen tot een verbreding van de patriottenbeweging van lokaal 
naar gewestelijk en nationaal95. De vrijkorpsen wilden gewestelijke samenwer
king om pressie te kunnen uitoefenen bij het doorvoeren van het Concept
reglement van Ondaatje. 
In de tweede helft van december 1784 en in januari 1785 bleef het nog rustig 
in Amersfoort. Eerst moest de benoeming van de nieuwe stadsregering volledig 
afgehandeld zijn. Toen de patriotse regenten eind januari echter goed en wel 
op de kussens zaten werden zij weer actiever. Eind januari en februari 1785 liet 
Trouillard zijn stem weer horen. Hij wilde de raadsresoluties vanaf augustus 
1784, waardoor de patriotse eisen voorgoed onbespreekbaar waren geworden, 
alsnog ongeldig laten verklaren. Alle eisen werden echter in februari door bur
gemeester Willem Methorst namens de magistraatsmeerderheid afgewezen96. 
Nu het intern in de stadsregering opnieuw fout liep friet de democratische eisen 
moesten de andere patriotten weer in actie komen. Vooral het exercitiegenoot
schap bleef gemotiveerd. In februari 1785 waren vele leden opnieuw in Utrecht 

92 Idem, 27 november 1784. In druk uitgegeven resolutie onder protest van de patriottische min
derheid van de stadsregering. 

93 Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1784, 1961-1963. Vaderlandsche historie, ten vervolge van 
Wagenaars Vaderlandsche historie, IX (Amsterdam, 1792) 32. Zij beweerden dat het besluit 
was genomen na het sluiten van de vergadering, toen de minderheidsregenten al vertrokken wa
ren of op het punt van vertrek stonden. 

94 Onder protest van sommige meerderheidsregenten, terwijl de patriotse regent Trouillard de hele 
benoemingsprocedure aanvocht. GAA, Stad, nr. 35, 16 en 20 december 1784. 

95 Colenbrander, Patriottentijd, II, 224. 
96 GAA, Stad, nr. 35, 31 januari 1785; 7, 21 en 28 februari 1785. 
97 Colenbrander, Patriottentijd II/225 noot. 
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geweest bij de tweede nationale vrijkorpsenvergadering97, waar zij enthousiast 
van terugkeerden. Ook de achttien geconstitueerden lieten weer van zich horen. 
Zij slaagden er echter ook nu niet in erkenning af te dwingen van de stadsrege
ring als overleg- en controlecollege98. Evenmin als de regentenminderheid 
wisten zij de patriotse eisen ingewilligd te krijgen. Sterker nog, de meerderheid 
van de stadsregering wenste zelfs niet meer het behoudende reglement-
reformatoir (waarin in feite alleen het regeringsreglement van 1674 werd afge
schaft) te behandelen, ondanks de feitelijke verplichting daartoe. Het was de 
meerderheid van de stadsregering nog veel te anti-Orangistisch". 
Feitelijk was in het voorjaar van 1785 de democratisch-patriotse beweging te 
Amersfoort, werkend langs de beproefde wegen van rekesten en protesten, 
mislukt. De meerderheid van de stadsregering en de steeds behoudender Staten 
van Utrecht zagen niet ten onrechte in burgergeconstitueerden en zelfs in patri
otse rekesten een poging om een 'mouvement' (dat wil zeggen: een democrati
sche revolutionaire beweging) te ontketenen100. In hun pogingen om alsnog 
hun doelstellingen te verwezenlijken wilden de patriotten nu desnoods de lei
ding van de prins aanvaarden101, als diens macht maar voortvloeide uit het be
ginsel van volkssoevereiniteit en niet meer uit de traditionele stadhouderlijke 
rechten. Democratische beginselen en leiderschap blijken dicht bij elkaar te 
kunnen liggen en de keerzijden van een en dezelfde medaille te kunnen vormen. 
Hetzelfde geldt voor het beginsel van de weerplicht. Deze hadden de patriotten 
zichzelf opgelegd in het aktieve en ideologisch bepaalde exercitiegenootschap. 
In de zomer van 1785 haalde het Amersfoortse vrijkorps de band met de demo
cratische patriotten elders in de Republiek nauw aan door deelname aan de Ak
te van verbintenis, waarmee patriotse groepen en vrij korpsen uit het hele land 
zich aaneensloten op een politiek programma102. 

In de stad zelf waren de wettige middelen van de patriotten zo langzamerhand 
uitgeput. Wilden zij in de zomer van 1785 nog iets bereiken, dan moesten zij 
de verwezenlijking van hun eisen forceren. 

De crisis in de patriottenbeweging 

Aanleiding tot de crisis in de Amersfoortse patriottenbeweging vormden de ge
beurtenissen te Utrecht op 2 augustus 1785. Daar zag de vroedschap zich ge
dwongen de gecommitteerden van de burgervendels te erkennen en de invoe-

98 GAA, Stad, nr. 35, 14 maart en 4 april 1785; Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, XX (1785) 
515, 713-714. De meerderheid van de stadsregering kwam met het gezochte argument, dat de 
geconstitueerden niet alle burgers representeerden. 

99 Tevens heerste er de vrees, dat de patriotten de bespreking van het statenconcept zouden gebrui
ken om dat reglement-reformatoir naar eigen doelstellingen te wijzigen. 

100 GAA, Stad, nr. 787, Amersfoorts exemplaar van de serie resoluties van de Staten van Utrecht, 
7 juni 1785. 

101 GAA, Stad, nr. 35, 21 maart 1785. Dat is overigens een nieuwe uiting van de komende demo
cratische verhoudingen. Ondanks streven naar volksrechten en meer gelijkheid accepteerden 
de patriotten wel degelijk een leider. Thorbecke onderkende dit 'monarchistisch' gestemde van 
de 'nieuw-republikeinse beweging van 1780'. J. R. Thorbecke, Historische schetsen 
('s-Gravenhage, 18722) 173. 

102 fegen de regenten-oligarchie en de traditionele macht van de stadhouder. Bovendien waren er 
veelvuldige contacten van de Amersfoortse patriotten met die van Utrecht. Colenbrander, Pa
triottentijd, II, 225-227, 336-367. 
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ring van het Concept-reglement van Ondaatje in overweging te nemen103. De 
verhalen hierover activeerden de Amersfoortse patriotten. In verband met de 
verpachting van enkele algemene middelen tijdens de magistraatsvergadering 
van 8 augustus 1785 ' °4 waren er nogal wat burgers op de been vóór het stadhuis 
op de Hof. Uit hun midden ontstond toen spontaan een heus volkscomité van 
vijf patriotten105. Die drongen er dezelfde dag nog zeker vijf keer, tevergeefs, 
bij de stadsregering op aan als burgercomité te worden erkend. Daarnaast 
eisten zij van de stadsregering erkenning van het al lang bestaande college der 
achttien burgergeconstitueerden. 
De stemming raakte aan beide zijden geïrriteerd. Toen beide eisen tot erken
ning werden afgewezen, verklaarde het volkscomité, dat het de meerderheids
regenten die de patriotse eisen steeds maar tegenhielden, niet meer als represen
tanten van het volk erkende. Dit was een revolutionaire daad, ook in de geko
zen formulering. De patriotten gaven impliciet aan dat een goede overheid re
presentante van de volkswil, dat wil zeggen van de gehele burgerij106 behoorde 
te zijn. Om de magistraat ter verantwoording te roepen, eisten het volkscomité 
en het college van de achttien geconstitueerden de volgende dag, 9 augustus, 
een extra raadsvergadering. Omdat de beide burgemeesters dit weigerden, be
legde de patriotse schepen Jacob Craanen die raadsvergadering tenslotte zelf. 
Het was toen al half vijf in de middag. Alleen de patriotse minderheid, bestaan
de uit slechts elf regenten verscheen. Ook stadssecretaris Both Hendriksen ont
brak. Zich beschouwend als de wettige stadsregering en met instemming van 
de rumoerige groep patriotse burgers op de Hof voor het stadhuis107 erkende 
de aanwezige minderheid via officiële besluitvorming zowel het volkscomité 
van de vijf patriotten als het college van de achttien geconstitueerden108. 
Door beide partijen in het conflict werd vervolgens steun in Utrecht gezocht. 
Het volkscomité, in het bijzonder Bernard de Wijs, had contact met de 
Utrechtse patriotse gecommitteerden. Schout Van Natewisch had een gesprek 
met de procureur-generaal en de griffier van het Hof van Utrecht109. Het Hof 
van Utrecht en stadssecretaris Both Hendriksen waren van mening dat de ver
gadering en de besluitvorming van de minderheid van de stadsregering onwet
tig moesten worden verklaard. Het succes van de samenwerkende patriotse 
groepen, de minderheidsregenten, het exercitiegenootschap, de geconstitueer
den en de honderden patriotse burgers, zou nog geen week duren. Het bleek 
overduidelijk een nadeel te zijn dat de Amersfoortse patriotten niet over een 
leider als Ondaatje te Utrecht beschikten. 

101 Zie Geyl, Nederlandse Stam, III, 162; idem, Patriottenbeweging, 120-121. 
Er werd ook eindeloos gesproken over het lidmaatschap van Amersfoort in de derde stand van 
de Staten van Utrecht. 
Te weten H. vanEemderen, B. de Wijs, C. J. van Rootselaar, W. vanEeden jr en J. Treschow. 
GAA, Stad, nr. 35, 8 augustus 1785; Gedenkschriften Hardenbroek, VI, 56. Het is de vraag 
of de bezitlozen daar ook niet onder zouden moeten vallen gezien de samenstelling van de 
Amersfoortse patriottenbeweging. 
Echt oproer was er niet. De catechesatieoefening in de Sint Joriskerk werd niet gehinderd. Het 
exercitiegenootschap hoefde alleen maar toe te kijken. Zelfs schout Van Natewisch die nader
hand een strafrechtelijk onderzoek instelde, kon geen overtredingen vinden. 
GAA, Stad, nr. 51b: Stukken betreffende de onwettige raadsvergadering, 1785, afkomstig uit 
de papieren van stadssecretaris Jan Both Hendriksen; getuigenverklaringen van de stadhuisbo
des Wisselingh en Vestner. 
Bijzonderheden over deze episode bij Gedenkschriften Hardenbroek, VI, 57, 60, 94, 107. 
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Hessen-Darmstadt de stad 
binnen. Om hun komst was 
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patriottische meerderheid van 
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Gravure van R. Vinkeles naar 
J. Buys, 1793. 
Museum Flehite Amersfoort, 
XIII-08-5. 

Tijdens de voltallige vergadering van de Amersfoortse stadsregering van 13 
augustus werd het volgende besloten. De minderheid van de raad had gehan
deld in strijd met de officiële reglementen, de geconstitueerden waren met hun 
democratiserende bedoelingen en ideeën van representatie een gevaar voor de 
bestaande orde, burgers mochten niet samenscholen, en het exercitiegenoot
schap had zich teveel aan het gezag van de stadsregering onttrokken. De meer
derheid voelde zich bedreigd in haar vrijheid van handelen en besluitvorming. 
Zij stelde zich daarom op een volstrekt legalistisch standpunt en vroeg de Sta
ten van Utrecht om steun. In feite werd hiermee om een militaire bezetting van 
de stad gevraagd110. Schout Van Natewisch en stadssecretaris Both Hendriksen 
konden zo eindelijk het plan verwezenlijken dat zij al zo lang hadden 
gekoesterd111. 
Nog diezelfde 13 augustus gaven de Staten van Utrecht op grond van twijfel
achtige besluitvorming aan prins Willem V opdracht om troepen naar Amers
foort te zenden. Deze marcheerden al op 16 augustus uit Nijmegen naar 

110 GAA, Stad, nr. 35, 13 augustus 1785. 
111 Nieuwe Neder/andsche Jaarboeken 1785, 1354-1355. 
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Amersfoort112. De 'bezetting' van Amersfoort was het einde van de actieve 
Amersfoortse patriottenbeweging113. De stad werd sindsdien een centrum van 
prinsgezinde activiteiten114. 
De oligarchische meerderheidsregenten hadden dus Oranje en de troepen bin
nengehaald om hun positie veilig te stellen en het oude bestel te handhaven. De 
Amersfoortse patriotten verloren nu alle sympathie voor Oranje. Toch richtten 
de pamfletten die zij in 1785 nog ongehinderd in druk konden uitgeven, en die 
vooral voor verspreiding buiten Amersfoort waren bedoeld, zich niet expliciet 
tegen Oranje'15, maar veel meer tegen de meerderheid van de stadsregering en 
tegen de prinselijke troepen. 
Rekesten die de geconstitueerden nog in september 1785 indienden hadden 
geen schijn van kans116. De achttien geconstitueerden en de vijf gecommitteer
den uit de burgerij bleven aandringen op verwijdering van de troepen, behan
deling in de magistraat van de patriotse bezwaren tegen de inrichting van de 
stadsregering en invoering van de bekende democratische verlangens. Toen de 
meerderheid op 5 september 1785 alle eisen definitief afwimpelde, verklaarden 
geconstitueerden en gecommitteerden toch nog tot het uiterste te willen vast
houden aan overleg en samenwerking[ '7 . Dat bleek overigens volslagen onmo
gelijk geworden, en beide comités verliepen uiteindelijk. Ook de minderheid 
van de stadsregering - die geslonken was tot negen regenten omdat twee leden 
zich uit angst voor het garnizoen bij de meerderheid hadden aangesloten - zette 
zich op 5 december 1785 nog één keer, zij het tevergeefs in voor de patriotse 
eisen118. 
Intussen begonnen de minderheidsregenten zich zorgen te maken over de nade
rende magistraatsbenoemingen voor 1786. Daarom zochten in december 1785 
de patriotse regenten Gerhardus Trouillard en Jacq Both Hendriksen (niet te 
verwarren met de gelijknamige stadssecretaris) te Utrecht contact met de Gel
derse patriotten Van der Capellen tot de Marsch en Van Haersolte, de Amster
damse regent Temminck, en met Van Renswoude, een broer van schout Van 
Natewisch. Het leek een verzoek om bemiddeling tussen de minderheid en de 
meerderheid van de Amersfoortse stadsregering. De beide Amersfoortse patri
otten wensten dat er een einde zou komen aan de steeds hoger lopende twist 
met de meerderheid, en wel zó dat de democratisch-patriottische eisen - die de 
meerderheid in december 1785 nog eens duidelijk had verworpen - alsnog zou
den worden doorgevoerd119. Het resultaat van deze informele maar hoogst be
langrijke besprekingen is onbekend. Toch werden enkele gevolgen onmiddel-

1,2 RAU, Staten, nr. 265, 13 augustus 1785. Het besluit was volgens de patriotten onwettig door 
het ontbreken van een vertegenwoordiger van het derde lid, met name van de stad Utrecht; 
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, 1785, 1179-1180. 

1 '3 Voor de algemene gevolgen in de Republiek zie Van Kalveen, Amersfoort tijdens de patriotten-
beweging, 79-80, en Geyl, Patriottenbeweging, 121. 

114 Hierover Van Kalveen, Amersfoort tijdens de patriottenbeweging, 80-102. 
1 '5 Onder meer: Bericht van de negen regenten van de minderheid van de raad der stad Amersfoort 

(Amersfoort, 1785); Gulden legende van de meerderheid der Amersfoortsche regeering 
(Amersfoort, 1785); De grijze huisvader getroffen over de toestand des vaderlands (Amers
foort, 1785). 

116 GAA, Stad, nr. 35, 29 augustus en 5 september 1785. 
1 '7 Vaderlandsche historie, ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, XII (Amsterdam, 

1794) 412-413. 
118 GAA, Stad, nr. 35, 5 december 1785. 
119 Idem, 28 januari 1786. 
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lijk zichtbaar. De persoonlijke tegenstellingen tussen de meerderheid en de 
minderheid van de stadsmagistraat verminderden in 1786 geleidelijk. Ook de 
verhouding tussen de patriotse minderheidsregenten en hoofdofficier Van Na-
tewisch verbeterde vanaf december 1785. Dat was belangrijk voor hun continu
ering in de magistraat, aangezien Van Natewisch de nominatie moest overbren
gen aan de stadhouder. De meerderheid van de raad bleek het goed te vinden 
dat ook de minderheidsregenten weer op de nominatie voor 1786 werden ge
plaatst. 
En inderdaad benoemde prins Willem V voor het jaar 1786 ook de minder
heidsregenten opnieuw. Die hebben overigens in 1786 en 1787 zelf verder geen 
initiatieven meer ondernomen. Het enige dat men van hen vernam was hun te
genstem, als de meerderheid weer eens maatregelen doordrukte die uitgelegd 
konden worden als tegenwerking van de patriottenbeweging120. Er liepen ook 
geen bestuurlijke procedures meer tot wijziging van het regeringsreglement van 
1674, om van een eventuele gedeeltelijke invoering van een democratisch regle
ment maar te zwijgen. Die procedures hadden in 1784 en begin 1785 de rugge-
graat gevormd van de patriotse aktiviteiten. Maar al in de loop van 1785 had 
de patriottenbeweging deze ruggegraat verloren. Toen noch de geconstitueer-
den noch de regentenminderheid in 1785 verder in staat bleken om dergelijke 
procedures hervat te krijgen, veranderde de patriottenbeweging van karakter. 
Tot medio 1786 bestond ze alleen nog maar uit incidenten121. Nu eens was er 
een onschuldig patriots oploopj evoorhethuis van Van Natewisch '2 2, dan weer 
liep er een brutale democraat rond met een kokarde opgespeld. 
Veel erger was de onrust die de prinsgezinde troepen veroorzaakten. Bij een 
schietpartij op 31 oktober 1785, tussen het uitgedaagde exercitiegenootschap 
en het garnizoen raakten heel wat geüniformeerde burgers gewond123. Bij dit 
incident werden burgers voor het eerst uitgescholden voor 'patriotten'. Dit be
grip werd dus door tegenstanders pas gebruikt toen de patriottenbeweging in 
Amersfoort al vrijwel voorbij was. Het krijgsvolk van Oranje gedroeg zich als 
'burgerbeulen'. Het waren 'bezoldigde huurlingen tot onderdrukking der vrij
heid'. 

In mei-juni 1786 verdween het vrijkorps. De patriotse burgers konden niet 
meer oefenen en vergaderen voor 'stad, land en vrijheid'124. De demonstratieve 
begrafenis van de patriotse schepen Jacob Craanen in juni 1786 bleek het begin 
van het einde van de patriotse aktiviteiten te zijn. De toestand in de stad werd 
sindsdien bepaald door de onrust veroorzakende Oranjetroepen125. Ruim 60 

120 Dit was een van de redenen waarom de patriotse regentenminderheid er in 1787 met enige moei
te en beloften van beterschap zo genadig van afkwam. Alle minderheidsregenten werden voor 
1788 gecontinueerd, behalve Trouillard die zelf ontslag nam. 

121 In mei-juni 1786 bleken de meerderheidsregenten nog wel bereid om in de stadsregering met 
eenparigheid van stemmen te besluiten welke bezwaren als uitsluitend stedelijk aangemerkt 
konden worden, en daar dan eventueel eenparig over te beslissen. Die procedure was niet haal
baar. GAA, Stad, nr. 35, 19 juni 1786. 

122 Gedenkschriften Hardenbroek, VI, 67. 
123 Vaderlandsche historie, ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, XI (Amsterdam, 

1793) 89-91. 
124 GAA, Stad, nr. 35, 22 mei 1786. 
'2S Idem, 26 juni 1786. Met opzet zijn hier alle verwikkelingen rondom het optreden van de prins

gezinde raadsmeerderheid, de komst van de prinsgezinde Staten van Utrecht, en tenslotte van 
Willem V zelf buiten beschouwing gelaten. Men zie voor deze woelige gebeurtenissen Amers
foort tijdens de patriottenbeweging, 84-100. 
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In dit statige huis van de tabakshandelaar Benjamin Cohen aan de Zuidsingel hield in de zomer 
van 1787 een hoge gast verblijf: de prins van Oranje. Vanwege de bijzondere beglazing werd het 
pand ook wel 'het huis met de blauwe ruitjes' genoemd. 
Lithografie door P. W. van de Weijer, (ca 1850). 
RAU, Top. Atlas 408. 

leden van het exercitiegenootschap vluchtten in de zomer van 1786 naar 
Utrecht of Wijk bij Duurstede, enkele van de acht overgebleven minderheidsre
genten weken uit naar Amsterdam126. 
Wat er nog aan uitingen van patriottisme over was, werd in mei 1787 onder
drukt. Voorstellen en verzoekschriften van regenten of burgers konden niet 
meer in de stadsregering aan de orde worden gesteld, tenzij de antipatriotse eer
ste burgemeester deze had goedgekeurd127. De patriotten kregen bovendien 
sinds mei 1787 te lijden van een onderzoekscommissie onder leiding van hoofd
officier Van Natewisch, ter voorbereiding van een rechtsvervolging van patri
otten, in het bijzonder vanwege hun hulp aan geestverwanten te Wijk bij 
Duurstede128. 
Amersfoortse patriotten hadden tenslotte namelijk in arren moede - en dat was 
de allerlaatste fase van het Amersfoortse patriottisme - hun werkterrein naar 
Wijk bij Duurstede verlegd. Wat hierbij opvalt is het onderlinge solidariteitsbe-
sef van de patriotten, die bereid waren voor hun democratische doelstellingen 
het stedelijke particularisme te doorbreken. Na de landelijke ineenstorting van 
de patriottenbeweging zijn de Amersfoortse patriotten er genadig van afgeko
men. Gevluchte patriotten werden in 1787 en 1788 weer in de stad toegelaten 
als ze berouw betoonden over hun revolutionaire gezindheid. Vonnissen zijn 
niet geveld. 

126 Vaderlandsche historie, ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, XII (Amsterdam, 
1794) 175. Zij werden in juni 1787 van hun ambt beroofd. GAA, Stad, nr. 35, 4 juni 1787. 

127 Idem, 7 mei 1787. 
128 Idem, 4 juni 1787. 
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Gedetailleerd plaatselijk onderzoek naar de patriottenbeweging blijft hard no
dig, vooral als blijkt, dat een plaatselijke patriottenbeweging zoals in Amers
foort, karaktertrekken vertoont die op enkele punten afwijken van het beeld 
dat bij voorbeeld Kossmann129 heeft beschreven. Dissenters bleken lang niet 
allemaal zulke welvarende patriotten te zijn. Lagere bevolkingsgroepen deden 
in Amersfoort wel degelijk mee. Democratisch patriottisme was er pas in 1784 
en een patriotse partij organisatie was er al helemaal niet tussen 1782 en 1787. 
Een specifieke aristocratisch-patriottische beweging ontbrak evenzeer in 
Amersfoort. Wel begon het met één algemeen patriotse beweging, die in een 
latere fase democratisch werd. Dat is dan ook de enige echte patriottenbewe
ging geworden. 
Het verdient aanbeveling om van alle plaatsen in de vroegere Republiek de pa
triottenbeweging gedetailleerd te beschrijven. Niet als doel op zich, maar om 
de resultaten ervan te verwerken in een algemeen gewestelijk onderzoek, en 
tenslotte samen te vatten voor de gehele Republiek. Het belang van de geweste
lijke en lokale geschiedenis van dit tijdvak voor de algemene Nederlandse ge
schiedenis heeft Thorbecke al in 1826/1827 geaccentueerd130. 

129 E. H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940 (Amsterdam-Brussel, 1984). 
130 J. R. Thorbecke, 'Ontwerp tot eene nieuwe bewerking der landsgeschiedenis', in: De onder

wijswetten en hare uitvoering, E, vijfde af deeling, Wetenschap en kunst, II, P. F. Hubrecht, 
ed. ('s-Gravenhage, 1882) 39-61. 
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