


In 1792 werd een Utrechter voorzitter van het Franse par lement . 

Samen met duizenden Nederlandse vluchtelingen was deze Jan 

Anthony d'Averhoult ru im vier jaar eerder naar Frankrijk gekomen, 

nadat de patriotse revolutie door Pruisische troepen was neergeslagen. 

Hij was een van de weinigen geweest die met zijn mannen daadwerke

lijk weerstand tegen de Pruisen had geboden. Eerder had hij bij 

Vreeswijk een stadhouderli jk legertje verslagen. 

Da t hij in Frankrijk zo ver kon komen, lag aan zijn hugenootse 

afkomst. Zijn grootvader was als 
Renger E. de Bruin (1956) studeerde geschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht. Hij was vervolgens ais docent en k ind met het gezin naar de 

onderzoeker verbonden aan de universiteiten van 

Utrecht, Leiden en Greifswald (D). Sinds 1994 is hij con- R e P u b l i e k der Verenigde 

servator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum in . , . , . , , . . . . 
I JNederlanden gevlucht en hij werd op 

Utrecht. In 2001 werd hij daarnaast tot bijzonder hoog

leraar Utrecht Studies benoemd. Hij heeft over uiteen- grond van zijn afstamming als 

lopende onderwerpen gepubliceerd, maar zijn aandacht 

gaat vooral uit naar Utrechtse elitegeschiedenis en de Fransman erkend. Z i jn achterneef, 
revolutieperiode 1780-1813. Deze lijnen zijn terug te voe- , . 

I de bekende markies de La Fayette, 

1 had zijn zaak bij de kon ing bepleit. 

Met La Fayette nam D'Averhoult vervolgens deel aan de Franse 

Revolutie, waarbij zij een constitutionele monarchie bepleitten. Toen 

de Jacobijnen de macht overnamen, vluchtte La Fayette naar de vijand. 

Bij een poging hem te volgen, kwam D Averhoul t om het leven, ver

moedelijk door eigen hand. 

In dit bewogen levensverhaal weerspiegelt zich de Europese geschiede

nis: hugenoten, patr iot ten en Franse revolutionairen spelen er een rol 

in. 
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Inleiding 

Van oktober 2005 tot februari 2006 besteedde het Deutsches Historisches Museum in 

Berlijn uitgebreid aandacht aan de Franse hugenoten, die zich na de vedrijving door Lo-

dewijk XIV in verschillende delen van Europa vestigden. Doordat de keurvorst van Bran

denburg hugenootse vluchtelingen nadrukkelijk uitnodigde, behoorden Berlijn en 

omgeving tot de concentratiegebieden. In de tentoonstelling en de bijbehorende cata

logus lag hier het accent, na de uitvoerige behandeling van de Franse context tot de 

herroeping van het Edict van Nantes in 1685. ' Echter ook andere vestigingsgebieden 

kregen ruim de aandacht: Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden. Op de 

tentoonstelling lag tegenover een kaart van Londen een plattegrond van de stad 

Utrecht. -

Utrecht was verder vertegenwoordigd via een biografische episode met enkele objec

ten uit de collecties van het Centraal Museum en het Utrechts Archief, die in het ge

deelte over de integratie van volgende generaties in de opvanglanden te zien waren. ' 

Het ging om het levensverhaal van de Utrechter Jean Antoine d'Averhoult (1756-1792), 

die na het neerslaan van de Patriottenbeweging in september 1787 met duizenden 

Nederlanders naar Frankrijk ging. Twee jaar later deed hij, als Fransman, mee aan de 

revolutie. In het catalogusartikel is zijn levensgeschiedenis gevolgd, met als centrale 

vraag die naar zijn loyaliteit: ten opzichte van het gastland van zijn voorouders, dat zijn 

geboorteland was en ten opzichte van zijn eigen gastland, het herkomstland van zijn 

voorouders. Vanuit het revolutionair perspectief is dit geen wezenlijke tegenstelling en 

is het beter de vraag te stellen in hoeverre deze afstammeling van hugenoten, kosmo

polieten bij uitstek, een representant was van de internationale Democratische Revolu

tie van de achttiende eeuw. ' 

Aan dit levensverhaal heb ik in het eerste deel van de catalogus een artikel gewijd.5 

Aangezien de Berlijnse tentoonstellingscatalogus vooral een verspreiding onder een 

Duits museumpubliek heeft, leek het mij zinvol om dit opmerkelijke levensverhaal ook 

in Utrecht te publiceren. Dit artikel is een aanzienlijke uitbreiding van de Duitse versie 

met aan de andere kant weglating van uitleg die voor Duitse lezers noodzakelijk was, 

maar die hier als bekend kan worden verondersteld. 

Een roemrijk voorgeslacht 

Jan Anthony d'Averhoult stamde uit een oud Frans adelsgeslacht. De familie was oor

spronkelijk afkomstig uit Artois en volgens familiepapieren zelfs verwant aan de gra

ven van dit Noord-Franse leen, evenals aan de hertogen van Bretagne. Een Jean, seig

neur d'Averhoult, wordt vermeld in 1275. Volgens een van de genealogieën zou hij de 

kleinzoon zijn van hertog Charles van Bretagne.6 Jeans achterkleinzoon Guillaume 

diende de Franse kroon in de slag bij Azincourt tegen de Engelsen in 1415. Hij liet daarbij 

het leven. Zijn zoon David trouwde met Anne de Croy, telg uit een van de belangrijkste 
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Wapen van de familie d'Averhoult met die van aanverwante geslachten. HUA, Familiearchief Toets van 
Amerongen, inv. nrg. 

Bourgondische adelsfamilies. " De Bourgondische hertogen, een zijtak van het Franse 

koningshuis, waren weliswaar Frans leenman (als hertog van Bourgondië en als graaf 

van Vlaanderen en van Artois), maar hadden ook bezittingen in het Duitse Rijk en kozen 

uiteindelijk voor de Engelse zijde in de Honderdjarige Oorlog. De zoon van David 

d'Averhoult, Jacques, trouwde eveneens met een meisje Croy, zij het een bastaard, 

Jeanne. Zij was zijn tweede vrouw. Een zoon uit dit huwelijk, Antoine (I), volgde de spo-
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ren van zijn moeders en grootmoeders familie. Hij trad in dienst van de Bourgondiërs: 

hij werd raadsheer en kamerheer (conseiller en chambellier van Karel de Stoute en later 

van Maximiliaan van Habsburg, tegenspelers van de Franse koning Lodewijk XI. Zijn 

afstammelingen bleven in Habsburgse dienst: kleinzoon Antoine (III) was bijvoorbeeld 

gouverneur van St. Orner en Hesdin en maitre de hostel van Maria van Hongarije, zus

ter van Karel V en diens landvoogdes in de Nederlanden. Deze tak behoorde uiteindelijk 

tot de adel in de Spaanse Nederlanden, waar Artois tot 1659 onder viel. Inde late zeven

tiende eeuw stierf deze linie uit. 

Een broer van Antoine (I), Guillaume, seigneur de Cornettes, was de stamvader van de 

linie die de Franse kroon bleef dienen. Cuillaume's zoon Aleaume was seigneur de 

Lobbe en de Tourteron in het noorden van de Champagne. Hij was in 1495 getrouwd 

met Bonne de Launoy, telg uit een adellijk geslacht, die de naburige heerlijkheid Liry 

meebracht."Zoons en dochters D'Averhoult trouwden steeds binnen de Franse adel. De 

mannen dienden veelal in het leger of hadden functies aan het hof. Zo voerde Jean 

d'Averhoult, kleinzoon van Aleaume, als luitenant een compagnie van honderd man 

aan in het regiment van Henri Robert de la Marck, maarschalk van Frankrijk, hertog van 

Bouillon en prins van Sedan. Ook Jeans broer Antoine was in diens dienst. De naburige 

vorstendommetjes Bouillon en Sedan hadden een autonome status op de grens van 

Frankrijken het Duitse rijk. Vanaf 1563 maakte de vorst van zijn gebied een protestant

se vrijhaven, waar hij onder meer gastvrijheid bood aan de Waalse calvinist Guy de 

Brés, opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In Sedan kwam een calvinistische 

academie, waar tot de sluiting in 1681 staatsrechtelijke theorieën vanuit protestants 

perspectief werden onderwezen en waaraan ook een adelsopleiding verbonden was.' 

Het moeten de gebroeders Jean en Antoine d'Averhoult geweest zijn die de overstap 

naar het calvinisme hebben gemaakt. Hun bezittingen lagen niet ver van Sedan. Jean 

was de eerste D'Averhoult die heer was van Guincourt, een goed dat lang in de familie 

zou blijven. Het lag vlakbij Tourteron en Liry. Jeans tweede zoon uit zijn derde huwelijk, 

Jacques, was kapitein in het regiment van Turenne, de grote legeraanvoerder van huge-

nootse signatuur onder Lodewijk XIII en Lodewijk XIV. Zijn zoon Jean was net als hij 

cavaleriekapitein, in het regiment de Montdejeu. Deze Jean was getrouwd met Marie 

Madeleine de Bohan. Twee van hun dochters 

trouwden ook met een de Bohan: Marie-Anne met 

Jean Antoine en haar jongere zuster Claude met 

_ _ ^ ^ jM Henri. Jean Antoine de Bohan was evenals de 

• ^ grootvader van zijn vrouw kapitein in het regiment 

Restant van het kasteel van Guincourt. De d'Averhoults waren 

sinds het midden van de zestiende eeuw heren van Guincourt in 

het noorden van de Champagne. Na de vlucht van de familie in 

1691 bleven ze zich heer van Guincourt noemen. Het kasteel 

raakten ze kwijt. Het verviel en de resten zijn opgenomen in een 

boerderij. Foto auteur, 2005. 
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van Turenne. Hij streed in Hongarije tegen de keizer en tijdens de Negenjarige Oorlog 

aan de Franse noordgrens tegen koning-stadhouder Willem III. In 1694 werd hij wegens 

zijn verdiensten onderscheiden in de Orde van St. Louis. Ook tijdens de Spaanse 

Successieoorlog vocht hij aan Franse zijde. Inmiddels was hij luitenant-kolonel gewor

den. Met deze staat van dienst is het onaannemelijk dat hij nog hugenoot was; hij moet 

als zo velen zijn teruggekeerd naar de roomse moederkerk.10 

Gevlucht voor de Zonnekoning 

Voor Hugenoten, die eerder in de zeventiende eeuw zo'n belangrijke rol in het Franse 

leger hadden gespeeld, was geen plaats meer. Zwager Jean d'Averhoult bekleedde niet 

de officiersfuncties van zijn voorgeslacht. In diverse akten wordt hij slechts als heer van 

Guincourt en andere goederen aangeduid. Blijkens die akten was hij in de jaren na 1685 

druk bezig zijn goederen te verkopen, evidente voorbereidingen voor emigratie. " Hij 

was daar nog mee doende toen hij begin 1691 overleed. Zijn kinderen waren nog klein. 

Die waren geboren uit zijn in 1683 gesloten huwelijk met Anne Didier de Boncourt. De 

twee zoontjes Jean en Jean Antoine werden, respectievelijk in 1686 en 1689, door pas

toors gedoopt in katholieke parochiekerken. '2 Hun zusjes Madeleine en Claude waren in 

de voorafgaande jaren nog protestants gedoopt. Katholieke doop onder dwang (baptê

mes forcés) was een gebruikelijke praktijk na de herroeping van het Edict van Nantes." 

Na de dood van Jean d'Averhoult vertrok de weduwe in het voorjaar van 1691 met haar 

vier kinderen naar de Republiek der Verenigde Nederlanden, waarnaar al veel hugeno

ten waren gevlucht. Hun achtergelaten bezittingen werden grotendeels in beslag 

genomen. In Frankrijk achtergebleven familiele

den, onder wie zwager Jean d'Averhoult (ter onder

scheiding van zijn gelijknamige broer 'Ie jeune' 

genoemd) bekommerden zich zo veel mogelijk om 

hun belangen. De naar Nederland gevluchte 

D'Averhoults bleven de titel 'heer van Guincourt' 

van vader op zoon hanteren. 

De beide zoons van Anne kozen ook in hun nieuwe 

vaderland voor een militaire loopbaan. De oudste, 

Jean, sneuvelde op negentienjarige leeftijd in Ne

derlandse dienst in de slag bij Ramillies op 23 mei 

1706, strijdend tegen de regering die zijn familie 

Doopvont van de parochiekerk van Tourteron. In 1689 werd Jean 
Antoine d'Averhoult door de rooms-katholieke pastoor gedoopt 
in de dorpskerk van Tourteron. Tourteron viel net als het dichtbij 
gelegen Guincourt onder de heren d'Averhoult. Na de herroe
ping van het Edict van Nantes in 168; werden protestantse kin
deren onder dwang katholiek gedoopt. Foto auteur, 2005. 
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Portretten van Jean Antoine d'Averhoult (1689-1735) ™ Anna Jacoba Hoeufft (1688-1752), olieverf op doek door Constantijn 

Netscher (1668-1723), 1721. Particuliere verzameling. Jean Antoine d'Averhoult was als peuter met zijn moeder naar de Republiek der 

Verenigde Nederlanden gevlucht. Hij maakte carrière in het Nederlandse leger. In 1728 trouwde hij in de Waalse kerk van Utrecht 

met de regentendochter Anna Jacoba Hoeufft. Zij waren de grootouder van Jan Anthony d'Averhoult. Foto Iconografisch Bureau. 

vervolgd had en strijdend tegen het leger waarin zijn oom Jean Antoine de Bohan luite

nant-kolonel was. Een oom van moederszijde, Philippe Didier de Boncourt, diende ech

ter in het Nederlandse leger. Zus Madeleine trouwde met een Pruisische officier van 

hugenootse afkomst. Jean Antoine d'Averhoult trad in de sporen van zijn oudere broer 

en bracht het uiteindelijk tot drossaard van stad en baronie van Breda aan de zuidelijke 

grens van de Republiek. Hij trouwde in 1718 te Utrecht met een Nederlandse, Anna 

Jacoba Hoeufft. Zij was de dochter van Diederik Hoeufft en Isabella Deutz-Dort. 

Daarmee verzwagerde Jean Antoine d'Averhoult zich met het Hollandse patriciaat, 

maar niet met de inheemse adel. Zijn schoonvader, een officier, was in 1692 op grond 

van zijn verdiensten in de strijd tegen Lodewijk XIV door keizer Leopold I in de adel van 

het Heilige Roomse Rijk opgenomen, maar dat betekende nog geen toelating tot de 

Nederlandse adel. Ook de D'Averhoults liepen daar tegen aan. Zij deden hun uiterste 

best om hun oude adellijke afstamming aan te tonen en daar hadden ze ook goede 

papieren voor. " De ridderschappen in de zeven Nederlandse provincies, die een stem 

hadden in de provinciale Staten, vormden echter een gesloten geheel. Nieuwe adel 

kwam er niet bij, omdat het land een republiek was en er geen koning was die adel 

creëerde of buitenlandse adel inlijfde. De ridderschappen zelf hielden buitenstaanders 

effectief buiten de deur. " 

Het echtpaar D'Averhoult-Hoeufft was getrouwd in de Franstalige Waalse kerk, maar 

enkele van hun kinderen werden in de Domkerk gedoopt. De Dom behoorde tot de 

Gereformeerde gemeente van Utrecht, de Nederlandstalige hoofdtak van de heersen

de, calvinistische kerk. Dat wijst op een snelle integratie in het land van de balling-
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schap. In totaal kregen Jean Antoine en Anna Jacoba acht kinderen. Twee daarvan stier

ven jong, maar zoon Jan (of Jean) en zijn vijf zussen bleven in leven. Van de zussen 

trouwde er maareen, Maria Catharina, met Joost Taets van Amerongen van Natewisch. 

Daarmee was in ieder geval de relatie met een inheemse adellijke familie gelegd. De 

Taetsen behoorden tot de oude Utrechtse geslachten. Jean Antoine maakte dit succes 

niet mee. Hij stierf begin 1735, toen de kinderen nog minderjarig waren. Zijn dertienjari

ge zoon werd de volgende heer van Guincourt. Deze volgde de militaire voetstappen 

van zijn voorgeslacht. Hij had inmiddels de rang van kapitein bereikt, toen hij in sep

tember 1754 trouwde met de Groningse burgemeestersdochter Gerhardina de Valcke. 

De bruid moest nog 17 worden, hij was bijna 33. Ze kregen zes kinderen, vijf jongens en 

een meisje. Slechts twee bereikten de volwassen leeftijd: Jan Anthony en zijn jongere 

broer Pompejus. 

Een jonge militair 

Jan Anthony werd op 21 oktober 1756 in Utrecht geboren. Tien dagen later ontving hij in 

de Jacobikerk het doopsel. De Utrechtse Jacobikerk behoorde net als de Dom tot de 

Gereformeerde gemeente. Beide ouders waren daar lidmaat van. Ook de vernederland

sing van de traditionele D'Averhoultvoornamen in Jan Anthony wijst op volledige inte

gratie van de familie in de Nederlandse samenleving. De opmerkelijke voornaam van 

zijn broertje, Pom

pejus, kwam zowel 

in de familie De 

Valcke als in de fa

milie Hoeufft voor. 

De militaire loop

baan van vader 

Jean leidde er toe 

dat Jan Anthony 

zijn jeugd in ver

schillende steden 

doorbracht, te we

ten Utrecht, Zut-

phen en Groningen. 

Vader D'Averhoult 

zag zijn ambities in 

1766 bekroond met 

De Jacobikerk in Utrecht, olieverf op doek door Isaac Ouwater (1750-1793), 1780. Centraal Museum, inv. nr. 
20897. In deze kerk werd Jan Anthony d'Averhoult op 31 oktober 1756 gedoopt. De oorspronkelijk middeleeuw
se parochiekerk behoorde sinds de late zestiende eeuw tot de Gereformeerde gemeente, later de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Foto Centraal Museum. 
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een bevordering tot luitenant-kolonel. '6 Twee jaar later kreeg hij een mooie opsteker, 

toen twee hoge edelen uit de Oostenrijkse Nederlanden, Charles de Croy, hertog van 

Aremberg en Aarschot en Charles Joseph de Mérode, graaf van Montfort, verklaarden 

dat Jean d'Averhoult uit een huis 'd'ancienne noblesse militaire' stamde, dat ook in de 

Zuidelijke Nederlanden steeds een positie in de adellijke organen had ingenomen. r Zij 

doelden daarmee op de andere linie die onder de Bourgondiërs en de Habsburgers 

gediend had. Deze aanbeveling en evenmin een brief waarin enkele Utrechtse edelen 

de familie als adellijk beschouwden, leidden echter niet tot de gewenste toelating tot 

de ridderschap en daarmee tot de Statenvergadering. 

Privé had Jean d'Averhoult grote problemen. Zijn huwelijk met de veel jongere 

Gerhardina was ongelukkig en uiteindelijk liet hij haar in 1770 in het Utrechtse 'verbe-

terhuijs' opsluiten, waarvoor hij de noodzakelijke toestemming van het Utrechtse 

stadsbestuur had verkregen. n Zijn ongetrouwde zusters ontfermden zich over de kin

deren. Jan Anthony kreeg daardoor een sterke band met zijn tante Josina Benjamina. 

Kort na de dood van haar man in 1773 kwam Gerhardina vrij op verzoek van haar eigen 

familie. 

Een jaar na de dood van zijn vader startte Jan Anthony zijn militaire loopbaan. Hij 

begon als kornet in het cavalerieregiment Van Eek. Zijn broer ging als adelborst bij de 

marine. Het was indertijd heel gebruikelijk om als tiener dienst te nemen. Adellijke jon

gens hadden nog een lange weg voor zich om carrière te kunnen maken, bij voorkeur 

geholpen door familieleden. Voor Jan Anthony en Pompejus was het lastig dat hun 

vader niet meer als voorspraak kon dienen, maar ze hadden voldoende invloedrijke 

familieleden die hen konden steunen. Zo was oom Pompejus de Valcke lid van de Admi

raliteit van Harlingen, een van de provinciale marinebesturen. 

Connecties konden de jongens wel gebruiken, want de Nederlandse samenleving uit 

het midden van de achttiende eeuw hing daarvan 

aan elkaar. " In 1747 werd Willem IV op erfelijke 

basis stadhouder van alle Nederlandse provincies, 

met verregaande bevoegdheden. Na zijn vroegtij

dige dood kon zijn driejarige zoontje hem als 

Willem V opvolgen onder regentschap van de 

weduwe, prinses Anna van Hannover, dochter van 

de Engelse koning George II. Na haar dood nam 

hertog Ludwig van Brunswijk-Wollfenbüttel het 

regentschap over. Ook nadat Willem V in 1766 

Portret van Josina Benjamina d'Averhoult (1724-1807), dekverf 

op papier door onbekende kunstenaar, vóór 7785. Particuliere 

verzameling. Josina Benjamina was een jongere zuster van de 

vader van Jan Anthony d'Averhoult. Sinds zij hem in zijn jeugd 

had opgevangen had zij een sterke band met haar neef. Zij week 

met hem uit naar Frankrijk en keerde na zijn dood terug naar 

Utrecht. Foto Iconografisch Bureau. 
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meerderjarig was geworden, hield deze grote invloed. Willem IV en Willem V lieten hun 

bevoegdheden in de verschillende provincies uitoefenen door luitenant-stadhouders. 

Deze zetbazen deden onder meer voordrachten voor de benoemingen die stadhouder 

rechtens mocht doen. Vooral de luitenant-stadhouder in de provincie Utrecht, Willem 

Nicolaas Pesters, was berucht om zijn vriendjespolitiek.20 Van hem afhankelijke regen

ten beheersten de stadsbesturen. 

In het leger had de stadhouder, als opperbevelhebber, nog sterkere benoemingsrech

ten dan in het bestuur. Bevordering liepen daar via de hertog van Brunswijk. Zo ook die 

van Jean d'Averhoult tot luitenant-kolonel in 1766. Zoon Jan Anthony doorliep de ran

gen na zijn dienstneming in 1774. Na kornet werd hij luitenant bij het regiment Van Eek 

en vervolgens ritmeester bij een ander cavalerieregiment, Van Tuyll van Serooskerken. 

In het leger viel D'Averhoult op door zijn capaciteiten als ruiter en zijn goede beheer

sing van de Franse taal. De loopbaan van zijn broer Pompejus werd in de knop gebro

ken, doordat hij begin 1780 de dood vond op zee. 

Vaandrig van Turkije 

Jan Anthony d'Averhoult brak zelf zijn militaire carrière af door in 1785 ontslag te 

nemen. Mogelijk had dat te maken met de politieke ontwikkelingen die de Republiek 

beroerden. Leidende kringen in de Republiek sympathiseerden met de Amerikaanse 

Vrijheidsoorlog. Amsterdamse kooplieden verdienden daar ook nog eens goed aan door 

wapens aan de rebellen te leveren via de Nederlandse koloniën in het Caraïbisch 

gebied. Toen de Britse regering daarvan bewijzen in handen kreeg, verklaarde ze eind 

1780 de oorlog aan de Republiek. De strijd verliep catastrofaal voor de Nederlanders 

door het enorme verschil in maritieme kracht. Willem V, die steeds had gewaarschuwd 

tegen een confrontatie met Engeland, kreeg de schuld. Als zoon van een Engelse 

koningsdochter werd hij in een verradersrol geduwd. Het door hem gecommandeerde 

leger, dat uit Britse en Duitse huurlingen bestond, werd als onbetrouwbaar gezien. Dat 

dit leger loyaal was aan de stadhouder, is eveneens twijfelachtig. Zo meende Jan 

Anthony d'Averhoult eind 1783 dat wel tweederde van het leger uit pure ontevreden

heid tegen de prins was. ~' De opmerking is veelzeggend voor de kritische houding die 

D'Averhoult ontwikkelde. Hij bewoog zich in oppositionele kringen, onder meer als lid 

van de Vrijmetselaarsloge "De Edelmoedigheid", waartoe ook de Overijsselse edelman 

Joan Derk van der Capellen tot den Pol behoorde, die de aandacht had getrokken door 

zijn tegendraadse stellingname in de Staten van Overijssel. 

In het najaar van 1781 had deze Van der Capellen de gevoelens van onzekerheid over 

stadhouder en leger verwoord in een anoniem pamflet onder de titel Aan het volk van 

Nederland. Hij riep op tot volksbewapening. De in verval geraakte schutterijen moesten 

herleven en daarnaast dienden de burgers zich te oefenen in wapengebruik via op te 

richten exercitiegenootschappen. Kern van deze beweging werd de stad Utrecht, waar 
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Glazen bokaal van de burgercompagnie Turkije, T/S'j. Centraal 

Museum, inv. nr. 2o8gj. De Utrechtse schuttersvendels (of bur

gercompagnieën) bezaten eigen glazen voor feestelijke bijeen

komsten van de officieren. De glazen waren voorzien van de 

symbolen van de vendels. Hier staat in het midden de Turkse 

halve maan en langs de rand het opschrift 'HET WELVAREN VAN TUR-

KIJEN EN AL DIE HET WEL MET HAAR MENEN. ' Foto Centraal Museum. 

in 1783 eerst de schutterij werd hersteld. Die 

bestond uit acht vendels op basis van de stadswij

ken, die kleurrijke namen droegen als Bloedkuyl, 

Papenvaandel en Turkije, herinneringen aan de 

strijd tegen Spanje van twee eeuwen eerder. 

Vervolgens was een exercitiegenootschap Pro 

Patria et übertäte opgericht, dat belangstellenden 

uit het hele land en zelfs daarbuiten trok. Het werd 

de speerpunt van een nationale revolutionaire 

beweging, de Patriottenbeweging, die zich teweer 

stelde tegen het bestaande bestuurssysteem van 

een met de stadhouder heulende regentenkliek. 

Daarvoor in de plaats moest een op volksinvloed 

en nationale eenheid gebaseerde regering komen. 

De Patriottenbeweging is wel geplaatst in het kader van de Democratische Revolutie, 

die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan de samenleving ingrijpend veranderde, 

te beginnen met de onafhankelijkheidsstrijd van de Amerikaanse kolonisten en uitlo

pend op de Franse Revolutie. De ontwikkelingen in Nederland vormden daarin een ver

bindende schakel.2- De internationale relaties sloten aan bij traditionele verbindingslij

nen. De Oranjes en hun aanhangers waren al sinds de zeventiende eeuw pro-Engels en 

anti-Frans geweest, terwijl hun tegenstanders op zijn minst een positievere kijk op het 

koninkrijk der Lodewijken en een veel kritischer benadering van Albion hadden. In het 

revolutietijdvak zoals zich dat vanaf 1773 ontwikkelde, was Frankrijk de steunpilaar voor 

de revolutionairen. De regering liet zich vooral leiden door machtsoverwegingen, het 

beschadigen van Engeland, maar individuele Fransen vochten uit idealisme mee aan de 

zijde van de Amerikanen, waaronder een ver familielid van Jan Anthony d'Averhoult: 

Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Motier, markies de La Fayette. 

Dat Utrecht de kern werd van de patriotse revolutie, is toe te schijven aan twee facto

ren. Het stadhouderlijk bewind was hier door het optreden van Pesters veel meer ge

haat dan elders. Daarbij beschikte de revolutionaire beweging in Utrecht over een vast

besloten leiding. De belangrijkste aanvoerder was een rechtenstudent uit Ceylon, 

Pieter Quint Ondaatje, zoon van een Tamil en een Nederlandse. De beweging beschikte 

in het exercitiegenootschap overeen gewapende arm, had een eigen tijdschrift, De Post 

van den Neder-rhyn, en had een duidelijk politiek programma. Dit programma, dat een 
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Oefening van het exercitiegenootschap 'Pro Patria et übertäte' op het grasveld van het Sterrenbos te Utrecht, 7783-1787, olieverf op 

doek door onbekende Noord-Nederlandse schilder, Centraal Museum, inv. nr. 2290. Omdat de schutterij onder bevel stond van 

vroedschapsleden organiseerden patriotse burgers zich in een vrijcorps of exercitiegenootschap, 'Pro Patria et Libertate' (Voor 

Vaderland en Vrijheid). Zij hielden oefeningen in het Sterrenbos ten westen van de stad. Foto Centraal Museum. 

stedelijk bestuur met volksinvloed beoogde, werd in het voorjaar van 1784 vastgelegd 

in een democratisch concept-reglement, dat mede door Ondaatje was geschreven. In 

een handtekeningenactie betuigden 1215 burgers hun steun aan dit initiatief. 

Jan Anthony d'Averhoult, die als ambteloos burger was teruggekeerd naar zijn geboor

testad, sloot zich bij de revolutionaire beweging aan. In 1785 werd hij vaandrig van het 

vendel Turkije. Dat jaar was cruciaal voorde patriotse revolutie. In maart belegerde een 

volksmenigte het Utrechtse stadhuis, waar Ondaatje met de vroedschap onderhandel

de over het terugtrekken van een onwelgevallige benoeming. De vroedschap liet zich 

intimideren. Na het terugkeren van de rust probeerde het stadsbestuur de hervormin

gen op de lange baan te schuiven, maar aan het eind van het jaar mobiliseerde On

daatje opnieuw een volksmenigte om de regenten te dwingen het democratische be

stuursreglement binnen drie maanden in te voeren. Nadat een van de burgemeesters 

in elkaar was geslagen, gaven de bestuurders toe, maar de Staten van Utrecht verklaar

den de onder dwang genomen maatregel ongeldig. De revolutionairen hielden echter 

vast aan de toegezegde datum van invoering op 20 maart 1786. Opnieuw kwam een 

volksmenigte samen, ondanks een verschrikkelijke sneeuwstorm. Een minderheid bin

nen de vroedschap bleek bereid om de schutters de eed af te nemen op het nieuwe 

reglement, samen met een commissie uit burgerij en schutterij, waartoe ook Jan 
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Anthony d'Averhoult behoorde. Weigeraars binnen de schutterij werden stevig onder 

druk gezet. Zo vroeg D'Averhoult, inmiddels luitenant in het vendel Turkije, een luite

nant van De Bloedkuyl met klem de eed af te leggen. Toen deze dat afwees, kreeg hij 

het advies op te stappen, omdat hij anders "aan grootere onaangenaamheden konde 

blootgesteld raaken.":* 

Revolutionair bestuurder 

In een sfeer van toenemende intimidatie tussen patriotten en orangisten probeerde de 

vroedschap tijd te rekken. Tevergeefs, want in de loop van de zomer escaleerde de zaak. 

Op 2 augustus 1786 greep de schutterij de macht en zette de vroedschap af. Slechts 

zeven, allen patriotsgezinde regenten, konden blijven en legden de eed af op het nu 

ingevoerde democratische bestuursreglement. Voor de overige 33 zetels werden vol

gens de regels van dit reglement verkiezingen gehouden ondertoezicht van de schutte

rij, waarvan Jan Anthony D'Averhoult woordvoerder was. Hij behoorde zelf tot de 

nieuwgekozen leden en legde samen met zijn collega's op 28 augustus plechtig de eed 

af. De vroedschap bleef incompleet, omdat verschillende gekozenen hun benoeming 

Beëdiging op de Neude te Utrecht, olieverf op doek door onbekende Noord-Nederlandse schilder, 1786-1800, Centraal Museum, inv. 

nr. 2291. De vijftien op grond van het democratische regeringsreglement gekozen leden van de vroedschap legden de eed op dit 

reglement afin een speciaal gebouwd vrijheidstempeltje op de Neude. Geüniformeerde schutters houden de wacht. Foto Centraal 

Museum. 
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niet aanvaardden. Van degenen die wel zitting namen, werden soms de bestuurlijke 

capaciteiten betwijfeld. D'Averhoult maakte echter op medebestuurders, aanhangers 

en politieke tegenstanders een gunstige indruk. Hij wordt omschreven als ontwikkeld, 

intelligent en rondborstig.'4 Bovendien was zijn reputatie als bekwaam officier in zijn 

voordeel, dit ondanks een lichamelijk handicap, die hem de spotnaam 'Scheefnek' ople

verde. 2S D'Averhoult stond bekend als een goed spreker, maar ook als iemand die veel 

vloekte.-6 

De stadhouder en de hem welgezinde Staten van de provincie accepteerden de machts

wisseling niet. De Staten weken uit naar Amersfoort, waar ook Willem V regelmatig 

vertoefde. De stad Utrecht vormde samen met de andere revolutionaire steden Wijk bij 

Duurstede en Montfoort een alternatieve Statenvergadering, de 'Pretense Staten', 

waartoe ook enkele revolutiegezinde edelen toetraden. Tot deze uitzonderingen bin

nen de grotendeels oranjegezinde adel behoorden de neven Taets van Amerongen, 

familieleden van D'Averhoult. Hijzelf was afgezant van de stad Utrecht in de 'Pretense 

Staten'. Daarmee verwezenlijkte hij als revolutionair de oude adelsdroom van de fami

lie: toetreding tot een Nederlands provinciebestuur. 

Welk van de rivaliserende Statenvergaderingen aan het langste eind zou trekken, was 

van groot belang voor het verloop van de revolutie in de Republiek als geheel, aange

zien inmiddels drie van de zeven provincies de patriotse zaak waren toegedaan 

(Holland, Overijssel en Stad en Lande van Groningen) en drie de stadhouder trouw 

waren (Gelderland, Zeeland en Friesland). Willem V had in het oosten van de provincie 

Utrecht een aanzienlijke troepenmacht samengetrokken tegen de drie revolutionaire 

steden. Zoals gebruikelijk aarzelde hij echter om in te grijpen. Hij had Den Haag inmid

dels verlaten en hield hof in Nijmegen. Hij was regelmatig in Amersfoort, waar zijn ver

trouweling Joost Taets van Amerongen van Natewisch schout was. Deze oom van 

D'Averhoult was in tegenstelling tot zijn verwanten in de revolutionaire Statenverga

dering een tegenstander van de revolutie. De politieke tegenstellingen gingen dwars 

door families heen. Dat kon leiden tot heftige ruzies, wat ook in dit geval gebeurde. Zo 

liet Jan Anthony d'Averhoult zich in de zomer van 1785 ontvallen dat zijn oom een 

schurk was.27 

In de dreigende situatie was D'Averhoult militaire kennis buitengewoon nuttig. Als lid 

van de Commisssie voor het Defensiewezen stelde hij voor een corps scherpschutters 

opte richten. Deze 'Utrechtsche Jagers', die net als het stadhouderlijke leger waren uit

gerust met enkelschoots vuursteengeweren, voorzien van bajonet, vormden een nutti

ge aanvulling op de schutterij bij een eventuele verdediging tegen een stadhouderlijke 

aanval. D'Averhoult pleitte ook met succes voor een waarschuwingssysteem, waarbij 

degene die het eerst vijandelijke troepen zag aankomen een flinke beloning zou krij

gen. Hij toonde zich ook op niet-militair terrein een actief en politiek bewust bestuur

der. Zo deed hij begin januari 1787 met enkele anderen het voorstel om ambtenaren en 

officieren een loyaliteitsverklaring aan de gekozen vroedschap te laten afleggen. Op 
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weigering zou ontslag staan. Een maand later bracht een commissie met onder andere 

D'Averhoult verslag uit met de mededeling dat vrijwel iedereen aan de wens had vol

daan. 

De aanwezigheid van de stadhouderlijke troepen op zo'n 15 kilometer afstand bleef het 

grootste gevaar voor het revolutionaire bewind. Half april drong de militaire commis

sie, waarin D'Averhoult zitting had, bij de vroedschap aan op versterkte wachten bij de 

stadspoorten. Het plan, dat tevens de werkloosheidsbestrijding diende, werd door de 

vroedschap overgenomen. Vals alarm en een oefening aan het eind van de maand de

den de spanning tot grote hoogte stijgen. Nadat de Staten van de provincie Gelderland 

de Statenvergadering in Amersfoort steun hadden toegezegd, deden de Staten van 

Holland hetzelfde voor het revolutionaire provinciebestuur in Utrecht en beloofden 

onmiddellijk militair in te grijpen bij een aanval. De Staten in Amersfoort, in de Staten-

Generaal nog steeds de wettige vertegenwoordiging van de provincie Utrecht, vatten 

dit weer als aantasting van de soevereiniteit op. 

Held aan het water 

Voor het stadhouderlijke kamp was het duidelijk dat er nu moest worden ingegrepen. 

Anders zou het stadhouderlijk gezag ongeloofwaardig worden en de provincie Utrecht 

aan de kant van de revolutie komen met fatale gevolgen voor de meerderheid in de 

Staten-Generaal. Op 9 mei 1787 was het zo ver. Om vier uur 's ochtends trok een Infan

terieregiment onder bevel van kolonel Frederik Adriaan graaf van Efferen vanuit het 

zuidoosten van de provincie op naar de stad. Het was een slecht bevoorrade eenheid 

van 750 grotendeels onervaren soldaten. Tegen elf uur splitste het regiment zich bij 

Driebergen, ruim 15 kilometer ten oosten van Utrecht in tweeën. Het kleinste deel trok 

in een noordelijke boog om de stad heen en bezette een aantal dorpen. De hoofdmacht 

boog af naar het zuiden met als doel de sluis van Vreeswijk aan de Lek, een doel dat 

alleen bij Van Efferen zelf bekend was. Deze sluis, bezit van de stad Utrecht, was essen

tieel voor de stedelijke economie, omdat zij de scheepsverbinding met de Rijn beheer

ste. 

Rond het middaguur ontving de drossaard van Vreeswijk, Gerardus Anthony Visscher, 

het bevel de sluis over te geven. Hij begaf zich naar Utrecht voor spoedoverleg met de 

vroedschap, waar hij zelf lid van was. De stadsbestuurders besloten de sluis te verdedi

gen. Vrijwilligers meldden zich aan, zowel Utrechtse schutters als revolutionairen uit 

Holland en Gelderland, die zich in de stad bevonden. Deze zogeheten auxiliairen telden 

bij elkaar zo'n 200 man. D'Averhoult verklaarde zich bereid het bevel op zich te nemen. 

Hij kreeg de opdracht om met de auxiliairen, het corps jagers (30 in getal) en 20 artille-

risten, die over drie lichte kanonnen (drieponders) beschikten, naar Vreeswijk op te ruk

ken en er voor te zorgen "dat Stads territoir niet gevioleerd wierde." '8 D'Averhoult liet 

de geschutsstukken laden en pointeren, richten voor een bepaalde afstand, normaal 
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Het gevecht bij Vreeswijk, anonieme gravures, eind achttiende eeuw, HUA, Coll. beeldmateriaal, H.A., 5. 87.7. Het treffen vond 
plaats na het invallen van de duisternis, maar om het beeld duidelijker te maken, beeft de tekenaar de gebeurtenis eerder op de 
dag weergegeven. 

gesproken 150 meter. De stukken werden op wagens geladen en om half zeven 

's avonds vertrok de eenheid door de Tolsteegpoort over de weg langs de Vaartse Rijn 

richting Vreeswijk. 

D'Averhoult had de operatie goed onder controle. Hij liet de poort achter zich sluiten, 

om te voorkomen dat prinsgezinden informatie zouden sturen en nog meer om te voor

komen dat een enthousiaste menigte het korps zou begeleiden en de campagne in de 

war zou schoppen. Hij stuurde de jagers als verkenningseenheid vooruit. Daarbij moest 

hij het commando nog snel wisselen, omdat de aanvoeder zich in een herberg moed 

aan het indrinken was. D'Averhoult verving hem door Cornelis Govert Visscher, een jon

gere broer van de Vreeswijkse drossaard. De bevelhebber verdeelde de 200 auxiliairen 

over vier eenheden, elk bestaande uit twee pelotons van 25 man. De pelotons mar

cheerden over de volle breedte van de weg achter elkaar, met twee geschutsstukken 

achter het eerste peloton en het derde net voor het laatste peloton, dat samen met het 

zevende een achterhoede vormde om bij een eventueel treffen een reserve te hebben. 

Intussen bereikte Van Efferen het dorp Jutphaas, enkele kilometers noordelijk van 

Vreeswijk aan de Vaartse Rijn gelegen. Hij liet daar drie compagnieën achter en trok 

met de overige vier naar Vreeswijk, waar ze tegen achten aankwamen, snakkend naar 

rust na een mars van bijna 50 kilometer. Daar kwam niets van, omdat uit Jutphaas het 

bericht kwam dat vanuit Utrecht troepen naderden. De militairen kregen het bevel zich 

op Vreeswijk terug te trekken. De Utrechtse verkenners meldden deze terugtocht aan 
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D'Averhoult, waarop deze vreesde dat er sprake was van een hinderlaag. Hij liet 

Jutphaas huis voor huis doorzoeken alvorens door het dorp te trekken. Het was inmid

dels kwart voor negen en volkomen donker.29 

Terwijl de mannen van D'Averhoult door Jutphaas trokken, marcheerde Van Efferen 

zijn terugtrekkende compagnieën tegemoet. Na de vereniging van beide eenheden 

stelde hij zijn dodelijk vermoeide soldaten in slagorde op. D'Averhoult, die erop had 

gerekend dat zijn tegenstander zich op Vreeswijk zou terugtrekken, was totaal verrast 

door deze manoeuvre. Tegen tienen ontmoetten de troepen elkaar op de negen meter 

brede zandweg, die ingeklemd lag tussen de Vaartse Rijn en een moerassig elzenbos. 

D'Averhoult liet zich echter niet van de wijs brengen en sprak zijn soldaten toe met de 

woorden: "Mannen, zijt nu bedaard. Om myn pal staan kunt gy staat maakenjen indien 

gy my een voet ziet te rug deinzen, schiet my dan vry neder!"30 Hij liet schootsveld vrij

maken en de twee kanonnen uit de voorhoede schietklaar maken. Hij haalde de voor

uitgeschoven jagers terug naar de rechterflank. De rest liet hij in colonne staan. De 

hoorbare voorbereidingen verontrustten de stadhouderlijke troepen, maar ook de 

eigen achterhoede, die deserteerde en verhalen over een gruwelijke slachting in de 

stad verspreidde. Aan de voorzijde wist D'Averhoult de rust te bewaren, ook toen daar 

paniek uitbrak na het begin van de aanval door de tegenstander. Daarbij sneuvelden 

twee van D'Averhoults mannen: kanonnier Robertus van der Vlerk en de net benoemde 

jagercommandant Cornelis Govert Visscher. De schok was groot, maar door krachtig 

optreden wist D'Averhoult zijn mannen te kalmeren en te bewegen terug te schieten. 

De stadhouderlijke soldaten, die de overwinning al dachten binnen te hebben, schrok

ken vreselijk en zetten het op een lopen. Anders dan zijn opponent wist Van Efferen de 

paniek niette bezweren. Zijn soldaten vluchtten naarde rivier de Lek. Een deel trok over 

de dijk naar de uitvalsbasis Rhenen, anderen staken de rivier over, waarna ze door 

Hollandse troepen gevangen werden genomen. 

D'Averhoult overzag in het donker de massaliteit van de vlucht niet en vreesde een hin

derlaag. Hij zette geen achtervolging in, maar trok zich terug op Jutphaas. Daar wacht

te hij op versterkingen, die in de loop van de nacht kwamen. Met seinschoten liet hij 

Hollandse hulptroepen waarschuwen die de volgende dag in Utrecht arriveerden. Die 

ochtend achtte D'Averhoult de situatie veilig genoeg om Vreeswijk binnen te trekken. 

Daar viel hem de rijke buit van zijn tegenstander in handen, die met karrenvrachten 

naar Utrecht werd gebracht, 's Avonds keerde D'Averhoult naar de stad terug, waar 

hem een heldenontvangst ten deel viel. Door een groep revolutionairen dusdanig te 

motiveren dat zij een beroepsleger konden verslaan, bracht D'Averhoult de lessen van 

de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, waarin zijn verre neef La Fayette had gediend, in de 

praktijk. Enkele jaren later zou dit concept grootschalig en succesvol worden toegepast 

in de levée en masse van de Franse Revolutie.-,: 
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Van zege naar gevangenschap 

Utrecht en heel het patriotse deel van het land verkeerden in een overwinningsroes. De 

twee gesneuvelden kregen een erebegrafenis en hun met bloed bevlekte sjerpen en 

plukjes haar werden als relikwieën in het stadhuis ten toon gesteld. D'Averhoult was 

een bewierookt bedwinger van de stadhouderlijke agressie. De patriotten haalden de 

volgende maand een politiek succes, toen de revolutionaire Statenvergadering van 

Utrecht werd erkend als de Utrechtse afvaardiging, in plaats van de Amersfoortse Sta

ten. D'Averhoult behoorde tot de delegatie die naar Den Haag afreisde om de provincie 

op landelijk niveau te vertegenwoordigen. Op het Binnenhof kregen de Utrechters ruzie 

met vertegenwoordigers van hun Amersfoortse rivalen.,2 Een van hen, Willem René 

van Tuyll van Serooskerken, werd zo kwaad dat hij zijn degen trok tegen een van de 

tegenstanders. De bedreigde was D'Averhoult, die Van Tuyll uitdaagde vooreen duel in 

het Haagse Bos. " Het liep af met lichte verwondingen en zonder strafvervolging. 

Duelleren was verboden in de Republiek. 

Het duel mocht dan goed zijn afgelopen voor D'Averhoult, met de politieke zaak waar

voor hij stond, ging het een stuk minder. Uiteindelijk bleef toch de Amersfoortse Sta

tenvergadering de erkende vertegenwoordiging van de provincie Utrecht. Ook de mili

taire situatie ontwikkelde zich ongunstig. Van het stadhouderlijke leger was slechts 

één eenheid verslagen. Dat lag aan het verschil in competentie tussen de bevelhebbers 

en ook in motivatie; in numeriek opzicht en in bewapening was de militaire kracht van 

Willem V veel groter. Dat bleek wel toen stadhouderlijke troepen met groot gemak 

Wijk bij Duurstede innamen. Hollandse bescherming was hard nodig, maar de militai

ren die deze provincie stuurde, waren niet van geweldige kwaliteit. Ze stonden sinds 

half juni onder bevel van Frederik, Rijngraaf van Salm, een Duitse avonturier die zijn 

diensten aan de patriotten had aangeboden. D'Averhoult deelde het enthousiasme 

over diens kwaliteiten allerminst en had liever zijn verre neef La Fayette op deze post 

gehad. Het waren echter de Staten van Holland die het beleid bepaalden. Bovendien 

was Franse steun, waarop de patriotten zo zeer hoopten, zeer problematisch. Idealisten 

als La Fayette drongen weliswaar aan op steun aan de Nederlandse revolutionairen, die 

het pro-Britse regime van Willem V bestreden, maar de regering van Lodewijk XVI liet 

zich vooral leiden door financiële overwegingen. De Franse staatskas liet na de Ameri

kaanse Vrijheidsoorlog geen nieuwe interventies toe. 

Dat bleek maar al te duidelijk tijdens de diplomatieke crisis die de zomer van 1787 

beheerste. Prinses Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van Willem V, drong aan op 

een krachtiger beleid. In samenwerking met de Britse gezant bereidde zij een volksop

stand in Den Haag voor. Op 28 juni begaf zij zich incognito naar deze stad om om de 

opstand te leiden. Aangezien zij in een koets met zes paarden reisde, werd zij aan de 

Hollands-Utrechtse grens herkend, in een herberg opgesloten en teruggestuurd naar 
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Het uittrekken der Patriotten uit Utrecht, gravure door C. Balthasar Probst, HUA, Coll. beeldmateriaal, H.A. 5 

87.29. Toen besloten was dat Utrecht zich niet zou verdedigen tegen de oprukkende Pruisen, verlieten veel 

patriotse burgers de stad. In de nacht van 75 op 16 september 77S7 namen zij de wijk naar Amsterdam, van 

waar het verder ging naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. 

Nijmegen. Diep beledigd richtte zij zich tot haar broer, koning Frederik Willem II van 

Pruisen. Deze stelde aan de Staten van Holland een ultimatum. Na weken van diploma

tiek touwtrekken werd het duidelijk dat Frankrijk niet zou ingrijpen. Pruisen kreeg de 

Britse zegen voor een interventie. Op 13 september overschreden Pruisische troepen de 

grens. Twee dagen later besloot de Rijngraaf van Salm om Utrecht te ontruimen. 

Smeekbeden van de lokale bestuurders mochten niet baten. Hen restte slechts de 

vlucht naar Amsterdam. De Pruisen vervolgden hun opmars naar het westen. Zij ont

moetten maar weinig tegenstand. Tot de uitzonderingen behoorde een eenheid onder 

leiding van D'Averhoult, die bij Nieuwersluis aan de Vecht drie Pruisische aanvallen 

wist af te slaan, voordat hij door desertie en gebrek aan voorraden moest capituleren. 

Hij werd als krijgsgevangene naar Utrecht gebracht, waar hij een goede behandeling 

kreeg. Ook bij de Pruisische officieren wist hij respect af te dwingen. Er was sprake van 

dat hij op transport zou gaan naar Wesel, maar dat ging niet door. Zijn vrijheid was zo 

groot dat hij met Franse officieren kon overleggen over dienstname in het Russische 

leger om tegen de Turken te vechten. Uiteindelijk lieten de Pruisen hem vrij en vertrok 

hij naar Brussel, waar hij een woning betrok met zijn tante Josina Benjamina 

d'Averhoult, met wie hij een hechte band had sinds zij hem in zijn jeugd had opgevan

gen. 

In de Oostenrijkse Nederlanden bevonden zich op dat moment grote aantallen patriot-

se vluchtelingen. Na de val van Amsterdam op 3 oktober waren meer dan 5000 mensen 

de Republiek ontvlucht, de meesten over de zuidgrens met als eindbestemming 
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Frankrijk. Het grootste contingent vestigde zich uiteindelijk in de omgeving van 

Duinkerken en St. Omer. Dat was toen nog een Nederlandstalig gebied en het dichtst 

bij de Republiek gelegen, wat aangeeft dat terugkeer naar het vaderland en voortzet

ting van de revolutie aldaar het doel bleef. Een groot deel van de vluchtelingen, zo'n 

2750, kreeg een uitkering van de Franse regering.11 

Naar het land van herkomst 

Ook D'Averhoult trok door naar Frankrijk, maar niet naar het vestigingsgebied van de 

meeste Nederlanders. Hij ging naar voorvaderlijk terrein, het noorden van de Cham

pagne. Nog steeds in het gezelschap van zijn tante vond hij onderdak bij markiezin 

d'Ambly in Charleville, net onder de grens met de Oostenrijkse Nederlanden. In juli 1788 

betrokken zij in die stad een eigen woning. In de omgeving van Charleville zaten wel 

meer Nederlanders, maar D'Averhoult maakte niet echt deel uit van een vluchtelingen-

gemeenschap. Hij gedroeg zich niet als balling, maar zag Frankrijk als zijn nieuwe 

vaderland. Hij verkreeg het staatsburgerschap op basis van zijn oude Franse adeldom. 

Als voornamen hanteerde hij nu Jean Antoine. In zijn door afkomst bepaalde oriëntatie 

op Frankrijk en beheersing van de Franse taal onderscheidde D'Averhoult zich van de 

meeste patriotse vluchtelingen, die alleen al de taal matig tot slecht beheersten. Het 

meest verfranste deel van de Nederlandse samenleving, de adel, had tijdens de revolu

tie in overgrote meerderheid juist de kant van Oranje gekozen. 

In zijn nieuwe vaderland nam D'Averhoult dienst in het leger, waarbij La Fayette en 

Saint-Priest, de Franse ambassadeur in Den Haag, als voorspraak optraden. In februari 

1788 werd hij luitenant-kolonel, drie maanden later kolonel. Hij genoot een inkomen 

van 3000 livres per jaar. Zijn inkomen werd aangevuld door zijn vermogende tante, die 

regelmatig schulden voor hem betaalde.35 Dat hij als protestant weer net als zijn verre 

voorvaderen in het Franse leger kon dienen, was mogelijk  

door een gewijzigd godsdienstbeleid.dat uiteindelijk resul-

teerde in het Edit de Tolérance uit 1787. 
,.,,.•. ... . / • 

*,./, D'Averhoult mocht dan Fransman geworden zijn, hij was 
• ,.?. . . zijn vroegere landgenoten niet vergeten. Net als de andere 

vluchtelingen hield hij zich bezig met de vraag hoe de 

; patriotse revolutie weer op gang kon komen. Hij zag een 
. . . . . Ai 

,.... .,,. , % Franse interventie als enige mogelijkheid. In juli 1788 

• " •/"', 1VY schreef hij aan de patriotse voorman Robert Jan baron van 

0 

' - / 
' '—•• • / •'''•..<•• ^/ 5 ' der Capellen tot den Marsch, die eveneens naar Frankrijk 

/ ' ' " " ''j ' was gevlucht:'Dieu veuille qu'une guerre produisant une 

'///.., j ' Handtekening van Jan Anthony d'Averhoult. Onderhandse akten van 
j ^ ^ schuldbekentenis ten laste van Jean A. d'Averhoult wegens de som van 

400 gulden, 1783, 1786, met aantekeningen betreffende aflossing, 7787, 
1788. HUA, Familiearchief Taets van Amerongen, inv. nr 733. 
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heureuse révolution en Hollande en soit la suite.' '6 Intussen wijdde hij zijn krachten 

aan het leger dat dit geluk zou moeten brengen. Hij deed dit zo goed dat de koning 

hem in het voorjaar van 1789 tot chevalier in de Ordre de Mérite Militaire benoemde.37 

Daarmee kreeg hij dezelfde onderscheiding die Jean Antoine de Bohan, de oom van zijn 

grootvader, van Lodewijk XIV had gekregen voor zijn bijdrage in de strijd tegen koning

stadhouder Willem III. 

Jean Antoine d'Averhoult kreeg zijn onderscheiding in de tijd dat het bewind van 

Lodewijk XVI begon te kraken. De financiële problemen die de Franse regering hadden 

verhinderd de Nederlandse patriotten te hulp te schieten waren dusdanig verergerd 

dat de Etats Généraux waren bijeengeroepen om ruimere middelen te verschaffen. De 

discussies over de wijze van stemmen escaleerden steeds verder. Bij stemming per 

stand zouden geestelijkheid en adel het voor het zeggen hebben, bij stemming per 

hoofd zou de dubbel afgevaardigde Derde Stand het met enkele verlichte edelen en 

geestelijken redden. Tot die verlichten onder de bevoorrechte standen behoorden La 

Fayette en zijn verre neef, de kersverse Fransman Jean Antoine d'Averhoult. Beiden 

heren waren inmiddels goed bevriend geraakt. 

Frans parlementariër 

In de turbulente ontwikkelingen die zich ontvouwden na de bestorming van de Bastille 

op 14 juli 1789 positioneerden de twee vrienden zich als voorstanders van een gematig

de koers. Ze waren in juli 1791 

betrokken bij de oprichting van de 

Club des Feuillants, een organisatie 

die zich sterk maakte voor een 

constitutionele monarchie. La 

Fayette was de leider van de rech

tervleugel en D'Averhoult, die in 

de club een prominente rol speel

de, steunde hem daarin. Vanaf 

september 1791 kon D'Averhoult 

zijn overtuiging uitdragen in de 

Assemblée Législative, het Franse 

Portret van Jan Anthony d'Averhoult (1756-

1792), olieverf op doek door Louis Leopold 

Boilly (1761-1845), 1792. Centraal Museum, 

inv. nr. 22584. Het schilderij is gemaakt ter 

gelegenheid van D'Averhoults verkiezing tot 

voorzitter van de Franse Wetgevende 

Vergadering. Hij staat afgebeeld met de 

voorzittersbel in de hand. Foto Centraal 

Museum. 
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parlement, waarin hij door het departement van de Ardennen was gekozen. Van dit 

nieuwe departement, dat bij de nieuwe indeling van 1789 uit de noordelijke delen van 

deChampagne was gevormd, was hij ruim eenjaar lang bestuurder geweest, als lid van 

het departementale directoire. 

In de Legislative trok D'Averhoult de aandacht door krachtig te pleiten voor een oorlogs

koers. In de Franse politiek ontstond toenemende vrees dat de émigrés, de uitgeweken 

edellieden onder leiding van 's konings broers, in het buitenland een contrarevolutie 

voorbereidden onder bescherming van met name keizer Leopold II, de broer van konin

gin Marie-Antoinette. De bij Varennes verhinderde poging van het koningspaar om 

Frankrijk te verlaten had Lodewijk XVI ernstig gecompromitteerd. De overtuiging won 

veld dat de revolutie alleen te redden was door een preventieve aanval op de in het bui

tenland verkerende vijanden. Voor de linkerzijde in het parlement, de Jacobijnen, kwam 

daar nog bij dat ze de revolutie wilden exporteren. Voor de rechtse Feuillants was dit 

argument een gruwel, maar toch had D'Averhoult een vergelijkbaar motief. Voor hem 

was oorlog de enige mogelijkheid om de revolutie in zijn geboorteland opnieuw te laten 

uitbreken. Al in 1788 had hij dat geschreven en na zijn intrede in de Franse politiek 

waren hij en La Fayette aanspreekpunt voor de Nederlandse ballingen om een oorlog 

tegen de Republiek te bepleiten. De Franse koning, van wie D'Averhoult nog steeds een 

groot aanhanger was, had zo zijn eigen redenen om voor de oorlog te zijn: hij hoopte 

dat Frankrijk die zou verliezen, waardoor een einde zou komen aan de revolutie.iS 

In dit ingewikkelde complex van meningen en belangen kon D'Averhoult scoren met 

een voorstel dat de koning aan de Duitse vorsten een ultimatum moest stellen om aan 

de activiteiten van de émigrés een einde te maken. Zo niet, dan zou het Franse leger 

binnenvallen. In zijn betoog verwees D'Averhoult naar het lot van de Nederlandse 

patriotten in 1787. Zijn voorstel, ingediend op 27 november 1791, werd twee dagen later 

met enkele amendementen aangenomen en door de koning als decreet ondertekend. 

D'Averhoult schrok van zijn eigen succes, toen de oorlog daadwerkelijk dichterbij kwam 

en de politiek radicaliseerde.3" De populariteit die hij met zijn initiatief had verkregen, 

resulteerde in de ruime meerderheid waarmee hij op 8 januari 1792 tot voorzitter van 

de Assemblée Législative werd gekozen. Het voorzitterschap van de vergadering was 

roulerend; het duurde twee weken voordat de volgende functionaris de positie over

nam. Josina d'Averhoult was zo trots op haar neefje dat ze bij de populaire schilder 

Louis Boilly een portret van hem liet maken, in zijn functie van parlementsvoorzitter.40 

Hij staat daar afgebeeld met de voorzittersbel in de hand en de parlementstribune op 

de achtergrond.4I Voor hem op tafel ligt de Franse grondwet uit 1791. Een opmerkelijk 

element is dat D'Averhoult de orde van militaire verdienste draagt die Lodewijk XVI 

hem had toegekend. Deze orde was in de zomer van 1791 vervangen door een nieuwe 

decoratie. De geportretteerde draagt dit nieuwe lintje, want het is rood; als protestant 

had hij driejaar eerder een blauw lintje gekregen.4-

Ook andere Nederlanders wentelden zich in de glorie van hun oud-landgenoot. De nor-
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maal gesproken contra-revolutionaire Utrechtsche Courant schreef verschillende malen 

over de vroegere plaatsgenoot die het zo ver had gebracht in een vreemd land. Een 

zekere Hollandus, vermoedelijk het pseudoniem van een Nederlandse balling, schreef 

een lofdicht. 

"Thands vindt uw' Deugd haar loon: Thands zijt gij Eerste Tolk 

En Eersten Palinuur van 't vrije Heldenvolk! 

Mögt onder uw bestier den Troon der Heerschzucht vallen! 

Zijn wij van U beroofdt, Bataafsche Heldentelg! 

Toch blijft uw' Eer gevest, in 't hart der dappre Belg! 

Mist Neerland d'Averhoult-Men kendt uw' Deugd bij Ga'len!'"" 

Het was wel heel duidelijk dat de Nederlandse ballingen de nieuwe voorzitter als hun 

eerste tolk zagen. Als parlementariër genoot hij groot aanzien onder de vluchtelingen. 

Hij was erelid van de in Duinkerken 

gevestigde Nederlandsche Unie. 

Vanuit zijn Franse expertise dacht 

hij mee over de politieke toekomst 

van Nederland. Redenerend vanuit 

de Franse constitutie van 1791 was 

hij voor de invoering van een con

stitutionele monarchie, waarbij de 

stadhouder duidelijk omschreven 

bevoegdheden zou krijgen. Niet 

Willem V zelf was de grote boef, 

maar zijn echtgenote en zijn advi

seurs."' 

Het voorzitterschap van hun man 

wekte bij de vluchtelingen hoge 

verwachtingen. Zij probeerden van 

de gelegenheid gebruik te maken 

hun zaak bij het Franse parlement 

te bepleiten. Inderdaad zorgde 

D'Averhoult er voor dat ze in de 

A A N D E N 

P R E S I D E N T 
D E R 

NATIONALE VERGADERING, 
D E N H E E R E 

D ' A V E R H O U L T . 

| k zal, ô Vrijheids Zoon! u mijnen Cijtber wijden, —~ 

U immer, D'AVERKOULT! verheffäa in mijn Zang: 

Gij toch itjt waarlijk vrij; uw Hart is vrij van dwang; 

Gij mag U, ongeftoord. in 'smenfi&fi&^fcleilwtsbüßen. — 

Uw' arm, uw* forfchc arm < gevormt tot dapper fl rijden —-

Blijv' Vrankrijk ftadg [en dienst: op dat zij vrede erlang' —— 

Op dat de Vrijheid (leeds c'en plaats der trots vervang': '—— 

Zo leeft gij waarlijk viij, Zo zuit gij nimmer Hjdcn.  

Thands vindt uw' Deugi haar loon: — Thands zijt gij Etrße Tolk 

En Ectficn Polirmur van 't vrije Helden volk! 

Mögt onder uw beftier den Troon der Heerschzucht Vallen!...... 

Zijn wij van U beroofde, Bauaffche Keldantefg! 

Tech bÜjft PW' Eer gevest, in 't hart d« dappre Ee!g!. . . . . 

Nk: Ken/and D 'AVEIUICLLT — Men fce$dt uw' Deugd bij Ga'len 1 — 

Ho L LAK 8.3 -!-

Lofdicht op Jean Antoine d'Averhoult, HUA, 
Familiearchief Taets van Amerongen, nr. 
13j. Toen D'Averhoult voorzitter van de 
Wetgevende Vergadering werd, schreef een 
anonieme Nederlandse balling een lofdicht 
op de voormalige landgenoot, van wie veel 
verwacht werd. 
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avond van 19 januari 1792 spreektijd kregen. Ballingenleider Balthasar Elias Abbema 

droeg een stuk voor, dat met luid applaus ontvangen werd. Voorzitter D'Averhoult 

reageerde enthousiast en nodigde de aanwezige Nederlanders uit om gedurende de 

rest van de vergadering tussen de Franse parlementariërs plaats te nemen. Een afge

vaardigde van het departement Nord, waarde meeste Nederlanders verbleven, stelde 

voor om de rede van Abbema eervol in het verslag vast te leggen. De Vergadering 

besloot het verzoek om steun te bepleiten bij het Comité de Liquidation.!' Uiteindelijk 

was het resultaat teleurstellend: de uitkeringen aan de ballingen gingen niet omhoog 

en de oorlog tegen het regime van Willem V kwam er voorlopig niet. 

Een kogel in het hoofd 

Wel werd op 20 april 1792 de oorlog verklaard aan de keizer, officieel in diens hoedanig

heid als koning van Bohemen en Hongarije. De aanval richtte zich in de eerste plaats op 

de Oostenrijkse Nederlanden aan de Franse noordgrens. De oorlogsverklaring vond 

plaats in gewijzigde politieke omstandigheden. Anderhalve maand eerder had een 

machtswisseling plaatsgehad in de Législative. De Girondijnen, een radicalere stroming 

die gevormd was rond afgevaardigden uit het departement Gironde, had de leidende 

positie overgenomen van de behoudende Feuillants. La Fayette en D'Averhoult verloren 

nu sterk aan invloed en daarmee raakten de Nederlandse ballingen belangrijke aan

spreekpunten kwijt. Beide mannen zouden steeds meer in de verdrukking komen. De 

oorlog tegen de Oostenrijkers werd niet de verwachte militaire zegetocht en vooral het 

beleg van Lille bracht woede en wanhoop. Die richtte zich met name op de koning met 

zijn dubieuze loyaliteit. Op 20 juni werd het koninklijk paleis, de Tuilerieën, bestormd, 

maar zonder succes. La Fayette, die het Ardennenleger aanvoerde, kwam naar Parijsom 

tegen de aanval te protesteren. D'Averhoult steunde hem hierin en riep zelfs op om de 

indringers van het paleis te vervolgen. De Jacobijnen reageerden furieus. Zij beschul

digden La Fayette ervan een militaire dictatuur te willen vestigen. Zowel hij als 

D'Averhoult hadden de omineuze reputatie aristocraat te zijn. De pogingen van de laat

ste om zijn adellijke afkomst te verbloemen door zijn naam als Daverhoult te spellen 

veranderden daar niets aan. '6 

Toen Pruisen midden juli met de oorlog mee ging doen, verklaarde de Législative 'het 

vaderland in gevaar' en nam de druk op de koning verder toe. Op 25 juli maakte de 

Pruisische eis dat de Fransen zich aan hun koning moesten onderwerpen diens positie 

definitief onmogelijk. Op 10 augustus volgde een tweede en nu wel succesvolle bestor

ming van de Tuilerieën. De monarchie werd buiten werking gesteld en het koningspaar 

werd opgesloten in de Templegevangenis. D'Averhoult kon onder deze omstandighe

den politiek niet meer functioneren. Daags na het Pruisische manifest legde hij zijn 

mandaat als volksvertegenwoordiger neer en vertrok als kolonel van het zevende regi-
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Kerkhof van de Faubourg du fond de 

Civonne in Sedan. Op dit kerkhof buiten 

Sedan is op 2j augustus 1792 lean Antoine 

d'Averhoult begraven. Van het oudste deel 

van het kerkhof het bovenste deel tegen de 

met klimop begroeide muur, zijn slechts 

enkele, onleesbare en omvergevallen graf

stenen over. De op de foto zichtbare grofste-

nen lopen vanaf 1830 naar beneden. Foto 

auteur, 2005. 

ment dragonders naar het front. 

Na het voorlezen van zijn ontslag

brief klonk er op de tribunes 

instemmend applaus. Een eerdere 

ontslagaanvraag was enkele 

maanden tevoren nog geweigerd, nu zag men hem graag vertrekken. Het was echter te 

laat om zich aan de politiek te onttrekken. D'Averhoult had zich zo duidelijk geprofi

leerd dat de radicalisering in Parijs, die zich in snel tempo voltrok, niet zonder gevolgen 

voor hem kon blijven. Toen La Fayette zich na de gebeurtenissen van 10 augustus aan 

de Oostenrijkers overgaf, was ook zijn vriend D'Averhoult in gevaar. In het parlement 

gingen stemmen om op de oud-voorzitter te arresteren vanwege zijn oproep om de 

betrokkenen van de eerste bestorming van de Tuilerieën aan te pakken. Hij werd ervan 

beschuldigd een complotteur tegen de vrijheid te zijn.47 

Op 18 augustus werd een officieel arrestatiebevel in het parlement voorgelezen. Voor 

D'Averhoult bleef slechts de mogelijkheid over om zich net als La Fayette bij de vijand 

te melden. Met een knecht en drie paarden begaf hij zich naar de grens in de buurt van 

Sedan. Hij werd echter aangehouden door drie gewapende boeren, die hem om zijn 

paspoort vroegen. Toen hij dat weigerde, ontstond een handgemeen, waarbij de knecht 

werd overmeesterd. D'Averhoult zelf wist al schietend te ontsnappen. Op een halve mijl 

van de grens nam hij een verkeerde afslag. Vlakbij het dorpje Saint-Mendès kwam hij 

een groep korenmaaiers tegen, die hij net zo inschatte als de boeren aan wie hij eerder 

ontsnapt was. Volgens het verslag dat op 23 en 24 augustus in het parlement onder 

grote belangstelling werd voorgelezen, schoot D'Averhoult zich door het hoofd om niet 

in handen van zijn vijanden te vallen. Merkwaardig is echter dat de verwonding 'au 

sommet de la tête' zat, een wat onhandige plek voor zelfmoord. 's Het schot was in 

ieder geval niet meteen dodelijk. Zwaargewond werd Jean Antoine d'Averhoult naar 

Sedan gebracht, waar hij op 26 augustus stierf in het bijzijn van een Nederlandse 

vriend, Daniël Michiel Cijsbert Heldewier. Deze deed direct aangifte van het overlijden 

bij de stad, samen met de protestantse predikant van Sedan.4'' Deze Ds. Devillepoix 

leidde de volgende dag de begrafenis op het kerkhof van de Faubourg du Fond de 

Givonne. In deze voorstad van Sedan was sinds 1779 de protestantse kerk gevestigd. 

De dood van de oud-parlementariër was groot nieuws. In de Franse pers werd er uitge-
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breid over geschreven en ook de Utrechtsche Courant bleef niet achter. Een brief die 

D'Averhoult kort voor zijn dood had geschreven, werd gepubliceerd en circuleerde in 

revolutionaire kringen.3" Deze gingen zich langzamerhand weer organiseren, aange

moedigd door de oorlog met Frankrijk. Prinses Wilhelmina, die de vernedering van de 

stadhouderlijke troepen door D'Averhoult ruim vijf jaar eerder niet vergeten was, 

schreef met grimmige vreugde aan haar man: 'La fin de Daverhoult est digne de sa vie; 

tous nos Patriotes pourront bien actuellemen recevoir de façon ou d'autre la juste 

récompense de leurs actions.'5I 

Wie wel om hem treurde, was tante Josina. Zij keerde terug naar Utrecht met medene

ming van het schilderij dat zij van haar neef laten maken. Het kwam in haar Utrechtse 

woning te hangen bij de portretten van haar ouders. Na haar dood in 1807 ging het over 

naar haar zuster Maria Catharina, de weduwe van Joost Taets van Amerongen van 

Natewisch, de vroegere schout van Amersfoort die door Jan Anthony d'Averhoult een 

schurk was genoemd. Het stuk bleef in bezit van de familie Taets van Amerongen van 

Natewisch tot het in 1980 aan het Centraal Museum werd vermaakt. ,2 De familie 

D'Averhoult was met Jean Antoine in manlijke lijn uitgestorven. Het pistoolschot in het 

korenveld had een einde gemaakt aan een oud Hugenotengeslacht. 

Gebruikte afkortingen 

HUA Het Utrechts Archief 

FAT Familiearchief Taets van Amerongen van Natewisch 
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