
De Utrechtse patriottenbeweging en de kunst 

Frans Grijzenhout 

De patriottenbeweging in Utrecht is tot nu toe vooral bestudeerd en beschreven 
vanuit een politiek perspectief. Het proces van politisering dat ten grondslag 
lag aan de patriotse revolutie in Utrecht verdient die aandacht natuurlijk ook 
ten volle. De beeldende kunst die in verband stond met de gebeurtenissen in 
Utrecht werd tot nog toe uitsluitend beschouwd als illustratiemateriaal bij het 
historisch exposé. Voor een deel vervulde de beeldende kunst destijds zelf ook 
die functie. Aan de tijdgenoot die aanwezig was geweest bij de inhuldiging van 
nieuwe vroedschapsleden op de Neude kon de afbeelding daarvan dienen als 
blijvende herinnering en als bevestiging; zij die het tafereel niet hadden kunnen 
bijwonen konden er een indruk van krijgen dank zij een 'naar het leven' gete
kende en gegraveerde voorstelling. Dat de toevoeging 'ad vivum' onder een te
kening of gravure in de achttiende eeuw niet per definitie een volledig waar
heidsgetrouwe weergave van het geheel inhield, was de tijdgenoot welbekend. 
De kunstenaar had immers de opdracht niet zonder meer de bestaande werke
lijkheid te kopiëren, maar haar liefst ook te verfraaien en te idealiseren tot een 
waar kunstwerk; een kunstwerk dat niet alleen afbeeldde, maar ook vervol
maakte, onderwees, verhief, vermaande en aanspoorde tot navolging. In de 
courantenadvertenties uit de jaren 1780 waarin uitgevers gravures aan het pu
bliek te koop aanbieden, lezen we dikwijls dat dat niet alleen ter herinnering 
aan bepaalde gebeurtenissen gebeurde, maar ook ter inspiratie van patriotse 
deugden. In die zin is het gebruik van de historieprent louter als illustratiemid
del eigenlijk een verenging van de oorspronkelijke functie ervan. 
De beeldende kunst in de patriottentijd diende vooral ter verspreiding van poli
tieke visies en idealen, zowel in de patriotse als in de orangistische optiek. Gelet 
op de voorhoedefunctie die Utrecht innam in de politieke ontwikkelingen in de 
Republiek in de jaren 1780-87, is het de moeite waard te onderzoeken in hoe
verre dat ook uit Utrechtse patriotse beeldende kunst blijkt. Daarbij verdient 
vooral de iconografie van de kunstwerken - de keuze door de opdrachtgever 
en de kunstenaar van specifieke beeldelementen en symbolen - bijzondere aan
dacht. 

Artistiek lokaal patriottisme 

De politieke revolutie in Utrecht in de jaren 1780 had een sterk lokaal karakter. 
De inzet van de discussie in die jaren was de vraag in hoeverre de politiek actie
ve burgers van de stad Utrecht het recht hadden invloed uit te oefenen op de 
samenstelling van het stadsbestuur en inhoeverre zij dat stadsbestuur ook kon
den controleren. In dit verband is het belangwekkend vast te stellen dat een ge
voel van stedelijke trots al sterk ontwikkeld blijkt te zijn geweest onder de ver-
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1 Titelpagina voor Adrianus 
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lichte burgerij voordat de politieke discussie werkelijk op gang kwam. 
Dit gevoel van lokaal patriottisme openbaarde zich in 1778 ook op het gebied 
van de kunst en de kunstgeschiedenis. Op 8 januari 1778 werd in Utrecht een 
nieuwe zaal ingewijd van het 'tekencollegie', dat tot op dat moment bijeen was 
gekomen in de Hieronymusschool aan de Kromme Nieuwe Gracht. De nieuwe 
zaal lag boven het 'Zegelhuis' van de stad aan het begin van de Minrebroe-
derstraat bij de Ganzenmarkt. Aankomende professionele schilders en gra
veurs, maar ook liefhebbers leerden in het tekencollege tekenen onder toezicht 
van geschoolde kunstenaars. In de laatste decennia van de achttiende eeuw be
tekende dat, dat de leerlingen zo nauwkeurig mogelijk de anatomie van een in 
een bepaalde stand geplaatst naaktmodel natekenden. Het college ontving een 
jaarlijkse subsidie van de Utrechtse vroedschap en vanaf 1764 werden jaarlijks 
twee, later drie prijzen uitgereikt aan degenen die de beste modeltekeningen 
hadden gemaakt. De prijzen waren bedoeld tot aanmoediging van de talentvol
le tekenaars onder de leerlingen en ter stimulering van de andere leerlingen om 
net zo goed te worden als de gelukkige prijswinnaars1. 
De verhuizing van de Hieronymusschool naar het nieuwe lokaal aan de Minre-
1 L. van Tilborgh en A. Hoogenboom, Tekenen Destijds. Utrechts tekenonderwijs in de 18e en 

19e eeuw (Utrecht/Antwerpen, 1982) 14-16. 
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broederstraat vormde een goede aanleiding voor de jurist Adrianus Hoevenaar 
(1732-1793), op dat moment de oudste inspecteur van het college, om een rede
voering te houden over de tekenkunst (afb. 1). Hoevenaar sprak over de teken
kunst als 'waare Bron, oorspronk en Voedster van veele Konsten en Weten
schappen', een rol die zij al sedert de oudheid zou hebben vervuld. Helaas had
den de middeleeuwen de positie van de tekenkunst ernstig ondermijnd. Zoals 
zovelen sinds de periode van de renaissance, meende ook Hoevenaar dat de 
middeleeuwen een periode van algemeen cultureel en maatschappelijk verval 
waren geweest. De opbloei van kunsten en wetenschappen gedurende de renais
sance had echter ook de Republiek en haar kunstenaars niet onberoerd gelaten. 
Hoevenaar roemt de 'Bentvleugels', de groep Nederlandse Romegangers in de 
zeventiende eeuw, die onder andere bekend zijn geworden om hun losbandig 
gedrag, als de 'Apellessen van Europa, Agesanders, Polidoren en Athenodo-
ren'. Op het gebied van de beeldhouwkunst vermeldt hij het graf van Willem 
van Oranje in Delft, de graven van zeehelden als De Ruyter, Tromp en Korte-
naer en het beeld van Erasmus als lofwaardige voorbeelden; van de Nederland
se schilders steekt hij de loftrompet over onder andere de gebroeders Crabeth, 
Van Mander, Bloemaert, Rubens, Jordaens, de Van Mierevelts, Van Dyck, 
Rembrandt, Brouwer, Adriaan en Isaak van Ostade, Dou, Flinck, Jan Baptist 
Weenix, Janson, Frans van Mieris, De Moor en Van der Werf2. 
Hoevenaar ging echter nog verder. Aan het einde van zijn redevoering meende 
hij expliciet een lans te moeten breken voor de Utrechtse kunstenaars uit het 
verleden. Van hen noemt hij onder andere Mor, Uittewael, Moreelse, Poelen
burg, 'de Rafael van zijn tijd [.. .] wegens de liefelijke behandeling van het 
naakt', Honthorst, Jan en Cornells de Heem en Anna Maria van Schuurman3. 
Voorafgaand aan de gedrukte versie van Hoevenaars redevoering werden enke
le lofdichten op de auteur opgenomen, zoals dat destijds gebruikelijk was. Het 
eerste gedicht, van de hand van de Utrechtse confiturier B. van Heuven, prijst 
de schilderkunst en roemt de rol die Italië speelde bij de herleving van de kunst. 
Van Heuven vervolgt: 

Dan zij is 't niet alleen, die deeze lof betreft: 
Ons Neêrland roemt te regt op wakk're Schilder Helden [...] 
Wel aan, Kunst-minnaars! Wilt voor de Eer en Glorie strijên 
Van Neêrlands Schilderkunst! Schuwt vreemde vodderijen! 
Doet hier den Kunstenaar de Vruchten plukken van 
Zijn nijvre Vlijt! want zoo mijn wensch wat baten kan 
Praalt Utrecht eerstdaags met een drom van Flonkerlichten 
Der Schilder-kunst, die zelfs Italien doen zwichten. 

Net als Hoevenaar breekt Van Heuven dus de lans voor de Nederlandse en spe
ciaal voor de Utrechtse schilderkunst. Ook het gedicht van J. van M[anen] Az. 
volgt het betoog van Hoevenaar: 

Itaalje niet alléén, mag op uw [lees: der tekenkunst] Zoonen roemen, 
Dit Neêrland kan met recht een aantal Helden noemen 
Dat in zijn' Schoot gevoed uw' roem aan 't zwerk verheft: 
Dit Neêrland, 't welk geen volk in kunstroem overtreft. 

A. Hoevenaar, Redenvoering gehouden ter gelegenheid van de inwying, van het teken-collegie, 
op de nieuw gebouwde zaal, boven het zegelhuis der stad Utrecht (Utrecht, 1778). 
Vgl. P. S willens, 'Schilders en beeldhouwers in oud-Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht 1925, 
50-71, die uitgebreid ingaat op de door Hoevenaar voor zijn exposé gebruikte bronnen. 
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In het vervolg richt Van Manen, net als Hoevenaar en Van Heuven, zijn lof 
tot de Utrechtse kunstenaars, wier kwaliteiten hij op gelijke hoogte stelt met 
die van de kunstenaars in Haarlem, Amsterdam en Den Haag. In een vers van 
ene P. G. tenslotte wordt nog het verband gelegd tussen het herstel van kunsten 
en wetenschappen en de opbloei van de oude welvaart en deugd die in de Repu
bliek in de loop van de achttiende eeuw zouden zijn verloren gegaan. 
De thema's die door Hoevenaar en zijn medestanders behandeld werden, wa
ren zeer geliefd bij tal van verlichte Nederlandse auteurs in de achttiende eeuw 
en werden in de loop van de jaren 1780 met graagte overgenomen door de patri-
otse partij in de Republiek. Het verval van oudvaderlandse zeden als zuinig
heid, vlijt en vaderlandsliefde stond centraal in talloze verhandelingen van ver
lichte auteurs. De meeste schrijvers dachten bovendien dat de herleving van de 
oude deugd automatisch ook zou leiden tot een opbloei van kunsten en weten
schappen. Dit thema was een topos in de achttiende eeuwse spectatoriale litera
tuur en in allerlei andere beschouwingen4. Het verdriet om de teloorgang van 
de vroeger zo sterke positie van de Republiek in de internationale politiek en 
handel ging bovendien dikwijls gepaard met een verregaande idealisering van 
het nationale verleden. De tijdgenoot werd dat verleden tot vervelens toe als 
spiegel en als ideaalbeeld voorgehouden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
we deze problematiek eveneens in de teksten van Hoevenaar en diens lofpoëten 
tegenkomen. 

Wel is opmerkelijk dat Hoevenaar, Van Heuven en Van Manen zich zo uit
drukkelijk opwerpen als de verdedigers van de kwaliteiten van de Nederlandse, 
en met name de Utrechtse kunst. Zij behoren namelijk tot de weinige auteurs 
in de Republiek die het in die tijd durven opnemen voor de kwaliteiten van de 
Nederlandse (en Vlaamse) schilderschool. Het imago van deze school had in 
de achttiende eeuw een flinke beschadiging opgelopen. Weliswaar kochten ver
zamelaars graag werk van de Nederlandse meesters, maar vooral buitenlandse 
theoretici hekelden de al te simpele onderwerpen die door de Nederlanders zo 
realistisch werden afgebeeld en verweten hun een gebrek aan goede smaak, de
corum en inventie:5 zij zouden slechts de natuur hebben nageschilderd en daar 
niets aan hebben toegevoegd. 
In de laatste decennia van de achttiende eeuw ontstond er in de Republiek ech
ter een groeiend besef van nationale eigenwaarde, dat zich onder andere ook 
uitte in de verdediging van de kwaliteiten van de Nederlandse zeventiende-
eeuwse schilderkunst. Het vroegste voorbeeld daarvan is te vinden in een dis
cussie uit 1767 tussen de Amsterdamse hoogleraar Petrus Camper en de kunst
verzamelaar Cornelis Ploos van Amstel. Naar aanleiding van de kritiek van 
Camper op de architectonische kwaliteiten van het Amsterdamse stadhuis en 
op de daarin aangebrachte schilderingen, wierp Ploos van Amstel zich op als 

W. W. Mijnhardt, 'De Nederlandse Verlichting', F. Grijzenhout, W. W. Mijnhardt en N. C. F. 
van Sas, red., Voor Vaderlanden Vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam, 1987) 
60-79. 
Volgens de in de renaissance geformuleerde, klassicistische kunsttheorie was inventie het vermo
gen om weliswaar naar eigen vinding, maar volgens de regels van de theorie het gekozen onder
werp van een kunstwerk adequaat uit te beelden. Een van de normen die daarbij werd aangelegd 
was het decorum: qua stijl, gekozen attributen, kleding, landschap moest de uitbeelding in over
eenstemming zijn met de aard van het thema. 
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verdediger van de Nederlandse kunst uit de zeventiende eeuw6. Het zou echter 
- voor zover thans bekend - tot 1783 duren voordat de Amsterdamse architect 
Jacob Otten Husly zich in een redevoering voor het genootschap Concordia et 
Libertate uitgebreid bezighield met de vraag naar de goede en slechte eigen
schappen van de Nederlandse schilderkunst. Zijn oordeel over de Nederlandse 
kunst, en dan vooral over de kunst van de zeventiende eeuw, is overwegend po
sitief. Zijn redevoering werd echter pas in 1787 gepubliceerd7. De opmerkingen 
van Hoevenaar, Van Heuven en Van Manen komen dus niet helemaal uit de 
lucht vallen. De auteurs zijn echter, na Ploos van Amstel en Camper, wel de 
eersten van wier hand wij in die jaren iets lezen over dit vraagstuk. Hun stand
punt valt verder op door de grote nadruk die zij leggen op de betekenis van 
plaatselijke, Utrechtse meesters. Zij geven daarmee uiting aan een gevoel van 
stedelijke trots op het gebied van de kunsten. Valt in de geschriften van Ploos, 
Husly, Van Eijnden juist een tendens waar te nemen om het nationale van de 
Nederlandse school te benadrukken, bij Hoevenaar c.s. vormen de kwaliteiten 
van de nationale, Nederlandse kunst slechts het uitgangspunt om de lokale 
Utrechtse kunstenaars uit het verleden extra te prijzen en om de eigentijdse 
Utrechtse kunstenaars hun roemrijke voorgangers als voorbeeld te stellen8. 
De door Hoevenaar, Van Heuven en Van Manen geuite opinies bij de inwijding 
van het nieuwe oefenlokaal van het Utrechts tekencollege in 1778 vormen der
halve een vroeg voorbeeld van artistiek nationalisme en lokaal patriottisme. 
Artistiek patriottisme hoeft uiteraard niet automatisch samen te gaan met poli
tiek patriottisme. In het geval van Hoevenaar en Van Manen blijkt dat echter 
wel degelijk het geval te zijn geweest. Hoevenaar en Van Manen komen we in 
de jaren tachtig regelmatig tegen als overtuigde patriotten. Zij speelden beiden 
een belangrijke rol bij de patriotse omwenteling van 1786 in Utrecht. Hoeve
naar zou als patriots emigrant in 1793 in ballingschap in Duinkerken 
overlijden9. Men kan dus vaststellen dat het patriottisme, dat zich op het gebied 
van de plaatselijke politiek met zoveel kracht en overtuiging in Utrecht in de 
jaren tachtig ontwikkelde, op moreel en artistiek gebied al aan het einde van 
de jaren zeventig vorm had gekregen. 

6 'Brief van den Heer C. over het gebrek aan Smaak in de Nederlanders', De Philosooph, nr. 93, 
12 oktober 1767, 321-328; de reactie van Ploos van Amstel verscheen anoniem als De bouworde 
van 't stadhuis van Amsterdam, en de smaak der Nederlanderen ten opzigte der konsten en we
tenschappen, verdedigd, tegen de ongegronde berispingen van den heer C. (Amsterdam, 1767). 
Vgl. hiervoor J. B. Bedaux, 'Een 18de-eeuwse kunsttheoretische discussie', Kunstlicht, nr. 15 
(1985) 25-28, en E. A. Koolhaas-Grosfeld, 'De negentiende eeuw en de zeventiende-eeuwse schil
derkunst, als een vraagstuk van Ouden en Modernen. I. ' , De Negentiende Eeuw, IX (1985) 
145-170, met name 165. Voor Ploos' houding ten opzichte van de zeventiende-eeuwse Nederland
se kunst zie P. Knolle, 'Cornells Ploos van Amstel, pleitbezorger van de "Hollandse" iconogra
fie', Oud-Holland, XCV1II (1984) 43-52. 

7 Gemeentearchief Amsterdam, Concordia et Libertate, nr. 9; de tekst verscheen onder de signa
tuur 'H ' in het Algemeen Magazyn van Wetenschap, Konst en Smaak, II (1787) 241-376. Vgl. 
E. A. Koolhaas-Grosfeld, 'Nationale versus goede smaak. Bevordering van nationale kunst in 
Nederland: 1780-1840', Tijdschrift voor Geschiedenis, XCV (1982) 612-613, en Idem, 'Op zoek 
naar de Gouden Eeuw', Catalogus tentoonstelling Op zoek naar de Gouden Eeuw (Haarlem, 
1986) 41. 

8 Vgl. voor een later voorbeeld A. Loosjes, Haerlems Schilder-lof (Haarlem, 1788). 
9 Ter gedagtenisse vanden burger-vriend Adrianus Hoevenaar, Overleeden in het Land zijner Bal

lingschap, Aan het Einde van het Zesde Jaar. Te Duinkerken (z.pl., 1794). Hoevenaar wordt in 
dit werk 'etser in glas genoemd'. Eerder verscheen Regtmaatige en vrymoedige verdediging van 
Adrianus Hoevenaar, (de Vader) (Duinkerken, 1791), een 570 pagina's lange weerlegging van het 
vonnis van verbanning dat op 4 juli 1789 tegen Hoevenaar in Utrecht was uitgesproken. Zie ver
der A. van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd (Zaltbommel, 1966) passim. 
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De illustraties van de Post van den Neder-Rhijn 

Dat Hoevenaar c.s. zich in 1778 zorgen maakten over het peil van de artistieke 
produktie in Utrecht en bewust zeventiende-eeuwse Utrechtse meesters ten 
voorbeeld stelden aan hun achttiende-eeuwse tijdgenoten, zal niet helemaal 
zonder reden zijn geweest. Er is weinig bekend over het Utrechtse kunstleven 
in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Het valt echter wel op dat op
drachtgevers van formaat, zoals de adellijke families Van Reede-Athlone en 
Van Tuyll van Serooskerken zelden of nooit een beroep deden op kunstenaars 
uit Utrecht. Zij prefereerden kunstenaars uit de kringen van het Oranjehof in 
Den Haag zoals De Spinny of Humbert, of rondtrekkende beroemdheden als 
Liotard en Perronneau als zij hun portret wilden laten schilderen. De stedelijke 
regenten moesten voor een portret een beroep doen op Amsterdamse meesters 
of op de Utrechtenaars Christiaan van Geelen sr (1755-1824) en Gerard van der 
Puyl (1750-1824). In Pieter Jan van Liender (1727-1779) had Utrecht een be
kwaam tekenaar en schilder van stadsgezichten en kamerbehangsels. 
Goede graveurs en tekenaars heeft Utrecht in deze jaren nauwelijks opgele
verd. Een uitzondering vormen de Utrechtse kunstenaars Izaak de Wit Jansz. 
en P. H. Jonxis van wie vele gravures met betrekking tot de patriottentijd be
kend zijn. Deze gravures hebben echter meestal geen betrekking op Utrechtse 
gebeurtenissen maar vooral op die buiten Utrecht. De Wit vervaardigde wel de 
titelgravures van de eerste vier delen van het tijdschrift De Post van den Neder-
Rhijn. De Post, een van de belangrijkste produkten van het Utrechts patriot
tisme, werd geredigeerd door de fameuze Pieter 't Hoen. Het blad verscheen 
sinds 20 januari 1781 bij de Utrechtse uitgever G. T. van Paddenburg en zoon, 
in principe wekelijks, in de praktijk al spoedig gemiddeld bijna twee keer per 
week. De Post was, met De Politieke Kruyer die een jaar later in Amsterdam 
begon te verschijnen, het belangrijkste, nationaal verspreide persorgaan van de 
patriotten10. 

In het laatste nummer van de eerste jaargang van de Post, op 29 december 
1781, vindt men de volgende aankondiging: 'Wij zullen binnen de maand Janu
ary het Voorwerk met een gesneden Tijtel en Vignet als mede het Register van 
dit eerste deel aan onze lezers gratis afleveren' ' '. Dit edele voornemen kon ech
ter niet worden waargemaakt. Op 19 januari 1782 moest de uitgever zijn pu
bliek meedelen: 'Door dien wij in de noodzaaklijkheid zijn, door de zwaare 
oplage van ons Werk, om twee, elkander gelijk zijnde, Vignetten en Tijtels te 
laten snijden, dewijl eene plaat niet in staat zoude zijn, den druk uit te houden, 
zullen wij onze Lezeren het Voorwerk en Register in de maand Februarij eerst 
kunnen afleveren.' De oplaag van de Post was dus zo groot dat één gegraveerde 
plaat niet voldoende was om de gehele oplage te kunnen drukken. Dit, en enke
le andere gegevens, hebben doen veronderstellen dat de oplage van het blad 
destijds al minstens 3000 bedroeg. Ook de tweevoudige uitvoering van het titel
vignet bleek echter niet voldoende, blijkens de mededeling die op 27 april 1782 
verscheen: 'Wij verzoeken onze lezeren verschoning, dat wij het Vignet, Voor-

10 Voor de rol van de pers in de patriottentijd zie N. C. F. van Sas, 'Opiniepers en politieke cul
tuur', Voor Vaderlanden Vrijheid, 96-130. 

11 Voor dit en het volgende zie W. P. Sautijn Kluit, 'De Post van den Neder-Rhyn', Bijdragen 
voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, X (1880) 293-385, speciaal 300-301. 
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werk &c. van het Eerste Deel nog niet hebben medegedeeld; schoon wij twee, 
elkander gelijk zijnde Vignetten hebben doen graveren, zijn die egter buiten 
staat om de groote oplage uittehouden, waarom dezelve onder het drukken op
nieuw moeten werden opgesneden; waar mede allen mogelijken spoed gemaakt 
wordt.' En niet alleen bij het eerste deel, ook de vignetten voor de volgende de
len kwamen meestal veel later dan oorspronkelijk werd aangekondigd; die voor 
1787 verschenen zelfs pas in de Bataafse tijd, in 1798. 
De vignetten voor de verschillende jaargangen van De Post van den Neder-
Rhijn dienden een ruimer doel dan een zuivere illustratie of decoratie; ze 
moesten de boodschap en de betekenis van het blad op een kernachtige, beel
dende wijze overbrengen bij het publiek, liefst ook uitstijgen boven de politieke 
beslommeringen van alle dag en daarmee een algemeen kader geven aan de in 
de betreffende jaargang van de Post beschreven gebeurtenissen. Voor wie het 
beeld niet begreep, werd een versje bijgevoegd waarin de verschillende allegori
sche figuren van het vignet werden benoemd. De vignetten hadden over het al
gemeen betrekking op de verhouding tussen Staatkunde (Politia) en Vrijheid. 
In de praktijk werd de relatie daartussen natuurlijk voor een deel bepaald door 
de interne en internationale situatie waarin de Republiek zich op dat moment 
bevond. In de visie van de patriotten berustte een gezonde verhouding tussen 
Staatkunde en Vrijheid voor een belangrijk deel op al dan niet vermeende histo
rische rechten. De door hen gewenste harmonie tussen beide zou rechtstreekse 
consequenties hebben voor het welzijn van de burgers en de welvaart van het 
land. 

Het eerste titelvignet werd vervaardigd door twee Utrechtse kunstenaars: 
Christiaan van Geelen tekende het ontwerp en Izaak de Wit Jansz. vervaardig
de de gravure. Het vignet vertoont volgens het bijgeleverde versje de Vrijheid, 
belaagd door het verraad van prins Willem V in de oorlog met Engeland, maar 
standvastig in haar steun voor kunsten en wetenschappen. Zij wijst Staatkunde 
op Waarheid en Voorzichtigheid; als deze beide de pen van Staatkunde (lees: 
van de Post van den Neder-Rhijri) blijven besturen zal de drukkunst over de 
haat en laster zegevieren. Met deze gravure eigende de Post, als de schrijvende 
Staatkunde, zich expliciet de rol toe van de bewaker van de vrijheid tegen de 
lagen van de prins. Het tweede vignet werd niet meer getekend door Christiaan 
van Geelen, maar door de Amsterdamse kunstenaar Jacobus Buys; De Wit 
bleef gehandhaafd als graveur. Of Van Paddenburg danwei 't Hoen ontevre
den waren over de wat stijve tekening van Van Geelen, of dat deze zijn mede
werking aan de Post opzegde, is niet duidelijk. In elk geval sloot de iconografie 
van Buys' tekening aan bij het vignet van het eerste deel, hetgeen doet vermoe
den dat die iconografie werd vastgesteld door de opdrachtgever. De Vrijheid 
dicteert Staatkunde nu wat zij moet schrijven: de vrije zee en de koophandel 
varen wel bij deze situatie. Het begeleidend vers was deze keer van Zelandus 
(Jacobus Bellamy). 

Bij het derde deel (afb. 2) verschenen verreweg de beste dichtregels in de serie, 
ondertekend met Z. en vermoedelijk opnieuw van Zelandus: 

Zoolang de magt des Volks, voor onze Vrijheid, waakt, 
Zal Vrijheid, in dit Land, gerust en veilig woonen! 
En, schoon een nagtgedrogt zijn' heischen zwadder braekt -
De Vrijheid zal bij ons, gerust en veilig woonen! 
Hij dient zijn' Schepper niet, die slaafsch de handen kuscht, 
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Die hem voor 't wreed belang der snode Heerschzugt, boeien: 
Wanneer gij 't heilig vuur, van uw Vrijheid bluscht, 
Zou dan de dankbaarheid nog in uw' boezem gloeien? 
De Godheid roept u toe: mijn kinders! gy zyt vrij! -
Doch, zoo gij naar de stem der Godheid niet wilt hooren: 
Welaan! verbasterd Volk! kies dan de slavernij!. . . 
Neen! God. . . roept ander maal! - of Neêrland gaat verloren! 

Rechts op de gravure zien we hoe een Herculesje als 'de magt des Volks' inder
daad een 'heischen zwadder' brakend driekoppig 'nagtgedrogt' verslaat. Dat 
driekoppige monster komt in het vierde deel weer terug, nu als 'de valsche List' 
die door de moed der gewapende burgers wordt ontdekt. Heerszucht, in de 
gestalte van het Britse luipaard, moet daardoor bukken voor de Vrijheid. 
De gravures van de overige delen werden alle ontworpen door Buys, maar ge
graveerd door Cornelis Brouwer. In het vijfde en zesde deel gaat het weer om 
de verhouding tussen de Vrijheid en de Staatkunde; de verhouding wordt nu 
echter regelrecht bedreigd door dwingelandij, bedrog en geweld. De tendens 
van de gravures is daarmee verlegd van de internationale politiek naar de inter
ne bedreiging van het vrije voortbestaan van de Republiek. In het zesde deel 
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3 Titelvignet voor het zesde 
deel van De Post van den 
Neder-Rhijn. 
Gravure door C. Brouwer 
naar J. Buys, 1786. 
Universiteitsbibliotheek, A m-
sterdam. 

uit 1785 (afb. 3) komt het proces van de machtsvorming der burgers aan de or
de. Staatkunde leert de Vrijheid 

Dat, zal haar zetel vast bestaan, 
Elk stand op haar moet invloed krijgen; 

De aristocraat en de despoot dienen volgens de Post echter wel van die invloed 
te worden uitgesloten. 

Alliantie met Frankrijk 

De achtste titelgravure voor de in i786 verschenen nummers van de Post van 
den Neder-Rhijn vertoont een allegorie op de alliantie tussen de Republiek en 
Frankrijk die kort daarvoor was gesloten. Aan een monument zijn de wapens 
van Frankrijk en de Staten-Generaal gehangen, onder het toeziend oog van de 
Vrijheid, die wijst op de gunstige gevolgen van deze verbintenis voor Neerlands 
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handel. De bedoelde alliantie werd gesloten op 10 november 1785 te Fontaine
bleau. Door dit politieke verbond was de Republiek voorlopig vervreemd ge
raakt van Engeland. De patriotten, die Engeland als hun natuurlijke vijand be
schouwden, het land de schuld gaven van de achteruitgang van de Republiek 
en prins Willem V verweten te zeer Engelsgezind te zijn, beschouwden de allian
tie met Frankrijk als een politieke overwinning. En die overwinning moest ge
vierd worden. In tal van Nederlandse steden werden door de patriotten f eest
banketten aangelegd ter ere van deze alliantie en bij die feestmalen werden dik
wijls uitgebreide feestdecoraties getoond. De uitgebreidste feestdecoraties bij 
zo'n alliantiefeest zijn bekend uit Amsterdam en Rotterdam. In Amsterdam, 
waar op 27 januari 1786 het alliantiefeest werd gevierd, waren het vooral de 
symbolische tafelstukken die de aandacht verdienden. Jacobus Buys, de teke
naar van zeven van de acht vignetten van de Post, bracht ook deze tafelstukken 
in een vijftal gravures in beeld. Centraal in de Amsterdamse maaltijd stond een 
grote tempel der eendracht, omgeven door stukken op 'Vrankrijks Voor
spoed', 'Nederlands Groei en Bloei', ' 's Lands Recht' en 'De Vrije Zeevaart'. 
In Rotterdam waren de zaken nog grootser aangepakt. Daar waren tijdens de 
alliantiemaaltijd op 24 april 1786 kolossale tafelstukken als een tempel der een
dracht te zien. Maar ook de wanden van de feestzaal waren geheel beschilderd 
met allegorieën op patriotse thema's: de Nederlandse en Franse helden van de 
Vierde Engelse Oorlog werden geroemd, alsmede typisch patriotse politieke 
helden als Oldenbarnevelt, De Groot, Van der Capellen en anderen. In veel an
dere plaatsen werd het verbond met Frankrijk op bescheidener maar niet min
der overtuigde wijze gevierd12. 

Ook Utrecht kende een alliantiefeest. Immers, zo wilde de auteur van het ge
schrift Nederland in Verbond met Vrankrijk: 

Het voorbeeldige Utrecht had te veel proeven aan den dag gelegd van onbezweeken stand
vastigheid, in het handhaaven haarer burgerlijke rechten en vrijheeden! had te veel gevaarlijke 
schokken, die haaren geheelen val bedoelden, doorgestaan, en kende de verbitterdheid, de 
loosheid en de magt haarer wrokkende Vijanden en Tegenstreevers maar al te wel, om eene 
ALLIANTIE met VRANKRIJK niet als allerheilzaamst en allerheuchlijkst te beschouwen. In 
weerwil der verontrustende berigten en stellige verzekeringen, dat de arm des militairen gewelds 
haare wettige en loflijke poogingen in eens, zou verijdelen, had echter de billijke vreugde over 
eene der wenschlijkste gebeurtenissen, de Verbintenis met het edelmoedige Fransche Rijk, de 
overhand13. 

De schrijver plaatst de Utrechtse alliantieviering hiermee in het perspectief van 
de Utrechtse patriotse revolutie, die ten tijde van het feest (23 februari 1786) 
inderdaad in een kritieke fase verkeerde. Vol spanning wachtten de patriotten 
immers af, of de vroedschap op 20 maart zou instemmen met de aanvaarding 
van een nieuw, door de patriotten opgesteld, regeringsreglement. 
Het Utrechtse alliantiefeest werd op verschillende plaatsen gevierd. Allereerst 
illumineerden enkele particulieren hun huis en ook de zogenaamde stadskelder, 
de plaats waar de gecommitteerden en geconstitueerden uit de burgerij regel
matig vergaderden, prijkte met een verlichting. Voorts werd in het logement 

12 Een algemeen verslag van de alliantievieringen geeft Nederland in verbond met Frankrijk. 10 
November 1785 (Amsterdam, 1786). Voor Rotterdam zie B. ter Molen-den Outer, 'Een allian
tiefeest te Rotterdam en de inrichting van de feestzaal volgens de beschrijving van Nicolaas 
Muys', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, XXXI (1980) 423-438. 

13 Nederland in verbond met Frankrijk, 35-37. 
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'Het nieuwe kasteel van Antwerpen' een deftig souper gehouden, dat 'door ver
scheiden braave Vaderlandsche Regenten en Burgers, was aangelegd gewor
den'14. De Utrechtse Courant spreekt in dit verband nadrukkelijk van 'een 
Burger-Gezelschap bestaande uit Kooplieden, Fabrikeurs, en anderen, zig me
de bevonden hebbende onder de Tekenaren van het Adres tot den voorslag de
zer gevierde Alliantie' ' •5. Onder de aanwezigen zou zich volgens een tijdgenoot 
een van de geëligeerde raden van het eerste lid van de Utrechtse Staten, Van 
Renesse, hebben bevonden (de ander, Van Deijl, had wel ingetekend op het 
souper maar was niet gekomen), evenals elf vroedschappen onder wie Eijck, 
De Ridder, Smissaert, Van Haeften, Daunis, Abbema en De Leeuw. Van den 
Boogaard en Burman hadden ingetekend maar waren niet verschenen, evenals 
overigens Quint Ondaatje; voorts zaten Gordon, Hoevenaar, de Jonckheere, 
De Ridder van Almkerk en Liebeherr als commissarissen van het feest aan aan 
het souper, dat in totaal 64 couverts telde16. Net als in Amsterdam pronkte ook 
in Utrecht op het midden der tafel een grote tempel der eendracht, met Frank
rijk en de Republiek in het midden. Bovenop de koepel stond Pallas Athene 
met op haar schild de beeltenis van Van der Capellen. Rechts van de tempel 
zag men de god van de door de patriotten zo voorgestane koophandel, Mercuri-
us. Zijn vrolijke gelaatsuitdrukking moest waarschijnlijk zijn tevredenheid met 
de gesloten alliantie verbeelden. Links zag men de god van de zee, Neptunus. 
De figuren van de Overvloed (in een nis achter Mercurius) en de Dankbaarheid 
(achter Neptunus) completeerden het tafelstuk. 'Dit stuk was in zyn geheel ver
bonden met doorlopende Festonnen of Slingers van Bloemwerk. Het Beeld
werk in dezelve was ruim een voet hoog. Het geheel, schoon minder geexten-
deerd, als wel elders [lees: in Amsterdam], behoefde nogtans in naauwkeurig-
heid, uitvoering en konst voor geene andere te wyken, en heeft deszelfs vervaar
diger, de Heer Bernardus van Heuven, daar mede allen verdienden lof be
haald'17. Tijdens de verschillende vaderlandse toasts werden zelfs zestien mini
atuurkanonnen verspreid over twee f ort j es die onderdeel uitmaakten van de ta-
felsieraden gelost. De patriotten Van Haeften, Mulrooy, Paulus Bosch Bois en 
Van Manen luisterden de maaltijd op met hun 'keurige Digtstukken'18. 
Ook de patriotse sociëteit Concordia of ook wel De Eendracht gaf uiting aan 
haar vreugde over de alliantie. De Eendracht diende eind januari 1786 een re
kest in bij de Finantiekamer van de stad, waarin zij meedeelde in de maand fe
bruari de alliantie met Frankrijk te willen vieren door onder andere een feest
verlichting te laten maken van 50 voet breed en 40 voet hoog voor de vergader
plaats van de sociëteit, de herberg De Blauwe Druif aan de Mariaplaats, en wat 
vuurwerk te laten afsteken. Zij vroeg nu bij rekest deze illuminatie te mogen 
stellen 'langs de regel van het begin van de grote Steenen tegens het rabat klijne 
Steenen met zodanig paal, en latwerk, als dienen moet tot afschutzel, of staket-
zel met de ruymte, dat zy desnoods daarbinnen eenige stukken vuurwerk kun
nen afsteeken'. Op gunstig advies van de Finantiekamer ging de vroedschap 

14 Idem, 36. 
15 Utrechtsche Courant, 27 februari 1786. 
16 Rijksarchief Utrecht (RAU), Familie Van der Muelen, nr. 223: Aantekeningen van Jan Carel 

van der Muelen 1786-1789, 64-65. 
17 Utrechtsche Courant, 27 februari 1786. 
18 De dichtstukken zijn afgedrukt in Op de Vriendschapsverbintenis tusschen de Kroon van 

Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden, gevierd te Utrecht den 23 Feb. 1786 
(Utrecht, 1786), aanwezig in het Gemeentearchief Utrecht (GAU), 1385. 
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4 Ontwerp voor de illuminatie van de burgersociëteit De Eendracht op 23 februari 1786. 
Tekening in OI inkt en kleuren door G. van Dorssen, (1786). 
GAU, H.A.S. 86.2. 

met het rekest van de maatschappij akkoord, op voorwaarde dat er geen 'lucht-
pijlen' zouden worden afgeschoten, die immers voor brand- en ander gevaar 
konden zorgen; de afperking van de illuminatie zou bovendien onder toezicht 
van de cameraar der stad moeten plaatsvinden. Op 20 februari 1786 volgde nog 
een verzoek aan de Heren van den Gerechte der stad om 'de nodige voorzienin-
ge te doen tegen het afsteeken, en werpen van voetzoekers, slangetjes, enzoort-
gelijke vuurwerken' bij het feest, dat op 23 februari gevierd zou worden. Men 
besloot voor politietoezicht zorg te dragen19. 
Op 14 februari plaatste de sociëteit een advertentie in de Utrechtsche Courant 
waarin ze de feestelijke illuminatie aankondigde en meedeelde dat leden van de 
sociëteit en anderen die extra hadden bijgedragen ten behoeve van deze illumi
natie, van te voren toegangsbiljetten konden afhalen. Op 23 februari vond de 
illuminatie dan plaats. De historisch-topografische atlas van het Gemeentear
chief in Utrecht bewaart nog twee ontwerptekeningen van de illuminatie van 
het sociëteitsgebouw van De Eendracht ter gelegenheid van het alliantiefeest. 
Beide tekeningen zijn van de hand van G. van Dorssen, een Utrechts architect 
over wie verder nauwelijks iets bekend is20. De ene tekening (afb. 4) is opgezet 
19 GAU, Stad, nr. 121: Resolutien van de Raad, 30 januari 1786, f. 245-246, resp. 20 februari 

1786, f. 280; nr. 1067: Resolutien van de Finantiekamer, 28 januari 1786. 
20 Van Dorssen tekende ook enkele ontwerpen voor het vrijheidsbeeld op de Neude in 1798; daar

van zijn vijf tekeningen bewaard gebleven in het GA Utrecht. Hij zou voorts betrokken zijn 
geweest bij de nieuwbouwvan de Utrechtse schouwburg in de jaren 1819-1820: G. van Klaveren 
Pz., 'De schouwburg op het Vredenburg', Maandblad van Oud-Utrecht, XIII (1938) 27. 
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5 Ontwerp voor de illuminatie van de burgersociëteit De Eendracht op 23 februari 1786. 
Tekening in OI inkt en kleuren door G. van Dorssen, (1786). 
GAU, H.A.S. 86.3. 

als een regelmatige triomfpoort met een dorische pilasterdecoratie beneden en 
een ionisch apparaat boven. Dit laatste in afwijking van de oorspronkelijke 
Romeinse triomfbogen die slechts een lage attiek kenden boven de kroonlijst; 
omdat de decoratie in Utrecht tegen een Hollandse gevel moest worden ge
plaatst, zal Van Dorssen gekozen hebben voor deze oplossing. De opdrachtge
vers konden waarschijnlijk kiezen tussen de linker variant met een openge
werkte balustrade of de rechter met een gesloten piedestalzone. Links en rechts 
op de hoeken waren obelisken geplaatst. Op de eerste tekening ontbreekt elk 
spoor van toegevoegde decoratie, met uitzondering van het zuilenornament. 
Een tweeae tekening is meer uitgewerkt (afb. 5). De keuze van de zuilenorden 
en de globale opbouw van de illuminatie zijn gelijk aan die in de eerste teke
ning. Toch doen zich bij nader toezien enkele verschillen voor. Het accent ligt 
in deze tweede tekening meer op de middenas: de zijbogen zijn versmald tot 
nissen en de daardoor overgebleven ruimte aan de zijkanten is gevuld met twee 
oplopende zijstukken. De ionische pilasters van de bovenverdieping zijn in de
ze tekening door hun piëdestal 'heengezakt' en staan nu direct op de kroonlijst 
van de dorische orde beneden; de daardoor vrijgekomen ruimte boven het 
fronton wordt benut door een illuminatie met een zonnemotief. De hoeken zijn 
in deze tekening niet gedekt door obelisken maar door klassicistische vazen. 
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Deze tweede tekening is ook qua decoratie wat verder uitgewerkt: links en 
rechts van het bovenstuk tronen weer - net als bij de hierboven beschreven alli
antiemaaltijd - Neptunus en Mercurius. Tussen de ionische pilasters onder
scheiden we een afhangende slinger eikeblad, symbool van burgerdeugd, onder 
de vazen zien we gekruiste lauriertakken als symbool van de beloonde deugd. 
Onder Neptunus merken we nog een ensemble op van een zwaard, schild en 
bundelbijl, symbool van macht en gezag, onder Mercurius eveneens een schild, 
een zwaard en een stok. In de linker nis staat de oorlogsgod Mars met de zuil 
der standvastigheid, rechts de Republiek der Verenigde Nederlanden met de 
bundel van zeven pijlen, symbool van de generaliteit der zeven provincies. 
Ook van het uiteindelijke resultaat is een afbeelding bekend, zij het op heel wat 
onbeholpener wijze vervaardigd dan de ontwerptekeningen van Van Dorssen 
(afb. 6). De afbeelding verscheen als illustratie bij een werkje van de hand van 
J. Stichtenaar (een pseudoniem voor een onbekend Utrechts auteur), Myn aan
denken aan Nederlands Alliantie met Vrankryk, zynde een Bespiegeling van de 
Decoratien enz. der Illuminatie op die heuchelyke gebeurtenis, zo als die ver
toond zyn, Te Utrecht den 23 February 1786, door de Burger Sociëteit Concor
dia [...]. Het boekj e werd uitgegeven bij A. Stubbe te Utrecht en geeft een uit
gebreide beschrijving van de feestdecoratie. De auteur begint zijn beschrijving 
met een korte samenvatting van de geschiedenis van het patriottisme in de Re
publiek. Hij memoreert de propositie van Oostergo in Friesland om artikel 
VIII uit de Unie van Utrecht dat de bewapening van alle vrije burgers in de Re
publiek voorschreef nieuw leven te doen inblazen, en roemt vervolgens de rol 
van Utrecht bij de erkenning door de Republiek van de Verenigde Staten van 
Amerika in 1782 en bij het sluiten van de alliantie met Frankrijk. Utrecht 

zag de noodzaakelykheid eener verbindtenis met het edelmoedig Vrankryk. - Aangespoord, 
door het gezigt van het nut, welk daaruit, voor dit Gemeenebest, moest voordvloeien, was zy 
de eerste, die haare stem, haaren wensch, 's Lands geëerbiedigde Souverainen deedt hooren. 
Deze mede, door den aandrang van dat nut, overtuigd, bragten dit ter ooren der gezamenlyke 
Souverainen; en rasch werd deze zaak met den gewenschten uitslag bekroond: en Utrecht ver
kreeg den roem van zich, in dit geval, wederom, het eerste, voor 's Lands behoud, in de bresse 
te hebben gesteld... Zie daar nu, Utrecht, uwen wensch vervuld!. . . Zie daar de blyde viering 
van deze heuchelyke gebeurdtenis, door uwe prachtige Illuminatie, den sierlyken en wel geör-
denden Triumftempel, voor dewelke ik thans staa, en waarop myn aandacht, met zeer veel aan
doening, gevestigd is. . . 

Dan volgt Stichtenaars beschrijving van de decoratie. Het is verleidelijk te blij
ven citeren uit deze uitvoerige Bespiegeling, die met zijn vele zuchten, uitroepen 
en pauzes een typisch voorbeeld is van de emotionele wijze waarop in de late 
achttiende eeuw ogenschijnlijk nuchtere feiten werden weergegeven. Voor 
Stichtenaars is elke waarneming een aandoening, een aanleiding om zijn gevoel 
aan te spreken. Met behulp van Stichtenaars ontboezemingen en de bij zijn ver
haal gepubliceerde afbeelding van de illuminatie van de sociëteit De Eendracht 
kunnen we tot een reconstructie en interpretatie van het geheel komen. 
Stichtenaar beschrijving is op het eerste oog volledig associatief en ongeor
dend. Hij begint niet de hoofdvorm van de illuminatie te beschrijven, om ver
volgens nader in te gaan op de verschillende zingevende details, zoals wij mis
schien zouden verwachten. Een dergelijk strikt formele benadering van de beel
dende kunst en de architectuur was de achttiende eeuw weliswaar niet volledig 
vreemd, maar lag destijds toch niet erg voor de hand. De benadering van de 
auteur volgt een andere, niet formele logica: ze is volledig opgebouwd vanuit 
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6 Afbeelding van 'Utrechts Vreugdeblyk'. 
Gravure zonder naam, met adres van A. Stubbe, (eind 18e eeuw). 
GAU, H.A.S. 86.1. 

de inhoud van de voorstelling van de verschillende decoraties en vanuit die in
houd poneert Stichtenaar allerlei wetenswaardigheden over zijn politieke opi
nie. Voordat we die opinie gaan volgen, is het vanuit kunsthistorisch oogpunt 
toch dienstig even te zien hoe de uiteindelijke versie van de decoratie zich ver
hield tot de twee eerder beschreven ontwerpen. Dan blijkt dat de illuminatie 
op 23 februari 1786 het dichtst in de buurt bleef van het door ons als eerste be
keken ontwerp van Van Dorssen. Op enkele kleine decoratieve details die we 
in het tweede ontwerp zijn tegengekomen na, werden bij de uitvoering de dori
sche en ionische zuilenordening en dus ook de proporties van het eerste ont
werp gevolgd. Van de twee mogelijke varianten werd de voorkeur gegeven aan 
een gesloten borstwering boven een open balustrade. In de grote lege vlakken 
onder de drie bogen beneden en onder de kroonlijst van de tweede verdieping 
waren chassinetten aangebracht: op raam bevestigde dunne doeken met daarop 
geschilderde allegorische afbeeldingen die betrekking hadden op de te vieren 
gebeurtenis. Bovenop het fronton prijkt nog een wapentrofee die in geen van 
de eerdere ontwerpen voorkwam. 

Stichtenaar benadert de illuminatie vanuit het motief van de zeven provincies, 
wier wapens niet erg prominent aan een festoen in het fries vlak onder het fron
ton zijn afgebeeld; het wapen van de generaliteit, de bundel met zeven pijlen, 
komt - op de gravure nauwelijks zichtbaar - voor op een der schilden van de 
wapentrofee bovenop het fronton. Voor Stichtenaar vormt dit motief de aan
leiding tot een bespiegeling over de Unie, in 1579 in Utrecht gesloten en waar
van de stad na de Franse invasie van 1672 bijna werd uitgesloten. De dreiging 
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van die uitsluiting wordt door Stichtenaar geheel op het conto geschreven van 
'den heerschzuchtigen Dwingeland', Willem III. Verraad lag daaraan ten 
grondslag: de Utrechtse troepen, nodig ter verdediging van de eigen stad, wer
den tot dekking van een andere stad aangewend en Utrecht werd door de dwin
geland wegens diens verraderlijke aftocht aan het eigen lot overgelaten, over
heerst, onderdrukt en mishandeld. Utrecht mocht nog slechts lid blijven van 
de Unie nadat de stad door de oplegging van een nieuw regeringsreglement in 
1674 van een groot deel van haar oude rechten was vervreemd. En juist tegen 
dit regeringsreglement van 1674 opponeerden de Utrechtse patriotten. 
Tegenover deze verraderlijke behandeling van Utrecht plaatst de auteur dan 
'de beeldtenis van den onsterflyken Stichtschen OLDENBARNEVELD'. De 
overwegingen over het lot van 'deze waare en volstandige Vryheidsvriend' 
brengen Stichtenaar tot ademloze flauwte, hij ziet het heelal verzinken. Olden-
barnevelt vertegenwoordigt voor hem de tegenstrever van 'den trotschen Dwin
geland [Maurits], met zynen gevloekten aanhang', de grote minnaar van het va
derland, de voorstander van de republikeinse constitutie, de handhaver der 
vrijheid. Op de gravure ontdekken wij Oldenbarnevelt in een medaillon aan de 
linker obelisk, waarvan het voetstuk wordt gesierd met twee gekruiste palmtak
ken, verbonden door het symbool der eeuwigheid, een slang die in zijn eigen 
staart bijt. Als pendant van Oldenbarnevelt vermeldt Stichtenaar de afbeelding 
van Lambertus Velthuis, die in 1674 samen met zijn broer Wernard 'het onge
lukkige slachtoffer zyner Vaderlandsliefde' was geworden. 
Na aldus de grondslag van de vrijheid der stad en provincie Utrecht bekeken 
te hebben en twee helden geroemd te hebben die haar vrijheid hadden verde
digd tegen allerlei vormen van dwingelandij, gaat Stichtenaar over tot de be
handeling van de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de alliantie met 
Frankrijk. Op het rechter chassinet beneden ontwaart hij 'den grimmenden 
Brit' op de drempel van een vorstelijke tempel, die trouweloos enkele met de 
Republiek gesloten traktaten verscheurt2 ', voor Stichtenaar reden om de gehele 
geschiedenis van Nederlands moeizame maritieme relatie met Engeland uit de 
doeken te doen. Ondankbaarheid, verraad, roofzucht, onmenselijk gedrag je
gens de overwonnenen, dat zijn de kwalificaties die de Engelsen worden toege
voegd. Dankzij de hulp van 'de Menschen-vriend, de Magtige Lelie Vorst', Lo-
dewijk XVI, wordt de hulpeloze Nederlandse Maagd gered. Zij werpt een ver
achtend oog op de vergramde Brit, terwijl Lodewijk haar de tekst toevoegt die 
ook onder het chassinet is opgenomen: 

Der Britten euvelmoed schend vry uw Zeetraktaat! 
Geen nood . . . Zo Gy U slechts op myne trouw verlaat. 

De verbreking van juk en kluisters op de voorgrond en de slag bij de Doggers-
bank onder schout-bij-nacht Zoutman in de achtergrond van de schildering 
zorgen voor de opleving van de Nederlandse maagd. 
Het linker chassinet vertoont de Nederlandse maagd samen met de Franse 
Mars, die juist zijn voet zet op de verslagen Brit. En passant wijst Mars Neder
land nog op de herovering door de Fransen van St Eustatius, dat de Engelsen 
zo verraderlijk hadden ingenomen, ondanks de tegenstand van de dappere 
21 De Utrechtsche Courant van 24 februari 1786 beschrijft deze figuur als een 'zeer verstoord, en 

afgunstig Staats-Dienaar, verwoed aangezet, en dreigende de Nederlandsche Maagd te onder 
te brengen', die een tractaat verscheurt waarop '1674' staat. 
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Krul. Bij het sluiten van de vrede schonk Frankrijk de Republiek deze kolonie 
edelmoedig terug: 

De Fransche Mavors schoot het harnas voor my aan; 
Hy kwam, hy zag, hy won, en deed my weer bestaan. 

Het chassinet middenboven, 'de hoofdbedoeling van deze heuchelyke gedach
tenis', toont allereerst de afbeelding van de onsterflijke Capellen tot den Pol, 
'in eenige Genietjes omvangen, met 's hemels glanssen bestraald'. Ondanks alle 
tegenwerkingen, ondanks het feit dat de 'Volksmisleidende Dwingeland [. . .] 
zyn zwadder op hem uit [braakte]' (de overeenkomst met het vers op het titel
vignet van de Post van den Neder-Rhijn van 1783 is frappant), bleef deze 
'schutsmuur, het bolwerk en de steunpylaar van het wankelende staatsgebouw' 
overeind. Van der Capellen figureert in deze decoratie niet alleen als algemeen 
patriotse held, maar vooral ook als degene die had aangedrongen op een ver
bintenis met Frankrijk. Zijn streven had succes, 'Maar, maar!. . . Daar komt 
de Dood, de verwoester van het menschelyke geslacht, en maait, met haare zeis-
se, den leevensdraad van dezen held af ! . . . Kunt gy dan, wreede, dezen niet 
ontzien? - Zyt gy dan zo mededogenloos, dat gy ons dezen held, dezen, ons zo 
dierbaaren held, ontrukt? -

Moet dan Capellen, door u, sneeven? 
Misgunt gy Hem het dierbaar leeven? 
Moet hy dan vallen, door uw hand? 
Bespot gy dus een zinkend Land? 
Of kent gy nimmer, op dees Aarde, 
Des helds verdienstelyke waarde? 
O, neen!. . . Gy veld hem, wreedlyk neer. . . 
Gy veldt. . . Hy sterf!. . . Hy leeft in eer! 

Met moeite rukt Stichtenaar zich los van het hartgrievende tafreel en richt zich 
eindelijk op 'het echte, het voornaamste van deze Uwe plechtige, Uwe welgeör-
dende Illuminatie'. Daarop reikt Lodewijk XVI, vergezeld van de Gallische 
haan, de Nederlandse maagd, met vrijheidslans en -hoed en Nederlandse 
leeuw, de hand over een altaar waarop de verbondsacte ligt. In het fronton her
kennen we de verenigde wapens van Frankrijk en de Republiek. Ook in de be
schrijving van dit derde chassinet speelt de gedachte van het binnenlandse ver
raad (door Willem V en de zijnen) weer een rol. Ondanks het binnenlands ver
zet van 'de inwendige slaaven-hoop' bood het genereuze Frankrijk de Repu
bliek toch een verbond aan. Ook het verval van de Republiek in politiek, mili
tair en economisch opzicht wordt hier nog eens door Stichtenaar gememoreerd. 
Het vers van J (lees: M). Mulrooy onder het chassinet vat Capellens aandeel 
in de gebeurtenissen en de sluiting van de heuglijke alliantie met Frankrijk nog 
eens samen: 

De Nederlandsche Maagd, van elk, zo't scheen, verstooten, 
Heeft eindlyk met den Vorst van 't magtig Lelieryk, 
Dien waaren Menschenvriend, den grooten Lodewyk, 
Het lang gewenscht verbond, Capelle's doel, geslooten. 

Mercurius en Neptunus, die we ons nog herinneren van het tweede schetsont
werp, genieten liggend in de zwikken terzijde van deze decoratie van de zege
ningen die dit verbond met zich meebrengt. Stichtenaar eindigt met een lofrede 
op het Utrechtse garnizoen, dat - in tegenstelling tot de 'aangehitste Aards-
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Tyrannen' in bijvoorbeeld Den Haag en Arnhem - de statige triomftempel in 
Utrecht bewaakt. Hij hoopt tenslotte, dat de vrijheid van de stad zal herleven 
en de aristocratische dwingelandij uit het gewest wordt geweerd. 
Een beschrijving van de decoratie van het chassinet in de centrale poort bene
den ontbreekt. Zo te zien gaat het om een poort met het Utrechtse stadswapen 
op de sluitsteen en een niet te identificeren allegorische figur in de boog22. 
Jan Carel van der Muelen merkt naar aanleiding van de verlichting aan de so
ciëteit en aan de stadskelder op dat ' [ . . . ] zeer veele menschen op de been ge
weest zijn, dog alles is zonder desorders afgelopen: alleen heeft de sterke wind 
belet dat de ligten niet behoorlijk zijn aangebleven'23. 
Vergelijking met decoraties bij de alliantievieringen in Amsterdam en Rotter
dam leert, dat de patriotten steeds terugvielen op dezelfde onderwerpen en mo
tieven. De alliantie zelf werd meestal afgebeeld als de vereniging van de wapens 
van de Republiek en van Frankrijk of als een verbintenis tussen de Nederlandse 
maagd en de Franse koning. Patriotse helden uit heden en verleden als Olden-
barnevelt en Capellen speelden meestal een rol in de alliantiedecoraties; het 
voorkomen van Velthuis in de illuminatie van de Utrechtse sociëteit De Een
dracht is natuurlijk typisch voor Utrecht. De roemruchte gebeurtenissen uit de 
Vierde Engelse Oorlog als de slag bij de Doggersbank of de herovering van St 
Eustatius zouden ook in Rotterdam worden afgebeeld. Men zou kunnen zeg
gen dat de tempel die in Amsterdam en Rotterdam tijdens de feestmaaltijd op 
tafel stond, in Utrecht in vergrote vorm was opgetrokken voor de gevel van de 
sociëteit24. 
Het al eerder gesignaleerde lokaal artistiek patriottisme in Utrecht komt op
nieuw aan het einde van de beschrijving van de decoratie in de Utrechtsche 
Courant van 24 februari tot uiting: 'Wy zullen ons niet vermeten uitteweiden 
over de frayheid en luisterrykheid van dit Stuk, en de eer, die hetzelve aan onze 
Bouwkundigen, en Meesters in de Schilder-Konst alhier aandoet; willende wy 
dit liefst den onpartydigen Vreemdelingen laten beoordelen.' 
Wie verder nog mocht twijfelen aan de patriotse bedoelingen van de feestdeco
ratie van de sociëteit De Eendracht, moet na het lezen van de bespiegelingen 
van de Stichtenaar begrepen hebben hoe de vork in de steel stak. Toch waren 
de commissarissen van Concordia zelf niet helemaal gediend van de uitgave van 
de gravure door Stubbe. Al de dag na de viering kondigde deze in de Utrecht
sche Courant van 24 februari 1786 aan de prent uit te geven. M. Mulrooy, de 
schrijver van in elk geval een van de verzen op de illuminatie, liet daarop na
mens de commissarissen van de sociëteit weten 'dat gemelde Stubbe niet in staat 
is, daar van eene accuraate Afbeelding aftegeeven; en dat 'er eerstdaags een 
plan van Inteekening op vier KUNSTPLAATEN verbeeldende het GEBOUW 
en CHACHINETTEN, door de Maakers daar van te vervaardigen, als mede 
eene Beschryving van al het geen by die plegtige gebeurtenis heeft plaats gehad, 
door den Boekverkooper J. VAN DRIEL zal worden aangebooden; en verzoe
ken dierhalven allen en een iegelyk, om deeze alleenlyk voor eene echte en accu-

22 Vgl. ook de Utrechtsche Courant van 24 februari 1786 voor een minder uitgebreide beschrijving 
van de onderdelen van de illuminatie. 

23 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 223, 64-65. 
24 Niet voor niets beschreef de Utrechtsche Courant van 24 februari 1786 net als Stichtenaar de 

illuminatie als een 'Triumph-Tempel'. 
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raate Afbeelding en Beschryving als vermeld te willen houden.' Uit deze adver
tentie zou blijken dat meer mensen dan Van Dorssen bij het ontwerp en de uit
voering van de illuminatie betrokken zijn geweest; vermoedelijk gaat het daar
bij vooral om de schilder van de chassinetten. Stubbe, wiens nering in gevaar 
dreigde te komen, liet het niet op zich zitten. Op 1 maart deelde hij in dezelfde 
krant mee dat hij zich niets zou aantrekken van de kwaadaardigheid van de 
commissarissen die het publiek trachtten wijs te maken dat alleen de kunste
naars zelf een goede aftekening van de illuminatie zouden kunnen leveren. De 
decoratie had lang genoeg gestaan om één van de duizenden toeschouwers de 
gelegenheid te geven een goede tekening van het geheel te vervaardigen. Nog 
dezelfde dag zou bij hem een gravure van de illuminatie worden uitgegeven 'en 
op dat het voor ieder ligt verkrygbaar zy, is de Prys gesteld op 6 stuivers. By 
open water zal hetzelve alom worden verzonden.' De commissarissen hebben 
zich vermoedelijk bij de uitkomst neergelegd; in elk geval is ons niets van een 
andere afbeelding bekend25. 

De affaire bevat voor ons nog een waarschuwing niet automatisch een beschrij
ving van een bepaalde feestviering te aanvaarden als de enige juiste of officiële. 
Stichtenaar valt niet te betrappen op onjuistheden in zijn waarnemingen; de pa-
triotse interpretatie die hij eraan geeft zal ongetwijfeld dicht in de buurt van 
die van de opdrachtgevers tot de illuminatie zijn gekomen. Bij gebrek aan gege
vens over de identiteit van de auteur valt de precieze relatie die hij onderhield 
met de sociëteit De Eendracht echter niet vast te stellen. 

Kunst en politiek 

Werd er bij de titelgravures voor de Post van den Neder-Rhijn en bij de feest
vieringen ter gelegenheid van de alliantie van de Republiek met Frankrijk een 
visie verbeeld op algemene politieke vraagstukken, ook de politieke ontwikke
lingen in engere zin vonden in Utrecht hun neerslag in de kunst. De verschillen
de fases in de omwenteling die in Utrecht in de jaren 1780 plaatsvond werden 
geaccentueerd door de uitgave van gravures of van penningen. Zo droegen de 
leden van het in 1783 opgerichte exercitiegenootschap Pro Patria et Libertate 
een door I. M. Lageman gesneden penning waarop het wapen van de stad 
Utrecht en het zwaard en de olijftak als de symbolen van de zinspreuk van Pro 
Patria et Libertate: 'Ad utrumque paratus' (tot beide, dat wil zeggen tot gewa
pende strijd en vrede, bereid) te zien zijn. Een andere penning, deze van de 
hand van De Meijer, vertoont in wezen dezelfde elementen, zij het dat zwaard 
en olijftak nu worden gedragen door een uit de wolken tevoorschijn komende 
arm en dat het wapen van Utrecht aan de andere zijde van de penning nu het 
hart vormt van de vaandels van de acht schutterscompagnieën van de stad (afb. 
7)26. Een fraai voorbeeld van de directe reflectie van de politieke gebeurtenis
sen in de penningkunde wordt geboden door een penning op verschillende ge
beurtenissen uit het jaar 1783. Daarin worden aan de ene zijde de wapening van 

25 De kwestie wordt uit de doeken gedaan in G. van Rijn en C. van Ommeren, Atlas van Stolk. 
Katalogus der Historie- Spot- en Zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland (10 
dm.; Amsterdam, 1895-1933) nr. 4630. 

26 Beschrijving van Nederlandsche Historie-Penningen ten vervolge op het werk van Mr. Gerard 
van Loon (10 dln.; Amsterdam, 1822-1867) nrs. 595 en 596. 
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7 Penning van het Utrechtse wapengenootschap Pro Patria et Libertate, 1783. 
Geslagen goud, 0 40 mm. De voorzijde in afsnede gemerkt: De Meyer. 
Centraal Museum Utrecht, HC 1928 nr 2972. 
Links: voorzijde. Rechts: keerzijde. 

Utrechts burgerij op 24 juni 1783 en de afschaffing van het recommandatie-
recht van de prins op 11 augustus 1783 herdacht door middel van de afbeelding 
van de Utrechtse stedemaagd die, gezeten in een tempel en vergezeld van de 
vrijheidslans en het stadswapen, een burger een geweer overhandigt en intussen 
het recht van recommandatie vertrapt. De achterzijde van de penning zinspeelt 
op het feit dat vanaf 22 december 1783 lagere stadsambten ook verkrijgbaar 
werden gesteld voor leden van een andere gezindte dan de calvinistische. Onder 
de spreuk 'Zy zyn christenen en vrye burgers met ons' wijst Utrecht Religio op 
de Unie van Utrecht waarin dat recht zou zijn vastgelegd27. 
De beslissing van de vroedschap om tegemoet te komen aan een rekest op 29 
december 1783 van 725 burgers om in het vervolg zelf, en niet meer op voor
dracht van de stadhouder te voorzien in tussentijdse vacatures in de raad, werd 
op 19 januari 1784 gevierd met een illuminatie van de 'stadskelder' op de hoek 
van het Oudkerkhof en de korte Minrebroederstraat met de tekst 'Eyndelyk 
heeft de goede zaak getriumpheert'28. 
Ook naar aanleiding van de eed die de Utrechtse schutters op 20 maart 1786 
aflegden op het nieuwe regeringsreglement werd een penning geslagen. 
Utrechts stedemaagd houdt op deze penning tegen de achtergrond van de Neu-
de het nieuwe reglement voor aan enkele gewapende burgers die daarop de eed 
afleggen. Van de penning verscheen weer een afbeelding in gravure, waarbij 
een uitgebreide beschrijving van de voorstelling werd meegegeven. Ook ver
schenen verschillende gravures die de gebeurtenissen zelf uitbeeldden29. 
Het hoogtepunt van de patriotse revolutie in Utrecht vond plaats in het najaar 
van 1786. Op 2 augustus 1786 werden zestien gecommitteerden door de schutte
rij - bij gebrek aan voldoende vroedschapsleden die de procedure wilden steu-
27 Idem, nr. 598. 
28 Van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd, 88. De illuminatie wordt ook genoemd in de Gedenk

schriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, F. J. L. Krämer en A. J. van der Meulen, eds. 
(6 dln.; Amsterdam, 1901-1918), V, 38. 

29 Beschrijving van Nederlandsche Historie-Penningen, nr. 639A-B; F. Muller, DeNederlandsche 
geschiedenis in platen (4 dln.; Amsterdam, 1863-1882) nrs. 4702-4706. 
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8 Beëdiging van zestien gecommitteerden op de Neude op 2 augustus 1786. 
Gravure zonder naam, (eind 18e eeuw). 
GAU, H.A.S. 86.17. 

nen - beëdigd in hun ambt. Dat gebeurde op de met schutters afgezette Neude, 
het plein waarop alle belangrijke publieke manifestaties in Utrecht werden ge
houden en tevens de centrale verzamelplaats van de schutterij. De leden van de 
acht schuttersvendels hadden zich, met hun vaandels, in een naar binnen ge
richte kring opgesteld (afb. 8), de gecommitteerden werden deze kring binnen
geleid en vervolgens beëdigd. Op enkele sympathisanten met de patriotse zaak 
na werden de leden van de vroedschap afgezet. Officieren en onderofficieren 
van de schutterij tekenden na afloop aan een onder de blote hemel geplaatste 
tafel een verbaal van het voorgevallene. Schutterij en gecommitteerden trokken 
na afloop in een optocht door de straten. 
De gecommitteerden uit de burgerij beëdigden op hun beurt op 28 augustus 
vijftien door hen gekozen nieuwe leden van de vroedschap, wederom op de 
Neude. Bij die gelegenheid droegen de schutters trots de penning die betrekking 
had op de eed van 20 maart 1786 aan een rood-wit lint. John Adams, destijds 
ambassadeur van de Verenigde Staten in Engeland, was bij deze gebeurtenis 
aanwezig en onderkende het belang ervan blijkens de brief die hij op 11 septem
ber 1786 aan Thomas Jefferson schreef: 'In no Instance, of ancient or modern 
History, have the People ever asserted more unequivocally their own inherent 
and unalienable sovereignty'30. De beëdiging vond plaats op de Neude aan 'een 
Tafel, van 40 voeten vierkant, met een groen Bekleedzel omhangen, opgesla
gen, staande op een verhevenheid, op welke men langs twee Trappen opging'. 
De tafel was opgebouwd in een hoefijzervorm met in het midden een extra tafel 
voor de beide secretarissen, A. Hoevenaar (dezelfde) en G. Bentinck (afb. 9)3 '. 

30 Geciteerd bij J. W. Schulte Nordholt, Voorbeeld in de verte. De invloed van de Amerikaanse 
revolutie in Nederland (Baarn, 1979) 245. 

31 Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, 1787, 857-858; Vaderlandsche historie, ten vervolge van 
Wagenaars Vaderlandsche historie, XII (Amsterdam, 1794) 353. 
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9 Het podium bij de beëdiging van vijftien vroedschappen op 28 augustus 1786 op de Neude. 
Gravure door W. Kok, (eind 18e eeuw). 
GAU, H.A.S. 86.21. 

Op 12 oktober 1786 werd de revolutie in Utrecht voltooid met de eed op het 
nieuwe regeringsreglement door de laatste leden van de vroedschap. Daarmee 
werd het oude, door Willem III opgelegde reglement van 1674 'afgeschaft, ge-
mortificeerd, geannuleerd en vernietigt'32. De hele plechtigheid werd uitvoerig 
beschreven in een extra-ordinaire editie van de Utrechtsche Courant van vrij
dag 13 oktober. Wat ons in het verband van dit artikel interesseert is de 'tent', 
'overdekte plaats', het 'theater' of de 'tempel' op de Neude - om de termen te 
noemen die de tijdgenoot gebruikte - waarin de ceremonie plaatsvond. De 
meest uitgebreide beschrijving ervan danken we aan de Utrechtsche Courant 
die de tempel beschrijft als: 

een verheven Vierkant [. . . ] , van veertig voeten, opgaande aan alledezyden, met twee trappen, 
omvangen met agt Colommen, met een doorgaande Lyst aan den anderen gewerkt, uit welker 
vier hoeken een ovaal opging, 't geen zig in het midden verenigde in een Pedestal, waar op een 
Faam geplaatst, en Tentsgewyze met Zyldoek overdekt was. De Vloer en Tafel waren belegd 
en bekleed met groene Baay, en voorts de Colommen en Lysten wit geverfd, en met groene 
Festonnen, opgebonden met roode en witte Linten, versierd. Boven de middelste ingang, was 
het Wapen dezer Stad geplaatst, zeer cierlyk met een Eiken en Lauwer krans, in gouden Lette
ren de woorden: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT: en op de vier hoeken vier Naalt-
jes, op welke, ten teken van de Vryheid, vier ronde Hoedjes geplaatst waren. Dit Stuk staat, 
dezen avond, zo met Piramiden, als anders, met omtrent duizend Glas-Lampen, zeer cierlyk, 
geïllumineerd te worden: gelyk men verstaat, dat verscheidene particuliere Illuminatien, by-
zonderlyk in de Stadskelder, zo wel als genoeglyke zamenkomsten, alhier, zullen plaats heb
ben. 

Het gebruik van het motief van de vrijheidstempel doet ons onwillekeurig te
rugdenken aan de tempel die we eerder tegenkwamen op de penning uit 1783, 

32 GAU, Stad nr. 121: Resolutiën van de Raad, 12 oktober 1786. Hoe de beeldende kunst in deze 
dagen inspeelde op de actuele politieke ontwikkelingen blijkt onder andere uit de advertentie 
die schermmeester Souliers uit de Zalestraat op 11 oktober in de Utrechtsche Courant plaatste, 
waarin hij meedeelde dat men bij hem kon bezichtigen 'een Oudheids Schilderstuk: verbeelden
de DUC D'ALBA op zynen Tyrannigen Throon'. 
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10 Beëdiging van het regeringsreglement op de Neude op 12 oktober 1786. 
Olieverf op doek door Utrechts meester, 1786. 
Centraal Museum Utrecht, inv.nr. 2291. 

aan de alliantietempel die op tafel stond bij de maaltijd op 23 februari 1786 en 
de illuminatie van de triomftempel voor het gebouw van De Eendracht diezelf
de dag. De lijn die we eerder aanbrachten, van de kleine tempel op tafel naar 
de grote, tweedimensionale aan de gevel van De Eendracht, kunnen we nu nog 
doortrekken naar de driedimensionale, tijdelijk opgebouwde tempel op de 
Neude. Die vrijheidstempel was feitelijk een metafoor: met hun politieke over
winning hadden de patriotten de vrijheid in Utrecht een tempel gesticht. Dat 
men in die termen dacht blijkt ook uit de woorden die vroedschap Van Haef-
ten, voorstander van de acties van de schutterij en kapitein van het vendel De 
Pekstokken, op 4 augustus uitsprak. Dat was twee dagen na de beëdiging van 
de gecommitteerden op de Neude, toen er nog geen sprake was van de bouw 
van een vrijheidstempel. Hij waarschuwde bij die gelegenheid zijn mannen 
vooral toch de eendracht te respecteren: ' [ . . . ] zorgt voor de eendragt. Ik kan 
zidderen als ik om de verbreeking van dien sterken band denk; dan stort uw 
vryheids tempel in; dan zult gy vreemde goden moeten wierooken'33. De vrij
heidstempel waaraan de patriotten in Utrecht al jaren aan het bouwen waren, 
stond dan nu echt op de Neude. 

Uit de beschrijving in de Utrechtsche Courant valt op te maken, dat het hier 
ging om een typisch stuk feestarchitectuur, niet bedoeld als blijvend bouwwerk 
en opgetrokken uit materialen die snel en gemakkelijk verwerkt konden wor
den. Gelet op de identieke maten, zal men het podium dat op 28 augustus op 
de Neude was opgericht nu als basis voor de tempel hebben gebruikt. Dit wordt 
bevestigd door de aantekeningen van P. H. I. d'Yvoy die op 10 oktober 1786 
noteert: 'deesen dag wierd weederom het Theater midden op de Neude op-
33 Vaderlandsche historie, XII, 349. 
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/ / Beëdiging van het regeringsreglement op de Neude op 12 oktober 1786. 
Olieverf op doek door Utrechts meester, 1786. 
Centraal Museum Utrecht, inv.nr. 2316. 

geslaagen'. Hij deelt op de dag van de beëdiging, 12 oktober, mee dat 'die Mi-
cerable Tempel [... ] overdekt was met de seijlen der Brandspuijten'34, hetgeen 
het geïmproviseerde karakter van deze f eestarchitectuur nog eens bevestigt. 
Zoals we dadelijk uitgebreider zullen vernemen, was de Faam op de koepel ook 
al eens eerder gebruikt, namelijk bij de viering op 31 mei 1786 van het 150-jarig 
bestaan van de Utrechtse Academie. Wie de architect is geweest van deze tem
pel is onbekend, maar vermoedelijk is het Frans de Heger geweest, de stadsfa-
briek van wie bekend is dat hij een overtuigd patriot was35. Zoals de Utrecht-
sche Courant meldde werd de tempel 's avonds verlicht. De in de gang van za
ken teleurgstelde P. H. I. d'Yvoy meende dat dit gebeurde 

op eene zeere gemeene wijze sonder de minste smaak, en er waare zeer weijnig nieuwsgierigen 
om het te sien: hoe seer er musicq in gemaakt wierd; en de vrouw van de Fabriek de Heeger, 
welke in haare vroegere dagen was Mooije Meijd of Hoer gespeuld had; en nu nog een zeer 
ongeregeld leeven leijd; maar tegelijk een Poétesse is; en zeer ge-Enthousiasmeerd voor de de
mocratie; aldaar een reeks van Haar Versen uitgalmde zittende midden in dien Tempel, ten 
spot van de Weijnige omstanders. Onder welke er waaren die en op haar, en op de Verdubbe
ling der Vrijheijds houd [lees: hoed]; waar van er nu vier waaren: [aanmerkingen] maakten. 

Hij meldt tenslotte nog dat er illuminaties te zien waren bij het Oude Kasteel 
van Antwerpen, bij ene Dubois op de Oude Gracht 'en ook had eene schilder 
34 Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs. VI F 10: Aantekeningen van P. H. I. d'Ivoy, 1785-1787, 

24-25. 
35 Gedenkschriften Hardenbroek, VI, 329-330. De Heger verzocht op 5 december 1786 aan de 

vroedschap om vrij licht en vuur. Zijn verzoek werd afgewezen, maar wel werden hem 30 duca-
ten toegekend voor zijn 'extraordinaire diensten in deze tijdsomstandigheden' en voor door 
hem gedane uitgaven ten behoeve van de artilleriewacht aan het magazijn. GAU, Stad, nr. 121 : 
Resolutièn van de Raad, 5 december 1786, ennr. 1067: Finantiekamer, 30 januari 1787. Meteen 
na de restauratie werd De Heger als stadsfabriek vervangen door Jacobus van der Kloes: nr. 
121, 24 september 1787. 
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genaamt Hune op de Neude woonende, nog al een Aardig chassinet: ten minste 
dit was het beste in smaak van alle'36. 

Het Centraal Museum te Utrecht bewaart twee doeken, die nu nog worden be
schouwd als afbeeldingen van respectievelijk de beëdiging op 28 augustus en 
die op 12 oktober 1786 (afb. 10 en 11). De schilderijen komen onderling sterk 
overeen. Beide vertonen onder vrijwel gelijke hoek de Neude, op het midden 
waarvan een tempel is opgetrokken. De ene keer heeft deze tempel echter acht 
zuilen, die rusten op de tweede trede, een tamelijk hoogopgaande koepel met 
het Utrechtse wapen in een trofee als versiering en festoenen tussen de zuilen. 
De andere keer is hij afgebeeld met (vermoedelijk) twaalf zuilen, ditmaal staan
de op de eerste trede, met daartussen enkele zwaardere doekfestoenen; zo te 
zien staat er nog een zuil in het midden en komt tegen de koepel geen andere 
decoratie voor dan de vier vrijheidshoedjes die ook op het andere schilderij te 
zien zijn. Op beide schilderijen waait de stedelijke Utrechtse vlag prominent 
van de Domtoren37 - die overigens ook de ene keer wat meer waarheidsgetrouw 
is afgebeeld dan de andere - alleen de windrichting verschilt: op het eerste schil
derij waait de wind kennelijk uit het oosten, op het andere uit het westen. Het 
aantal aanwezigen in de tempel is ook verschillend: op het eerste schilderij tel
len we niet meer dan twaalf raden aan de (ovale?) tafel en één schutter ervoor, 
op de andere lijken zeker twintig raden aanwezig. De verschillen tussen de beide 
afbeeldingen deden A. van Hulzen in zijn monografie over de Utrechtse patri-
ottenbeweging vermoeden dat het om de uitbeelding van de gebeurtenissen op 
de Neude van respectievelijk 28 augustus en 12 oktober 1786 ging38. Onver
klaard blijft dan echter het voorkomen van een tempel op het schilderij dat de 
28e augustus moet verbeelden. Op 28 augustus heeft er immers helemaal geen 
tempel op de Neude gestaan, maar slechts een vierkant podium met een tafel 
erop. Afbeelding 10 en de beschrijving van de gebeurtenis laten hierover geen 
enkele twijfel bestaan. Het lijkt mij meer voor de hand liggen dat hier tweemaal 
dezelfde gebeurtenis, namelijk de beëdiging van het regeringsreglement op 12 
oktober 1786 in de tempel op de Neude, is uitgebeeld. De schilderijen komen 
in stijl wel zoveel overeen dat het voor de hand lijkt te liggen dat ze beide door 
één schilder vervaardigd zijn. Dat deze - mogelijk schilderend uit zijn geheugen 
of op basis van een eenvoudige schets van de tempel - wat vrij met de werkelijk
heid omsprong hoeft nog niet te betekenen dat hij twee verschillende voorval
len uit wilde beelden. Dergelijke vrijheden, slordigheden zo men wil, treffen 
we namelijk ook en in nog ernstiger mate aan in een kleine gravure uit 1789 

36 Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs. VI F 10, 24-25. Vergelijk 'Eenige aanteekeningen wegens 
het gebeurde te Utrecht in 1786 en 1787', Kronijk van het Historisch Genootschap, XXVI 
(1870) 398-399, waar gesproken wordt over 'een meenigte van volk' die de illuminatie wilde zien 
en over de vrouw van De Heger die 'een verfoejelijke aanspraak in vaarsen' deed. Deze auteur 
meldt nog dat die avond vier mannen met een strooien pop in de gedaante van Willem V op 
de Neude 'gespeelt, bespot, bespogen en bevuylt hadden' en hem 'onder verschrikkelijk rasen 
en vloeken' van de Viebrug in het water hadden gegooid. 

37 In verschillende geschriften uit deze periode wordt gewezen op het belang van de stadskleuren 
rood-wit, vooral in vergelijking tot de oranjekleur. Het wapperen van de stedelijke vlag werd 
beschouwd als een overwinning van het plaatselijk patriottisme; vergelijk bijvoorbeeld de ver
handeling De uitvaart van de orange echarpe, Gehouden binnen Utrecht Den 14. September 
1784 (Utrecht, 1784) en de daarbij behorende spotprent in het Gemeentearchief Utrecht. 

38 Van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd, 7-8. 
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12 ' 't Groote Feest op de Neude te Utrecht, 1787. ' 
Gravure zonder naam, (eind 18e eeuw). GAU, H.A.S. 87.23.1. 

die de titel draagt ' 't Groote Feest op de Neude te Utrecht, 1787' (afb. 12)39. 
Nog afgezien van de vergissing in het jaartal zien we deze keer de vrij heidstem
pel op de Neude geheel ten onrechte afgebeeld met zes zuilen en met allegori
sche figuren daarboven die niet te identificeren zijn, op de Vrijheid rechts voor 
na. 
Over de identiteit van de schilder van de doeken in het Centraal Museum weten 

39 Muller, Nederlandsche geschiedenis in platen, nr. 4457, nr. 7. 

103 



we niets. Wellicht zijn ze van de hand van dezelfde Johannes Hune (7-1798) 
die op de avond van 12 oktober ook een verlicht chassinet voor zijn huis aan 
de Neude had staan. Dat huis komt in elk geval - maar dat bewijst verder hele
maal niets - voor op de twee schilderijen. Het is het huis genaamd 'de drie wasse 
Bodems' aan de oostzijde van de Neude, dat Hune van 1770 tot 1790 bezat40 

en dat op de schilderijen links van de tempel, met de boompjes ervoor, is afge
beeld. Van Hune is bekend dat hij een overtuigd patriot was. Hij komt voor 
als ondertekenaar van verschillende door de patriotten ingediende rekesten en 
was lid van Pro Patria et Libertate41. Misschien - maar nu betreden we het ter
rein van louter speculatie - is ook het schilderij in het Centraal Museum met 
de afbeelding van de oefening van dat exercitiegenootschap van zijn hand? 

Over één onderdeel van de tempel is nog het een en ander te doen geweest, na
melijk de gestalte van de Faam. In een ook door Van Hulzen geciteerd schimp-
pamflet op de 'Neude-raden' wordt zij al te schande gemaakt: 

De Faam, die op den Tempel stond, 
keek overal de Neude in 't rond 
en sprak: zijn deze nu die Heeren, 
die 't recht der stad in onrecht keeren? 
Ik ken se niet. Het doet mij leet, 
zij blies, wat nu. Zij liet een sch. .t42. 

Jan Carel van der Muelen deelt in zijn aantekeningen over 1788 mee, dat de 
faam dezelfde was als die tijdens de viering van het 150-jarig bestaan van de 
Utrechtse Hogeschool eind mei 1786 op de preekstoel in de Dom had gestaan 
en later op de catheder in het auditorium der universiteit stond opgesteld. De 
herinnering aan de Faam op de tempel werd weer wakker geroepen toen de 
schilder P. J. Muller in augustus 1788 aan de vroedschap voorstelde ter gedach
tenis van de omwenteling ten gunste van Oranje in september 1787 een gebouw 
op de Neude neer te zetten en daar vuurwerk af te steken en een concert te geven 
(een duidelijker revanche op de tempel op de Neude, de illuminatie en de mu
ziek van 12 oktober 1786 kon men zich niet wensen). Bij gebrek aan geld en 
deskundig personeel stelde de vroedschap voor in plaats van dit plan een dank
dienst in verschillende kerken te organiseren en ter gelegenheid daarvan 'het 
verhemelte van 't jubilé met de Faam wederop op de predikstoel (in de Dom) 
te plaatzen.' Enkele raden waren door dit voorstel echter gechoqueerd, 'als 
hebbende deze faam mede op de Neude gefungeerd gehad' en men besloot 
daarop maar in gouden letters het opschrift 'Gode zij alleen de eere' aan te 
brengen43. 

De helden van Vreeswijk 

De slag die Utrechtse patriotten op 9 mei 1787 aan de Vaartse Rijn bij Jutphaas 
leverden met het regiment van de graaf Van Efferen en die de geschiedenis is 

40 GAU, Stad, nr. 1166: Blaffert van 't Enckele Huijsgeld 1752/1753-ca. 1802; nr. 1175: Lijsten 
van de namen der nieuwe eigenaars 1777-1791; nr. 1176: Transporten 1783-1793. Blijkens Be-
graafboek nr. 139, f. 555 verso stierf hij in 1798 in behoeftige omstandigheden. 

41 Met dank aan Dr N. C. F. van Sas die mij deze informatie verschafte. 
42 Lijst van de Edele Achtbaare Respectable Venerable, Capable, Estimable en Zeer geleerde Raa-

denvan Utrechts Neude (\1%1), geciteerd bij Van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd, 249-251. 
43 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 225, 122-124 en 144-151, resp. 18 augustus en 16 september 

1788. 
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ingegaan als de slag bij Vreeswijk, heeft altijd tot de verbeelding gesproken. 
In de geschiedenis van het Utrechtse patriottisme is dit misschien niet het be
langrijkste maar wel het spectaculairste moment geweest. Ook de beeldende 
kunst is niet onberoerd gebleven door de gebeurtenissen op de negende mei. 
Vooral het feit dat er aan patriotse zijde twee ware slachtoffers vielen, Cornelis 
Govert Visscher en Robertus van der Vlerk, maakte een diepe indruk in de Re
publiek. Zowel van Visscher als van Van der Vlerk verschenen dan ook diverse 
portretten in gravure en op hun marteldood werden verschillende allegorieën 
gegraveerd, al dan niet begeleid door een bijschrift in patriotse zin44. 
De vroedschap van Utrecht meende dat ze een actieve rol moest spelen bij de 
bevordering van de herinnering aan de slag en de verering van de nagedachtenis 
van de beide gesneuvelde patriotten. Op verzoek van het korps officieren van 
de artillerie der genie waartoe Van der Vlerk behoord had, stemde de vroed
schap erin toe om Van der Vlerk 'met de gewone militaire honneurs ter aarde 
te bestellen'45. Zijn begrafenis vond plaats op 17 mei in de Weeskerk. Op zijn 
kist rustte een tinnen plaat met de tekst 'Hier rust een Batavier Robertus van 
der Vlerk [.. . ] 4 6 . De Post van den Neder-Rhijn drukte een gedicht af, waarin 
het ' Vrijheidminnend Volk' opgeroepen werd te treuren bij Van der Vlerks graf 
en waarin de 'Bataafse Jong'lingschap' uitgenodigd werd deze held na te vol
gen en liever voor het vaderland te sterven dan zich slaven te laten maken47. 
Visscher was op 15 mei 1787 begraven in de Buurkerk op kosten van de stad. 
In de begrafenisstoet liepen de leden van de vroedschap, de commissarissen tot 
het defensiewezen, de schutters, artilleristen van de stad en talrijke anderen 
mee48. 

Op 16 mei 1787 besloot de raad een zilveren penning te doen vervaardigen ter 
herinnering aan de triomf van Vreeswijk en deze penning uit te delen aan die 
schutters en auxiliairen die zich in de actie dapper en lofwaardig hadden gedra
gen. Twee exemplaren van de medaille zouden in goud worden geslagen: een 
ervan was bestemd voor de aanvoerder van de Utrechtse troepen, D'Averhoult, 
de ander voor de ouders van de gesneuvelde Visscher; een zilveren medaille zou 
worden uitgereikt aan de weduwe van Van der Vlerk, waarmee het verschil in 
militaire en sociale rang tussen de beide martelaren eens te meer werd bena
drukt. De heren gecommitteerden van het defensiewezen zouden een deskundi
ge een tekening laten vervaardigen en die ter hand stellen van de heren gecom
mitteerden van stads financie. Op 5 juni werden inderdaad 'diverse tekeningen' 
aan de vroedschap voorgelegd en werd voorstel 'getekend no. 2 met een sterre
tje' gekozen. De kosten voor het laten ontwerpen en laten slaan van de medail-

44 Muller, Nederlandschegeschiedenis triplaten, nrs. 4807-4812. Zie ook Van Rijn en Van Omme
ren, Atlas van Stolk. Katalogus, nr. 4725. Het Centraal Museum te Utrecht bewaart een hoe
veelheid persoonlijke eigendommen van Visscher, geschonken door de familie Visscher, het be
zit verder nog een aantal portretten die niet bij Muller en Van Stolk voorkomen. Zie hiervoor 
de catalogus van de historische afdeling van het museum, nrs. 9, 129, 130, 2922 en inv. nr. 
15029. 

45 GAU, Stad, nr. 121: Resolutiën van de Raad, 14 mei 1787. 
46 Het opschrift 'Hier rust een Batavier' werd door een anonieme auteur ook passend geacht voor 

de grafzerk van Joan Derk van der Capellen, blijkens de Post van den Neder-Rhijn, nr. 751. 
47 Geciteerd door Van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd, 21ï. 
48 GAU, Lyste der begraavnis van den Heer Mr C. G. Visscher (handschrift; 1787). Zie ook het 

verslag in de Extra-ordinaire Utrechtsche Courant van 17 mei 1787. 
49 Op voorstel van de leden van de Finantiekamer: GAU, Stad, nr. 1067: Finantiekamer, 24 mei 

1787. 
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les zouden worden betaald uit het contante geld en uit de opbrengst van de ver
koop van de goederen die op 9 mei waren buitgemaakt49. 'Meijer de wapensnij-
der' declareerde voor het snijden van de stempels en het slaan van de penningen 
/ 175,-50. Het is niet helemaal duidelijk of het hier dezelfde penning betreft als 
de enige mij bekende op de slag bij Vreeswijk. Deze toont aan de ene zijde de 
allegorische, gevleugelde figuur van de Overwinning, gezeten op een wolk. Zij 
slingert met haar rechterhand bliksemschichten naar een troep vluchtende 
soldaten51; haar linkerhand, die steunt op het wapen van de stad Utrecht, 
draagt al vast de palmtak van het martelaarschap en de lauwerkrans van de 
overwinning aan. In het randschrift leest men: 'Overwinning bij Jutphaas' en 
in de afsnede 'Onder d'Vaart' en de signatuur 'Lageman f.' Aan de andere kant 
staat in een lauwerkrans het opschrift: 'Door dapperh. der burgers en auxiliai-
ren 17 5/9 87' en in het randschrift 'Op onze ygen militie door dwingelande 
aangevoerd'. Deze penning is volgens de signatuur vervaardigd door de 
Amsterdamse medailleur Lageman52. 

Een officiële begrafenis voor Visscher en Van der Vlerk en het laten slaan van 
medailles voor degenen die hadden meegevochten in de slag, vond men echter 
kennelijk niet voldoende. Al daags na de slag, namelijk op 13 mei 1787 had de 
Utrechtse vroedschap besloten 

op stadskosten een monument met eene gepaste inscriptie te doen vervaardigen en te plaatzen 
bij de grafkelder waarin den Heer Cornelis Govert Visscher Kapt. Luitenant in de Compagnie 
Turkeijen laatstleden woensdag in de rencontre bij fokkensteeg van Oude Geijn roemwaardig 
gesneuveld tot zijn Ed: Eer en altoos blijvende gedachtenisse zal ter aarde besteld worden. Als 
mede dat bij de begraafplaats van den mede aldaar gesneuvelde Cannonier Robertus van der 
Vlerk eene inscriptie op een Bord zal worden opgehangen. - Mitsgaders dat aan de weduwe van 
gemelde Van der Vlerk uit Stadskasse een douceur zal worden uitgereijkt tot support van de 
begravenis53. 

Het idee om gedenktekens voor Visscher en Van der Vlerk op te richten sloot 
aar bij de gedachte die werd geuit in enkele pamfletten die verschenen kort na 
de gebeurtenissen bij Vreeswijk. Zo laat een anonieme auteur 'Den geest van 
Oldenbarneveld by de graaven der twee gesneuvelde Utrechtsche helden, Mr. 
C: G: Visscher, en R: van der Vlerk' het volgende zeggen: 

Nadert dan gy alle, die de dierbaare Vryheid mind, deze rustplaatsen; hier leid het stoffelyk 
deel, uwer Medeburgeren, terwyle hunne Edele zielen, reeds in vryer lugt, op eene zegepraalen-
de wyze ademe. - Streeft hun voorbeeld na, en moet ons vervallen Staatsgebouw, op nieuw in 
Burgerbloed bevestigd werden, welaan ontrekt u niet, aan uwe verpligting54. 

Ook in een uitgebreid gedicht van Jan Verveer, in 1787 te Rotterdam versche
nen, duikt het idee op een monument voor Visscher te stichten, en wel op de 
heilige plaats waar hij gesneuveld was. Verveers gedicht krijgt echter juist in 

50 Idem, 9 juni 1787. 
51 In Beschrijving van Nederlandsche Historie-Penningen, nr. 686, wordt in dit verband een graf

dicht op Visscher aangehaald, afgedrukt in de Post van den Neder-Rhijn, nr. 566: 
'De Godheid zag dit bloed en bliksemde terneer 
Het beulenrot en streedt voor Utrechts burgerhelden'. 

52 Lageman, gevestigd aan de Papenbrugsteeg te Amsterdam, adverteerde op 12 juni 1787 in de 
Utrechtsche Courant voor de penning: de zilveren versie kostte ƒ.1,16, de gouden ƒ.22. - . 

" GAU, Stad, nr. 142: Extra-ordinaire notulen van de vroedschap, 13 mei 1787. Op 11 juni werd 
besloten de weduwe Van de Vlerk wekelijks 'eenige penningen' te verschaffen 'tot haar sub-
sistentie': Idem, nr. 121: Resolutiën van de Raad. 

54 Den geest van Oldenbarneveld by de graaven der twee gesneuvelde Utrechtsche helden, Mr. C: 
G: Visscher, en R: van der Vlerk (1787) 11. 
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verband met de gedachte een gedenkteken op te richten een wending die al in 
de klassieke oudheid en sinds de renaissance in talrijke grafoden werd geformu
leerd, namelijk de gedachte om niet een (vergankelijk) monument in steen te 
stichten, maar in ieders hart de naam van de overledene voor eeuwig te laten 
voortbestaan: 

Werd ooit der Deugd' eene Eerzuil opgericht, 
Verdient een Held dit duurzaam glorieteeken, 
Dat dankbaerheid dan hier een grafnaeld sticht! 
Bleek immer trouw, hier is zy klaer gebleken! 
Een grafnaeld! neen, zo lang men Neêrland noemt, 
Schoon deze grond niet meer bekend mögt wezen, 
Zal elk in 't hart nog VISSCHERS beeldnis lezen, 
Zoo lang de Belg op Heldendeugden roemt". 

De raad van Utrecht wenste echter geen wissel op deze onzekere toekomst te 
trekken. De gecommitteerden ter stads financie en J. A. d'Averhoult, die belast 
waren met de uitvoering van de resolutie van 13 mei, werden op 24 mei al ge
maand tot spoed56. Op 4 juni 1787 vergaderde de raad weer over de plannen 
voor het Visscher-monument. Daarin rapporteerden D'Averhoult en de overi
ge gecommitteerden dat de familie van de overleden Visscher een aanbod had 
geaccepteerd 'van de franse marquisin de Chatenai, om een monument ten haa
ren kosten ter eere van dien ongelukkig gesneuvelden vaderlander by deszelfs 
graf te laten vervaardigen'. De gecommitteerden meenden echter, met alle 
waardering voor dit initiatief van de markiezin, 'dat de Vroedschap nochtans 
van stadswege ook eenig monument, ofschoon niet even kostbaar als het bo
vengenoemde, behoorde te laten in gereedheid brengen'. Men moest echter 
eerst maar eens afwachten hoe het door de markiezin de Chatenai bestelde mo
nument eruit zou komen te zien. Intussen konden de heren gecommitteerden 
ter financie een plan of tekening ter goedkeuring laten voordragen en voorts 
vast een bord met een inscriptie bij het graf van Van der Vlerk in de Weeskerk 
laten plaatsen. De vroedschap ging met al deze voorstellen akkoord57. De uit
voering van een gedachtenisbord voor Van der Vlerk leverde de minste proble
men op. Op 20 juni meldde de finantiekamer bij de beeldhouwer Coopman een 
dergelijk bord 'volgens eene overgeleverde tekening' te hebben besteld; het zou 
in de Weeskerk worden opgehangen58. Van een betaling aan Coopman is het 
door de restauratie van september 1787 niet gekomen. In 1796, na de geslaagde 
Bataafse revolutie, diende hij daarom zijn rekening à ƒ 87.4.- in en kreeg hij 
uitbetaald. De rekening maakt melding van 'een rouwbort met zeyn kreystrof-
fees, een ijke krans daarom, ovaal, 664 letters daarop gesneeden voor Van der 
Vlerk'59. 
Intussen is onze nieuwsgierigheid natuurlijk vooral gewekt naar de identiteit 

55 J. Verveer, By het Lyk van Mr. Cornells Govert Visscher, (Rotterdam, [1787]) 6-7. 
56 GAU, Stad, nr. 142: Extra-ordinaire resolutiën van de Raad, 24 mei 1787. 
57 Idem, 4 juni 1787. 
58 GAU, Stad, nr. 1067: Finantiekamer, 20 juni 1787. De Finantiekamer besloot op 28 augustus 

aan de vroedschap voor te stellen 'op instantie van de naaste Vrienden' van Van der Vlerk diers 
lijk bij nacht naar de Buurkerk over te brengen en daar ook het bord te laten ophangen. Waar
schijnlijk speelde de ongewisse politieke situatie van het moment daarbij een rol. 'Op nader in
gekomen berigt van de naast bestaanden' besloot men echter op 8 september van dit plan af 
te zien. Een W. N. Koopman was de vervaardiger van een gipsen portret van Mr Cypriaan Ber
ger, thans nog bewaard in het Centraal Museum te Utrecht. 

59 [G. van] K[laveren Pz.], 'Eerherstel', Maandblad Oud-Utrecht, VIII (1933) 84-85. 
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van de markiezin de Chatenai die kennelijk zo getroffen was door de dood van 
Visscher. De naam Chatenai levert geen directe aanknopingspunten op: die 
komt in die tijd namelijk niet als zodanig voor. Vermoedelijk is de naam ver
basterd in de vroedschapsnotulen terechtgekomen. In een contemporaine ko
pie van de extra-ordinaire resoluties van de raad wordt de naam van de markie
zin niet als Chatenai maar als Chatelai gespeld60. Deze 'fout' van de kopiist 
lijkt de ontsluiering van de identiteit van de patriotse aristocrate voor ons te 
vergemakkelijken. De naam Chatelai klinkt immers hetzelfde als die van de in 
Utrecht wonende steenrijke Catharina Elisabeth Hasselaer (1738-1792), in 
eerste huwelijk getrouwd geweest met Mr Lieve Geelvinck (1730-1757) en in 
1777 gescheiden van haar tweede echtgenoot François Gabriel Joseph marquis 
de Chasteler de Courcelles. Zij stond bekend 'wat haer conduite betrof, [als] 
al een seer siegte dame', die (althans in 1784) 'vrij patriotsch te denken en te 
spreken' scheen61. Over opvallende bemoeienissen van de markiezin de Chaste
ler met de patriotse zaak in 1787 is ons echter niets bekend. Het ligt bovendien 
niet erg voor de hand dat men haar zou omschrijven als 'de franse marquisin', 
aangezien haar echtgenoot afkomstig was uit de Oostenrijkse Nederlanden. 
Meer waarschijnlijk lijkt het mij dat de onbekende markiezin geïdentificeerd 
moet worden als Albertine Elisabeth, in 1779 in tweede echt gehuwd met de 
werkelijk Franse Jean Louis Quentin de Richebourg, markies de Champcenetz. 
Sinds 1762 had zij vrijwel onafgebroken in Frankrijk geleefd en met haar 
schoonheid de Parijse aristocraten het hoofd op hol gebracht. Zij was een 
dochter van Johan Gijsbert Ludolf Adriaan baron van Neukirchen genaamd 
Nijvenheim, lid van de Gelderse ridderschap. Vader Nijvenheim en zijn twee 
zoons Evert Jan en Berend speelden vanaf 1783 een actieve, zij het onderge
schikte rol in de vergadering van Vaderlandse Regenten. Berend werd in 1783 
naar Frankrijk gestuurd om door de bemiddeling van zijn zuster die goede be
trekkingen onderhield met verschillende hooggeplaatste personen aan het 
Franse hof namens de regenten aan te dringen op een alliantie tussen de Repu
bliek en Frankrijk62. In het voorjaar van 1787 begaf de markiezin zich naar de 
Republiek om de patriotten ervan te overtuigen dat dezen van de Fransen en 
met name van de Franse gezant de markies de Vérac niet al te veel moesten ver
wachten. Indirect zijn we op de hoogte van de bewegingen van de markiezin 
in de Republiek in de maanden maart, april, mei en juni van dat jaar door de 

60 Particuliere collectie. Met dank aan Dr N. C. F. van Sas die mij hierop opmerkzaam maakte. 
61 Gedenkschriften Hardenbroek, IV, 109-110, 11 augustus 1782, resp. 479, 22 mei 1783. Van 

Hardenbroeks reactie op haar gedrag werd ingegeven door het feit dat de markiezin intieme re
laties had aangeknoopt met graaf Georg von Schlitz, genaamd von Görtz (1724-1794), met wie 
zij in 1790 zou trouwen. Zie ook J. E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (2 dln.; 
Amsterdam, 1903-1905), II, 809-810. Madamede Chasteler was bevriend met Belle van Zuylen, 
die haar in 1763-64 beschreef in een 'Portrait de Madame Geelvinck', afgedrukt in Isabelle de 
Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, J. D. Candaux e.a., eds., (10 dln.; Amsterdam, 
1979-1984), X, 41-44. 

62 'Aanteekeningen betreffende de vergadering van Vaderlandsche Regenten te Amsterdam, 
1783-1787', H. T. Colenbrander, ed., Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genoot
schap, XX (1899) 90-91 en 129-137. Zie ook H. A. Weststrate, Gelderland in den Patriottentijd 
(Arnhem, 1903) 61. H. Hardenberg wijdde een artikel aan de markiezin de Champcenetz onder 
de titel 'De Markiezin de Champcenetz. Lotgevallen van een Hollandsche aristocrate voor en 
tijdens de Fransche revolutie', Historia, II (1935) 162-169; de tekst werd vrijwel ongewijzigd 
ook opgenomen als 'Domitilla' in zijn Liefde in de Pruikentijd. Romantische verhalen uit oude 
papieren (Den Haag, 1976) 68-85. Met dank aan mevrouw S. Dubois, te 's-Gravenhage, die mij 
attendeerde op de markiezin de Champcenetz. 
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briefwisseling die de patriotse pensionaris van Amsterdam Carel Wouter Vis-
scher (bij mijn weten geen familie van de op 9 mei 1787 gesneuvelde Cornelis 
Govert Visscher) onderhield met Robert Jasper van der Capellen. De briefwis
seling tussen Visscher en Van der Capellen is buitengewoon vermakelijk om te 
lezen. Visscher komt volledig onder de betovering van de charmes van de mar
kiezin en als twee schooljongens stellen de pensionaris en de baron zich zelfs 
voor aanwezig te zijn bij het opstaan van de markiezin. Overigens verwijst Vis
scher in een ongedateerde brief nog naar het gevecht bij Vreeswijk, wanneer 
hij schrijft: 'Gy zult zekerlyk weeten dat het Bataillon van Efferen geheel gerui-
neert is. Hebben de Nimweegse Tirannen de gebeurtenissen van 9 Meij met koel 
bloed gehoord'63. De markiezin lijkt zich in het voorjaar van 1787 in elk geval 
zeer betrokken te hebben gevoeld bij de gebeurtenissen in de Republiek. Dat 
het ook in haar aard lag door middel van de kunst uitdrukking te geven aan 
haar patriotse gevoelens, moge blijken uit een brief d.d. 13 augustus 1787 waar
in zij haar medelijden met het lot van pensionaris Visscher van Amsterdam be
tuigt: 'je plainds ce brave et excellent Pensionnaire, si les autres lui eussent re
semble, nous n'aurions pas succombé sous la tirannie stadh. . . mais plutôt de 
subir ce joug, je me donnerais a l'angleterre' [vertaling: Ik beklaag die dappere, 
uitstekende pensionaris. Als de anderen waren geweest als hij, zouden we niet 
gebogen hebben voor de stadhouderlijke tirannie. Liever nog dan dat juk te 
dragen zou ik mijzelf aan Engeland overleveren]. Haar broer Berend voegt 
daaraan nog toe: 'U Hoogwelgbr kan niet begrijpen hoe seer mijn Zuster geaf-
fecteert is, over de toestand van saaken [... ] Zij heeft het pourtrait van de pen
sionnaris Visscher in Sevres porseleijn laaten maaken dat süperber is en stuurt 
het aan zijn jongste dogter'64. Al met al lijkt het mij waarschijnlijker dat het 
aanbod tot het oprichten van een monument voor Cornelis Govert Visscher van 
de kant van de markiezin de Champcenetz, dan van de markiezin de Chasteler 
kwam. 

Noch van een monument betaald door de markiezin noch van dat van stadswe-
ge is iets terecht gekomen. Ook weten we niet of er daadwerkelijk ontwerpen 
zijn gemaakt voor deze monumenten. De catalogus van de historische verzame
ling van het Centraal Museum in Utrecht vermeldt een 'ontwerp van het graf
monument van Mr. C. G. Visscher', uitgevoerd in karton en geknipt papier, 
45 cm hoog en 34 breed en met het opschrift rechts onderaan: 'J:V:Kerchem 
1787 Inv. et fecit'. Dit ontwerp is een van de geschenken die de familie Visscher 
aan het museum heeft gedaan. De catalogus beschrijft het als volgt: 'In een nis 
staat de graftombe, waarachter zich een pyramide verheft, beide versierd met 
krijgstropheeën en symbolen van den dood; links een knielende figuur met op
geheven handen en het familiewapen van Visscher. Op de pyramide hangt een 
medaillon met den naam van Visscher; op de voorzijde van de tombe het vol
gende vers van de hand van M. C. van Hall: 

Bataven! ziet en schreyt. . . 't is Visscher die hier Rust 
Door 't lood der dwingelandy te vroeg der aarde ontd[r]aagen 
De Dood heeft, tot uw Smart, zijn Levenslamp gebluscht 
Opdat hij, voor Gods throon Tyrannen aan zou klagen; 
Volgt hem in 't helden Spoor. . . : hy stierf een dood zoo vry. 
Leeft als Bataven past!. . . Sterft eens zoo grootsch als hy! 

63 De briefwisseling in Rijksarchief Gelderland, collectie Van der Capellen, nr. 553. 
64 Idem, nr. 535. 
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De nis is ter weerszijde met krijgstropheeèn behangen en van boven bekroond 
met een guirlande.' Tot zover de beschrijving uit de catalogus65, waarmee we 
het moeten doen, aangezien het voorwerp zelf thans onvindbaar is in de depots 
van het Centraal Museum. De uitvoerigheid van de beschrijving laat deson
danks wel ruimte tot de conclusie dat dit ontwerp van Van Kerchem - als het 
al werkelijk een ontwerp is en niet een gefantaseerd grafmonument zoals er in 
die jaren ook zovele in gravure verschenen - niet sterk afwijkt van wat men in 
die periode zou kunnen verwachten: een graf nis, een pyramide of obelisk, een 
wapen of een naam in medaillon en een inscriptie. 
Dezelfde elementen komen ook voor op de beide monumenten die men als 
voorschot op blijvende gedenktekens voor Visscher en Van der Vlerk onder 
toezicht van Hoevenaar66 had opgericht op een bovenvertrek van het Utrechtse 
stadhuis. Daar was een deel van de omvangrijke krijgsbuit van de slag bij 
Vreeswijk als krijgstrofee opgesteld en tegen betaling te bezichtigen67. De ver
overde trommen dienden tot een voetstuk, daarop stonden spontons, kwartier
vaandels, snaphanen, grenadiersmutsen, muskettiershoeden, degens met zilve
ren gevesten en de bandelier van den gesneuvelde tamboer-majoor aan prinsge
zinde zijde. Aan weerszijden van deze trofee stonden, zwart met witte randen, 
twee aan Visscher en Van der Vlerk gewijde gedenknaalden, die van boven met 
elkaar verbonden waren door een slinger van palmblad (de beloning voor een 
martelaar) waardoorheen witte en zwarte linten waren gestrikt. De wapens van 
het geslacht Visscher zoals die ook op Govert Cornelis Visschers begrafenis wa
ren meegedragen, waren aan de obelisk bevestigd en een opschrift maakte mel
ding van zijn sneuvelen 'door het Lood der Geweldenaaren'. Dichtregels van 
de hand van Ysbrand van Hamelsveld, de patriotse Utrechtse predikant, riepen 
de bezoekers van dit tijdelijke monument op Visschers voorbeeld te volgen: 

Treur niet, ô Stichtenaar, maar volg dien Heldenmoed 
De Vryheid is het waard, al kost zy Burgerbloed. 

Ook aan Van der Vlerks grafnaald was diens wapen, een vlerk, gehangen en 
de plaat met de inscriptie 'Hier rust een Batavier [etc.]' die op zijn doodskist 
had gelegen, was er eveneens bijgevoegd. Het tentoonstellen van de trofee en 
de grafnaalden trok duizenden nieuwsgierigen 'en verwekte een onbeschryf-
baar mengzel van Aandoeningen'68. 
De leden van de schuttersvendels Turkeyen, Papenvaandel en Fortuyn vonden 
dit alles op een gegeven ogenblik echter welletjes. Zij dienden een rekest in bij 
de vroedschap waarin ze uiteenzetten dàt de buit nu lang genoeg voor Utrechte
naren en vreemdelingen te zien was geweest, dat die nu maar eens verkocht 
moest worden en dat de opbrengst aan de schutterij ten goede zou komen. Zo 
niet, dan zou er een grote kans zijn 'om dezelve door de mot en Roest te zien 
verteeren'. De vroedschap gaf daarop de leden Van Nes van Meerkerk en De 
Normandie van Schalkwijk de opdracht deze zaak met de gecommitteerden uit 
de burgerij te bespreken en op grond van dit overleg een rapport op te stellen. 
65 Catalogus historische afdeling van het Centraal Museum, nr. 275. 
66 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224, 411-412, 30 september 1787. 
67 Een volledig overzicht van de krijgsbuit in GAU, Stad, nr. 142: Extra-ordinaire notulen van 

de vroedschap, 21 mei 1787. 
68 Vaderlandsche historie, XVII, 303-305. De Utrechtsche Courant van 30 mei 1787 geeft eveneens 

een beschrijving van de opstelling. 
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13 Afbeelding der Illuminatie 
en Decoratie voor 't Huijs van 
den Schilder P. J. Muller te 
Utrecht, 7 augustus 1788. 
Pen- en penseeltekening door 
P. J. Muller, (ca. 1788). 
GAU, H.A.S. 88.5. 

4 f'beeldt IIIs jiü/iatic onDecoratie. 
/ . : / fHf(. ) i 

Op 6 augustus besloot de vroedschap inderdaad tot verkoop van de buit, met 
uitzondering van enige vaandels, trommen en de wapens, die men natuurlijk 
wel beter kon gebruiken. Op 3 september kwam de vroedschap echter enigszins 
terug van het eerder genomen besluit door Van Nes en De Normandie te verzoe
ken opnieuw met de burgerij te confereren 'en voor te dragen of het niet beter 
zoude zijn dat de buitgemaakte goederen op den 9 May laatstleeden welke geen 
bederf onderworpen zijn, tot een blijvende gedachtenisse van het gepasseerde 
op dien avond wierde bewaard, en dat de Burgerij, des begerende, daar om-
trend wierd gededomageerd.' Daar voelden de schutters echter niets voor: zij 
hadden liever contant geld dan eeuwige roem. Daarop besloot de vroedschap 
'zich het sentiment der Borgerij [te] laten welgevallen' en het oorspronkelijke 
besluit uit te voeren69. 
69 GAU, Stad, nr. 121: Resolution van de Raad, 30 juni, 6 en 27 augustus, en 3 september 1787; 

nr. 142: Extra-ordinaire notulen van de Raad, 5 september 1787. 
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Daar zou het echter door de inval der Pruisen niet meer van komen. De buit 
en de gedenkzuilen met de 'ergerlijke inscripties' werden op last van de hoofd
officier omgehaald en verwijderd70. Voorlopig triomfeerden de aanhangers 
van Willem V die met allerlei illuminaties en erepoorten uiting gaven aan hun 
blijdschap over de omwenteling. De verjaardagen van de prins, op 8 maart, en 
de prinses, op 7 augustus 1788 werden eveneens met illuminaties gevierd, ook 
al durfde de vroedschap daar niet al te veel werk van te maken uit angst voor 
opstootjes (afb. 13). Wie van die angst geen last had, was Dirk Wernards van 
Vloten die op 8 maart 1788 boven zijn deur een 'singulier chassinet [.. . ] welge-
schilderd en schoon verligt' had geplaatst; daarop was een keukenmeid bij ge
braad aan het spit in een keuken geschilderd met het onderschrift 'Ik zal 't hem 
wel in de oogen doen druipen'71. 

Na de Bataafse revolutie van 1795 volgde nog tijdelijk eerherstel voor Visscher 
en Van der Vlerk. Het raadslid Falck deelde in 1797 aan de raad mee dat hij 
in de schoutskamer 'een ornament, behoorende tot het wapenbord van den ver
dienstelijken en in den jare 1787 voor de vrijheid gesneuvelden burger Cornelis 
Govert Visscher, benevens een groot bord met een grafschrift ter eere van den 
voor de vrijheid gestreeden hebbende en mede gesneuvelden burger Van der 
Vlerk vervaardigd' had aangetroffen als door 'de vijanden onzer vrijheid' ver
beurd verklaarde goederen had aangetroffen. Vermoedelijk gaat het hier om 
(een deel van) het wapenbord dat op de obelisk van Visscher hing en om het 
grafschrift voor Van der Vlerk uit de Weeskerk. Falck stelde de raad voor de 
stukken 'op eene meer honorabele plaats ter gedachtenis op te hangen'. De fa
milieleden van Visscher en Van der Vlerk bewilligden in het afstaan van de 
stukken aan de stad. Het Committé van Algemeen Welzijn zou ervoor zorgen 
dat de stukken 'wanneer daarvoor eene andere convenable plaats zal zijn ge-
destineerd en gemelde stukken in eene behoorlijke ordre waren gebragt' daar 
ook zouden worden geplaatst. Tot die tijd zouden ze worden opgeslagen in de 
wapenkamer. De overbrenging naar de definitieve locatie moest 'met alle pu
bliciteit' geschieden om 'de hoon, aan de monumenten dier gesneuvelde helden 
aangedaan, op eene luisterrijke en honorable wijze te herstellen.' Van de daad
werkelijke uitvoering daarvan is mij echter niets bekend. In 1875 bleken het wa
penbord van Visscher, een ovaal bord op Van der Vlerk 'een vierkant pirami
daal voetstuk en 2 platte grafnaalden' (vermoedelijk van het tijdelijke monu
ment op het stadhuis), 'een zwaar houte voetstuk en eenige losse ornamenten' 
(de trofee?) en 'twee witte beeldjes hoog 9 palmen' (?), die zich op het Timmer-
huis van de gemeente hadden bevonden, te zijn verkocht72. 

Zo golft de geschiedenis van de politieke kunst in het laatste kwart van de acht
tiende eeuw heen en weer tussen orangistische en patriotse uitingen. Uit het 
voorbeeld van Utrecht wordt duidelijk hoe de beide stromingen met beeldende 
middelen probeerden hun eigen mensen morele steun te geven, hun standpun
ten probeerden te bevestigen en de tegenstander probeerden onderuit te halen. 

70 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224, 411-412. Van der Muelen deelt nog mee dat Van Lidt 
de Jeude in de nacht van de evacuatie van Utrecht zich van al het buitgemaakte geld zou hebben 
meestergemaakt. 

71 Idem, nr. 225, 36-37, 8 maart 1788. 
72 [Van] K[laveren], 'Eerherstel', 85-86. 
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De gekozen beeldvorm was vaak een reactie op die van de andere partij ; in deze 
periode van verhitte strijd was de revanchegedachte immers altijd aanwezig. 
In Utrecht werd door de patriotten consequent geprobeerd ook op een beelden
de manier uitdrukking te geven aan hun visie. De meeste personificaties en sym
bolen die zij daartoe kozen waren niet origineel: de figuur van de vrijheid met 
de lans en de hoed bijvoorbeeld kwam al in de zestiende eeuw in de Republiek 
voor. Ze waren ook niet altijd exclusief voor de Utrechtse patriottenbeweging: 
de vrijheid, de trots op de slag bij de Doggersbank, de verering voor Van der 
Capellen, we komen al deze elementen in patriotse kunst in de gehele Republiek 
tegen. Het gevoel van lokaal patriottisme dat al in de jaren 1770 ontwikkeld 
bleek te zijn, uitte zich echter gedurende de revolutiejaren 1786-87 ook in de 
strijd om de kleuren van de stedelijke vlag en in het naar voren schuiven van 
de plaatselijke martelaar Lambertus Velthuis en van de nationale patriotse 
martelaar Oldenbarnevelt als Stichtse held. De gebeurtenissen in Utrecht had
den een betekenis die de stadsgrenzen ver te buiten ging. Door patriotten elders 
in de Republiek werd nauwkeurig gevolgd wat er in Utrecht gebeurde. Dat een 
plaatselijke gebeurtenis als de beëdiging van het reglement in een tempel op de 
Neude uitstraling naar elders had, blijkt onder andere uit de navolging van deze 
tempel bij een dergelijke gelegenheid in Haarlem. De bestudering van een der
gelijk kortstondig bestaand, teer, makkelijk te doorbreken netwerk en van ont
wikkelingen op plaatselijk gebied kan mogelijk een bijdrage leveren aan een 
meer algemeen beeld van de rol die de kunst in de patriottenbeweging heeft 
gespeeld. 
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