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In het grensgebied van Holland, Gelderland en Utrecht hebben zich in de mid
deleeuwen een aantal onafhankelijke territoria gevormd die tijdens de Repu
bliek als soevereine heerlijkheden zijn blijven voortbestaan. De meeste van de
ze heerlijkheden, nl. Culemborg, Buren, Leerdam en IJsselstein waren aan het 
einde van de achttiende eeuw in het bezit van de prins van Oranje, terwijl Via
nen onder het rechtstreekse bestuur van de Staten van Holland viel. De nauwe 
band met Holland is van grote invloed geweest op de zeer sterke patriottenbe-
weging in Vianen. Anders dan in Utrecht waar lokale geschillen, met name de 
strijd om het regeringsreglement, beslissend waren voor de opstelling van de 
patriotten, waren voor de patriotten in Vianen de resoluties van de Staten van 
Holland richtinggevend. Een verklaring kan gevonden worden in de bijzondere 
positie van de stad. 

De bestuursstructuur van Vianen 

Sedert het begin van de vijftiende eeuw regeerden in Vianen de Brederodes. 
Vooral Walraven II (1473-1531) slaagde erin de onafhankelijke positie van de 
heerlijkheid te benadrukken. Vianen bezat reeds het recht van vrijgeleide, op 
grond waarvan het een toevluchtsoord was voor bankroetiers, doodslagers en 
weggelopen of ontvoerde minderjarigen1. Walraven ging eigen munt slaan en 
richtte de Kamer van Justitie op, het hoogste rechtscollege van het land van Vi
anen. Van de vonnissen van de Kamer was geen hoger beroep mogelijk, hetgeen 
eeuwenlang jurisdictiegeschillen met het Hof van Holland zou opleveren2. 
Ook de financiële relatie met Holland leverde voortdurend problemen op. Via
nen betaalde ieder jaar een zeker bedrag, mits daaruit geen conclusies werden 
getrokken ten aanzien van de soevereiniteit. Nieuwe belastingen gaven altijd 
geharrewar dat meestal eindigde met een compromis waarbij Vianen de be
lasting afkocht. Zo bleef Vianen een fiscaal bevoorrecht gebied. 
Na het uitsterven der Brederodes kwam Vianen achtereenvolgens aan de graven 
Van Dohna en Van der Lippe. Simon Hendrik Adolf van der Lippe bleek zijn 
verliesgevende Viaanse bezittingen graag te willen verkopen en de Staten van 
Holland machtigden hun Gecommitteerde Raden alles in het werk te stellen om 
de heerlijkheid in handen te krijgen. In september 1725 werd de koop gesloten3. 
De Staten droegen het bestuur over hun nieuwe bezit op aan de Gecommitteer-

1 B. L. J. de Geer van Jutphaas, 'Rechten van Vianen', Verslagen en Mededelingen Oud-
Vaderlandsch Recht, II (1892) 108-118. 

2 J. Ph. C. van den Bergh, 'Berigten van de Kamer van Justitie van Vianen', Nieuwe Bijdragen 
voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, III (1853) 462. 

3 Secrete Resoluties van de Staten van Holland, 17 november 1725. 
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de Raden van het Zuiderkwartier. Dit college telde tien leden, van wie de 
meesten voor drie jaar benoemd werden. In de laatste decennia van de achttien
de eeuw zijn steeds de afgevaardigden van Amsterdam en Leiden commissaris
sen tot het departement van Viaanse zaken. 
Tot de vrije heerlijkheid Vianen behoorden de schoutambten Vianen en Bloe-
mendaal, Bolgerije en Autena, Lexmond en Achthoven, Lakervelt, Meerkerk, 
Hei- en Boeicop en verder Ameide en Tienhoven. In 1729 en 1730 werden de 
ambachtsheerlijkheden en een groot aantal andere bezittingen, zoals huizen, 
landerijen, uiterwaarden en bomen verkocht4. Alleen de stad Vianen bleef bui
ten de verkoop. 
De economische situatie van het gebied verslechterde vooral na 1740 zeer. De 
doorgraving bij Pannerden was voor de Vijfherenlanden rampzalig. Het geste
gen peil van de Lek belemmerde de afwatering, waardoor de polders pas laat 
in de zomer en soms helemaal niet droog werden. Veel landerijen konden de 
lasten niet opbrengen en de Staten moesten voortdurend vrijstelling van be
lasting geven en het herstel van de dijken subsidiëren. Pas na 1775 verbeterde 
de toestand, hoewel de streek tot in de negentiende eeuw door grote overstro
mingen werd geteisterd. De stad Vianen deelde in de malaise. Overstromingen 
hadden een aantal huizen verwoest en het besluit van de Staten om de verpon
ding op Hollandse wijze te heffen leidde tot een zodanige verhoging van de be
lastingdruk dat velen Vianen verlieten. In 1753 was de stad in feite failliet. De 
Staten gingen akkoord met een sanering van de financiën en met de verlening 

4 Resoluties Staten van Holland (RSH), 14 oktober 1728. 
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van ruime subsidies. Voortaan stond Vianen onder strenge controle van Ge
committeerde Raden5. In de jaren zeventig en tachtig nam de schuldenlast af, 
maar omdat ook de subsidies verminderden, waren de voordelen daarvan voor 
de inwoners gering. 
Was er van de onafhankelijkheid op financieel gebied dus niets overgebleven, 
beter ging het met de overige privileges. De formele onafhankelijkheid werd 
door de Staten van Holland niet langer ontkend. In hun plakkaten en resoluties 
over Vianen noemen zij zich altijd 'Staten van Holland en Westvriesland, sou-
verainen van Vianen en Ameide'. Ten aanzien van de vrijgeleiden besloten de 
Staten dat de drossaard bij provisie sauvegarde mocht verlenen aan hen die zich 
niet aan een misdrijf hadden schuldig gemaakt. Gecommitteerde Raden namen 
de uiteindelijke beslissing6. Zij hielden het privilege, ondanks scherpe protesten 
van Rotterdam in 1755 en Amsterdam in 1768 recht overeind. Aan het eind van 
de achttiende eeuw kwamen er in Vianen zelfs meer asielzoekers dan in 
Culemborg7. 
Ook de Kamer van Justitie slaagde er in de aantasting van haar rechten te 
weerstaan. In 1726 wendden stad en land van Vianen zich tot de Staten, omdat 
het Hof van Holland zich bevoegd had verklaard vonnissen van de Kamer van 
Justitie te reviseren. Vianen betoogde dat 'de heerlijkheid altijd een absoluut 
souverein goedt, independent van Holland' was geweest en dat de Kamer der
halve nooit aan het Hof onderworpen was geweest. Deze bewering bleef uiter
aard niet onweersproken en 'om te doen cesseren het oud geschil' besloten de 
Staten dat voortaan binnen twee jaar hoger beroep aangetekend kon worden 
bij het Hof van Holland8. De regeling waarin dat werd uitgewerkt gaf zoveel 
mogelijkheden tot dwarsliggerij, dat de resolutie nooit is uitgevoerd. In 1753 
durfde de Kamer weer te beweren dat het Hof van Holland over Vianen en 
Ameide 'geene de minste jurisdictie competeert'9. In 1787 erkende het Hof dat 
Vianen op juridisch gebied als onafhankelijk gold en in 1794 kregen alle deur
waarders in het Zuiderkwartier zelfs een afschrift van een berisping die één 
hunner had ontvangen wegens gedaan exploit in het land van Vianen 'en dus 
buiten de jurisdictie van Holland'10. 
De Kamer van Justitie bestond uit een drossaard, zes andere raden en een grif
fier. De Kamer verleende onder meer revisie van de vonnissen van de schepen
banken. Deze hadden, met uitzondering van de Viaanse schepenbank, de cri
minele rechtspraak aan haar verloren. In de jaren tachtig waren de meeste ra
den van de Kamer van Justitie afkomstig uit Gorcum. 
De belangrijkste bestuurder in Vianen was de drossaard. In 1761 benoemden 
de Staten Hieronimus van Hurck. Hij mocht zelf zijn substituut aanstellen en 
koos daarvoor Floris Adriaan van Hall. Deze was tevens schout van beide Vi
aanse schoutambten en notaris ter Vianen. Na de drossaard was de rentmeester 
der domeinen de belangrijkste man in Vianen. In 1764 wist Willem van Rijssel, 
een te Vianen woonachtige officier, deze post te verwerven. In 1774 werd hij 
tevens dijkgraaf, omdat hij zo de belangen van het domein nog beter kon be-

s RSH, 3 september 1754 en 3 december 1754. 
6 RSH, 21 december 1725. 
7 M. F. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor vervolgden (Dieren, 1984) 59-95. 
8 RSH, 12 september 1726 en 19 september 1728. 
9 RSH, 9 november 1753. 

10 RSH, 31 juli 1787; Algemeen Rijksarchief (ARA), Kamer van Justitie te Vianen, nr. 291. 
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hartigen. Een andere belangrijke functionaris was Alexander le Roux Jalabert. 
Hij was griffier van de Kamer van Justitie en van het leenhof en had als hoog-
dijkheemraad tevens zitting in het dijkcollege. 
De magistraat van Vianen bestond behalve uit de drossaard en zijn substituut 
uit een stadsburgemeester, een schepenburgemeester, zes schepenen en een se
cretaris. De stadsburgemeester hield toezicht op de stadswerken en gebouwen, 
de schepenburgemeester was president van de schepenbank. De stadsburge
meester trad jaarlijks af maar mocht een jaar later weer tot schepen of tot bur
gemeester worden aangesteld. Ieder jaar moesten ten minste twee en ten hoog
ste drie schepenen in de magistraat worden opgenomen, die het jaar tevoren 
geen zitting hadden gehad. Hiertoe zond de drossaard een lijst met de nieuwe 
magistraat aan Gecommitteerde Raden, die de voordracht 'na voorgaande 
communicatie met Zijne Hoogheyt' goedkeurden. 

De schepenen werden uit een kleine groep gekozen. Anders dan in andere stad
jes met ongeveer 2500 inwoners vindt men er in het geheel geen agrariërs onder, 
wel een aantal renteniers. Voor hen was het ambt waarschijnlijk slechts bijver
dienste. Anderen bekleedden een hele reeks kleinere ambten en wisten zo een 
behoorlijk inkomen te verwerven. Opvallend veel artsen hadden zitting in de 
magistraat, verder enkele apothekers, een paar kooplieden, een steenfabrikant 
en een meester-metselaar11. 
De meeste ambtsdragers waren niet in Vianen geboren. Hun zoons studeerden 
veelal in Utrecht en zochten hun loopbaan meestal elders in de Republiek. Dit 
sluit familiebanden tussen de Viaanse ambtsdragers uiteraard niet uit. In het 
algemeen waren er echter zeer veel contacten met bewoners van andere steden. 
De constante stroom asielzoekers heeft daartoe zeker een bijdrage geleverd. De 
patriottentijd ging Vianen dan ook niet onopgemerkt voorbij12. 

De burgerwapening in Vianen 

De kwestie van de burgerwapening bracht in Vianen de tegenstelling tussen pa
triotten en Oranjegezinden duidelijk aan het licht. Wegens de moeilijkheden 
met de keizer over de opening van de Schelde besloten de Staten van Holland 
op 18 november 1784 het platteland onder de wapenen te roepen. Op 30 novem
ber wendden de kapiteins van de schutterij zich tot de magistraat met de mede
deling dat er eenjaar tevoren bij hen reeds op was aangedrongen om de burgerij 
in de wapenhandel te oefenen. Daar de kapiteins toen meenden dat deze wens 
slechts bij een kleine groep leefde, waren zij daar niet op ingegaan, maar nu 
de Staten besloten hadden tot wapening van het platteland en te kennen hadden 
gegeven dat het hun aangenaam zou zijn als de oefening zich ook tot alle steden 
zou uitstrekken, verzochten de kapiteins de schutterij op hetzelfde peil te bren
gen als elders in Holland, te meer daar de ingezetenen nu eenparig geneigd sche
nen zich in de wapenhandel te bekwamen13. De magistraat liet een nieuw regle
ment opstellen en zond dit met enige wijzigingen aan Gecommitteerde Raden 
11 L. G. Krijnen, De politiek-juridische elite van Vianen in de achttiende eeuw (doctoraalscriptie 

Utrecht, 1985) tabel 10. Een samenvatting van de scriptie in: In het land van Brederode, XI 
(1986) 53-63. 

12 Reeds in 1780 werd een burgersociëteit opgericht, waarvan het grootste gedeelte van de ma
gistraat lid was. ARA, Gerecht Vianen: rolle 14 december 1789. 

13 Gemeentearchief Vianen (GAV), nr. 33: notulen magistraat, 30 november 1784. 
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die het, met nog wat meer wijzigingen, op 13 januari van het volgende jaar 
goedkeurden. 
Opdat er geen twijfel aan zou zijn wie de baas was, had de magistraat in het 
eerste artikel bepaald dat het kolonelschap aan de magistraat zou blijven. Wel 
zou er een luitenant-kolonel benoemd worden die het bevel zou voeren over 
twee compagnieën. Vrijgesteld van schuttersdienst waren slechts leden en oud-
leden van de magistraat - tenzij zij tot officier werden gekozen - predikanten, 
pastoors en livreibedienden. Doopsgezinden en joden (door het recht van vrij-
geleide een vrij grote groep) moesten zich voor ƒ 6,- per jaar uitkopen. Voor 
anderen was uitkoop slechts in rustige tijden mogelijk. Alle officieren hadden 
zitting in de burgerkrijgsraad, die 'in allen opzichten dependent zal weesen aan 
de magistraat dezer stad, om denselver ordres en beveelen preciselijk en promp-
telijk te executeren' en die toezicht moest houden op de schutterij. Niemand 
mocht weigeren zijn functie te aanvaarden. Alle leden van de schutterij 
moesten zweren 'Haar Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en 
Westvriesland, souveraien van Vianen en de Heeren denselver Gecommitteerde 
Raden, mitsgaders de magistraat dezer stad, als [hunne] wettige overheid ge-
houw en getrouw' te zullen zijn, alle oproer tegen te gaan en het reglement na 
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te komen. Andere artikelen regelden de aanstelling van officieren (door de ma
gistraat), bewapening, oefening, boetes, wachten, contributies en dergelijke. 
Het laatste artikel bepaalde dat de interpretatie van het reglement toekwam aan 
de magistraat, die ook veranderingen en toevoegingen kon aanbrengen, 'alles 
egter niet anders dan onder approbatie van de Edele Mogende Heeren Gecom
mitteerde Raden ', zoals Gecommitteerde Raden niet nalieten aan het concept 
reglement toe te voegen. Ook de andere door hen aangebrachte wijzigingen zijn 
veelzeggend. Zij vonden het veiliger de wacht de bevoegdheid te ontnemen om 
de tamboer alarm te laten slaan evenals zij het veiliger oordeelden de kist met 
scherpe patronen, voorzien van één slot, waarvan de oudste drie officieren een 
sleutel hadden, niet in de wachtkamer van de schutterij te plaatsen, maar voor
zien van twee sloten in het stadhuis. De drossaard en de stadsburgemeester kon
den dan de sleutel van het ene slot bewaren en de oudste twee officieren die van 
het andere14. Hoewel de magistraat er al voor gezorgd had dat de schutterij niet 
tot een onafhankelijke macht kon uitgroeien, gaven Gecommitteerde Raden 
blijk van een onverholen wantrouwen jegens de schutterij. Utrechtse toestan
den dienden in Vianen kennelijk coûte que coûte te worden vermeden. 
Niet overal was het enthousiasme voor de wapenoefening zo groot. Op 12 ja
nuari 1785 schreven Gecommitteerde Raden de schouten en gerechten op het 
platteland aan bij provisie de derde man te loten, hetgeen in veel dorpen aanlei
ding gaf tot ongeregeldheden. In Meerkerk zou de loting op woensdag 26 ja
nuari plaatsvinden. De opgeroepenen spraken met elkaar af niet alleen de lo
ting te weigeren, maar ook het gerecht te zullen verzoeken de oranje vlag op 
de toren te zetten, zoals in Hoornaar, Noordeloos en andere dorpen in de Al-
blasserwaard al eerder was gebeurd. De loting begon met het binnenroepen van 
Jan van Wijk. Daar hij niet alleen wilde gaan, mochten Fas Kok, Cornelis 
Brouwer, Pieter Donk en Aart de Jong ook mee naar binnen. Van Wijk ver
klaarde dat zij als boerenlieden niet geschikt waren om te exerceren en er ook 
geen tijd voor hadden. Hij raadde schout Boellaard aan de vlag op de toren 
te zetten daar anders vier- of vijfhonderd man uit de naburige dorpen naar 
Meerkerk zouden komen om dit te doen. Tevergeefs stribbelde de schout, niet 
gesteund door de schepenen, tegen. Toen de menigte binnendrong gaf hij de 
bode opdracht de vlag te halen15. 

Zodra de grootste onrust voorbij was, schreef Boellaard een briefje aan dros
saard Van Hurck om hem van het gebeurde op de hoogte te stellen. Van Hurck 
stuurde het onmiddellijk door naar Den Haag, waar het reeds de volgende dag 
in de statenvergadering werd behandeld. De Staten lieten een nieuwe publicatie 
uitvaardigen, waarin de verzekering werd gegeven, dat men niet buiten zijn ei
gen dorp hoefde te dienen, wat overigens ook al in de vorige publicatie was 
gesteld16. 
Diezelfde dag richtten inwoners van Vianen, die een wapengenootschap had
den opgericht, zich tot de magistraat. Zij vroegen toestemming om op tijden, 
dat zij geen dienst hoefden te doen in de schutterij, op een publieke plaats on
der leiding van zelf gekozen officieren te oefenen. De magistraat ging direct 

14 ARA, Rekenkamer en opvolgende besturen over de domeinen der voormalige provincie Hol
land (Domeinen); nrs. 814 en 846; Resoluties Gecommitteerde Raden (RGR), 13 januari 1785. 

15 RSH, 18 augustus 1785 en 29 augustus 1788. 
16 RSH, 27 januari 1785. 
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akkoord '7 . In de avond ging substituut-drossaard Van Hall met de gerechtsdie
naars naar Meerkerk en haalde de vlag van de toren18. De weinige patriotten 
in Meerkerk vreesden heftige reacties, maar besloten zich onder leiding van de 
schout te verzetten tegen nieuwe pogingen de vlag uit te steken. De daarop vol
gende dag, vrijdag, hielden zij met angst en beven de wacht. Een aantal Meer-
kerkse boeren had echter afgesproken die dag naar Noordeloos te gaan om 
daar het weghalen van de vlag teniet te doen. 's Avonds kwam aan alle span
ning een eind toen een aanzienlijk detachement van het nieuwe wapengenoot-
schap uit Vianen, geleid door mr C. W. Kelderman, met slaande trom het dorp 
binnentrok. Uit 's lands magazijn te Gorcum werden geweren gehaald en hier
mee gewapend hielden de Meerkerkse patriotten met hun Viaanse partijgeno
ten gezamenlijk de wacht19. Nieuwe Oranjegezinde uitbarstingen wist men zo 
te voorkomen. 
Zondag 30 januari meldde Pieter Donk zich bij schout Boellaard en bood aan 
vrijwillig de wapenen op te nemen en te exerceren. Hij werd echter ter plaatse 
door Van Hall gearresteerd en naar Vianen overgebracht. Ook tegen een aantal 
andere raddraaiers werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. 
De Staten van Holland gaven Gecommitteerde Raden opdracht een nauwkeu
rig onderzoek te doen naar de oproerige bewegingen zowel op het platteland 
van Holland als in het land van Vianen en er voor te zorgen dat de aanstichters 
streng werden gestraft. Deze resolutie was er niet op gericht alle processen we
gens oproer in Den Haag te laten plaatsvinden. Daar waar de justitie zich be
hoorlijk van haar taak kweet zouden de gevangenen aan de gewone rechter 
worden overgelaten. Wel moesten, voordat vonnis gewezen zou worden, de 
stukken aan Gecommitteerde Raden worden toegestuurd, opdat zij zich erover 
zouden kunnen uitspreken20. 
Voor plichtsverzuim van de justitie in Vianen hoefden de Staten niet bang te 
zijn. Op 1 februari begonnen de verhoren en de volgende dag al liet de Kamer 
van Justitie beslag leggen op de goederen van de meeste Meerkerkse verdach
ten. Cornelis Brouwer en Barend van der Dussen waren direct gearresteerd, 
Cors Eykelenstam werd in Jaarsveld aangehouden en Jan van Wijk en Fas 
Kok, die in Deventer waren gepakt, kwamen eind februari naar Vianen21. Op 
8 april sloot de Kamer de verhoren af. De drossaard kon voorlopig echter geen 
eis stellen omdat de Kamer de Staten van Holland had gevraagd een vonnis tot 
verbanning uit het land van Vianen ook te laten gelden voor Holland. De Ka
mer voerde hierbij aan dat de door haar uitgesproken bannissementen weinig 
effect hadden omdat een veroordeelde soms maar één stap hoefde te doen om 
zich vanuit zijn huis buiten het rechtsgebied van de Kamer te begeven. Overtre
dingen van zo'n vonnis waren dan ook talrijk. 
In hun advies lieten Gecommitteerde Raden zien hoezeer zij de bijzondere posi
tie van Vianen respecteerden. Vianen, zo betoogden zij, bezat niet dezelfde 
wetten als Holland en men kon toch niet uit een gebied verbannen worden als 
men niet tegen de wetten van dat gebied had gezondigd. Bij een bannissement 
17 De Post van den Neder-Rhijn, nrs. 375 en 555. 
18 Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken (NNJ), 1785, 103. 
19 Zuid-Hollandsche Courant, 2 februari 1785. Kelderman was later secretaris van de commissie 

ter directie van de defensie der stad Utrecht. 
20 RSH, 31 januari 1785. 
21 ARA, Kamer van Justitie, nr. 301. 
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wegens oproer lag de zaak echter anders. In dat geval werd een veroordeelde 
de gunst ontzegd onder een bepaalde souverein te leven, zodat dan een verban
ning van kracht behoorde te zijn voor alle gebieden van die souverein. Overeen
komstig dit advies besloten de Staten dat voortaan een bannissement uit Vianen 
wegens het crimen laesae majestatis tevens zou gelden voor Holland en West-
friesland en dat een wegens oproer uit Holland gebannene ook niet meer in Via
nen en Ameide mocht komen, zelfs indien dat niet uitdrukkelijk in het vonnis 
was bepaald22. 
De Kamer van Justitie zond daarop de processtukken naar Den Haag en kreeg 
van Gecommitteerde Raden op 25 mei ten antwoord dat zij het aan de Kamer 
overlieten de beklaagden te veroordelen, zoals zij dat in een extra-ordinair cri
mineel proces gepast achtte. Ondertussen had een groot aantal Meerkerkers 
echter bij de Staten van Holland een rekest om absolutie en amnestie ingediend. 
Gecommitteerde Raden meenden dat 'het maken van oproer en het openlijk 
partijtrekken tegen de Souverainiteit van U Edele Groot Moogenden in genen 
dele gratiabel' kon zijn. Als echter tegen alle schuldigen geprocedeerd zou wor
den, zou de plaats geheel geruïneerd worden, daar welhaast alle ingezetenen 
aan het oproer hadden deelgenomen, de een door aansporingen, de ander door 
zijn slechte voorbeeld. Daarom adviseerden zij toch tot amnestie, met uitzon
dering echter van de hoofddaders. Verscheidene steden verzochten copie van 
het advies en de definitieve beslissing werd uitgesteld23. 

Ook het vrijkorps in de stad Vianen mocht zich niet in de sympathie van Ge
committeerde Raden verheugen. De magistraat had het in januari provisioneel 
toestemming verleend, maar Gecommitteerde Raden hadden hun goedkeuring 
opgeschort omdat zij vonden dat eerst de schutterij behoorlijk moest worden 
uitgerust. Bovendien vroegen zij het reglement van en inlichtingen over het ge
nootschap naar Den Haag te sturen. Het genootschap ging niettemin ijverig 
aan het exerceren. Van de douairière Van Hamel kreeg het een vaandel en van 
de heren Drost, kooplieden te Amsterdam, twee koperen trommen aangebo
den. Daar het genootschap uit Den Haag niets meer hoorde, besloot men het 
vaandel en de trommen in juli officieel in ontvangst te nemen. Dit plan werd 
echter in Den Haag bekend met het gevolg dat rentmeester Van Rijssel, de com
mandant van het genootschap, van de fiscaal van de Hollandse domeinen een 
brief ontving, waarin hem werd aangeraden, zo hij zich geen moeilijkheden op 
de hals wilde halen, de overdracht uit te stellen tot na de legalisatie van het ge
nootschap. De plechtigheid vond derhalve geen doorgang en in augustus stuur
de het genootschap drie leden naar Den Haag om met de commissarissen Van 
Leeuwen en Rendorp over de goedkeuring te spreken. 

De commissarissen voor Viaanse zaken bleken niet ongenegen het genootschap 
goed te keuren, maar in het reglement moesten enkele veranderingen worden 
aangebracht. Verder wilden de commissarissen graag weten wat het vaandel 
voorstelde. De Viaanse afgevaardigden zetten uiteen, dat op het vaandel de 
Hollandse maagd stond afgebeeld met de speer en de hoed van de vrijheid, 
rustende op het wapen van de stad Vianen. In haar rechterarm hield zij het por-

22 RSH, 13 april 1785 en 6 mei 1785. 
23 RSH, 29 augustus 1785. 
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tret van graaf Jan van Brederode. De zinspreuk van het vaandel luidde 'contra 
vim quamcumque'. 
De afbeelding bleek geenszins met de wensen van de commissarissen overeen 
te stemmen. De vrijheidshoed kwam in een soevereine heerlijkheid van de Sta
ten van Holland niet te pas. Ook de zinspreuk 'tegen alle geweld' was te sterk. 
De commissarissen zouden graag zien dat het vaandel bijvoorbeeld de samen
gevoegde wapens van Holland en Vianen toonde met een Nederlandse 
zinspreuk, die voor ieder te begrijpen en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar was, 
iets in de trant van 'voor onze souverein, voor ons land en voor onze stad'. Met 
deze boodschap konden de afgevaardigden naar Vianen terugkeren. 
Daar was men evenwel niet bereid zonder meer afstand te doen van het fraaie 
vaandel. Aan De Post van den Neder-Rhijn werd een boze brief geschreven 
waarin de hele kwestie uitvoerig uit de doeken werd gedaan. Als in het land van 
Vianen de speer en de hoed der vrijheid niet te pas komen, schreef Jan Vrijuyt, 
dan leven wij hier dus als verachtelijke slaven. Welk een droevig lot heeft ons 
dan in deze kleine omtrek getroffen, en dat op de rand van een vrijheid ade
mend Sticht! Hoe beklaaglijk is het dan niet, dat onze voorouders hun goed 
en bloed voor de vrijheid hebben ingezet daar wij helaas de nagedachtenis er
van niet mogen voeren. Wat baat het ons dan, dat het Spaanse juk is afgewor
pen. Maar zijn de graven van Brederode niet toegetreden tot het bondgenoot
schap? Hebben zij de koning van Spanje niet afgezworen? 
De Post vroeg zich af in haar commentaar of de afgevaardigden de commissa
rissen wel goed hadden begrepen. Het was toch niet denkbaar dat die de speer 
en de hoed der vrijheid beschouwden als het symbool van losbandigheid, zucht 
naar regeringsloosheid of een poging zich aan de wettige souverein te onttrek
ken. Was niet iedere burger door zijn eed gebonden alle geweld te keren? Had
den in het bijzonder de Viaanse burgers niet getoond, dat hun die spreuk alles
zins paste, toen zij zich niet alleen wapenden tegen buitenlands geweld, maar 
ook het hoofd boden aan het binnenlands geweld van hen, die tegen de souve
rein moedwillig en oproerig opstonden? De Post adviseerde een rekest aan te 
bieden dat in gepaste en behoorlijke termen gesteld Gecommitteerde Raden 
zou overtuigen van de vaderlandslievende oogmerken van de beminnaars der 
wapenhandel24. 

Nog voor de brief van Jan Vrijuyt in De Post van den Neder-Rhijn was gepubli
ceerd, keurden Gecommitteerde Raden het reglement van het genootschap 
goed. Zij stelden als voorwaarden dat het genootschap zich zou houden aan het 
reglement zoals dat nu door hen was vastgesteld (waarbij Gecommitteerde Ra
den zich het recht voorbehielden nog andere wijzigingen aan te brengen) en dat 
het genootschap geen vaandel zou gebruiken voordat dat schriftelijk zou zijn 
goedgekeurd. Bovendien mocht het genootschap slechts na voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van de magistraat gewapend door Vianen trekken. 
De in het reglement aangebrachte wijzigingen laten er geen twijfel over 
bestaan, dat de afgevaardigden van het genootschap de commissarissen voor 
Viaanse zaken geenszins verkeerd hadden begrepen. In het voorgestelde regle
ment kon iedereen als exercerend lid worden toegelaten en tot officier worden 
gekozen. Gecommitteerde Raden bepaalden nu dat het genootschap uit ten 
hoogste honderd exercerende leden mocht bestaan. Zij moesten deel uitmaken 
24 De Post van den Neder-Rhijn, nrs. 375 en 556 vlg. 
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van de schutterij en dus de schutterseed hebben afgelegd. De officieren 
moesten in het vervolg gekozen worden uit de officieren met gelijke rang in de 
schutterij. Honoraire officieren mochten niet worden aangesteld en de contri
buerende leden mochten zich niet met de leiding van het genootschap bemoei
en. Het laatste artikel, waarin de leden zich het recht voorbehielden het regle
ment zonodig bij meerderheid van stemmen te veranderen, was gewijzigd in: 
'De leden zullen het reglement naleven en daarin geen veranderingen aanbren
gen dan na goedkeuring van de Gecommitteerde Raden'25. 
Zorgvuldig was er dus tegen gewaakt dat de gewapende burgerij een onafhan
kelijk positie zou verwerven en daardoor eventueel invloed zou kunnen uitoefe
nen op het bestuur van de stad. De magistraat had een beslissende invloed op 
de schutterij en de schutters waren verplicht trouw te zweren aan de Staten van 
Holland. Door nu van het genootschap een vereniging van superschutters te 
maken, hoefde men van deze kant geen ongewenste initiatieven te vrezen. Er 
is in Nederland waarschijnlijk geen tweede vrijkorps geweest dat zo aan banden 
was gelegd. Het feit dat Vianen een vrije heerlijkheid was met een eigen soeve
reiniteit zal - paradoxaal genoeg - aan deze stringente bepalingen niet vreemd 
zijn geweest. 

Het genootschap had nu in ieder geval een goedgekeurd reglement. Onder rent
meester Willem van Rijssel traden de griffier van de Kamer van Justitie, 
Alexander le Roux Jalabert en schepen Dirk van der Vlist als bevelhebbers 
op26. Jan Durege was secretaris en Pieter Lodewijk Holthuyzen adjudant. 

Op het platteland was het verlangen zich in de wapenhandel te bekwamen aan
merkelijk minder groot. In april meldden de schouten dat de loting en registra
tie bijna waren volbracht. De schouten hadden een reglement opgesteld, waar
aan Gecommitteerde Raden toevoegden dat officieren en onderofficieren ex-
presselijk gelast moest worden te zweren dat zij de Staten van Holland, soeve
reinen van Vianen en Ameide, als hun alleen gebiedende overheid trouw zou
den zijn en zouden gehoorzamen. Gecommitteerde Raden hadden toegestaan 
het oefenen op te schorten tot na het binnenhalen van de oogst, maar daarna 
bleek het afleggen van de eed op moeilijkheden te stuiten. In Ameide waren van 
één compagnie de officieren beëdigd. Bij de tweede waren geen officieren aan
gesteld en waren de schutters niet onder de wapenen gebracht, omdat men ver
wachtte dat de officieren de eed zouden weigeren. In Tienhoven bleven twee 
officieren de eed weigeren, in Hei- en Boeicop waren slechts drie en in Lex-
mond en Achthoven acht personen bereid geweest de eed af te leggen, terwijl 
in Lakerveld alle personen op één na hadden geweigerd. In Meerkerk bleven 
de schepenen, ondanks het aandringen van de schout, het aanstellen van offi
cieren in deliberatie houden. De schouten hadden wel overwogen om in plaats 
van de unwilligen andere officieren aan te stellen, maar dat zou slechts het aan
tal weigeraars hebben vergroot. Machtsmiddelen om hen te dwingen hadden 
zij immers niet. 

Gecommitteerde Raden wilden niet zelf over de zaak beslissen en brachten die 
daarom in de Statenvergadering. Deze wilde echter geen beslissing nemen voor-

25 ARA, RGR, 6 september 1785. 
26 Van Rijssel was al eerder tot luitenant-kolonel van de schutterij benoemd. 
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dat Gecommitteerde Raden advies hadden uitgebracht27. Wel namen de Staten 
een besluit over het verzoek om amnestie van de inwoners van Meerkerk. De 
amnestie werd inderdaad afgekondigd en de justitie verder onderzoek verbo
den, maar de procedures tegen de gearresteerden en tegen de nog steeds voort
vluchtige Pieter Winck moesten gewoon voortgang vinden. Als bleek dat nog 
andere personen een belangrijke rol in het oproer hadden gespeeld, zouden ook 
die buiten de amnestie vallen28. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de 
eerder gebleken onwil van de Meerkerkers om te oefenen van invloed is geweest 
op deze resolutie, want diezelfde dag namen de Staten voor een aantal andere 
dorpen een gelijksoortig besluit. 
De Kamer van Justitie kon de procedures tegen de Meerkerkers nu eindelijk af
sluiten. Het vonnis werd op 30 november geveld en zou op 14 december worden 
uitgesproken. De magistraat trof op aanraden van de drossaard uitgebreide 
veiligheidsmaatregelen. Vijftig man van de schutterij onder leiding van een ka
pitein, twee andere officieren en drie sergeants werd opgeroepen en van scherpe 
patronen voorzien. De Hof- en de Oostpoort bleven de gehele dag gesloten en 
werden door schildwachten bewaakt. Bij de Land- en Lekpoort stonden veer
tien man geposteerd. De schutterij had opdracht geweld onmiddellijk met ge
weld te keren29. 
Zo beveiligd kon de Kamer haar vonnissen uitspreken. Jan van Wijk werd ver
oordeeld om zeven jaar in een tuchthuis 'met zijnen handen arbeid de kost te 
winnen', Pieter Donk en Fas Kok kregen zes jaar en Cornelis Brouwer vier 
jaar. Het eerste drietal werd voor eeuwig, Cornelis Brouwer voor twaalf jaar 
na afloop van hun gevangenisstraf uit Vianen en Holland gebannen. Boven
dien moesten de gevangenen de kosten van de justitie betalen30. Barend van der 
Dussen en Cors Eykelenstam zijn waarschijnlijk vrijgesproken. 
Op de dag van de uitspraak kondigde de Kamer bovendien een publikatie tegen 
openlijke blijken van partijschap af. Dit opdat men ophield elkaar te beledigen 
en de Kamer wilde voorkomen 'dat ingezetenen die kennelijk het droef maar 
noodzakelijk exempel van hun mede-ingezetenen nog niet bespeurd hadden' in 
contact zouden komen met de justitie. In het bijzonder liedjes en uitdrukkingen 
als Kees, Stijloor, Weegluizen, Neeten, Oranje, Patriotten, Engelsgezinden en 
dergelijke dienden achterwege te blijven. De Kamer waarschuwde, dat zij 'op 
de begeerte van de Hooge Overigheid' streng zou optreden31. Drossaard Van 
Hurck sloot een contract met de regenten van het tuchthuis te Gouda, waar de 
gevangenen voor ƒ 110,- per jaar aan drank en voeding en voor ƒ 15,- aan kle
ding werden ondergebracht. Daar Gecommitteerde Raden een zelfde ge
dragslijn als elders wilden volgen, zou Holland de tuchthuiskosten betalen32. 
Gecommitteerde Raden hoefden deze toezegging echter niet ten volle te hono
reren. In de nacht van 29 op 30 december wisten Pieter Donk en Fas Kok uit 
de gevangenis op het stadhuis te ontsnappen door een gat boven de deuren van 
het gevangenhok. Het onderzoek bracht aan het licht dat de cipiers tegen een 
kleine beloning regelmatig verwanten en vrienden toegang tot de gevangenen 

27 RSH, 9 november 1785. 
28 RSH, 28 november 1785. 
29 GAV, nr. 33. 
30 ARA, Kamer van Justitie, nr. 244, 14 december 1785. 
31 ARA, Kamer van Justitie, nr. 290, 14 december 1785. 
32 ARA, RGR, 20 december 1785 en 3 januari 1786. 
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DE EE^STE en ANDERE RAADEN van de KAMER van 
JUSTITIE der Stede i en Landen van VIANEN en AMEY-
DE ontwaar wordende, dat men nier. ophoudt met het voe

den van parfyfehappen , en met elkander , op allerlei wyze, te 
beledigen , waaruit, voor her algemeen, de grooffte wanorde, en 
voor eik byzonder Huisgezin bet atlernadeeligst uitwerkzel te duch
ten ftaat ; ZO IS H E T , dat de KAMER voornoemd, niet» meer 
verlangende , dan dat de Ingezetenen óetr refpecVïve Diftrictcn ; on
der hare Jurisdictie bewaard mogen blyven voor alles, wat aanlei
ding zoude kunnen geven, dat tegen den eenen of anderen van 
Jufntie wegen werde geprocedeerd, waarvan zylieden de droevige 4 
maar tevens noodwendige, gevolgen in het eiempet van eenige hun
ner Mede-Ingezetenen nu ten klaarlte befpeurd hebben; ten allen 
overvloede heeft goedgevonden door deze een iegelyk te Vermanen 
toe rust en eendragt, zonder zich met partylchappen, van wat 
kant ook, te bemoejen, veelmin noch de Party , welke men mögt 
toegedaan zyn, dadelyk te doen Myken en voorteftaan, of ande
ren te beledigen, door daden , gebaarden , woorden , of tekenen, 
verbiedende daarom wel eïpresfelyk het zingen van zodanige liede
ren , en het gebruiken van aïzulke uitdrukkingen, ais daar zyii, 
Kees i Styloer ; Weegluizen ; Neeten ; Orange ; Patriättsn ; Enge/scbgexin-
acti ; of diergelyke meer, hoe dezelve ook verdraaid, bygevoegd « 
en veranderd zouden mogen wezen , welke aanduiden eenen geest 
van oproer, van partyfehap, van belediging orfltrend anderen, en 
die alzo gefchikc zyn tot het verwekken van eombuftie, onrust, 
of oneenigheid ; met de allernadrukkelykfte waarfchouwing, dat de 
KAMER, overeenkomftig hare duure verpligting, tegen de Over
treders op het rigoureulte zal doen inquireeren en procedeeren , 
ingevolge de begeerte van de HOOGE OVER1GHEID. 

En zal hiervan publicatie en afficlie gefchicden in de Steden en 
Landen van Vianen en Ameyde , ter plaatzen, daar zulks gebrui-
keiyk is 

Aldus gedaan ter Kamere van Juftitie te Vianen, den 14 De
cember 1785. 

( Onder ßont } 

Ter Ordonnantie van dezelve , 
• C vlas geteeketté ) 

A: LE KOVX JALJ8ER7. 

Met deze publikatie riep de 
Kamer van Justitie te Vianen 
in 1785 de inwoners van Via
nen en Ameide op de rust en 
eensgezindheid te bewaren. 
Historische vereniging 'Het 
land van Brederode' te Via-

Gedrukc te GORJNCHEM, by C: en jk CMM«, 1785. 

hadden verleend. Deze bezoeken waren soms opgevrolijkt met dranken uit de 
nabijgelegen herberg. Daar de cipiers Peter Donk en Fas Kok op 29 december 
op eigen houtje uit hun eigenlijke gevangenis naar het gevangenhok hadden 
overgebracht en uit getuigenverklaringen bovendien bleek, dat één van de ci
piers daarvoor meer dan een uur lang in het hok had rondgescharreld, was wel 
duidelijk dat de gevangenen niet op eigen kracht waren vrijgekomen. Van 
Hurck liet daarom beide cipiers arresteren33. Jan van Wijk en Cornelis Brou
wer werden naar Gouda overgebracht om daar hun straf uit te zitten. 
In mei zou een einde komen aan de ambtstermijn van Rendorp en Van Leeu
wen als Gecommitteerde Raden. Voor hun aftreden handelden zij nog enkele 
slepende kwesties af. De commissarissen voor Viaanse zaken rapporteerden 
hun medebroederen in Rade op 24 april dat zij het vaandel van het wapenge-
nootschap vreemd en ongepast gevonden hadden. Niet alleen was het motto 
voor tweeërlei uitleg vatbaar, maar ook de afbeelding op het vaandel zou on
danks de explicatie die de afgevaardigden uit Vianen er aan hadden trachten 
te geven, in plaats van tot eenheid kunnen strekken tot het bevorderen van ve
lerlei twist en ongenoegens 'niet zozeer tussen de ingezetenen als wel tegen den 
33 ARA, Kamer van Justitie, nrs. 208, 223 en 229. 
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souverein', zoals de minuut-notulen vermelden met een openhartigheid die in 
de definitieve redactie liever werd vermeden. De commissarissen hadden ver
wacht dat men in Vianen de ongepastheid van het vaandel zou hebben beseft 
en een nieuw ontwerp overeenkomstig hun wensen zou hebben voorgesteld. 
Aangezien het genootschap daartoe niet bereid bleek, hadden zij het vaandel 
afgekeurd. Gecommitteerde Raden waren het volledig met het beleid der com
missarissen eens en besloten hun verrichtingen 'allesins te approberen en ten 
volleedigsten goed te keuren en te ratieficeren'34. 
Het is niet aan te nemen dat het tegenstribbelen van het genootschap om zich 
een ander vaandel aan te meten uitsluitend moet worden toegeschreven aan het 
feit dat de douairière Van Hamel reeds ƒ 100,- had betaald voor het gewraakte 
exemplaar. Waarschijnlijker is het dat er in Vianen een stroming bestond die 
de alles overheersende invloed van Holland enigszins wilde beperken. De 
nauwgezetheid, waarmee Gecommitteerde Raden ervoor zorgden dat de soeve
reiniteit van de Staten erkend bleef en dat er in Vianen geen onafhankelijke or
ganisaties konden ontstaan, wijst ook in deze richting. Het is wel aardig Vianen 
in dit opzicht te vergelijken met Leerdam, waar de stad in zijn regeringsvorm 
sprekend op leek, met dit verschil, dat in Leerdam de Prins van Oranje de la
kens uitdeelde. Nog geen jaar later lieten de Staten van Holland een uitgebreid 
onderzoek instellen naar de institutionele positie van Leerdam en stond de Post 
van den Neder-Rhijn vol klachten over tirannie en onderdrukking, waaronder 
Willem V door zijn excessieve rechten de Leerdammers zou doen zuchten. 
Maar Gecommitteerde Raden dachten er op hun beurt niet over in Vianen iets 
van diezelfde rechten prijs te geven. Van Rendorp, een voorman der Hollandse 
aristocraten, was ook moeilijk anders te verwachten, maar zijn collega Van 
Leeuwen verkeerde ook in september '87 nog in het kamp der patriotten. Noch 
Gecommitteerde Raden noch de Staten van Holland zijn in hun bestrijding van 
de stadhouder ooit zo ver gegaan dat zij iets van hun invloed in Vianen hebben 
prijsgegeven. 

In dezelfde vergadering van 24 april 1786 behandelden Gecommitteerde Raden 
een rekest van het genootschap met bezwaren tegen het reglement. Bij hun 
beslissing gingen zij ervan uit dat het genootschap slechts een ijverig deel van 
de schutterij was (in die zin hadden zij tenslotte zelf het reglement veranderd) 
en dat derhalve aan het genootschap geen vergunningen mochten worden ver
leend die niet aan de gehele schutterij gegeven konden worden. Helaas is het 
rekest zelf verloren gegaan, zodat onbekend is welke verzoeken zijn afgewezen. 
Gecommitteerde Raden waren bereid het verbod om gewapend uit te trekken 
in zoverre te verzachten dat bij de exercities een detachement van zestien man 
het vaandel mocht ophalen. Als het genootschap in de schutterij geen geschikte 
officieren kon vinden, mocht voortaan iemand anders tot officier worden ge
kozen, mits de magistraat de keuze goedkeurde. De bepaling dat slechts leden 
van de schutterij tot het genootschap konden toetreden, zou niet gelden voor 
kostschoolleerlingen die zich bij het vrij korps wilden aansluiten35. 
Tenslotte werd in deze vergadering het door de Staten van Holland gevraagde 
advies over de eedsweigering op het platteland opgesteld. Gecommitteerde Ra
den verklaarden de brief der schouten in november zonder advies aan de Staten 
34 ARA, RGR, 24 april 1786. 
35 De Franse kostschoolhouder Ernst Zeydelaar was officier in het wapengenootschap. 
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te hebben voorgelegd, omdat de dreigende oorlog met keizer Joseph II toen niet 
toestond staking der wapenoefening voor te stellen. Het was echter zeer gevaar
lijk in het land van Vianen gewapende korpsen toe te laten die de eed niet had
den afgelegd. Hoewel de ingezetenen tot het afleggen van deze eed verplicht wa
ren en zij bij weigering geen recht konden voorwenden langer onder de heer
schappij van hun souverein te blijven, moest men niet vergeten dat het welzijn 
van het land voornamelijk afhing van het aantal ingezetenen. De soeverein 
diende dan ook te voorkomen, dat het aantal inwoners aanmerkelijk zou ver
minderen en dit gold vooral voor het land van Vianen waar de geringe bevol
kingsdichtheid reeds vele jaren een belangrijke oorzaak was van de kleinere 
voorspoed van het land. Daar niet alleen weigerende officieren maar ook hun 
weigerende vervangers gestraft zouden moeten worden, was er weer een zelfde 
reeks van straffen te verwachten als bij de oproeren van het vorige jaar, hetgeen 
de tegenstellingen alleen maar zou verscherpen. Maatregelen die correctie over
bodig maakten waren dus te prefereren. Gecommitteerde Raden adviseerden 
daarom, nu de problemen met de keizer waren opgelost, de orders tot wapen
oefening in het land van Vianen en Ameide in te trekken. Verder moest een on
derzoek ingesteld worden naar het gedrag van de schepenen van Meerkerk en 
moest de ambachtsheer worden aangeschreven hen door andere te vervangen36. 
De Staten besloten overeenkomstig het advies. Dit werd slechts in Ameide be
treurd. Ambachtsheer, schout en gerecht richtten zich op verzoek van een veer
tigtal burgers tot de Staten om de wapenoefening hier te laten doorgaan en de 
uit 's lands magazijn verstrekte geweren niet terug te halen. De bewoners van 
Ameide hadden altijd in gehoorzaamheid uitgeblonken en waren volledig be
reid geweest de gevraagde eed af te leggen. Deze bereidheid sloeg volgens Ge
committeerde Raden slechts op één compagnie, want anders zou de burgerij 
van Ameide 'zodanig als die van Vianen, welke zig allessints lofwaardig in de 
executie van de gestelde bevelen heeft gedragen', van de opheffing zijn uitge
zonderd. Aangezien gehoorzame korpsen echter even nuttig konden zijn als 
ongehoorzame gevaarlijk, adviseerden Gecommitteerde Raden de wapenoefe
ning van dienstwilligen voort te zetten. Hetgeen gebeurde37. 
Het departement tot Viaanse Zaken werd 5 mei overgedragen aan de heren 
Changuion en Geelvinck. Changuion, oud-burgemeester van Leiden, zou zich 
een waardig partijgenoot van Rendorp tonen, terwijl Geelvinck nauw zou gaan 
samenwerken met de democraten. Het Viaans beleid van de nieuwe commissa
rissen week niet af van dat van hun voorgangers. Het genootschap stuurde hun 
het ontwerp voor een nieuw vaandel en aangezien zij 'met consentement gezien 
[hadden] dat U naar ons hebt geluisterd', keurden Gecommitteerde Raden dit 
ontwerp goed. Het genootschap kreeg de wijze raad zijn leden niet te veel in 
hun kostwinning te bezwaren en slechts ontspanningshalve te exerceren38. Op 
het vaandel stonden de wapens van Holland en Vianen afgebeeld met het devies 
'Voor staat, stad en land'39. 
Dat het genootschap volledig door de knieën was gegaan hoeft geen verwonde
ring te wekken, omdat de aanvoerders Van Rijssel en Le Roux Jalabert van de 
36 RSH, 27 april 1786 en 16 augustus 1786. 
37 RSH, 28 september 1786. 
38 Amsterdam had kort tevoren een ontwerp-resolutie tot afschaffing der vrijkorpsen ingediend. 

Hierin werd het door het exerceren veroorzaakte tijdverlies eveneens als argument gebruikt. 
39 ARA, RGR, 6 juni 1786. 
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Staten afhankelijk waren voor hun driejaarlijkse herbenoeming als rentmeester 
en als griffier. De douairière Van Hamel bleek gelukkig bereid een nieuw vaan
del aan te bieden. Het werd op 12 juli in aanwezigheid van de magistraat aan 
het genootschap overgedragen40. 

Vianen als garnizoensstad 

Na de zomer bracht de kwestie Elburg en Hattem ook beroepssoldaten naar Vi
anen. De Staten van Gelderland hadden het aanbieden en ter tekening leggen 
van rekesten, een geliefd strijdmiddel der patriotten, verboden maar enkele 
stadjes weigerden dit verbod af te kondigen. De Gelderse Staten besloten in 
overleg met de stadhouder hen met geweld daartoe te dwingen. Holland tracht
te dit te voorkomen door zijn troepen te verbieden zich voor een dergelijke on
derneming te laten gebruiken, maar de prins maakte deze maatregel krachte
loos door Hollandse troepen naar de Generaliteitslanden te sturen en te vervan
gen door militairen uit andere provincies. In Holland ontstond hierop een ge
weldige beroering die zich uitte in een stroom van rekesten aan de Staten. In 
Vianen circuleerde het Amsterdamse ontwerp dat ongewijzigd naar de Staten 
werd gestuurd. Vandaar dat de ondertekenaars niet alleen het beslechten van 
burgergeschillen door militairen sterk afkeurden, maar ook uiting gaven aan 
hun bezorgdheid over 'een totaal bederf van de commercie van deze stad Am
sterdam'. Bijna de gehele toonaangevende klasse in Vianen tekende het 
verzoekschrift41. 

Ondanks de agitatie in Holland zetten de Staten van Gelderland door. Elburg 
en Hattem werden zonder tegenstand bezet, maar de reactie was heftig. De stad 
Utrecht vreesde door een soortgelijke onderneming tot gehoorzaamheid te 
worden gedwongen en wendde zich tot de Staten van Holland om steun. Die 
gaven de door hen betaalde regimenten opdracht naar Woerden te marcheren. 
In de Staten-Generaal werd het onwettig gedrag van Holland fel aangevallen, 
maar het dreigement de troepen niet langer te betalen bleek voldoende. De 
Staten-Generaal gaven de stadhouder opdracht de Hollandse troepen in de Ge
neraliteitslanden de geëiste patenten (marsorders) te verschaffen. Daar Willem 
V dit als een getrouw dienaar van de Staten deed, hoefden de commanderende 
offcieren nog niet te beslissen aan welke van hun talrijke eden zij zich zouden 
houden, aan die van de Staten-Generaal, de kapitein-generaal, de betaalsheren, 
de provincie of de stad van inkwartiering. 
De Staten van Holland durfden nu een stap verder te gaan en schorsten de stad
houder als kapitein-generaal en ontnamen hem de aanstelling van officieren. 
De Hollandse troepen werden langs de grens van de provincie geconcentreerd. 
Tot bevelhebber over dit cordon benoemden de Staten een gepensioneerd gene
raal, Albert van Rijssel, de oudste broer van de rentmeester van de domeinen 
in Vianen42. Hij moest de stad Utrecht in geval van een aanval steun verlenen 

40 GAV, nr. 33, 27 juni 1786. De vaandels kostten samen ƒ 307,- en werden geleverd door J. F. 
Gardner, officier in het wapengenootschap en dezelfde die na het gevecht aan de Vaart samen 
met Quint Ondaatje het slagveld verkende. 

41 RSH, 6 september 1786. 
42 Vaderlandsche Historie. . . Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie (48 dln.; Am

sterdam, 1786-1811) (Vervolg), XI, 267; M. G. Wildeman, 'Aanteekeningen Van Rijssel', De 
Wapenheraut, XVIII (1914) 424-430. 
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door de Staten van Holland 
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van het Hollands Cordon. Hij 
was de oudste broer van de 
rentmeester van de domeinen 
Van Rijssel, een van de be
langrijkste mannen in Vianen. 
Gravure door R. Vinkeles 
(eind 18e eeuw) uit: Vader-
landsche Historie. . . ten ver
volge XI. Amsterdam 1793. 
RAU, bibliotheek. 

en had de regimentscommandanten opdracht gegeven op bepaalde seinschoten 
de provincie Utrecht binnen te rukken. De prinsgezinde, in Amersfoort verga
derende Staten van Utrecht protesteerden uiteraard scherp tegen deze voorge
nomen schending van hun grondgebied. De Raad van State riep Van Rijssel ter 
verantwoording en verbood de commandanten der regimenten zonder toestem
ming van de territoriale soeverein op het grondgebied van een andere provincie 
te komen. De Staten van Holland gaven op hun beurt de commanderende offi
cieren opdracht alleen de bevelen van Holland op te volgen en beloofden Van 
Rijssel en zijn onderhorige officieren en manschappen hun speciale 
bescherming43. 
Ondanks deze garanties bleef de overgrote meerderheid van de Hollandse troe
pen Oranjegezind, wat zich ondermeer uitte in tal van deserties. Generaal Van 
Rijssel vroeg daarom aan de magistraat van Vianen de veerlieden te gelasten 
geen militairen zonder geldige pas over te zetten en deserteurs te arresteren. De 
magistraat verklaarde zich daartoe gaarne bereid44. De magistraat was even
eens bereid in te gaan op het verzoek van het wapengenootschap om vrijwilli
gers naar Utrecht te zenden. Op 12 oktober vertrokken 30 manschapen en 4 
officieren45. Als aanvoerder tekende Le Roux Jalabert een maand later samen 
met de 21 commandanten van de andere Hollandse burgerkorpsen binnen 

43 RSH, 6 oktober 1786. 
44 GAV, nr. 33, 10 oktober 1786. 
45 Bijlagen De Post van den Neder-Rhijn, stuk XVIII, 25. 

204 



Utrecht een verzoekschrift om daadwerkelijke steun en schadeloosstelling voor 
de verdreven inwoners van Elburg en Hattem46. 
Ook een zestigtal in Vianen achtergebleven patriotten richtten zich met een re
kest tot de Staten van Holland. Zij juichten de resoluties over de Hollandse 
troepen en de kapitein-generaal toe en verklaarden 'den voornoemden Willem 
V te beschouwen als de bron van Neerlands rampen en onheilen, die door zij
nen gevloekte aanhang niet anders als moord en oproer blaast, waar van de on
dergetekenden de uitwerkzelen in het laatst van January van den Jaare 1785 in 
en om het naburige Meerkerk allerduydelijkst bespeurd hebben, zelfs zoodat 
eenige der ondergetekenden als leden van het wettig souverain gezag van U 
Edele Groot Mögenden en tot beteugeling van alle doldriftige en muytzugtige 
Oranje schreeuwers zich in gemoede verpligt gevonden hebben dezelve met de 
wapenen in de hand in hun boos voornemen te stuyten'. De ondertekenaars 
verklaarden verder 'altoos voorvaardig te zijn de landvaderlijke pogingen der 
Staten met goed en bloed te willen ondersteunen', maar drongen er tevens op 
aan dat de Staten hun beloften van steun aan de verdreven bewoners van Hat-
tum en Elburg zouden vervullen47. De geest van dit rekest was veel feller anti-
Oranje dan dat over de beslechting van burgergeschillen door militairen. Op
vallend is, dat van de magistraat nu slechts twee schepenen tekenden, terwijl 
anderzijds alle predikanten aangaven tot de anti-stadhouderlijke partij te beho
ren. 

De vorming van het cordon verliep intussen niet zonder moeilijkheden. De 
minst betrouwbare regimenten werden op de Zuid-Hollandse eilanden en langs 
de grens met Brabant gelegerd. In het land van Vianen kwam het regiment Har-
denbroek te liggen, waarvan de kolonel Van Hoogenheim weliswaar verklaard 
had de Staten van Holland te zullen gehoorzamen, maar waarvan het lang niet 
zeker was of de andere officieren dat voorbeeld ook zouden volgen. Dat bleek 
wel bij het beroemde gevecht aan de Vaart op 9 mei 1787 dat grote opwinding 
in Vianen veroorzaakte, 's Avonds omstreeks negen uur hoorde men heftig ge
weervuur en het schieten van kanonnen. Niet lang daarna kwam een aantal ge
vluchte militairen overvaren. Drossaard Van Hurck en rentmeester Van Rijssel 
brachten de schutterij op de been en spoedden zich naar majoor Cramer om 
ook het garnizoen onder de wapenen te laten komen. Noch hij noch de oudste 
kapitein Vester bleek daar echter iets voor te voelen en pas na lang aandringen 
van jongere officieren gaf Cramer de nodige bevelen. In totaal werd 29 man 
van het prinsgezinde regiment van Efferen, dat het onderspit had gedolven te
gen de uitgetrokken Utrechtse schutters, ontwapend en in de kaatsbaan 
opgesloten48. 

Enkele afdelingen Hollandse troepen kregen nu opdracht de provincie Utrecht 
binnen te rukken. Uitgekozen werden een gedeelte van het lichte corps van 
Salm dat hiervoor helemaal uit Heusden moest komen, een aantal artilleristen 
en het tweede bataljon Walen van Grenier dat onder luitenant-kolonel Aman-
druz van Polsbroek naar Vreeswijk en Jutphaas trok. Van dit bataljon werden 

46 RSH. 10 november 1786. 
47 RSH, 6 december 1786. 
48 NNJ. 1787, 1147. 
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De Landpoort in Vianen, gezien van buiten. 
Gravure zonder naam, (18e eeuw). 
Historische vereniging 'Het land van Brederode' te Vianen. 

enkele officieren geschorst omdat zij weigerden het grondgebied van Utrecht 
te betreden49. Het 2e bataljon van het regiment Hardenbroek dat men dus niet 
naar Utrecht had durven sturen, moest in Heusden de bezetting overnemen. 
De Rijngraaf van Salm werd belast met de verdediging van Utrecht en de Vaart. 
Op verzoek van generaal Van Rijssel begaf hij zich naar Vianen om te zien hoe 
de stad verdedigd zou kunnen worden. Van Rijssel vreesde namelijk dat Vianen 
zeer gemakkelijk te veroveren zou zijn en dat de vijand vandaar de Vaart zo 
zwaar zou kunnen beschieten, dat ook deze plaats niet te houden zou zijn. In 
Vianen was men al bezig buiten de Oostpoort een batterij op te werpen en de 
stadsmuren te voorzien van houten stellages voor de infanterie50. De Rijngraaf 
achtte het door gebrek aan tijd en troepen niet mogelijk Vianen in behoorlijke 
staat van defensie te brengen. Hij stelde voor alleen een mogelijkheid tot uitwij
ken te maken en ervoor te zorgen dat de vijand geen batterijen kon opwerpen. 
Voor de Landpoort moest men hiertoe een batterij aanleggen met vier stukken 
geschut van twaalf pond, waarvan er twee de dijk en twee de weg konden 
bestrijken. De stenen brug voor de Landpoort moest ondermijnd worden en 
de weg naar de Hofpoort doorgegraven, om met de aarde deze poort zelf te bar
ricaderen. Op de muren zou men nog meer voorzieningen moeten aanbrengen 
voor de infanterie en rechts van de Landpoort een klein retranchement aanleg
gen voor een detachement infanterie, geassisteerd door enkele veldstukken. De 
dijken moesten worden afgesloten met Friese ruiters en op de Lek zou een uit
legger moeten patrouilleren51. 

De eis van de Staten van Holland dat alle officieren moesten verklaren Holland 
en niet de generaliteit te zullen gehoorzamen, gaf intussen grote moeilijkheden. 
Vele officieren weigerden en degenen die wel gehoorzaamden hadden grote 
moeilijkheden met hun manschappen. Van het regiment Hardenbroek werden 
49 Vervolg, XIV, 299. 
50 ARA, RGR, 25 mei 1787. 
51 RSH, 26 mei 1787. 
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zes officieren geschorst52. Gesteund door Engels geld durfde de meerderheid 
in de Staten-Generaal tegenmaatregelen te nemen. Generaal Van Rijssel en de 
officieren die het verbod de provincie Utrecht binnen te vallen hadden overtre
den, werden geschorst. Aan de door Holland geschorste of nog te schorsen of
ficieren en manschappen zegden zij uitbetaling van hun soldij toe. Bovendien 
verboden de Staten-Generaal alle troepen offensief op te treden tegen krijgs
volk dat trouw was gebleven aan de generaliteit. Liever moesten de troepen 
marcheren naar territoir waar zij van alle dwang bevrijd zouden zijn. 
De uitwerking op het cordon was zoals verwacht. Op 13 juni behandelden de 
Staten een brief van drossaard Van Hurck over het garnizoen van Oudewater, 
dat onder leiding van een van de geschorste officieren naar de prins was overge
lopen. Deze militairen, vier compagnieën van Stuart, zeven compagnieën Wa
len van Grenier en een tiental dragonders, hadden door het veerhuis te beschie
ten de veerman van Tienhoven gedwongen hen over te zetten. Zij hadden alle 
drank uit het veerhuis en de herberg gehaald en waren schreeuwend en schie
tend naar Ameide getrokken. Hier waren zij op zoek gegaan naar dertien leden 
van het exercitiegenootschap, van wie zij de namen op schrift hadden, maar 
zonder hen gevonden te hebben waren zij doorgetrokken naar Lexmond, Meer
kerk mijdend, omdat daar naar het gerucht ging geschut tegen hen stond op
gesteld. Vele klachten over diefstal en baldadigheden kwamen in Vianen bin
nen. In Lexmond hadden de soldaten een zoon van een schepen uit Heusden 
mishandeld en dokter Theesing, schepen van Vianen, achter een kar gebonden 
en voortgesleept, terwijl in Heicop de dominee en de schoolmeester waren ge
molesteerd, omdat zij patriotten waren53, 's Avonds was deze groep in Culem-
borg aangekomen. Twee dagen later trok kolonel De Jong met het tweede ba
taljon van Hardenbroek weer van Heusden naar Vianen. De Staten ontvingen 
op 16 juni het droevig verslag van deze tocht. Reeds in Heusden was De Jong 
er achter gekomen dat er een algemene afspraak bestond om, indien men het 
bataljon op Utrechts territoir wilde brengen, de eerste die te Vianen of elders 
op de pont zou gaan, door het hoofd te schieten. Op mars bleek de stemming 
onder de soldaten inderdaad zeer slecht. Het bataljon was bij Sleeuwijk overge-
varen en was toen het te lang duurde voor de bagage kwam, zonder bagage op 
weg gegaan naar Vianen. Voorbij Gorcum echter, na het invallen van de duis
ternis, werd het zingen en schreeuwen algemeen. De soldaten drongen tenslotte 
dreigend op, zodat de officieren met de vaandels het land inweken. Aangezien 
men bekend was met de gezindheid van de boeren in deze streek, vluchtte het 
groepje nog verder ('avanceren' noemt de kolonel het in zijn brief) en hield zich 
gedurende de nacht stil. Bij zonsopgang bleek een aantal officieren met de ba
gage in Meerkerk te zijn. Er waren meer manschappen over dan was verwacht; 
waarschijnlijk was een gedeelte in de duisternis teruggekeerd. Met dit over
schot marcheerde De Jong Vianen binnen; 152 deserteurs arriveerden dezelfde 
dag in Culemborg54. De Jong verklaarde dat er met zijn overgebleven man
schappen niets te beginnen viel, al zouden de officieren, zolang men op Hol
lands territoir bleef, wel niet vermoord worden. Bovendien moest men erop re-

52 Vervolg, XIV, 300 vlg.; RSH, 27 juli 1787. 
53 RSH, 13 juni 1787; Vervolg, XIV, 304. 
54 NNJ, 1787, 1441. 
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kenen bij een gewapend conflict overal door de boeren verraden te worden55. 
Ook uit Gorcum, Heusden, Geertruidenberg en het Gooi liepen hele afdelingen 
naar de prins over. Verder arriveerden er in Amersfoort nog 20 à 30 individuele 
deserteurs. In Vianen werd een voerman uit Gorcum gearresteerd omdat hij ge
tracht had militairen tot desertie over te halen. Hij werd naar Den Haag overge
bracht, tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld en gegeseld56. Met hem vergele
ken kwam Elbrecht van Gessen er nog genadig af. Zij was met een soldaat van 
Hardenbroek meegegaan naar de Zuidelijke Nederlanden. De wervers van de 
keizer hadden haar zover gekregen dat zij terugkeerde naar Vianen om nog en
kele soldaten over te halen naar België te gaan. Het gerecht veroordeelde haar, 
terwijl een bordje met 'verleidster en bedriegster' om haar hals hing, tot gese
ling, levenslange verbanning en vier jaar tuchthuis. Zij onderging haar straf in 
Gouda57. 

De agitatie van de Oranjepartij richtte zich niet alleen op de soldaten. Onder 
de burgers ging zij het geliefde strijdmiddel der patriotten, het aanbieden van 
rekesten, ten eigen bate gebruiken. De patriotten hadden het land van Vianen 
echter nog goed onder de duim. Het rekest om de stadhouder in al zijn waardig
heden te herstellen, dat in Alblasserwaard vele handtekeningen wist te verwer
ven, kreeg hier geen kans. In Meerkerk was er op 15 juni een druk bezochte 
paardenmarkt. Bij deze gelegenheid wapperde de Oranjevlag van de toren en 
werden zogenaamde Oranjeboekjes verkocht. Substituut-drossaard Van Hall 
zette de verkoopster in Vianen gevangen en verzocht, gedachtig de gebeurtenis
sen van twee jaar tevoren, assistentie van het wapengenootschap. De volgende 
morgen kwamen vijftien officieren en manschappen onder leiding van Le Roux 
Jalabert aan Van Hall de sterke arm bieden. Onder de vrijwilligers was Maurits 
Cornelis van Hall, die in Utrecht ook al van zijn patriotse overtuiging had blijk 
gegeven door het vervaardigen van een gedicht voor het gedenkteken voor de 
aan de Vaart gesneuvelde adjudant Visscher. Het optreden van het genoot
schap maakte voldoende indruk om de volgende avond weer te kunnen 
vertrekken58. 

Het land van Vianen hield zich sindsdien rustig, in tegenstelling tot de naburige 
gebieden, met name die waar de prins van Oranje heerste en die zich daarom 
onafhankelijk achtten. De drossaard van Leerdam had bij de vorming van het 
cordon krachtig geprotesteerd tegen het intrekken van militairen voordat de 
graaf zijn toestemming had gegeven. De Staten van Holland hadden zich niets 
van deze protesten aangetrokken, maar zich er wel over geërgerd dat hun plak
katen in IJsselstein, Leerdam en Acquoi niet werden afgekondigd. Zij lieten 
daarom een onderzoek instellen naar de soevereiniteit van deze gebieden, dat 
uiteraard aantoonde dat ze zonder uitzondering tot Holland gerekend moesten 
worden59. Ook de pers der patriotten kantte zich fel tegen de rechten van de 
prins in deze plaatsen. In Leerdam lag een gedeelte van het lichte korps van 
Salm, dat de bevolking in toom hield. Na de overplaatsing van dit corps naar 
Utrecht durfden de Oranjegezinden, aangemoedigd door Oranjerekesten en de 
55 RSH, 16 juni 1787. 
56 RSH, 14 juni 1787; NNJ, 1787, 3183, 4033 en 4504. 
" ARA, Gerecht Vianen, nr. 83a: vonnis 26 juni 1787; ARA, RGR, 13 juli 1787. 
58 M. C. van Hall, Herinneringen aan Mr. Maurits Cornelis van Hall 1787-1815, uitgezocht door 

Th. Jorissen (Amsterdam, 1867) 1; NNJ, 1787, 1462. 
59 RSH, 25 april 1787. 
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desertie uit het cordon, zich weer wat meer te roeren. De komst van prinses Wil
helmina, op weg naar Den Haag en twee dagen later terug van Goejanverwel-
lesluis, veroorzaakte in Leerdam grote opwinding die na haar vertrek nog werd 
versterkt door berichten over opstootjes tegen patriotten in de Betuwe. Vrijdag 
6 juli was het in Leerdam zeer onrustig. Enkele burgers vroegen de magistraat 
de burgersociëteit te sluiten, de vlag op de toren te zetten en oranje te laten dra
gen. De toestemming van de magistraat kalmeerde de gemoederen niet. Inte
gendeel, in plaats van zich zoals op andere avonden uit te leven in het zingen 
van Oranjeliedjes, trok het volk de huizen langs om Oranjebitter. Het plunde
ren van de huizen der patriotten volgde spoedig. De magistraat wist de schutte
rij niet tot ingrijpen te brengen en de hele nacht duurden de gewelddadigheden 
voort. Zaterdag was de orde weer enigszins hersteld, de niet-Leerdammers wer
den de stad uitgewerkt en men stelde een verklaring op dat men alle partijschap 
zou laten varen. Een 's nachts gearresteerde werd daarom weer vrijgelaten en 
de jeugd ging de stad met erebogen en kransen versieren60. 
Enkele leden van de opgeheven burgersociëteit waren echter in Vianen gaan 
klagen en het genootschap van Wapenhandel kreeg van het defensiewezen te 
Woerden toestemming met enige militie naar Leerdam te trekken. De eveneens 
in Woerden zetelende commissie van gewapende burgercorpsen was van me
ning dat er veel mankeerde aan de berichtgeving over het optreden van burger
corpsen en publiceerde om daarin verandering te brengen een uitgebreid ver
slag van deze expeditie, die immers aantoonde 'hoeveel een gelukkige en 
eenstemmige vereeniging van de gewaapende burger en militaire magt tot af
breuk van 's Lands vijanden vermag'61. Onder commando van kapitein Frit-
sius trokken 72 militairen en 61 vrijwilligers, schutters en leden van het wapen-
genootschap op 9 juli naar Leerdam, 's Middags omstreeks vier uur arriveerde 
het detachement in Schoonderwoerd, waar het de timmerman die de oranje 
vlag op de toren had gezet, dwong hem er ook weer af te halen. Hij werd met 
zijn opdrachtgever Den Hartog in een kar gezet en meegenomen naar Leerdam. 
Het tweetal kreeg spoedig gezelschap van Hendrik Fortuin, die van zijn wagen 
werd gesleurd omdat hij oranje droeg62. 

De vooruitgestuurde cavalerie kwam echter melden dat de poorten van Leer
dam gesloten waren, de alarmklok luidde en de burgerij gemobiliseerd was. Op 
dit bericht zond kapitein Fritsius adjudant Schutter van Hardenbroek en adju
dant Holthuysen van het genootschap naar Leerdam om het patent te laten zien 
en toegang te eisen. Toen zij voor de poort gekomen waren verscheen drossaard 
Van Hoey op de wal. Hij verklaarde dat slechts de graaf toestemming kon ge
ven, maar dat hij onder protest het detachement zou binnenlaten. Hij verzocht 
een kwartier uitstel om de met hout gebarricadeerde poort open te maken en 
de 150 daar geposteerde burgers, die evenals de magistraat met oranje getooid 
waren, hun wapenen te laten afleggen. Zodra het detachement was binnenge-
marcheerd bleken de oranje cocardes verdwenen. De vlaggen werden van de to
ren en de molen gehaald en de magistraat kreeg opdracht de namen van de 

60 G. F. Blom, 'Een echt verhaal van het voorgevallene te Leerdam in het bijzonder op den 6den 
juli 1787', Zuid-Holland, VIII (1962) 49-57, 69-78; IX (1963) 11-16, 21-28. Een opsomming van 
de geplunderde huizen in Bijlagen tot De Post van den Neder-Rhijn, stuk XXIV, 30. 

61 Het verslag van de tocht staat tweemaal in de NNJ, 1787, 1994 vgl. en 2018 vgl. 
62 RSH, 9 februari 1788. 
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oproerkraaiers te noemen. Daar het grootste deel van de burgerij aan de onge
regeldheden had deelgenomen, kon de magistraat aan deze eis niet voldoen. De 
ordeherstellers gingen daarom zelf op onderzoek uit en arresteerden burge
meester Knijff en schepen De Man als de voornaamste onruststokers. Nadat 
de erebogen omver waren gehaald en Van Hoey de verzekering had gekregen, 
dat alle door de plundering aangerichte schade op de magistraat verhaald zou 
worden, verliet het detachement de stad. In triomf trok het detachement met 
de veroverde vlaggen 's avonds Vianen weer binnen. 
Deze expeditie was voldoende om de bewoners van de dorpen in de omgeving 
de vlag te doen inhalen. Ook in IJsselstein was het Oranje-boven afgelopen63. 
In Leerdam zat de schrik er zo in, dat een aantal inwoners, onder wie de dros
saard, de stad verliet uit vrees voor nieuwe acties vanuit Vianen. 
De felle reactie vanuit Vianen is alleszins begrijpelijk, omdat eind juni en begin 
juli in Gelderland in veel plaatsen de huizen van patriotten waren geplunderd. 
C. H. E. de Wit heeft aangetoond dat deze ongeregeldheden secuur waren geor
ganiseerd en dat de autoriteiten zich wel met plakkaten tegen de plunderingen 
keerden, maar maatregelen om ze te voorkomen achterwege en de plunderaars 
ongestraft lieten64. Uit verhoren in Leerdam bleek dat burgemeester De Knijff 
pas toen de plunderingen uit de hand liepen, had gepoogd met zoete woorden 
de schade enigszins binnen de perken te houden. De ene partij kon daardoor 
volhouden dat hij de plunderingen zoveel mogelijk had verhinderd en de ande
re dat hij er juist toe had aangezet65. De Staten van Holland lieten de burge
meester naar Den Haag overbrengen om voor het Hof van Holland terecht te 
staan. De andere gevangenen werden tot verontwaardiging van het wapenge-
nootschap op vrije voeten gesteld66. 

Het onderzoek in Leerdam bracht het defensiewezen er toe ook tegen de dros
saard van Asperen op te treden. Hij werd verdacht van het smokkelen van ge
weren uit Gelderland naar Holland en het plegen van andere ondermijnende 
activiteiten. Ook nu moest vanuit Vianen worden opgetreden. De patriotten in 
het dichterbij gelegen Gorcum hadden al moeite genoeg om baas in eigen huis 
te blijven. In de late avond van 24 juli vertrokken procureur Ockerse en adju
dant Holthuysen, 'twee schobbejakken van het kleine Oppressie Weezen te Vi
anen' aldus de Geldersche Courant, met een officier en twintig ruiters uit hun 
woonplaats67. Zij kwamen na een lange omweg 's nachts om drie uur in Aspe
ren aan. De drost werd pas na anderhalf uur zoeken gevonden. Op zijn vlucht 
door heggen en struiken had hij, schaars gekleed, niet alleen vele ontvellingen 
opgelopen, maar was hij ook nog in een sloot gevallen. Na te zijn verbonden, 
adergelaten en gekleed, werd hij naar Vianen getransporteerd en nog dezelfde 
dag naar Woerden overgebracht. Ook hij moest voor het Hof van Holland te
recht staan68. 

De successen behaald bij het handhaven van de binnenlandse orde konden niet 
doen vergeten dat Vianen een aanval van geregelde troepen wellicht minder 
goed zou doorstaan. Eind juni drong de Rijngraaf van Salm er bij de defensie-1 
63 Zuid-Hollandsche Courant, 11 juli 1787. 
64 C. H. E. de Wit, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787 (Oirsbeek, 1974) 
65 RSH, 27 juli 1787. 
66 RSH, 9 februari 1788. 
67 Geldersche Historische Courant, 28 juli 1787. 
68 RSH, 9 augustus en 8 september 1787; NNJ, 1787, 2021. 

210 



Plattegrond van Vianen. Uit: 
Th. Ph. von Pfau, Geschichte 
des preussischen Feldzu
ges. .. 1787 (z.pl. 1790). 
Gravure door J. L. van Beek, 
1790. 
Gemeentearchief Vianen. 
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commissie in Woerden nog eens op aan Vianen te versterken. De stad was een 
belangrijke schakel in de verbinding tussen Holland en Utrecht en om een snelle 
overzetting van militairen te garanderen wilde de Rijngraaf op dit punt een 
groot aantal ponten bijeen brengen69. De pont van Tienhoven was na de deser
tie van het garnizoen van Oudewater reeds naar Vianen overgebracht. Half juli 
was het zover dat de werkzaamheden aan het retranchement konden beginnen. 
De magistraat had echter bezwaren, omdat hij vreesde dat het garnizoen zich 
bij een aanval onmiddellijk in het retranchement zou terugtrekken, met het ge
volg, dat Vianen 'plat en tot een puinhoop' geschoten zou worden, want de vij
and zou zich natuurlijk in de stad verschansen. De defensiecommissie in Woer
den voerde daartegen aan dat Vianen niet voortijdig zou worden opgegeven. 
Immers als men vanuit het retranchement de stad kon platschieten, kon het ge
schut in de stad ook het retranchement beschadigen, zodat het garnizoen de 
stad zo lang mogelijk zou verdedigen om zijn eigen wijkplaats veilig te stellen. 
Voor Vianen misschien een schrale troost, maar voor de Staten voldoende om 
de magistraat te laten aanschrijven de aanleg van verdedigingswerken niet lan
ger te verhinderen70. 

P. P. J. Quint Ondaatje, Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787 (2 dln. 
kerken, 1792), II, 64. 
RSH, 21 juli 1787. 
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De komst van de Pruisen 

De militaire situatie veranderde volkomen door de komst van de Pruisen. Daar 
het werk aan de versterkingen snel vorderde, was de verdediging van Vianen 
begin september sterk genoeg om een aanval van de prins te weerstaan. Tegen 
een aanval van de Pruisen zou de stad evenwel slechts korte tijd te houden 
zijn71. Toch voorzag de bevelhebber van het Pruisische leger, de hertog van 
Brunswijk, grote moeilijkheden bij een aanval op Holland. Aan het leger van 
de prins kende hij zo weinig waarde toe, dat hij er rekening mee hield dat de 
patriotten het land onder water zouden zetten door zich meester te maken van 
de sluizen in Gelderland. Het veldtochtsplan ging er daarom van uit, dat het 
Pruisische leger alleen over dijken en hoge wegen zou kunnen aanvallen. 
Brunswijk wilde zijn troepen in drie kolonnes laten optrekken, de eerste onder 
generaal Knobelsdorff langs de Waal, de tweede onder generaal Gaudi aan 
weerszijden van de Lek en de derde, meest lichte troepen, over Amersfoort om 
het stadhouderlijke leger te beschermen, naar het Gooi. Deze kolonne moest 
trachten Naarden te verrassen, een bruggehoofd over de Vecht vestigen en ver
volgens de derde dag afwachten om dan door schijnaanvallen op de Vecht tus
sen Utrecht en Nieuwersluis de aandacht af te leiden van de hoofdaanval op 
Vianen en de Vaart, waar Brunswijk de eerste belangrijke tegenstand 
verwachtte72. 

De eerste colonne zou bij Nijmegen de Waal oversteken en via Tiel en Asperen 
tegen Gorcum oprukken. Een gedeelte van dit korps moest, nadat bij Leerdam 
een schipbrug over de Linge zou zijn gelegd, de sluis bij Ameide bezetten. Deze 
afdeling moest haar mars zo berekenen dat zij daar aankwam op de dag dat 
de tweede colonne vanuit Culemborg Vianen zou aanvallen, om deze aanval 
vanuit Lexmond te kunnen ondersteunen. Wanneer Vianen gevallen was, zou 
men de verschansingen aan de Vaart in de rug kunnen bestoken, het op de Lek 
kruisend fregat verjagen en daardoor de rivier beheersen, die voor het verdere 
transport onontbeerlijk was. 
Het door de patriotten gepubliceerde verdedigingsplan gaf de Pruisen geen re
den tot optimisme. Het aanvalsplan bleek goed berekend te zijn. De patriotten 
wilden het land onder water zetten en de wegen onbegaanbaar maken, zodat 
de vijand alleen daar kon aanvallen waar hem de grootste tegenstand wachtte. 
Zij wilden zich dus concentreren op de verdediging van Gorcum, Vianen, de 
Vaart en de versterkte plaatsen langs de Vecht. Aangezien de winter nabij was, 
voor de verdediger immers veel gemakkelijker te dragen dan voor de aanvaller, 
meenden de patriotten het resultaat van de strijd met vertrouwen tegemoet te 
kunnen zien en rustig op de Fransen, hun bondgenoten, te kunnen wachten73. 
Reeds op 5 september hadden de Staten van Holland tot de inundaties besloten, 
maar de Gecommitteerden tot het Defensiewezen wachtten tot 12 september 
voor zij de nodige bevelen uitvaardigden. Het land van Vianen moest onder wa
ter worden gezet door de Lekdijk bij Hagestein door te steken en de sluis bij 
Ameide open te zetten74. De Rijngraaf van Salm ging 's nachts zelf naar Vianen 
71 Ondaatje, Bijdragen, I, 58. 
72 Th. Ph. von Pfau, Geschichte despreussischen Feldzuges in der Provinz Holland im Jahr 1787 

(z.pl., 1790) 51. 
73 Idem, 57. 
74 NNJ, 1787, 5539. 
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om de nodige bevelen te geven. Hij droeg dijkgraaf Van Rijssel op ervoor te 
zorgen dat de inundatie werd uitgevoerd. Van Rijssel vreesde echter dat de 
overstroming veel slachtoffers onder de bevolking zou eisen en grote schade 
zou aanrichten. Zijn weigering leidde tot hooglopende ruzie met de Rijngraaf. 
De dijkgraaf wist de Rijngraaf niettemin zover te krijgen dat deze nieuwe in
structies aan Woerden zou vragen75. 
Het is opmerkelijk dat de Rijngraaf Van Rijssel niet gedwongen heeft de dijk 
door te steken. De Franse journalist Dumont Pigalle vermoedde dat het de 
Rijngraaf niet onwelgevallig was enkele redenen achter de hand te hebben om 
Utrecht niet te hoeven verdedigen. In Woerden was men in ieder geval uiterst 
verbaasd. Het verzet van Van Rijssel werd aan Oranjegezindheid en omkoperij 
toegeschreven76. De doorgraving moest dus doorgaan, maar de defensiecom
missie voegde aan dit bevel gedetailleerde voorschriften toe hoe te verhinderen 
dat het gat zo ver zou uitspoelen dat het niet meer gedicht zou kunnen worden 
als er voldoende water was binnengelaten. De bevelvoerende ingenieur, majoor 
Van Helden, begon onmiddellijk. Hoewel hij grote moeite had om de boeren 
aan het graven te krijgen, kon hij op 14 september melden dat dankzij dag en 
nacht graven het werk waarschijnlijk die middag gereed zou komen. De in 
Everdingen gelegerde Geldersen hadden tot zijn verbazing en opluchting geen 
pogingen ondernomen de doorsnijding te verhinderen. De batterij achter het 
gat was reeds zo ver gevorderd dat de kanonnen er op geplaatst waren77. Het 
bericht van de defensiecommissie aan de Staten van Holland dat het land bij 
Vianen onder water stond, was echter zeer voorbarig78. De doorsteking had 
door de uitzonderlijk lage stand van de Lek bijna geen resultaat. 
Een ander nadeel voor de verdediging van Holland was de onzekerheid over 
het opperbevelhebberschap. Na het Pruisische ultimatum was generaal Van 
Rijssel weggepromoveerd tot gouverneur van Naarden. Het was de bedoeling 
dat de Rijngraaf Van Salm het opperbevel zou overnemen, maar omdat de de
fensiecommissie in Woerden naliet de nodige bevelen te geven, weigerden de 
commandanten zijn orders op te volgen79. Dit was des te ernstiger omdat de 
Rijngraaf een geheel eigen visie op de verdediging tegen de Pruisen had. Hij 
vreesde in Utrecht omsingeld en van Holland afgesneden te worden en wilde 
de stad daarom liever niet verdedigen. In de nacht van 14 op 15 september be
gaf hij zich naar Woerden en verkreeg na lang aandringen een niet gedateerd 
bevelschrift Utrecht op staande voet te ontruimen. Hij mocht dit bevelschrift 
echter slechts in het uiterste geval gebruiken om zich te dekken tegenover de 
regering van Utrecht. Dat hij reeds besloten had de stad de volgende avond te 
ontruimen, vertelde hij de commissie niet. 

Nauwelijks terug in Utrecht werd hij weer naar Woerden ontboden, omdat er 
belangrijke berichten uit Parijs waren gekomen. Ook de commandant der 
Franse artilleristen, De Bellonet, werd bij deze bespreking verwacht. Hij was 
echter juist naar Vianen om de inundaties te inspecteren en kwam pas veel later 
in Woerden aan. De Franse regering scheen bereid daadwerkelijk hulp te verle-

75 ARA, collectie Dumont-Pigalle, nr. TTTT. 
76 Idem, nr. SSSS. 
77 Ondaatje, Bijdragen, II, 208. 
78 RSH, 15 september 1787. 
75 Ondaatje, Bijdragen, I, 119-125; ARA, Dumont Pigalle, nr. TTTT. 
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nen, maar het zou nog wel even duren voor haar troepen in Holland waren80. 
Aan de Vaart dacht men de vijand wel te kunnen tegenhouden, omdat daar uit
stekende verdedigingswerken waren aangelegd, maar Vianen zou niet lang te
genstand kunnen bieden en daarmee stond ook de val van Vreeswijk vast8 ' . Het 
garnizoen van Vianen telde slechts 400 man en had openlijk verklaard niet te
gen de prins te willen vechten. Bovendien konden de Pruisen door het ontbre
ken van inundaties tussen Vianen en Gorcum door trekken en overal zouden 
zij de steun van de bevolking krijgen82. Tegen het advies van De Bellonet, die 
desondanks de verdediging op de Lek had willen concentreren, concludeerde 
men, dat alleen Amsterdam werkelijk te verdedigen was. De Rijngraaf meende 
dat Utrecht niet langer dan drie dagen verdedigd kon worden. De Bellonet 
dacht het wel tien tot twaalf dagen te kunnen uithouden, maar had geen gege
vens om de verzekering van de Rijngraaf dat er slechts voor drie dagen provi
and was, te weerleggen. De troepen zouden dus worden teruggetrokken op Am
sterdam. Het was wel de bedoeling dat de Rijngraaf Utrecht pas zou ontruimen 
als er werkelijk gevaar voor afsnijding was. Dat het reeds dezelfde avond zou 
gebeuren, vertelde de Rijngraaf ook dit keer niet. 

De voorhoede van de Pruisen rukte deze dag, 15 september, op tot Culemborg. 
Hier vernamen de huzaren dat de dijk bij Hagestein doorgestoken was en dat 
men bezig was het gat nog dieper uit te graven. De huzaren trokken er direct 
op af. Bij hun nadering maakten de verdedigers aanstalten hen met hun geschut 
onder vuur te nemen. De Pruisen bleven echter op veilige afstand en besloten 
de nacht in Everdingen door te brengen83. 
Zij hoefden geen strijd te leveren om deze versperring op te ruimen, 's Avonds 
om 10 uur kwam een luitenant het bevel van de Rijngraaf om de Vaart te ont
ruimen in Vreeswijk brengen. Een uur later was hij aan de overkant van de Lek. 
Het garnizoen en het detachement op de Hagesteinse dijk moesten onmiddel
lijk naar Woerden marcheren84. Met achterlating van al het geschut en de 
meeste bagage verlieten de soldaten om één uur de stad. Een groot aantal bur
gers volgden degenen die 's middags al gevlucht waren, toen in de stad bekend 
geworden was dat een inwoner van Vianen, die bij Everdingen versperringen 
maakte, door de Geldersen was meegenomen. Het vervoer van hun goederen 
ondervond moeilijkheden doordat de wegtrekkende soldaten de pont bescha
digd hadden. In de vroege morgen begonnen de vrouwen van het garnizoen 
oranje te dragen, wat spoedig door enkele burgers werd nagevolgd. Zij stelden 
de drossaard voor de oranje vlag op de toren te zetten om onaangenaamheden 
van de Geldersen te voorkomen. Hoewel de drossaard eerst weigerde, moest 
hij later toegeven. Ongeregeldheden kwamen niet voor. De drossaard wilde 
zich niet verder verzetten omdat de Geldersen gezegd hadden naar Vianen te 
zullen komen zodra de doorgraving gedempt was en het vertrek van het garni
zoen de burgers - van wie de meesten hun geweer weer op het stadhuis hadden 
gebracht - weerloos had gemaakt. Van Hurck stuurde substituut-drossaard 
Holthuysen, die de kort tevoren tot drossaard van Hagestein benoemde Van 

80 H. T. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden (3 dln.; 
's-Gravenhage, 1897-1899), III, 263-264. 

81 Idem, bijlage VII-2, 187. 
82 NNJ, 1787, 5539; ARA, Dumont-Pigalle, nr. TTTT. 
83 Pfau, Geschichte, 76. 
84 ARA, Dumont-Pigalle, nr. SSSS. 
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Maurits Cornells van Hall 
(1768-1858) op jeugdige leef
tijd. 
Silhouet zonder naam, 1790. 
Foto Iconographisch Bureau. 

Hall was opgevolgd, naar Den Haag om Gecommitteerde Raden verslag uit te 
brengen85. 
Een kleine afdeling militairen was echter nog bij Vianen achtergebleven. Eén 
van de Viaanse vrijwilligers, Maurits Cornelis van Hall, stelde later de verrich
tingen van dit krijgsvolk op schrift. Van Hall had zich aangesloten bij een afde
ling infanterie van Hardenbroek, enkele ruiters van het regiment van Tuyll en 
een aantal vrijwilligers, waaronder enkelen van de Gelderse brigade onder lei
ding van burgerkapitein Daendels. Deze afdeling had op 15 september post ge
vat aan de Cruysweg tussen Vianen en Heicop, in de omgeving van het Pannen-
huis, om de verhakkingen daar te dekken. In de morgen van de volgende dag 
vond een schermutseling plaats waarbij enkele inwoners van Vianen krijgsge
vangen werden gemaakt. Van Hall hield ondertussen de wacht bij een afgebro
ken brug, waar hij door de Pruisische huzaren met karabijnen en pistolen werd 
beschoten. Tot zijn opluchting bracht een ruiter van Tuyll het bevel om terug 
te trekken, 's Middags was het detachement weer terug bij het Pannenhuis. Op 
aandrang van de manschappen werd de radeloze kolonel het bevel ontnomen 
en met Daendels als nieuwe commandant trok het legertje dwars door de velden 

85 RSH, 17 september 1787. 
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terug naar Vianen; de wegen waren immers onbegaanbaar gemaakt. Hier kre
gen de Viaanse vrijwilligers ontslag. Maurits van Hall laadde met zijn vader en 
zijn oudste broer kostbaarheden op een wagen en vluchtte naar Amsterdam. 
Zij waren juist op tijd. Tijdens het overvaren met de pont zagen zij de Pruisi
sche huzaren over de Hagesteinse dijk aankomen86. 
Dit was de voorhoede van divisie Gaudi onder kapitein Von Meckling, die was 
opgehouden door de vele versperringen, 's Morgens had de melding van een 
patrouille dat in Vianen de oranje vlag van de toren woei, grote vreugde veroor
zaakt. De verovering zou nu geen moeilijkheden geven. Kapitein Von Meckling 
vond de poorten van Vianen gesloten maar onverdedigd. Hij liet er één open
breken en bezette zonder tegenstand de stad. 
De voorhoede van de divisie Knobelsdorff had op 15 september Leerdam bezet. 
De volgende dag begonnen de Pruisen een schipbrug te bouwen, die de kort te
voren weggehaalde pont moest vervangen. Een twintigtal huzaren werd naar 
Meerkerk gestuurd, waar men bezig was de dijk door te steken. De patriotten 
waren echter reeds verdwenen en de boeren uit de omgeving daarentegen druk 
bezig het gat te dichten. De voorhoede van deze divisie kwam die dag tot Amei-
de en Nieuwpoort, waar 80 militairen van het garnizoen van Ameide krijgsge
vangen werden gemaakt87. Hun terugtocht was vertraagd door de weigering 
van de commandant de bevelen van de Rijngraaf uit te voeren. 
Bij Meerkerk was de hertog er persoonlijk getuige van dat zijn soldaten ook 
in het plunderen grote successen wisten te behalen. Pfau beschrijft uitvoerig de 
woede van de hertog en de voorbeeldige wijze, waarop hij de schuldigen liet 
straffen (en de manier waarop hij zich liet vermurwen de straffen weer onge
daan te maken)88. Over de plunderingen zelf zwijgt Pfau. Zij zijn beschreven 
in de belevenissen van een vrijwilliger die door de Pruisen gevangen genomen 
was. De eerste nacht van zijn krijgsgevangenschap bracht hij met 42 lotgenoten 
door in een kamer van het huis van schout Boellaard. Bij de nadering van de 
Pruisen waren de huizen van de weinige patriotten in Meerkerk door Oranjege-
zinde boeren volledig uit geplunderd. In het huis van Boellaard was al het meu
bilair kapot geslagen; de grond lag bezaaid met schilderijen, gebroken glazen 
en porselein en alle ruiten waren ingegooid. Na de komst van de Pruisen trof 
de prinsgezinden een zelfde lot. Daar zij geen voorzorgsmaatregelen getroffen 
hadden was de schade bij hen nog veel groter, vooral bij de boeren die in dit 
jaargetijde ruim voorzien waren van pas gemaakte kaas. De kaas werd niet al
leen meegenomen om op te eten, er werd zelfs een dam in een sloot van gemaakt 
om de Pruisische militairen overtocht te verlenen. Paarden werden meege
voerd, koeien geslacht (soms zonder dat het vlees werd meegenomen), boom
gaarden omgehakt om als brandhout te dienen. Wat aan kleding en meubilair 
niet kon worden getransporteerd werd vernield. Op weg naar Vianen zagen de 
krijgsgevangenen verscheidene geplunderde boerenwoningen, waarvan de goe
deren langs de dijk lagen89. 
De stad Vianen verging het niet beter. Pfau weet slechts te melden dat kapitein 

86 Van Hall, Herinneringen, 2-4. 
87 Pfau, Geschichte, 86, 102-104. 
88 Idem, 99. 
89 De lotgevallen der Nederlandsche burgers, welke door de troupen van Zyne Pruisische Ma

jesteit, in de maand september van het jaar 1787 zijn krijgsgevangen gemaakt (Brussel, 1788) 
15-19. 

216 



De Pruisische soldaten lieten 
de burgerbevolking niet onge
moeid. In Sluipwijk werd de 
dominee door hen gemo
lesteerd. 
Gravure door R. Vinkeles 
naar J. Buys, 1796. Uit: Va-
derlandsche Historie. . . ten 
vervolge XVII. Amsterdam 
1796. 
RAU, bibliotheek. 

Von Meckling er veertien kanonnen en veel krijgsbehoeften buit maakte en de 
patriotten een kist met ƒ 3.382 ontnam alsmede een grote voorraad laken90. De 
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken zijn iets uitvoeriger: 'De gevolgen, welken 
het inrukken van Pruisisch Volk hier gehad heeft, zijn allerbeklagelijkst. De 
gemoederen waren hier door onkunde en de aanvuring der dagpapieren tot de 
hoogste driftvervoering opgewonden, zodat verscheidene Ingezetenen de onbe
zonnenheid hadden vanuit de bovenvensters op het intrekkend Pruisisch krijgs
volk te schieten. Waarop deze, tot woede overslaande, veele huizen deerlijk ge
plunderd hebben. Dus (gelijk het gaat) veele onschuldigen de dolle razernij van 
eenigen meede hebben moeten boeten en ook veele huizen, zo wel van 
oudstaatsgezinden als van nieuwstaatsgezinden hetzelfde lot in die woede heb
ben moeten ondergaan'91. 
Het hier vermelde schieten der patriotten is ongetwijfeld een verzinsel om het 
gedrag der soldaten te rechtvaardigen. Pfau maakt er geen melding van. Op
merkelijk is, dat niet het Oranjegezinde volk, maar de Pruisen zelf hier de 
schuldigen zijn. Toen hun propaganda het wilde doen voorkomen, dat zij in 
het geheel niet geplunderd hadden in Holland, ontving Dumont Pigalle uit Via-
nen de meest uitvoerige gegevens om het tegendeel te bewijzen92. Zijn zegsman 

90 Pfau, Geschichte, 104. 
91 NNJ, 1787, 4845. 
92 ARA, Dumont-Pigalle, nr. WWWW. 
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vertelt dat op 17 september ongeveer 4000 Pruisische militairen zich in de stad 
legerden. Een aantal van hen drong vergezeld van officieren binnen bij thesau
rier Foppen en haalde bij hem meer dan ƒ 4.000 weg. Ondertussen begaven an
deren zich naar het huis van rentmeester Van Rijssel, waar zij al het geld stalen 
dat zij konden vinden. Veel zal dit niet geweest zijn, want Van Rijssel had af
doende voorzorgsmaatregelen getroffen voordat hij naar Amsterdam uit
week93. De Pruisen namen bezit van het stadhuis, zodat de magistraat verschei
dene dagen zijn vergaderingen elders moest houden. De ingekwartierde militai
ren zagen in de omstandigheid dat het grootste deel der inwoners de partij der 
patriotten was toegedaan, een goede aanleiding hun geld en sieraden af te per
sen. Hiermee nog niet tevreden, begonnen zij de volgende dagen huizen en win
kels leeg te halen. Wat zij niet zelf hielden verkochten zij voor spotprijzen aan 
handelaren die het leger gevolgd waren. Al even goedkoop werden de meubels 
en het vee van patriotse boeren in openbare verkopingen verkocht aan hiervoor 
bijeengeroepen Oranjegezinde boeren. Toen de troepen na enkele dagen het be
vel kregen te vertrekken, plunderden en vernielden zij eerst nog in vele huizen 
wat zij niet hadden kunnen weghalen. Vooral het huis van burgemeester De 
Waal, een tachtigjarige grijsaard die zich niet in de voorgaande twisten had ge
mengd, moest het ontgelden. De Pruisen namen ook nog een groot aantal paar
den, koeien en karren mee. De beste paarden waren voor de officieren. Twee 
inwoners van Vianen werden bij die plunderingen vermoord. De onder ede op
gegeven schade bedroeg ƒ 120.000 waarbij de grote uitgaven die de stad moest 
doen voor leveranties nog niet waren inbegrepen94. 

Wegens 'de ongelukkige omstandigheden waarin wij ons bevinden' wendde de 
magistraat zich tot de Staten om steun. Met de toestemming van Gecommit
teerde Raden om ƒ 5.000 uit de stadskas te nemen of uit de kas van het domein 
te lenen, was de magistraat natuurlijk niet geholpen95. De commandant van de 
huzaren had de stadskas en de gelden van het oudemanhuis, de kerk en de ver
ponding, samen ƒ 3.283 meegenomen. De schade aan goederen en huizen was 
zo groot en sommige inwoners hadden zoveel verloren dat zij van gebrek zou
den omkomen als zij niet ondersteund werden. Bovendien was de kas van het 
domein door de afwezigheid van de rentmeester gesloten. Gecommitteerde Ra
den fourneerden daarom zelf ƒ 5.000. Dit geld en een aanvulling van ƒ 4.000 
waren echter spoedig verbruikt. De Pruisen lieten de stad ook degenen betalen, 
die zij voor het herstellen der wegen of als gidsen en voerlieden in dienst 
hadden96. De gehele winter bleef een garnizoen van 100 man in Vianen 
achter97. 

Voor sommigen was de komst van de Pruisen evenwel een zegen. Burgemeester 
Knijff van Leerdam werd vrijgesproken van de tegen hem ingebrachte beschul
digingen. Ook de drossaard van Asperen werd vrijgelaten98. De bevrijding van 
de gevangenen in het tuchthuis van Gouda kostte meer moeite. Daar de Goudse 
bevolking er steeds luider haar ongenoegen over liet blijken dat Oranjeliefde 

93 ARA, RGR, 26 september 1787. 
94 GAV, nr. 33. 
95 RSH, 28 september 1787; ARA, RGR, 29 september 1787. 
96 ARA, RGR, 22 oktober 1787. 
57 P. Kroeger, 'Zuid-Holland en de Pruisische inval in 1787', Zuid-Holland, VII (1961) 23. 
98 NNJ, 1787, 4579 en 5523. 
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een reden tot gevangenschap was, stuurde het stadsbestuur de Staten van Hol
land een lijstje met de namen van dertien gevangenen die voor vrijlating in aan
merking kwamen. De Staten gaven te kennen dat de gevangenen een rekest 
moesten schrijven, waarop dan ongetwijfeld een gunstig besluit zou vallen. De 
bevolking van Gouda wilde zolang niet wachten en zette het stadsbestuur onder 
druk. De Staten maakten er geen zaak van, zodat Jan van Wijk, Cornelis Brou
wer en Elbrecht van Gessen op 29 september op vrije voeten gesteld werden". 
De vrijspraak van burgemeester Knijff was voor Leerdam niet voldoende. De 
drossaard wenste genoegdoening van het wapengenootschap voor het wegha
len der vlaggen. Op zondagavond 30 september zag hij zijn moeite beloond. 
Twee Pruisische huzaren brachten vijf leden van het wapengenootschap op een 
kar naar Leerdam. Bij de poort moesten zij uitstappen en met ontbloot hoofd 
de vlaggen naar het huis van de drossaard brengen, aan wie zij plechtig vergif
fenis vroegen. Daar zij de vlag niet zelf weer op de toren zetten, moesten zij 
bovendien nog een anker wijn geven. Door de met toortsen verlichte straten 
keerden de boetelingen met de twee huzaren onder gejuich en Vivat Oranje ge
roep van de bevolking weer naar de poort terug, 'Het is maar te wenschen', 
besluit de schrijver van de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken zijn verslag, 'dat 
nu de hatelijkheid tusschen de inwoners van Leerdam en Vianen, die tot een 
verregaande trap gestegen was, zal zijn uitgebluscht'100. 
De bij Vianen aangelegde versterkingen werden weer gesloopt. De schade in de 
pontwaard werd wel geschat, maar zou pas worden betaald als ook een beslis
sing genomen was over de andere verzoeken tot schadeloosstelling. Zover is het 
nooit gekomen. De dorpen mochten opgaven van de geldende schade doen, 
maar slechts diensten en leveranties die in opdracht van de magistraat of het 
dorpsbestuur waren verricht, werden vergoed. Bij hun inspectiereis in 1790 
werden de commissarissen voor Viaanse zaken dan ook overspoeld met klach
ten over niet betaalde paarden en dergelijke. De inwoners van Vianen vroegen 
hen de magistraat te gelasten lijsten uit te reiken voor het opgeven van de scha
de. Meerkerk kreeg pas toestemming te betalen toen de leveranciers dreigden 
schout en schepenen, die opdracht tot de leveranties hadden gegeven, voor het 
gerecht te dagen. In 1792 verboden Gecommitteerde Raden echter uitdrukke
lijk door de Pruisen meegenomen paarden te vergoeden101. 
Het regiment Hardenbroek had eveneens van de plundering te lijden gehad. Bij 
zijn overhaast vertrek uit Vianen was het grootste deel van de bagage, tenten 
en persoonlijke bezittingen achtergebleven en de Pruisen hadden zich die buit 
niet laten ontgaan. Overste Pompeyra wees er in een brief aan de Staten van 
Holland op dat het regiment altijd op Hollands grondgebied was gebleven en 
vroeg daarom voor zichzelf en zijn ondergeschikten behoud van rang en tracte-
ment en schadeloosstelling voor de verloren bagage102. Kort daarop stelden de 
soldaten zich zelf schadeloos in de beruchte plundering van Den Bosch. 
Voor Vianen luidden de plunderingen een nieuwe periode van economische 
achteruitgang in. Van de ambtsdragers keerden de meesten weer naar Vianen 
terug. Alleen substituut-drossaard Holthuysen werd wegens zijn absentie 

99 RSH, 26 september 1787; M. A. C. M. van Hattum, De patriotten te Gouda (Purmerend, 1934) 
82. 

100 NNJ, 1787, 5523; Blom, 'Echt verhaal', 25. 
101 ARA, RGR, 5 maart en 6 juni 1788, 15 maart 1791, 11 april 1792; ARA, Domeinen, nr. 824h. 
102 RSH, 8 oktober 1787. 
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vervangen103. De Kamer van Justitie kon haar werk gewoon voortzetten. Hoe 
zwaar ze eerder de Orangisten ook gestraft had, de meerderheid was de partij 
der patriotten zeker niet toegedaan. Mr. Van Lom gold als zo'n fervent aan
hanger van Oranje dat de Staten van Holland in juli 1787 de baljuw van Arkel 
uitdrukkelijk verboden hadden van zijn diensten gebruik te maken bij het on
derzoek naar het tekenen van een Oranjerekest te Hoornaar104. Samen met De 
la Faille was Van Lom aanvoerder van het deel van de Gorcumse burgerij dat 
de vroedschap steunde in haar weigering auxiliairen toe te laten ter vervanging 
van het gedeserteerde garnizoen. Wegens deze weigering was de vroedschap in 
augustus gezuiverd. Onder de geremoveerden was burgemeester Schilthouwer 
van Hoey105. Na de omwenteling ontsloeg het stadsbestuur zijn al te patriotse 
pensionaris en benoemde De la Faille in zijn plaats106. Schilthouwer van Hoey 
werd nog beter beloond door zijn aanstelling tot drossaard en kastelein van 
Heusden107. Zijn ambt van raad in de Kamer van Justitie moest hij hierdoor 
opgeven. De secretaris van Gorcum, Mr. Brouwer, had geen aanstoot gegeven 
en kon dus ook in de Kamer gehandhaafd worden, evenals Mr. Van der Meulen 
die zich nooit anti-Oranjegezind had getoond. De enige patriot in de Kamer van 
Justitie, Mr. J. van Lidt de Jeude, bleef ondanks zijn steun aan de democraten 
in Utrecht gewoon zitting houden in de Kamer108. Ook griffier Le Roux Jala-
bert en rentmeester Van Rijssel werden door de Staten van Holland niet lastig 
gevallen. Van hun kant hielden de patriotten zich voorlopig rustig. Drossaard 
Van Hurck kon aan de Staten melden dat alle ambtenaren in Vianen de eed op 
de erf stadhouder hadden afgelegd109. 

Van Rijssel, Le Roux Jalabert en Van der Vlist voelden zich ernstig in moeilijk
heden gebracht toen Hendrik Fortuyn, in juli te Schoonderwoerd gearresteerd, 
tegen hen als aanvoerders van het wapengenootschap een actie tot schadever
goeding ondernam voor de Kamer van Justitie. Dat kostte hem overigens moei
te genoeg, want procureur Ockerse had zelf aan de expeditie tegen Leerdam 
deelgenomen en zou dus misschien als beklaagde of getuige moeten optreden, 
terwijl de andere procureur, W. Pernis, allerlei uitvluchten bedacht om geen 
actie te hoeven ondernemen. De Kamer dwong hem er tenslotte op verzoek van 
Fortuyn toe en wees Van Lom en De la Faille aan om het vooronderzoek te lei
den. De beklaagden hadden kennelijk weinig vertrouwen in dit tweetal. Zij wei
gerden aan het vooronderzoek mee te werken en richtten zich in een rekest tot 
de Staten. Zij waren voorzien van een deugdelijk patent naar Leerdam vertrok
ken en een oordeel over de expeditie was dus geen zaak voor de rechter, maar 
voor de Staten of Gecommitteerde Raden. Op advies van de Kamer, die veront
waardigd betoogde dat zij toch niet zonder vooronderzoek kon beslissen of zij 
een zaak moest toelaten of niet, wezen de Staten het rekest van de hand110. 
Toch is het waarschijnlijk niet tot een proces gekomen. 
Schepen De Man en burgemeester Knijff van Leerdam begonnen voor de sche-
l0J ARA, RGR, 28 november 1787. 
104 NNJ, 1787, 1985. 
105 Idem, 4129. 
106 Idem, 5482. 
107 RSH, 8 oktober 1787. 
108 A. van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd, (Zaltbommel, 1966) 164-165. Mr Johan van Lidt 

de Jeude (1723-1789) was de vader van de bekende Utrechtse activist. 
109 ARA, Kamer van Justitie, nr. 290. 
110 RSH, 9 februari en 29 maart 1788. 
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penbank van Vianen een proces tegen Van Rijssel en Van der Vlist wegen inju
rie. Het gerecht nam na advies van een onpartijdig rechtsgeleerde een voor de 
aanklagers ongunstige beslissing, waarna zij in hoger beroep gingen1 ' '. Helaas 
zijn ook over deze zaak in het archief van de Kamer van Justitie geen stukken 
te vinden. 
Onder de door de Staten van Holland afgekondigde amnestie vielen ook de we
gens oproer veroordeelde Meerkerkers. Peter Donk wendde zich tot de Staten 
om steun. In zijn rekest klaagde hij hevig over het partijdig oordeel en de drei
gementen van de Kamer, de slechte voeding tijdens zijn gevangenschap, het 
verbod bezoek te ontvangen, waardoor hij de dood van zijn vrouw pas maan
den na haar overlijden legaal had vernomen, en de schade die hij leed, omdat 
uit de opbrengst van de verkoop van zijn bezittingen niet eerst zijn schuldeisers 
waren betaald. Naar aanleiding van zijn verwijten verklaarde de Kamer, dat 
de Staten eigenlijk iets tegen deze onbetamelijkheden moesten doen omdat de 
eer en de autoriteit van de justitie erdoor werden geschaad112. De Staten von
den het wel voldoende het rekest overeenkomstig het advies van de Kamer af 
te wijzen. 

Naar de oorzaak van de populariteit der patriotten in Vianen kunnen wij 
slechts gissen. Toch is het niet gewaagd het enthousiasme voor de patriottenbe-
weging voor een deel toe te schrijven aan gevoelens van wrevel over de grote 
afhankelijkheid van Holland. De steeds verdergaande controle, vooral in fi
nancieel opzicht, de onmogelijkheid iets zelf te beslissen zonder eerst toestem
ming aan Den Haag te vragen en het gevoel van voortdurende malaise hebben 
ongetwijfeld ontevredenheid veroorzaakt. Weliswaar was het dieptepunt van 
de jaren vijftig voorbij, maar het was niet Vianen dat van de verbeterde finan
ciële toestand profiteerde. Voor de inwoners van Vianen was het bovendien 
pijnlijk te moeten ervaren dat, terwijl zij in hun privileges werden beknot, de 
minder gefundeerde voorrechten van de heerlijkheden van de prins werden ge
handhaafd en zelfs uitgebreid. Aan het eind van de achttiende eeuw was er zelfs 
een uitgebreide smokkel van Leerdam en Culemborg naar Vianen. 
Men kan dan natuurlijk aanvoeren dat Vianen zich juist bij de Oranjepartij had 
moeten aansluiten om zich tegen Holland af te zetten. Van de stadhouder wa
ren evenwel helemaal geen veranderingen te verwachten. Bovendien was een 
groot aantal inwoners maatschappelijk afhankelijk van de Staten van Holland. 
Dat de boerenbevolking zeer prinsgezind was, komt overeen met het gewone 
beeld van de lagere klasse, die zich keert tegen de klasse erboven. Ook konden 
de door de weinig florissante economische omstandigheden veroorzaakte on
lustgevoelens worden afgereageerd door een fel partijkiezen voor de prins. De 
omwenteling nam deze onlustgevoelens echter niet weg: in 1788 moest in Amei-
de, Meerkerk en Lexmond weer militie gelegerd worden om de rust te handha
ven. 

In de Bataafse tijd leverden Viaanse patriotten een stevige bijdrage aan de op
bouw van de nieuwe staat. Was hun enthousiasme toch meer dan een uiting van 
lokale ontevredenheid? 

111 ARA, Gerecht Vianen, nr. 68, 10 oktober 1788. 
112 RSH, 29 augustus 1788. 
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