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Voorwoord

De totstandkoming van dit boek heeft een lange voorgeschiedenis. De oorzaak hier-
van ligt voor een gedeelte in de snelle ontwikkeling op het gebied van de computer-
technologie. De mogelijkheden om bronnen op internet te raadplegen groeiden bui-
tenproportioneel naar mate het schrijven van dit boek vorderde. Dit betekende dat 
op een zeer toegankelijke manier veel meer informatie beschikbaar kwam. Dat had 
als gevolg dat het perspectief waarmee de hoofdrolspelers in dit proefschrift worden 
bezien, hier en daar moest worden bijgesteld. Veel dank ben ik verschuldigd aan F. 
Martínez Luna, ma voor de vaardigheden die hij mij heeft aangeleerd om toegang te 
krijgen tot deze internetbronnen waaruit vervolgens veel gegevens zijn verwerkt. Hij 
was keer op keer bereid hulp te verlenen bij het ontwarren van computertechnische 
knopen.

Ik zie dankbaar terug op de plezierige samenwerking met mijn promotor, prof. 
dr. M.R. Prak, die mij veel deskundige adviezen heeft verstrekt en mij voor al te uit-
voerige beschouwingen heeft behoed. Ik ben prof. dr. R.C.J. van Maanen erkentelijk 
voor zijn waardevolle opmerkingen die hij heeft gegeven, nadat hij de eerste versie 
van dit boek had gelezen. Voorts gaat mijn dank uit naar de medewerkers van het 
Regionaal Archief Leiden. Hun steeds bereidwillige hulp heeft mijn zoektocht naar 
de activiteiten van de Leidse Patriotten en Prinsgezinden heel wat gemakkelijker ge-
maakt. Ik bedank daarnaast de medewerkers van het Nationaal Archief in Den Haag, 
de Universiteitsbibliotheek te Leiden, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de 
Universiteitsbibliotheek te Groningen, het Koninklijk Huisarchief in Den Haag, 
het Museum De Lakenhal in Leiden, het Noord-Hollands Archief in Haarlem en het 
Stadsarchief van Amsterdam, die zich in de afgelopen jaren eveneens hebben inge-
spannen om mij de gevraagde bronnen aan te leveren. 

Tenslotte gaat een woord van bijzondere dank naar mr. H. Mous voor zijn onver-
moeibare inzet en zijn kritische opmerkingen ten aanzien van de redactie van dit 
boek.
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1 Inleiding

Op maandag 3 oktober 1774 bruiste de stad Leiden al vroeg van allerlei activiteiten. 
Tweehonderd jaar eerder had op die derde dag in oktober het wassende water de 
Spaanse troepen gedwongen om het beleg van de stad op te breken. Leiden was ont-
zet. Deze bijzondere gebeurtenis wordt sindsdien tot op de dag van vandaag ieder 
jaar herdacht. In 1774 kondigden kanonschoten bij de Witte of Haagse poort en bij 
de Hogewoerdse of Utrechtse poort ’s morgens om negen uur het begin van de her-
denking aan. Op de doffe dreunen volgden het luiden van de klokken en het trom-
petgeschal vanuit de stadhuistoren. Oranjevlaggen wapperden op de torenspits, uit 
een van de ramen van het stadhuis aan de Breestraat en uit de vensters van veel woon-
huizen. In het stadhuis maakten de leden van het stadsbestuur zich op om in een op-
tocht naar de Pieterskerk te gaan. Voorop in de stoet van gezagsdragers liepen aan-
eengesloten de schout, de burgemeesters en de schepenen in hun staatsiegewaden. 
Tezamen vormden zij het hoogste bestuurscollege van de stad, ‘Die van den Gerech-
te’, kortweg het Gerecht genoemd.1 Voor de toegestroomde burgers, boeren en bui-
tenlui was het overduidelijk. Hier schreden de bekleders van het hoogste stedelijke 
gezag naar de kerk. In het gevolg van het Gerecht liepen de leden van de Krijgsraad 
van de Schutterij, het bestuur van de ‘sterke arm’ van de stedelijke overheid. De le-
den van de Kerkenraad, het hoogste bestuurscollege van de publieke of heersende 
kerk in Leiden, kwamen kort na deze stoet in de kerk aan.2 Na binnenkomst namen 
allen de plaatsen in die voor hoogwaardigheidsbekleders waren bestemd, de heren-
banken.3

1    Het woord Gerecht in de betekenis van bestuurscollege wordt hier verder met een hoofdletter geschreven, 
evenals de overige Leidse bestuurscolleges en instellingen, zoals de Vroedschap, de Veertigraad, het College van 
Burgemeesters, de Krijgsraad, de Schutterij en de Binnenwacht.
2    In de 16e, 17e en 18e eeuw bestond er geen onderscheid tussen hervormd en gereformeerd. Beide benamin-
gen werden door elkaar gebruikt voor de toen heersende calvinistische protestantse kerk. Hierna zal verder 
kortweg van de ‘heersende kerk’ worden gesproken.
3    Programma in: LC 1774, nr. 117 (30 september). Verslag in: LC 1774, nr. 119 (5 oktober); NNJ 9 (1774), 1030-
1036; P. Loosjes, Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-
Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat tot den tegenwoordigen tyd, dl. 24, boek 
91 (1772-1774), 358-359; J. Munniks, Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Uit 
egte gedenkstukken onpartydig zamengesteld, dl. 4 (1772-1774), 196-202; Beschrijving der plegtigheden en vreugdebedrijven bij het 
tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden (Leiden 1775) (Knuttel 19090a).

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   9 25-03-14   10:21



10 1 inleiding

De kerkdienst, nog steeds een vast onderdeel van de herdenking van Leidens Ont-
zet, duurde onder leiding van dominee Streso niet minder dan drie uur.4 Tezelf-
dertijd werden er ook in andere kerken herdenkingsdiensten gehouden. Na afloop 
schreed de stoet van hoogwaardigheidsbekleders van de Pieterskerk naar het stad-
huis terug. Daarna volgden om twee en om vijf uur ’s middags nog de herhaling van 
de kanonschoten, het spelen van de klokken en het blazen op de trompet vanaf de 
stadhuistoren. Verder werd de feestviering aan het particulier initiatief overgelaten. 
Na het invallen van de duisternis vergaapten drommen mensen zich aan de versie-
ring en verlichting die verschillende bewoners aan hun huizen hadden aangebracht. 
Veel bekijks trokken de logementen ‘Het Zwijnshoofd’, gelegen aan de Marendorpse 
Achtergracht (nu Van der Werffstraat) tegenover de Lege Werfsteeg, en ‘Het Herenlo-
gement’ aan de voet van de Burcht. De versieringen en illuminaties in ‘Het Zwijns-
hoofd’ hadden de beeltenis van de vroegere bewoner van het huis, Pieter Adriaanszn. 
van der Werff, de legendarische burgemeester tijdens het Beleg van Leiden, als mid-
delpunt. De kastelein van ‘Het Herenlogement’ had de voorkant van de Burcht van 
onder tot boven met lampions laten versieren. Op een doorschijnend scherm waren 
de Leidse Maagd en de Hollandse Leeuw samen met een silhouet van de stad op de 
achtergrond afgebeeld. Al deze decoraties en illuminaties verwezen naar begrippen 
als vrijheid, standvastigheid en trouw aan stad en vaderland. Ogenschijnlijk konden 
de inwoners van Leiden zich hierin wel vinden, maar over de invulling van deze be-
grippen ontstonden enkele jaren later scherpe conflicten, die deze stedelijke samen-
leving diepgaand zouden verdelen en groepen burgers tot collectieve acties zouden 
aanzetten.

Vanwege de bijzondere jubileumviering stond er de volgende dag nog een offici-
ele plechtigheid op het programma. De stoet van Leidse hoogwaardigheidsbekleders 
schreed, in dezelfde samenstelling als de vorige dag, ’s morgens tegen halfelf van het 
stadhuis naar de Catharinagasthuiskerk (nu de Waalse Kerk) aan de Breestraat, waar 
banken rond de preekstoel voor hen waren klaargezet. Het gewone publiek moest 
genoegen nemen met een staanplaats. De in zijn tijd alom bekende Leidenaar Johan-
nes le Francq van Berkheij droeg in de overvolle kerk een door hemzelf geschreven 
dichtwerk voor. In dit gedicht, Het verheerlijkt Leyden, schetste hij in ruim 1600 strofen 
de lotgevallen van de stad in drie tijdvakken, vóór, tijdens en ná het Beleg.5 Voor-
afgaand aan zijn voordracht, na elk gedeelte van zijn dichtstuk en na afloop daar-
van klonk er muziek. Vervolgens overhandigde Berkheij een nieuw gegraveerd por-
tret van de heldhaftige burgemeester Van der Werff met een gelegenheidsgedicht van 
zijn hand aan de heren van het Gerecht. Om halftwee schreed dezelfde stoet weer 
naar het stadhuis terug. Volgens de overlevering was Berkheij een goed spreker en 

4    C. Streso, Kerkreden op het Tweede Eeuwfeest van Leydens Ontzet, uitgesproken in de Pieters Kerk op den III. October  MDCCLXXIV 
(Leiden 1774) (Knuttel 19046); A.J. Kret, ‘400 jaar kerkelijke herdenkingen’, in: I.W.L. Moerman & R.C.J. van 
Maanen (red.), Leiden, eeuwig feest (Leiden 1986), 90.
5    J. le Francq van Berkheij, Het verheerlijkt Leyden, bij het Tweede Eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet in den jaare 
M.D.LXXIIII, in dichtmaat uitgesprooken, in de Gasthuis Kerk dier stad, op den vierden van Wijnmaand MDCCLXXIV (Leiden 1774) 
(Knuttel 19048). NNBW, dl. 4, 614-618.
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1 inleiding 11

was zijn gehoor danig onder de indruk van zijn dreunende alexandrijnen. Als ge-
wone Leidse jongen had hij het ver gebracht. Hij was begonnen als leerling bij een 
apotheker. Na een studie medicijnen, afgesloten met een promotie, had hij de func-
tie van lector in de Natuurlijke Historie aan de Leidse Universiteit bereikt. De let-
terkunde had eveneens zijn belangstelling. Hij was lid van verschillende literaire ge-
nootschappen. Achteraf gezien stond hij toen op het toppunt van zijn loopbaan. Een 
professoraat leek onder handbereik.

Voorafgegaan door niet minder dan veertien lofdichten verscheen Het verheerlijkt Ley-
den ruim twee maanden later in druk. In een afzonderlijk verschenen uitgave zwaai-
den nog eens drie dichters Berkheij uitbundig lof toe.6 Zijn dichtwerk viel, zonder 
zijn bezielende voordracht, bij nadere lezing echter nogal tegen. Later werd duide-
lijk, dat enkele kunstbroeders achter de schermen flink wat kritiek op zijn werk had-
den geleverd. Op hun aanwijzingen had hij veranderingen in zijn tekst aangebracht. 
Desondanks bleef de kritiek aanhouden. De schrijver van een anoniem verschenen 
pamflet hekelde niet alleen de taal- en letterkundige gebreken in dit dichtwerk, maar 
stak tussen de regels door ook nog de draak met de vurige Oranjeliefde van Berk heij.7 
Dit pamflet was het begin van een vinnige pennenstrijd. Berkheij had na afloop van 
zijn voordracht al te horen gekregen, dat sommigen oordeelden “dat er nog teveel 
voor het Oranje-huis in was”.8 Naar de smaak van veel Leidse stadsbestuurders wer-
den de kleuren waarin hij de historische gebeurtenissen in zijn dichtstuk afschilder-
de, zoals later bleek, eveneens te veel door Oranje overheerst. Bovendien trof hij die-
genen onder zijn publiek die niet tot de heersende kerk behoorden, onaangenaam 
door hun streven naar gelijkberechtiging op één lijn te stellen met een veronder-
stelde samenzwering tegen de Prins. Hierdoor vervreemdde hij zich van enkele van 
zijn kunstbroeders die zijn gedicht zo hadden geprezen, onder wie de doopsgezinde 
Pieter Vreede, later een bekend Patriot. Berkheij stelde achteraf mismoedig vast, dat 
Het verheerlijkt Leyden het begin was geweest van een reeks conflicten en de neergang 
van zijn loopbaan had ingeluid. Zijn lofdichters bleken bij nader inzien “geveinsde 
vrienden en verbitterde vijanden”, van wie slechts één hem trouw was gebleven.9

Op woensdag 8 februari 1775 waren de straten van Leiden opnieuw vol van feestelijke 
bedrijvigheid. Dit keer, omdat tweehonderd jaar daarvoor de Academie was opgericht 

6    C. van Hoogeveen, H. Coster & F. Halewyn, Drietal van verpligte dankoffers, den Zeergeleerden Heere J. le Francq van 
Berkhey, Geneesheer, Lector in de Natuurlijke Historie aen ’s Lands Hoogeschoole te Leyden en Lid van verscheidene genootschappen, 
toegewijd (Leiden 1774) (Knuttel 19049).
7    Dank-betuiging aan den Nederlandschen dichter Jan de Kruyff voor zyne beschaving en verbeteringen, gebracht in Het verheer-
lykt Leyden van Joannes le Francq van Berkhey. Met betooning van verwondering over zyn sterk lof-vers, benevens een aanhangsel over 
de loftuitingen voor dat dichtstuk geplaatst (Leiden 1775) (Knuttel 19080). Christiaan Leydenaar (pseudoniem), Antwoord 
aan den schryver der Dankbetuyging &c. (Leiden 1775) (Knuttel 19082).
8    J. le Francq van Berkheij, Dichtmaetige redenvoering over de plichten der weezen en hunne bestuurderen, mitsgaders de weder-
keerlijke betrekkingen der burgerije tot het wel zijn van ouderloozen en verlaatene weezen (Leiden 1789), ix.
9    Berkheij, Dichtmaetige redenvoering, xvi en xix; J.J.M. Groffie, ‘Het tweede eeuwfeest van Leidens Ontzet en de 
feestrede van J. le Francq van Berkhey’, LJ 55 (1963), 86-99; R.P.L. Arpots, ‘Het Verheerlijkt Leyden en de gevolgen’, 
DAE 19 (1987), 17-30; Idem, Vrank en Vry. Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812) (Nijmegen 1990), 91-105.
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12 1 inleiding

als eerste universitaire instelling in de provincie Holland en tevens in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. Leiden had deze instelling binnen haar muren gekregen als 
beloning voor de standvastigheid van haar inwoners tijdens het Beleg. De eerste hon-
derd jaren van de geschiedenis van de universiteit vielen ongeveer samen met de gro-
te opbloei van de stedelijke economie en een opzienbarende groei van de bevolking. 
Twee eeuwen na de oprichting van de Academie bood de stad daarentegen een weinig 
florissante aanblik. De grote bloeitijd van de Leidse nijverheid bij uitstek, de wolindus-
trie, was al lang voorbij. De bevolking was teruggelopen tot minder dan de helft van 
de ongeveer zeventigduizend inwoners op het hoogtepunt van haar ontplooiing kort 
voor het einde van de zeventiende eeuw. De vele bezoekers, naar schatting zo’n dertig-
duizend, brachten voor enkele dagen de vroegere drukte en levendigheid in de stad te-
rug.10 Een Haarlemse buitenstaander dichtte onder de schuilnaam Justus Schietspoel:

10    P. Lourens & J.M.W.G. Lucassen, Inwonertallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800 (Amsterdam 1997), 114. Aantal 

Afb. 1 Johannes le Francq van 
Berk heij, 1729-1812. Gravure van 
J. Houbraken naar een tekening van 
H. Pothoven, 1771. Rijksmuseum 
Amsterdam, RP-B-OB-48.828.
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1 inleiding 13

Nooit is ’er in een Stad misschien,
Op één tijd, zo veel volk gezien.11

Het stadsbestuur en de curatoren van de Academie grepen deze eeuwfeestviering aan 
om Leiden nog eens goed op de kaart te zetten. De Staten van Holland kwamen ge-
nereus met een subsidie van ƒ 10.000 over de brug.12 De stadhouder, Prins Willem v, 
zette met zijn tegenwoordigheid deze bijzondere viering luister bij.

Het publiek kreeg uitgebreide informatie over het universitaire eeuwfeest, dat 
maar liefst drie dagen zou gaan duren.13 Op de eerste feestdag kwam Prins Willem v 
’s morgens om tien uur bij de Witte of Haagse Poort aan, gezeten in een met zes paar-
den bespannen staatsiekoets en gevolgd door twee koetsen met hovelingen. Saluut-
schoten verwelkomden hem als een vorst. Geëscorteerd door dragonders reed hij met 
zijn gevolg via het Noordeinde door de Breestraat naar het stadhuis. Bij de trappen 
naar de hoofdingang van de zetel van het stadsbestuur werd hij door een van de bur-
gemeesters en de pensionaris begroet. Dit gebeurde nogmaals op het bordes van het 
stadhuis door een andere burgemeester en een curator van de Academie. Aansluitend 
volgde in de vroedschapskamer de ontvangst door het stadsbestuur, waar de Prins en 
zijn gevolg werden onthaald op een ‘modique dejeuner’.14 Tijdens zijn tocht door de 
stad weerklonken klokgebeier, trompetgeschal en tromgeroffel. Oranjevlaggen wap-
perden van de stadhuistoren en andere gebouwen. Het uitgelopen volk stond rijen 
dik langs de route, die door de manschappen van de Leidse Schutterij was afgezet, en 
juichte de Prins toe. Bij de aanblik van deze mengeling van staatsie en geestdrift zou 
een buitenstaander denken, dat hier de hoogste gezagsdrager van het land, de soe-
verein, werd ingehuldigd. Veel inwoners van Leiden dachten daar net zo over en be-
schouwden de Prins als de belichaming van het hoogste gezag in de Republiek. In de 
ogen van het stadsbestuur en andere leidende kringen echter berustte de soevereini-
teit bij de Staten van Holland en was de Prins slechts hun hoogste dienaar.15

Al maanden tevoren had men naar deze feestelijkheden uitgezien. Veel mensen 
waren in de dagen voorafgaand aan de viering van het eeuwfeest naar Leiden getrok-
ken. Naar men zei, was er geen slaapplaats onbezet gebleven. Sommigen hadden zelfs 

inwoners in 1665: ca. 67.000; in 1732: ca. 70.000; in 1750; ca. 38.000; in 1795: 30.955. H.C. Rogge, ‘Het tweede 
eeuwfeest van de Leidsche Hoogeschool in 1775’, Eigen Haard 1 (1875), 61.
11    Aanspraak van den eerzamen Justus Schietspoel aan de leeden van de Haarlemsche redenkamer, bekent onder den zinspreuk ‘Trouw 
moet blijken’. Gedaan by zyn wederkomst van ’t jubilé der Hooge School van Leyden. Op den 13. van Sprokkelmaand 1775 (z.p. 1775) 
(Knuttel 19085).
12    P.C. Molhuysen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, dl. 6 (’s-Gravenhage 1923), 118, 120. Het 
gemiddelde dagloon van een gewone werkman bedroeg in die tijd om en nabij f 1,00 (€ 0,45).
13    Programma: LC 1775, nr. 15, 16, 17 (3, 6, 8 februari). Verslag: LC 1775, nr. 18, 19, 20, 21 (10, 13, 15, 17 februari); 
NNJ 10 (1775), 67-85, 199-222; Loosjes, Vaderlandsche Historie, dl. 1, boek 1 (1775-1777), 41-42. P. van den Bosch, 
Beschryving der plegtigheden by het tweede eeuwfeest van de Leydsche Akademie (Leiden 1775) (Van Alphen 1366), 23-65; W. Ot-
terspeer, De vesting van de macht. De Leidse Universiteit, 1673-1775 (Amsterdam 2002), 401-404.
14    Molhuysen, Bronnen, 124; L. Knappert, ‘De Eeuw- en Halve-Eeuwfeesten’, in: Pallas Leidensis MCMXXV (Leiden 
1925), 343.
15    A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende 
eeuw (Leiden 1989), 57 e.v.
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14 1 inleiding

genoegen moeten nemen met een stoel om daarop de nacht door te brengen. Het 
weer op deze heuglijke dag werkte echter niet mee aan de feeststemming. De gehe-
le dag door woei het stevig en regende het pijpenstelen. De schutters langs de route 
kregen het hard te verduren. Zij waren voor deze gelegenheid uitgedost in een blau-
we jas met panden, een zwart vest, een zwarte broek en witte kousen. Op het hoofd 
droegen zij een driekante steek getooid met een strik in de kleuren van hun vendel. 
De hoofd- en onderofficieren van de Schutterij onderscheidden zich door een rood 
vest en een broek van zwart fluweel met goudkleurig koord versierd. Na negen uren 
in weer en wind op straat te hebben gestaan, marcheerden de schutters af. Zij hadden 
geen droge draad meer aan het lijf. Het afsluitende defilé werd daarom afgelast. De 
toeschouwers achter de schutters verging het niet veel beter. Onze hiervoor aange-
haalde Haarlemse buitenstaander stelde vast:

En hoe men op den eersten dag,
Geen zon, maar altijd regen zag.
De Burgerij, op ’t hembd toe nat,
Hield echter trouw haar post gevat,
’t Geen veelen, deftig uitgedost,
Hun Zondagspakje heeft gekost.

Tegen de middag vertrok de stoet van vooraanstaande personen vanaf het stadhuis te 
voet over de Breestraat, via de Mooijapiksteeg en de Pieterskerkgracht naar de noor-
delijke ingang van de Pieterskerk. Daar stond de eerste feestredenaar al klaar om de 
Prins en de overige leden van het hoge gezelschap te begroeten. De hoogleraar in 
de genees- en scheikunde, Hieronymus David Gaubius, leerling en opvolger van de 
beroemde Herman Boerhaave, tevens consulterend geneesheer van de Prins, zou de 
feestrede uitspreken en daarna het rectoraat overdragen. Een woordvoerder uit een 
delegatie van vijf studenten begroette de Prins nogmaals bij de vroedschapsbank. De 
Pieterskerk was op deze woensdagmiddag tot in alle uithoeken met bezoekers ge-
vuld.16 De belangrijkste aanwezigen namen plaats op de banken recht tegenover de 
preekstoel. Prins Willem v troonde in het midden op de vroedschapsbank, die voor 
deze bijzondere gelegenheid was bekleed met rood fluweel, afgezet met een dub-
bele gouden band. Aan zijn rechterzijde zetelden de rector magnificus, curatoren 
en professoren, aan zijn linkerzijde de stadsbestuurders. De banken erachter waren 
bestemd voor studenten en genodigden. De dames waren, afgescheiden van de be-
pruikte heren, op stoelen in het koor van de kerk achter het geelkoperen koorhek 
geplaatst. Men kwam banken tekort. Velen moesten met een staanplaats genoegen 
nemen. Het stadsbestuur had weliswaar toegangsbewijzen uitgedeeld aan de ‘fat-
zoenlijkste lieden’, maar door de grote toestroom van belangstellenden met of zon-
der kaartje en de verwarring die daarvan het gevolg was, lukte het sommigen van hen 
om zonder entreebiljet toch binnen te komen.

16    Totaal aantal bezoekers: 3600 (in de kerk 2800, in het koor 800). Molhuysen, Bronnen, 130.
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1 inleiding 15

De toehoorders probeerden hun aandacht bij de lange redevoering van professor 
Gaubius te houden, die hij, bijgelicht door een kaars, in de kille en halfduistere kerk 
uitsprak. In zijn rede roemde hij onder andere de wetenschap in het algemeen en de 
Academie in het bijzonder.17 Na deze meer dan twee uur durende oratie volgde nog 
een lang gedicht, het ‘carmen seculare’, geschreven en voorgelezen door de hoogle-
raar in de medicijnen en kruidkunde Adrianus van Royen. Deze feestredenaar deed 
in versvorm de lofprijzingen nog eens dunnetjes over.18 De meeste toehoorders zul-
len er weinig van hebben begrepen. De toenmalige taal der wetenschap, het Latijn, 
was voor hen ‘terra incognita’. Onze Haarlemse dichter gaf dan ook als commentaar:

D’ Oratie, die ’er is geschiet,
En noch een ding, dat Karmen hiet,
Bij ’t kaarsligt met de bril gedaan,
Zijn niet gehoort, veel min verstaan,
Voor al van mij, die als gij weet,
Ben simpel Nederduitsch Poëet.

Na afloop van deze plechtige zitting verliet de Prins met het officiële gezelschap de 
kerk om te voet terug te gaan naar de Breestraat. De hoge gasten begaven zich vervol-
gens over het Noordeinde en ’t Zand (nu Oude Varkenmarkt) naar de Schuttersdoe-
len. De curatoren van de Academie boden ruim vijftig genodigden in de toepasselijk 
gedecoreerde grote zaal van dit nu verdwenen gebouw een feestmaal aan. Hoogte-
punt hiervan was het dessert in de vorm van een grote en kostbare tafelversiering van 
suikerwerk.19 Pijnlijk nauwkeurig nam men de in 1733 overeengekomen tafelschik-
king in acht, zodat er geen conflicten over de rangorde tussen stadsbestuurders, cu-
ratoren en hoogleraren konden ontstaan, zoals dat in 1725 was gebeurd. De gênante 
situatie destijds, waarbij de onenigheid zo hoog was opgelopen, dat zelfs na enige da-
gen onderhandelen de hoogleraren ‘en bloc’ niet aan tafel waren verschenen, moest 
tot iedere prijs worden voorkomen.20 Om de stemming te verhogen werd de maaltijd 
in de Schuttersdoelen besprenkeld met uitgelezen wijnen en opgeluisterd door mu-
ziek, uitgevoerd door enige leden van het orkest dat in de kerk ter afwisseling van het 
gesproken woord had gespeeld. Tijdens het dessert mocht Johannes le Francq van 
Berkheij, die vier maanden eerder met zijn voordracht zoveel indruk had gemaakt, 
aan Prins Willem v een eeuwfeestprent aanbieden. Hij overhandigde tegelijkertijd 
twee door hem geschreven teksten. De ene was een gedicht ter verklaring van de 
prent, de andere een toneelstuk, Leyden verrukt, dat de avond tevoren was opgevoerd.21 

17    H.D. Gaubius, Oratio panegyrica etc. / Feestrede enz. (Leiden 1775) (Van Alphen 1369, 1370); A.E. Cohen, ‘Acht 
februari 1775. Gaubius’ eeuwfeestrede’, in: S. Groenveld, M.E.H.N. Mout & I. Schöffer (red.), Bestuurders en geleerden 
(Amsterdam 1985), 182-184.
18     A. van Royen, Carmen seculare etc. / Eeuwzang enz. (Leiden 1775) (Van Alphen 1372, 1373).
19    R.E.O. Ekkart & C.W. Fock, ‘De confiturier Jan Honkoop en het dessert op 8 februari 1775’, LJ 68 (1976), 
88-110.
20     Knappert, Eeuw- en Halve-Eeuwfeesten, 352-355.
21     J. le Francq van Berkheij, Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjaar-
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16 1 inleiding

Zijn rol bij deze viering was tot een heel wat bescheidener omvang teruggebracht 
dan bij de vorige ter herdenking van Leidens Ontzet. Na de maaltijd zou de Prins het 
vuurwerk ontsteken, maar de aanhoudende regen en de sterke wind verhinderden 
dit. Prins Willem v maakte het niet te laat en vertrok om acht uur, onder het afschie-
ten van saluutschoten, met zijn binnenjacht via de Trekvliet naar Den Haag.

De Prins en zijn gevolg woonden ook op de tweede dag de feestelijkheden bij. 
Een vergelijking van dit bezoek met de ontvangst van de vorige dag en met eerdere 
bezoeken aan Leiden maakt duidelijk, dat de officiële bezoeken van de stadhouder 
aan Leiden destijds volgens een bepaald stramien verliepen. Het programma bevatte 
een aantal vaste punten en daarop werd naar de aard van de festiviteiten gevarieerd.22 
In de Pieterskerk vonden op deze tweede dag, voor het eerst sinds 1735, vier tradi-
tionele promoties ‘more maiorum’ (op de wijze der voorouders), ‘cum pileo’ (met 
de kap), plaats.23 Het weer klaarde in de loop van de dag op en het vuurwerkspek-
takel dat door de studenten werd bekostigd, kon doorgang vinden. De Prins stak 
met een lange lont het vuurwerk aan en het publiek dat rondom het Galgewater 
was samengestroomd, vergaapte zich aan ontbrandende donderslagen, vuurpijlen 
en ander siervuurwerk. Na afloop vertrok de Prins weer naar Den Haag. De derde 
dag begon met de plechtige voorlezing van de Statuten van de Academie. De festi-
viteiten werden besloten met een groot bal in de Schuttersdoelen, dat door de stu-
denten was georganiseerd.24 De viering van het eeuwfeest zette zowel de muntpers 
als de drukpers in beweging. Als blijvende herinnering lieten de curatoren gouden 
en zilveren gedenkpenningen slaan die zij met kwistige hand uitdeelden. Gouden 
penningen waren er voor henzelf, de hoogleraren en de lectoren. De studenten en 
vele anderen kregen een zilveren gedenkpenning. De gelegenheidsdichters waren 
met hun dichtregels zo mogelijk nog guller. De hoogdravendheid en zelfgenoeg-
zaamheid van deze dichtwerken maken deze voor de huidige lezer tot ongenietba-
re rijmelarij. Aan kritiek van tijdgenoten ontbrak het trouwens ook niet, maar zij 
uitten deze anoniem of onder pseudoniem, zoals de hierboven al ruim geciteerde 
Haarlemmer. Velen keurden de hoge kosten van de feestviering af. Het geld had be-
ter besteed kunnen worden aan stadsverbetering en bevordering van de stedelijke 
nijverheid, een verzuchting die van alle tijden is. Kritische aanmerkingen waren er 
eveneens op de academische gemeenschap. Onze Haarlemmer oordeelde over het 
promotieritueel:

ige eeuwgetyde der oprichtinge van Hollands Hooge School binnen de stad Leyden (Van Alphen 1381). Idem, Leyden verrukt op 
het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole binnen haare muuren. Zinne-spel (Leiden 1775) (Knuttel 
19079).
22    Prins Willem v (1748-1806) bracht zijn eerste officiële bezoek als erfstadhouder aan Leiden op 15 april 1766. 
LC 1766, nr. 46 (16 april); NNJ 1 (1766), 356-366; Loosjes, Vaderlandsche historie, dl. 24, boek 89 (1766-1767), 24-26. 
Munniks, Vaderlandsche Historie, dl. 2, (1759-1768), 275-276. A.H. Netiv, R.C.J. van Maanen & C. de Graaf, Vorstelijke 
visites. Oranje voetstappen in Leiden (Leiden 2000), 63-67.
23    Deze promoties hadden uitsluitend een ceremonieel karakter. M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hooge-
school van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825, dl. 1 (Leiden 1829), 307-311; G.D.J. Schotel, De Academie te Leiden 
in de 16e, 17e en 18e eeuw (Haarlem 1875), 344-348; Otterspeer, De vesting van de macht, 404-405.
24    Van den Bosch, Beschryving, 90-93.
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1 inleiding 17

En de Promotie met de Kap,
Leek heel veel naar een kermisgrap.

Hierboven zijn twee officiële feestvieringen in de jaren 1774 en 1775 geschetst, die 
nog altijd in Leiden plaatsvinden, de viering van Leidens Ontzet en de diesviering van 
de Universiteit. De gehele gang van zaken tijdens de officiële plechtigheden laat iets 
zien van de politieke en staatsrechtelijke verhoudingen destijds in de stad Leiden, de 
provincie Holland en de Republiek. We beperken ons hier tot enkele voorbeelden die 
het meest in het oog springen. In de stad waren de bestuurlijke verhoudingen aan 
de top helder, zoals goed zichtbaar was in de stoet die zich vanaf het stadhuis naar 
de Pieterskerk bewoog en in dezelfde volgorde weer terugging tijdens de herdenking 
van Leidens Ontzet in 1774. De hoogste stedelijke gezagsdragers, de schout, de vier 
burgemeesters en de acht schepenen, verenigd in het Gerecht en gekozen door en uit 
de Vroedschap, liepen voorop. De dienaren van het Gerecht, te weten de pensionaris, 
twee secretarissen en twee griffiers kwamen daarna. Hierachter volgden de leden van 
de Krijgsraad van de Schutterij met hun dienaar, de secretaris. Aan het hoofd van de 
Krijgsraad stond een van de burgemeesters die al een plaats vooraan in de stoet had. 
De overige leden, acht kapiteins en acht luitenants, kwamen achter de dienaren van 
het Gerecht. De ondergeschiktheid van de Krijgsraad aan het Gerecht was onmisken-
baar. In de conflicten tussen Gerecht en Krijgsraad die zich in de komende jaren zou-
den voordoen, zou de Krijgsraad dan ook steeds aan het kortste eind trekken.

De verhoudingen tussen de stad, de provincie en de Republiek waren eveneens dui-
delijk. De stad Leiden had een stem in de Staten van Holland die het hoogste gezag in 
de provincie vormden. De Staten van Holland, waarin achttien steden en de ridder-

Afb. 2 Zilveren gedenkpenning 
tweede eeuwfeest van de Academie. 
B.C. van Calker, 1775. Museum De 
Lakenhal, Leiden, inv. nr. 3554.1 vz.
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18 1 inleiding

schap ieder met een stem waren vertegenwoordigd, beschouwden zichzelf als soeve-
rein, evenals de Statencolleges van de zes andere provincies van de Republiek. Dit bete-
kende dat de Staten in beginsel geen hoger gezag dan het hunne erkenden. De ‘zeven 
provinciën’ hadden zich destijds verenigd in de Republiek der Verenigde Nederlan-
den, van oorsprong een defensief bondgenootschap, waarbij ieder van de provincies 
zijn soevereiniteit behield. De stadhouder was volgens de heersende staatsleer de hoog-
ste dienaar van de Staten, maar in weerwil hiervan zagen grote groepen in de bevolking 
dit anders. Voor hen lagen de verhoudingen omgekeerd en was de stadhouder de ei-
genlijke soeverein, zoals de vorsten in het omringende buitenland soeverein waren. De 
plaats van de stadhouder in het staatsbestel van de Republiek was door deze verschil-
lende visies op zijn functie onduidelijk en daardoor steeds een bron van onenigheid.25  
In grove lijnen geschetst wilden de voorstanders van de ene politieke stroming de be-
voegdheden van de stadhouder zo veel mogelijk beperken. De aanhangers van de an-
dere politieke stroming wilden daarentegen zijn bevoegdheden herstellen en uitbrei-
den. Zij zagen voor de stadhouder een centrale rol in het staatsbestel van de Republiek 
weggelegd als ‘Eminent Hoofd’. Het wekt dan ook geen verbazing, dat de conflicten 
die zich in de jaren ná 1775 zouden voordoen, voor een groot gedeelte zijn te herleiden 
tot dit schier onoplosbare staatkundige vraagstuk.

De hoogste stadsbestuurders van Leiden als stemhebbende stad in de Staten van 
Holland beschikten volgens de heersende staatsleer als het ware over een gedeelte van 
de soevereiniteit en dat lieten deze heren bij de viering van het universitaire eeuwfeest 
in 1775 tegenover de stadhouder duidelijk merken. De officiële ontvangst van Prins 
Willem v door het stadsbestuur begon pas aan de voet van de trappen naar de hoofd-
ingang van het stadhuis. Daar werd hij ontvangen door een van de vier burgemees-
ters, vergezeld van de pensionaris. De burgemeester trad op als vertegenwoordiger 
van de burgers en ingezetenen van de stad Leiden en niet als vertegenwoordiger van 
de onderdanen van een vorst. Een andere burgemeester en een curator van de Acade-
mie ontvingen Prins Willem v nogmaals op het bordes van het stadhuis ten aanschou-
we van een groter publiek. Nergens in de verslagen van zijn bezoek staat iets vermeld 
over een onderdanige begroeting met aanbieding van de Leidse stadssleutels aan de 
grens van de stad bij een van de stadspoorten, zoals bij een vorst. Vanzelfsprekend liep 
Prins Willem v, vergezeld van twee curatoren, vooraan in de stoet, die zich van het 
stadhuis naar de Pieterskerk begaf. Zijn weg werd vrijgehouden door dragonders en 
stadsboden. De plaats in de Pieterskerk voor de stadhouder was de vroedschapsbank, 
die naar de regel voor de stadsbestuurders was bestemd. Hij zat daar, letterlijk, op flu-
weel. Een eigen zetel, laat staan een troon, was er voor hem in Leiden niet bij. De stads-
bestuurders, de heren regenten, hadden even voor de stadhouder ingeschikt en hun 
plaats in de vroedschapsbank tijdelijk afgestaan. Na deze plechtige viering gingen zij 
weer over tot de orde van de dag en waren zij als vanouds heer en meester in hun stad.

De stadsbestuurders behandelden Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Willem v 

25    L.P. van de Spiegel, Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland (o.a. Leiden: 1800) (Knuttel 
23103), 20.
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1 inleiding 19

met alle egards, maar zij gingen voor de stadhouder niet door het stof. Voor de op-
lettende toeschouwer van deze plechtigheden en festiviteiten was het duidelijk, dat 
hier in Leiden twee machtssferen elkaar raakten. Enerzijds Prins Willem v, die nauw-
gezet vasthield aan de rechten die in het staatsbestel van de Republiek aan de stad-
houder waren toegekend. Anderzijds de stadsbestuurders, die hun eigen soeverei-
ne macht wilden handhaven en in de stadhouder niets anders wilden zien dan de 
hoogste dienaar van de Staten van Holland en van de Republiek, dat wil zeggen: hùn 
hoogste dienaar. Het draaide bij de botsingen tussen beide machtssferen uiteindelijk 
steeds om de vraag wie het nu eigenlijk voor het zeggen had in de provincies en daar-
mee in de Republiek, de Prins of de regenten. Van tijd tot tijd raakte dit sluimerende 
conflict aan de oppervlakte en kwam het tussen beide politieke stromingen, Prins-
gezinden en Staatsgezinden, tot een openlijke confrontatie, die ook de stad Leiden 
niet onberoerd liet. In het verleden had een aanval vanuit het buitenland tweemaal 
tot gevolg gehad, dat de Prinsgezinden hun greep op het staatsbestel tijdelijk kon-
den versterken. De laatste grote uitbarsting van deze traditionele machtsstrijd vond 
plaats in 1747 en 1748. De Prinsgezinden waren er toen in geslaagd om het stadhou-
derschap in de mannelijke èn vrouwelijke lijn erfelijk te laten verklaren. De positie 
van de stadhouder kreeg hierdoor een bijna vorstelijke allure. De oproerige bewegin-
gen in de stad, evenals elders in de Republiek, hadden de Prinsgezinden de kans ge-
geven om het staatsbestel iets naar hun voorkeur te veranderen.26 Inmiddels was dit 
al weer een generatie geleden, maar de weerstand van de regenten verdween niet en 
bleef ook in Leiden voortbestaan.

In de jaren daarna zou het gezelschap, dat in de Pieterskerk en elders ogenschijn-
lijk zo in vrede en harmonie bijeen zat, uiteenvallen in elkaar fel bestrijdende par-
tijen. De strijd zou door buitenlandse interventie eerst ten gunste van de ene par-
tij en vervolgens na ruim zeven jaar ten gunste van de andere partij worden beslist. 
In de loop van dit conflict veranderden de vroegere scheidslijnen tussen de partijen. 
Daarenboven kregen de partijen allengs een ander karakter. De positie en de persoon 
van stadhouder Prins Willem v bleven weliswaar nog altijd het centrum van de con-
troverses vormen, maar gaandeweg werd daarbij het gehele staatsbestel van de Re-
publiek in de discussies betrokken. Deze strijd staat bekend als het conflict tussen 
Patriotten en Prinsgezinden. Het zou iets te gemakkelijk zijn om beide strijdende 
partijen te zien als twee monolithische blokken, die elkaar de macht in de Repu-
bliek betwistten. Binnen deze partijen bestonden allerlei groepen en schakeringen, 
die van provincie tot provincie, van streek tot streek en van stad tot stad konden ver-
schillen. Bovendien speelden daar nog diverse oude en nieuwe meningsverschillen, 
kwesties, ruzies en veten tussen personen, families, belangengroeperingen, steden, 
streken en provincies doorheen. Een voorbeeld van een mengeling van persoonlijke 

26    P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, dl. 3 (’s-Gravenhage 1916), 153-163; D.J. Noordam, ‘Het Leidse 
pachtersoproer van 1748’, LJ 72 (1980), 87-98; M.R. Prak, ‘Burgers in beweging. Ideaal en werkelijkheid van de on-
lusten te Leiden in 1748’, BMGN 106 (1991), 365-393; S. Groenveld & J.A.F. de Jongste, ‘Bestuur en beleid’, in: R.C.J. 
van Maanen (hfd. red.) & S. Groeneveld (red.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, dl. 2 (Leiden 2003), 78-80.
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en politieke afkeer is het oordeel van de hoogleraar Schultens over de lector Berkheij. 
Hij schreef in maart 1776: “Onze Le Francq van Berkheij heeft een zinnebeeldige ver-
klaaring der sledevaart (…) gegeeven, die hem nog meer zal benaadeelen dan alle zijne 
voorige sottises van Het verheerlijkt Leyden, Leyden verrukt etc. De man is en blijft een Jan 
Vlegel. Ik ken weinig menschen bij wien verwaandheid, nijd en wraakzucht sterker 
heerschen. (…) Bij een dollen ijver voor Oranje voegt de haat tegen de Remonstran-
ten niet kwaalijk”.27

In de Pieterskerk was tijdens de academische plechtigheden uiterlijk nog geen 
spoor van een scheiding der geesten te bemerken, maar of het gezelschap echt zo 
harmonieus was, valt te bezien. De verdere maatschappelijke loopbanen van enke-
le jongere hoofdrolspelers tijdens de beide bijeenkomsten, te weten de studenten, 
de promovendi en hun paranimfen, geven reden tot enige twijfel. In de delegatie 
van de vijf studenten die Prins Willem v bij de vroedschapsbank in de kerk verwel-
komde, bevond zich Daniël M.G. Heldewier, die later carrière maakte in de Leidse 
Vroedschap en zich ontpopte als een actief Patriot. Na de ineenstorting van de Patri-
ottenbeweging vluchtte hij naar Frankrijk. Vanaf 1795 zette hij zijn loopbaan voort 
onder de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Keizerrijk Frankrijk en 
het Koninkrijk der Nederlanden om deze als burgemeester van Leiden af te slui-
ten.28 De ene paranimf van de eerste promovendus in de rechten was prinsgezind.29 
De andere, Cornelis de Gijselaar, zou zich later doen kennen als een van de vurigste 
leiders van de oppositie tegen Prins Willem v.30 De loopbanen van de twee paranim-
fen van de tweede promovendus in de rechten verliepen eveneens tegenovergesteld. 
De ene zou het brengen tot postmeester-generaal van Friesland en kamerheer van 
de Prinses van Oranje, Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van de stadhouder.31 
De andere zou als lid van de Commissie van Defensie te Woerden, ingesteld door de 
Staten van Holland in 1787, diezelfde Prinses van Oranje aanhouden bij Goejanver-
wellesluis.32

27    Brief van Johannes Jacobus Schultens (1716-1778), hoogleraar theologie en Oosterse talen, aan R.M. van 
Goens, 17 maart 1776, W.H. de Beaufort (ed.), Brieven aan R.M. van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, dl. 2 
(Utrecht 1886), 19; J. le Francq van Berkheij, Zinnebeeldige verklaaring der illustre sledevaart ten besluite der heugchelijke 
eeuwfeesten (Leiden 1776) (Knuttel 19134).
28    Daniël Michiel Gijsbert Heldewier (1753-1822) werd in 1795 lid van de provisionele municipaliteit van 
Utrecht. Hij was van 1795 tot 1798 lid van het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande 
in Den Haag. Namens Holland was hij van 1801 tot 1804 lid van het Wetgevend Lichaam van het Bataafs Geme-
nebest, de opvolger van de Bataafse Republiek. In 1804 werd hij lid van de Raad van Leiden. Hij was wethouder 
van 1808 tot 1811 en burgemeester van Leiden van 1811 tot 1822. NA 85 (1995), 47-51.
29    Jacob Reigersman (1756-1785). W.P. Turnbull de Mikker, Op het afsterven van den Wel Edel Gestrenge Heere Mr. Jacob 
Reigersman, Raadsheer in den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland enz. enz. Overleden in ’s-Gravenhage, den 15 den Augustus 1785 
(’s-Gravenhage 1785) (Knuttel 21131).
30    Cornelis de Gijselaar (1751-1815), tweede pensionaris van Gorinchem 1776-1778, pensionaris van Dor drecht 
1778-1787, emigrant te Brussel 1787-1799 en ambteloos burger 1799-1815. 
31    Pieter Ulbo Rengers (1756-1810). Kamerheer is de titel van een functionaris in dienst van een vorst(in).
32    Daniël Jacob Canter Camerling (1754-1816), advocaat 1778, lid vrijkorps Haarlem 1784, lid Vroedschap 
Haarlem 1780-1787, lid van de Commissie van Defensie te Woerden 1787, verwijderd uit de Vroedschap 1788, lid 
Municipaliteit Haarlem 1795. Hij besloot zijn carrière als president van de rechtbank te Haarlem.
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Het onderwerp van dit boek is de strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden in de 
stad Leiden aan het einde van de achttiende eeuw. In het middelpunt van deze strijd 
staan zowel de conflicten tussen beide partijen in de stad, als de meningsverschil-
len en botsingen binnen deze politieke groeperingen. Het gaat hierbij in beginsel 
om de conflicten tussen groepen mensen, niet om die tussen personen afzonderlijk. 
Deze strijd betreft niet alleen politieke, maar ook sociale en economische conflicten, 
die als draden van een verwarde kluwen door elkaar heen liggen en met elkaar ver-
knoopt zijn geraakt. Om enig inzicht in deze reeks van conflicten en acties te krijgen 
gaan wij voor beide partijen uit van een algemene vraagstelling: wijzen de conflicten 
tussen Patriotten en Prinsgezinden en de door hen gevoerde acties vooruit naar een 
verdere democratisering van de stedelijke samenleving of juist achteruit naar de tra-
ditie van stedelijke oproeren en onlusten. Deze oproeren en onlusten kwamen van 
tijd tot tijd voor en waren meestal beperkt tot ongeregeldheden in een bepaalde stad 
of streek of een gedeelte daarvan. Voor de beantwoording van deze vragen bezien we 
eerst wie er in Leiden tot de Patriotten of de Prinsgezinden behoorden. Dit gebeurt 
aan de hand van de ondertekeningen van de door hen ingediende verzoekschriften 
en de ledenlijsten van de door hen opgerichte organisaties, waarbij tevens zal wor-
den nagegaan of er bepaalde belangengroepen onder de aldus geïdentificeerde aan-
hangers zijn te vinden. De teksten van de verzoekschriften en van andere geschreven 
stukken, aangevuld met gedrukte publicaties, laten zien welke ideeën er onder de 
voorstanders van beide politieke stromingen leefden en welke doelstellingen zij voor 
ogen hadden. Het organiseren, het mobiliseren en het voeren van collectieve acties 
maken duidelijk op welke wijze de Patriotten en de Prinsgezinden hun doeleinden 
trachtten te verwezenlijken. Beide partijen komen door deze vraagstelling zo veel 
mogelijk evenredig aan bod. Het gaat dus om de ideeën die bij een groep mensen, 
een collectief, leven en de op deze ideeën gebaseerde doeleinden die deze groep men-
sen nastreeft en in praktijk tracht te brengen.

Om de strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden in historisch perspectief te plaat-
sen, zal er af en toe worden teruggegrepen op eerdere politieke crises die het staats-
bestel van de Republiek schokten. In crisisjaren waren de onlusten en oproeren niet 
beperkt tot een bepaalde stad of streek, maar waaierden zij uit over een groot gedeel-
te van het land. De politieke woelingen in de Republiek in de jaren 1781-1787 staan 
weliswaar in een traditie van onlusten en oproeren die zowel in Leiden als elders in 
de Republiek in de crisisjaren rond 1672, 1702 en 1748 op grote schaal plaatsvonden, 
maar hebben toch een aantal nieuwe kenmerken. Anders gezegd: is er in de strijd tus-
sen Patriotten en Prinsgezinden sprake van een vernieuwing van geopperde ideeën, 
geformuleerde en in praktijk gebrachte doeleinden en vormen van collectieve actie 
of van een hang naar terugkeer naar oude waarden en normen, een herformulering 
en herstel van vroegere doeleinden en een teruggrijpen op traditionele actievormen? 
Zou er wellicht ook sprake kunnen zijn van een vermenging van ideeën, doeleinden 
en actievormen in een spanningsveld tussen vernieuwing en traditie? Om deze strijd 
daarnaast in ruimer geografisch perspectief te plaatsen is in sommige gevallen een 
vergelijking gemaakt tussen Leiden en andere steden en in het bijzonder tussen ac-
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ties in deze stad en acties, onlusten en oproeren onder de bevolking elders in de Re-
publiek.

Het conflict tussen Patriotten en Prinsgezinden is voornamelijk een woordenstrijd 
geweest, die met argumenten en contra-argumenten is uitgevochten, al kwamen er 
uiteindelijk ook wapens aan te pas. In de hitte van de strijd zijn woorden gebruikt 
die in de loop van de verschillende confrontaties tussen de partijen en later in de tijd 
een verschuiving in betekenis te zien hebben gegeven. Woorden staan voor begrip-
pen en krijgen daardoor een bepaalde betekenis. Daarom zullen eerst enkele in dit 
verband gehanteerde begrippen, zoals ‘patriot’, ‘prinsgezinde’ en andere, nader wor-
den bekeken. Hierbij zal worden nagegaan wanneer een woord dat een bepaald be-
grip aanduidt voor het eerst in de Nederlandse taal is verschenen, wat de oorsprong 
van dit woord en dit begrip is geweest, welke inhoud dit begrip destijds had en hoe 
de betekenis in de loop van de tijd is veranderd. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit 
naar de veranderingen van de begripsinhoud vóór, tijdens en ná de conflicten tussen 
Patriotten en Prinsgezinden. De ontstaansgeschiedenis van een begrip, die de ver-
anderingen van de begripsinhoud en daarmee van de begripsomvang laat zien, kan 
helpen om de betekenis van bepaalde woorden in de tijd te verhelderen. Het onder-
zoeken van de definitie(s) van een begrip die de strijdende partijen zelf in de perio-
de van confrontaties daarvan hebben gegeven, maakt het mogelijk de argumenta-
tie en contra-argumentatie in de tijd waarin dit conflict is uitgevochten, beter te  
doorgronden.

In de loop van de tijd is het conflict tussen Patriotten en Prinsgezinden vanuit ver-
schillende gezichtspunten benaderd. In dit boek is de theorie van de collectieve actie, 
zoals die is geformuleerd door de Amerikaanse socioloog Charles Tilly, het uitgangs-
punt. De redenen hiervoor zijn, dat deze theorie zeer geschikt lijkt voor een analyse 
van de conflicten in de Patriottentijd, waarin de acties van de verschillende partijen 
elkaar in hoog tempo opvolgden. Bovendien is deze theorie toe te passen op acties 
mèt en zonder resultaten. De theorie van de collectieve actie zal eerst in het kort wor-
den uiteengezet. Hierbij zal eerst worden gekeken naar de uitgangspunten van deze 
theorie en vervolgens naar de criteria die aan deze theorie kunnen worden ontleend 
om de conflicten tussen de Leidse Patriotten en Prinsgezinden te analyseren. De na-
druk zal vallen op die criteria in de theorie, die voor een verheldering van dit conflict 
het meest bruikbaar lijken en die later kunnen worden aangewend voor een zo goed 
mogelijke analyse en verklaring. Anders geformuleerd: de theorie van de collectieve 
actie zal worden gebruikt als zoeklicht. Hopelijk komen daarmee onverwachte en 
onbekende aspecten in het conflict, die andere beschouwingswijzen tot nu toe on-
der- of onbelicht hebben gelaten, duidelijker naar voren. De theorie van de collectie-
ve actie blijft het uitgangspunt. Andere theorieën en standpunten van Tilly worden 
hier verder buiten beschouwing gelaten.33

33    Vgl. Th. Poell, The democratic paradox. Dutch revolutionary struggles over democratisation and centralisation (1780-1813) 
(z.p. 2007). Zie ook: A.R.M. Jourdan, ‘Politieke en culturele transfers in een tijd van revolutie. Nederland 1795-
1805’, BMGN 124 (2009), 560.
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Collectieve acties veronderstellen collectieven die in actie komen. Onder collectief 
wordt hier een groep mensen verstaan die zich verenigt om een bepaald doel na te 
streven. Als een groep mensen zich voor een langere termijn wil verenigen, dan is 
daarvoor een organisatie het geëigende middel. Vindt het verenigen van een groep 
mensen plaats voor een kortere termijn, dan is er meestal sprake van een groepering. 
Collectieven voeren geen acties in het luchtledige, zij zijn gebonden aan plaats en 
tijd. Voorafgaand aan de gebeurtenissen worden daarom verschillende aspecten van 
de stad Leiden in de tweede helft van de achttiende eeuw, toegespitst op de periode 
1775-1795, geschetst. Eerst komen de geografische, demografische en economische 
positie van Leiden aan bod. Vervolgens komen de publiekrechtelijke positie van Lei-
den binnen de provincie Holland en de Republiek en het politieke en juridische be-
stel van de stad aan de orde. Bij dit laatste valt de nadruk op de Vroedschap, het Col-
lege van Burgemeesters, de afzonderlijke burgemeesters, die we al bij de trap naar het 
bordes en bij de ingang van het stadhuis hebben zien staan, de schout en de schepe-
nen. Eveneens komen de Schutterij, de Krijgsraad en de kapiteins ter sprake. Er zal 
ook enige aandacht worden besteed aan de betrekkingen van Leiden met de wereld 
buiten de wallen, muren en singels in de onmiddellijke nabijheid van de stad: het 
omringende platteland en het hoogheemraadschap Rijnland. Twee zelfstandige juri-
dische eenheden namen binnen de stad een bijzondere positie in: de Academie en het 
garnizoen. Beide waren tot op zekere hoogte autonoom en vormden, los van de stad 
en het stadsbestuur, een eigen rechtskring, die enige toelichting vereist.

De in Leiden gevestigde Academie was geen stedelijke, maar een provinciale in-
stelling. Voor deze wetenschappelijke instelling waren aparte Statuten opgesteld, die 
jaarlijks op de ‘dies natalis’ van de Academie, en zo ook tijdens de viering van het 
tweede eeuwfeest, werden voorgelezen. Voor de leden van de academische gemeen-
schap golden allerlei uitzonderingsregels en zij waren onderworpen aan een aparte 
rechtspraak. De meest in aanzien staande groepering hierbinnen was die van de pro-
fessoren, die wij als collectief hebben zien optreden, onder andere door van een aan 
hen aangeboden diner weg te blijven. De ‘heeren studenten’ lieten als collectief niet 
minder van zich horen.34 De wederzijdse relaties tussen stad en Academie waren in-
nig. De vier burgemeesters van Leiden waren uit hoofde van hun functie tevens be-
stuurder van deze instelling. Zij hadden de meerderheid in het zeven leden tellende 
College van Curatoren, het hoogste bestuurscollege van de Academie. De rechtspraak 
over de leden van de universitaire gemeenschap was opgedragen aan de academische 
Vierschaar, waarin naast de rector en vier assessoren ook de vier burgemeesters en 
twee schepenen zitting hadden. Leiden was niet alleen een universiteitsstad, het was 
daarnaast een garnizoensstad. Voor de in de stad gelegerde militairen golden even-
eens afzonderlijke regels en zij hadden hun eigen militaire rechtspraak. Studenten 

34    In 1775 woonden in Leiden tussen de 491 (Blanken) en 657 (Zoeteman) studenten, dat wil zeggen ongeveer 
1,5% tot 2% van de stedelijke bevolking. G.H. Blanken, Het aantal studenten aan de Hoogeschool te Leiden van 1775 tot en 
met 1868 (Leiden 1869), 3; M. Zoeteman, De studentenpopulatie van de Leidse universiteit, 1575-1812. ‘Een volk op zyn Siams 
gekleet eenige mylen van Den Haag woonende’ (Leiden 2011), 291.
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en soldaten behoorden bij het Leidse straatbeeld en voegden zich in het stadsleven, 
maar tussen deze tijdelijke inwoners enerzijds en de burgers en ingezetenen van de 
stad anderzijds deden zich soms conflicten voor. De stad en de stadsbevolking kon-
den, gezien de krimpende stedelijke economie, de extra inkomsten die de leden van 
de academische gemeenschap en de militairen van het garnizoen verschaften, uitste-
kend gebruiken.

Na dit raamwerk te hebben geschetst komen de verschillende organisaties en groe-
peringen aan de beurt die in Leiden in de tweede helft van de achttiende eeuw func-
tioneerden. Om in deze bonte verzameling enige orde te scheppen is er een grove 
indeling gemaakt in vijf soorten organisaties, namelijk religieuze organisaties, weer-
baarheidsorganisaties, buurtorganisaties, economische organisaties en nieuwe maat-
schappelijke organisaties en groeperingen. De religieuze organisaties omvatten de 
verschillende protestantse en katholieke gemeenten. De joodse gemeente speelde 
in deze periode nauwelijks een rol. Bij de weerbaarheidsorganisaties had de Leid-
se Schutterij, die wij bij de feestelijkheden hebben zien optreden als hoeder van de 
openbare orde en veiligheid, het alleenrecht. Het aantasten van dit geweldsmonopo-
lie door het oprichten van nieuwe weerbaarheidsorganisaties, de vrijkorpsen, leidde 
vanaf 1783 tot grote verdeeldheid. Buurtorganisaties verenigden de buurtbewoners 
en zorgden voor een goede gang van zaken in de wijken waarin de stad was ingedeeld. 
Economische organisaties waren de hallen en neringen, beide voor de textielnijver-
heid en -handel opgericht. Daarnaast waren ambachtslieden en andere beroepsgroe-
pen in gilden verenigd. Vanaf het midden van de achttiende eeuw ontstonden ook in 
Leiden een groot aantal nieuwe maatschappelijke organisaties, de genootschappen. 
Hierbinnen is een onderscheid te maken tussen levensbeschouwelijke, wetenschap-
pelijke, kunstzinnige en literair-politieke genootschappen.

Uit het hierboven gegeven overzicht is op te maken, dat binnen de Leidse stedelij-
ke samenleving in de periode 1775-1795 een groot aantal collectieven meer of min-
der actief was. Bij elk van deze collectieven zal telkens worden bezien of en zo ja op 
welke wijze zij een voedingsbodem konden zijn voor het ontstaan van patriotse of 
prinsgezinde sympathieën. Verder wordt bekeken of zij, al naar gelang de sympathie 
voor de ene of de andere partij, mogelijk van personele samenstelling veranderden of 
door interne meningsverschillen verscheurd uiteenvielen. Hiernaast is van betekenis 
welke plaats een collectief in de Leidse stedelijke samenleving innam. Een belangrijk 
criterium daarbij is de erkenning door de stedelijke overheid. Sommige door de over-
heid erkende collectieven, bijvoorbeeld de Schutterij en de gilden hadden een mo-
nopoliepositie en waren bovendien door het stadsbestuur met bepaalde taken belast. 
Aan andere collectieven, bijvoorbeeld de kerkelijke gemeenten van dissenters, wei-
gerde de overheid erkenning te verlenen. Zij werden hoogstens uit praktische over-
wegingen gedoogd. Kort samengevat: met het oog op de conflicten tussen Patriotten 
en Prinsgezinden zal worden nagegaan bij welke collectieven de kenmerken voor het 
in actie komen aanwezig waren.

Collectieve acties veronderstellen, zoals gezegd, collectieven die in actie komen. On-
der actie wordt hier verstaan ieder middel dat door een groep mensen wordt gebruikt 
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om een bepaald doel te verwezenlijken. De hoofdstukken 7 tot en met 15 behande-
len de acties van de Leidse Patriotten en de Prinsgezinden, zowel naar de inhoud als 
naar de vorm, in de volgorde van de gebeurtenissen. Deze negen hoofdstukken vor-
men de hoofdmoot van dit boek. De periode 1775-1795 is in drie tijdvakken inge-
deeld. De hoofdstukken 7 tot en met 9 beginnen bij de nasleep van de eeuwfeestvie-
ring in 1775 en lopen tot het Kermisoproer in juni 1784. De hoofdstukken 10 tot en 
met 12 openen met de gevolgen van dit oproer en eindigen met de inval van de Prui-
sische troepen in september 1787. De hoofdstukken 13 tot en met 15 beginnen met 
de restauratie van het Ancien Régime en besluiten met de inval van de Franse revolu-
tionaire troepen en de omwenteling op 19 januari 1795 in de stad. In alle hoofdstuk-
ken zal steeds worden bezien welke collectieven er in actie kwamen en welke passief 
bleven, om welke redenen zij al dan niet tot actie overgingen en in welke vorm zij de 
actie hebben gevoerd. Ten slotte volgt in hoofdstuk 16 de bespreking en samenvat-
ting van de resultaten van het onderzoek naar de conflicten tussen de Leidse Patriot-
ten en Prinsgezinden aan de hand van de criteria van de hier gebruikte theorie van de 
collectieve actie. De mogelijke antwoorden op de algemene vraagstelling sluiten dit 
onderzoek met een conclusie af.

Keren wij nog een ogenblik terug naar Leiden, naar de viering van het tweede eeuw-
feest van de Academie in 1775. Wat kon het Leidse publiek tussen de verslagen van de 
viering, de binnenlandse berichten en de advertenties in de krant lezen over interes-
sante gebeurtenissen buiten de Republiek? De Leydse Courant van 8 februari 1775 deed 
verslag van de heftige debatten in het Britse Hogerhuis en Lagerhuis over de onlusten 
in de Britse koloniën in Noord-Amerika. De afgevaardigden in het Britse Parlement 
vlogen elkaar daarbij in de haren over een wetsontwerp dat enerzijds de rechten en 
privileges van de Amerikaanse koloniën moest garanderen en een eigen parlement 
zou moeten instellen en anderzijds de soevereiniteit van Groot-Brittannië over deze 
gebieden niet zou aantasten. Het wetsontwerp werd verworpen en zodoende was er 
wederom een kans op een vreedzame regeling van deze kwestie verspeeld. Volgens de 
krant hadden de inwoners van New York al op 14 december 1774 – de verzending van 
berichten deed er destijds langer over dan de huidige elektronische post – het Britse 
garnizoen, bestaande uit een luitenant en vijf soldaten, onder de voet gelopen en tot 
krijgsgevangenen gemaakt. Honderd vaten buskruit vielen in handen van de opstan-
delingen.35 Met deze geslaagde actie was opnieuw een stap gezet op de weg die zou 
leiden naar, zoals wij nu weten, de Amerikaanse Revolutie. De kruitvaten lagen aldus 
letterlijk gereed, het aansteken van de lont zou niet lang meer op zich laten wachten. 
Er stak een wind van verandering vanuit het Westen op, een wind die in de komende 
jaren ook in Leiden voelbaar zou worden en haar inwoners niet onberoerd zou laten.

35    LC 1775, nr. 17 (8 februari). Het bericht doelt waarschijnlijk op de verovering van Fort William & Mary in 
Portsmouth, New Hampshire, ten noorden van New York, in de nacht van 14 op 15 december 1774.
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Waarom noemden de Patriotten zich patriotten en hoe slaagden zij erin om deze be-
naming te behouden? Het is het resultaat van een woordenstrijd die destijds met 
heftigheid is gevoerd. Alleen al het aannemen van deze naam hield het kiezen van 
een politieke positie in. De Patriotten pretendeerden hierdoor de enige echte vader-
landslievenden te zijn, met uitsluiting van alle andere politieke groeperingen, bewe-
gingen en personen. Vanzelfsprekend waren hun politieke tegenstanders, de Prins-
gezinden, het met deze pretentie niet eens. Zij deden dan ook alle mogelijke moeite 
om die betiteling aan de Patriotten te ontnemen, omdat zij van mening waren dat 
zij minstens evenzoveel, zo niet meer, aan het vaderland waren toegewijd. Een van 
de middelen die de Prinsgezinden daartoe gebruikten, was het min of meer vereen-
zelvigen van de Patriotten met een oudere politieke groepering, de Staatsgezinden, 
die al langer in de politiek tegenover de Prinsgezinden stonden. Prinsgezinden spra-
ken niet over ‘Patriotten’, maar over ‘oude’ en ‘nieuwe’ Staatsgezinden. De Patriot-
ten waren in hun ogen de ‘nieuwe’ Staatsgezinden en wellicht nog gevaarlijker voor 
het welzijn van het vaderland dan de ‘oude’. Een ander veel gebruikt middel om de 
benaming ‘patriot’ van de aanhangers van de tegenpartij afhandig te maken, was het 
geven van spotnamen, waarvan de benaming ‘kezen’ aan het adres van de Patriotten 
algemene bekendheid kreeg. Hun tegenstanders slaagden er echter niet in om de Pa-
triotten van hun betiteling ‘patriot’ te ontdoen. Tot op de dag van vandaag spreken 
wij over Patriotten en Prinsgezinden. Hoe kregen de Patriotten het voor elkaar, dat 
zij degenen waren, die bij uitstek als de belangenbehartigers van het vaderland moes-
ten worden gezien? Om dit duidelijk te maken, volgen wij in het kort de lotgevallen 
van het begrip ‘patriot’ en van enkele andere hiermee samenhangende begrippen.

Woorden duiden begrippen aan en hebben daardoor een bepaalde betekenis. Wij 
beginnen bij de verduidelijking van een begrip en het bepalen van de betekenis van 
een woord steeds met het tijdstip waarop een woord, in dit geval ‘patriot’, voor het 
eerst in de Nederlandse taal opduikt. Vervolgens gaan we na waar een woord en het 
begrip waarvoor dit woord staat vandaan komen. Tijdstip en afkomst kunnen soms 
een aspect van de betekenis van een woord verklaren. Vervolgens kijken we naar de 
inhoud van het begrip zoals die zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Zowel 
de ontwikkeling van de begripsinhoud vóór de opneming van een bepaald woord 
in het Nederlands als daarna, wanneer woord en begrip een eigen leven in het Ne-
derlands zijn gaan leiden, worden bezien. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar 
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eventuele veranderingen van de begripsinhoud tijdens de woordenstrijd tussen Pa-
triotten en Prinsgezinden. Veranderingen van de begripsinhoud en daarmee van de 
begripsomvang gaan door tot op de huidige dag. Het is daarom van belang om tot 
slot te kijken naar de inhoud van een begrip naar hedendaags spraakgebruik. Terug-
kijkend op de gebeurtenissen in het laatste kwart van de achttiende eeuw moet de le-
zer zich er voortdurend van bewust zijn, dat woorden die voor bepaalde begrippen 
worden gebruikt, destijds meestal een wat andere strekking hadden dan de tegen-
woordige betekenis.

Het woord ‘patriot’ verschijnt in de Nederlandse taal voor het eerst in 1579, wan-
neer de Tachtigjarige Oorlog in volle gang is.1 De herkomst is gemakkelijk te ach-
terhalen. Zoals zoveel woorden in het Nederlands is ‘patriot’ ontleend aan de Franse 
taal. De afstammingslijn loopt van het Frans (patriote) verder terug via het Laat-La-
tijn (patriôta) naar het Grieks (patriootès).2 Oorspronkelijk had patriot de neutra-
le betekenis van landgenoot, soms van streek- of stadgenoot. In de loop van de tijd 
kreeg het woord een morele kleuring in de zin van iemand die belangeloos het wel-
zijn van zijn vaderland bevordert, iemand die zijn vaderland bemint en het met toe-
wijding dient of iemand die de rechten en vrijheden van zijn vaderland voorstaat. 
Aanvankelijk was voor deze betekenis de staande uitdrukking ‘goed patriot’ gebrui-
kelijk. Zo sprak Johan van Oldenbarnevelt, een icoon van de latere Patriottenbewe-
ging, vlak voor zijn terechtstelling: “Mannen, gelooft niet, dat ick een lantverrader 
ben; ick hebbe oprecht en vroom gehandelt, als een goet patriot, ende die sal ick ster-
ven, (...)”.3 Later viel de begripsinhoud van de uitdrukking ‘goed patriot’ steeds meer 
samen met die van ‘patriot’. Deze verandering van het begrip patriot in gunstige zin 
maakte het voor verschillende politieke groeperingen aantrekkelijk om zich met de 
titel patriot te sieren.

In de Nederlandse taal gebruikte men al vanaf het begin het woord ‘patriot’ als 
aanduiding voor een politieke groepering in de Tachtigjarige Oorlog. Patriotten wa-
ren de voorstanders van de Prins van Oranje. Hun tegenstanders waren de Konings-
gezinden, de aanhangers van de koning van Spanje, Filips ii en zijn opvolgers. Vanaf 
het midden van de zeventiende eeuw tot circa 1750 probeerden verschillende poli-
tieke groeperingen zich, met meer of minder succes, de betiteling patriot toe te eige-
nen. In het spraakgebruik waren de benamingen Stadhoudersgezinden, Prinsgezin-
den of Oranjegezinden voor de voorstanders van de Prins van Oranje meer gangbaar. 
Hiertegenover stond de groepering van de Staatsgezinden die de overtuiging waren 
toegedaan, dat de zeven verschillende Provinciale Staten als soevereine machten in 
het confederatieve staatsbestel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met el-
kaar waren verbonden en dat die Staten naar hun goeddunken de Prins van Oranje 

1    Art. 13 van de Unie van Utrecht (1579) vermeldt in de bijgevoegde verklaring: ‘goede patrioten’. N. van der 
Sijs, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen (Amsterdam 2001), 1037.
2    WNT, dl. 12, 1e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1931), 804-810. Het Griekse woord  is afgeleid van 

, vaderland. Vergelijk het Latijnse woord patria, dat eveneens vaderland betekent.
3    R.J. Fruin (meded.), ‘Verhaal der gevangenschap van Oldenbarnevelt beschreven door zijn knecht Jan Franc-
ken’ (1620), Kroniek van het Historisch Genootschap 30 (1874), 777.
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al of niet als stadhouder konden aanstellen. In het midden van de achttiende eeuw 
verschoof de betekenis van het woord ‘patriot’ van voorstander naar tegenstander 
van de Prins van Oranje. In het voorjaar van 1747 viel een Frans leger de Republiek 
binnen. Als reactie op deze inval maakten Prinsgezinden, die toen nog ‘patriotten’ 
werden genoemd, een einde aan een stadhouderloos tijdperk. Prins Willem iv werd 
in november van datzelfde jaar in alle zeven Provincies van de Republiek tot erfelijk 
stadhouder verheven.4 In 1756 daarentegen werden de staatsgezinde regenten, de op-
ponenten van het negen jaar eerder aan de macht gekomen stadhouderlijke regime, 
‘patriotten’ genoemd.5

Sindsdien werd het begrip patriot steeds meer verbonden met de tegenstanders 
van de Prins van Oranje. Aanvankelijk waren de staatsgezinde regenten de belang-
rijkste groepering in de oppositie tegen zijn regime, later voegden zich ook andere 
maatschappelijke groepen bij hen. Men zag in deze kringen de Prins van Oranje niet 
langer als hoogste hoeder van het welzijn van het vaderland en verdediger van de na-
tionale rechten en vrijheden, maar steeds meer als verlengde arm van de buitenland-
se politiek van Groot-Brittannië. De Prinsgezinden hebben nog wel pogingen ge-
daan om de betiteling patriot te heroveren, maar zij oogstten daarmee weinig succes. 
Een door hen gedurende enkele jaren uitgegeven weekblad verscheen onder de titel 
De Ouderwetse Nederlandsche Patriot.6 Vurige aanhangers van de Prins maakten nog lange 
tijd een onderscheid tussen ‘ouderwetsche patriotten’, waarmee zij hun medestan-
ders aanduiden, en ‘nieuwerwetsche patriotten’, waarmee zij hun tegenstanders, de 
Patriotten, bedoelden. Een onbekende prinsgezinde Leidenaar tekende in 1795 bij de 
intocht van de Franse troepen in de stad op: “(…) en dan werden zij [bedoeld zijn: de 
Franse militairen] door de nieuwerwetsche patriotten wellekom geheeten. De ouder-
wetsche patriotten moesten dat maar toelaten, die hadden niets te zeggen”.7 

Veel effectiever dan de vereenzelviging met een oudere politieke groepering was de 
door de Prinsgezinden gehanteerde methode om spot- of schimpnamen tegen de Pa-
triotten te gebruiken. Favoriet was de bijnaam ‘kees’, met alle daarbij behorende bij-
betekenissen. Hoe kwam men aan deze naam? Naar de herkomst van de speciale be-
tekenis van dit woord is veel gezocht.8 Het meest waarschijnlijk is de afleiding van de 
voornaam Kees die een van de voormannen van de Patriotten droeg. Hiervoor komt 
het meest in aanmerking Cornelis -Kees- de Gijselaar, die wij als paranimf in de Pie-
terskerk al zijn tegengekomen.9 Na zijn promotie in de rechten in Leiden had deze 

4    E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. Twee eeuwen Nederland en België, 6e druk (Amsterdam 2001), 45.
5    H.Th. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 1 (’s-Gravenhage 1897), 56, 
noot 1. Colenbrander betitelt de Prinsgezinden van 1747-1748 als ‘oranjedemocraten’. WNT, dl. 11 (’s-Graven-
hage-Leiden 1910), 1437. 
6    De Ouderwetse Nederlandsche Patriot verscheen van 1781 tot 1783 (redacteur R.M. van Goens).
7    F.H.A. Driessen (ed.), Leiden in den Franschen tijd. Handschrift uit de jaren 1794-1813 (Leiden 1913), 4.
8    WNT, dl. 7, 1e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1926), 2006-2008.
9    In het WNT staat behalve Cornelis de Gijselaar ook de naam van Cornelis, Rijngraaf van Salm (1745-1794), als 
oorsprong genoemd, maar zijn voornaam luidt Frederik. Van der Aa, dl. 17, 1e stuk, 32-33. Vgl. Den scheldnaam 
van Kees, door de Patriotten tot een’ eernaam aangenomen (z.p. [1790]) (Knuttel 21928). Hierin wordt Cornelis de Gijselaar 
met name genoemd.
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regentenzoon snel carrière gemaakt. Hij was in 1776 benoemd tot tweede pensiona-
ris van Gorinchem en twee jaar later tot pensionaris van Dordrecht. Zijn optreden in 
samenwerking met de pensionarissen van Haarlem en Amsterdam maakte hem tot 
een van de bekendste woordvoerders van de Patriotten in de Staten van Holland en 
daarbuiten.10 De populariteit van de bijnaam ‘kees’ blijkt ook uit het grote aantal met 
dit woord gevormde samenstellingen, zoals ‘kezenpartij’, ‘kezenpolitiek’, ‘kezenso-
ciëteit’, ‘kezenstad’ (Haarlem), ‘kezenmachine’ (stoommachine) en nog vele andere, 
waaronder de scheldnaam ‘apenkees’. De verbinding van ‘kees’ met ‘keeshond’ ligt 
voor de hand. De Patriotten werden door hun tegenstanders vaak als keeshonden 
met (al te) menselijke trekjes afgebeeld en beschreven. Het werkwoord ‘kezen’ had 
niet alleen de betekenis van ‘als Patriot actief zijn’, maar het had ook en heeft nog 
steeds een seksuele connotatie. Daarvan werd in de toenmalige politieke strijd even-
eens gretig gebruik gemaakt.

De Patriotten werden niet alleen door het geschreven, maar ook door het gespro-
ken woord met de bijnaam ‘kees’ bespot. Tegenstanders riepen hen soms na met de 
kreet ‘Kees, uit de hal!’ of ‘Kees, de hal uit!’, dezelfde kreten waarmee op straat zwer-
vende (kees)honden uit de vleeshal werden verjaagd. Het grote succes van de bijnaam 
‘kees’ blijkt ook uit de reactie van de gesmade tegenpartij. Voor de Patriotten zat er 
niets anders op dan deze bijnaam, zoals eertijds de Geuzen al hadden gedaan, tot een 
erenaam te maken en de keeshond als symbool van de Patriottenbeweging te adop-
teren. Penningen, draagtekens, doekspelden, serviesgoed en andere voorwerpen met 
afbeeldingen of in de vorm van keeshonden vertolkten sindsdien de politieke keuze 

10    Cornelis de Gijselaar (1751-1815) werkte samen met Adriaan van Zeebergh (1746-1824), pensionaris van 
Haarlem (1773) en Engelbert François van Berckel (1726-1796), pensionaris van Amsterdam (1774).

Afb. 3 Dapperheid der Keezen. Ets 
en gravure, anoniem. Rijksmuseum 
Amsterdam, RP-B-OB-81.296.
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van hun eigenaren. Op die manier probeerden de Patriotten de negatieve betekenis 
van het woord in een positieve om te buigen. Zij slaagden er echter niet in om aan de 
bijnaam ‘kees’ een gunstige draai te geven.

Op hun beurt tooiden de Prinsgezinden zich met oranje linten, kokardes en an-
dere versierselen. Zij lieten ook door penningen, draagtekens en andere voorwerpen, 
zoals serviesgoed, gedecoreerd met portretten van Prins Willem v en Prinses Wilhel-
mina, afbeeldingen van de Oranjeboom en andere symbolen, hun politieke voorkeur 
duidelijk blijken.11 De commercie speelde handig op deze politisering in. Genoemde 
attributen zijn nog in de collecties van veel musea terug te vinden. Na de Patriotten-
tijd is de bijnaam ‘kees’ voor Patriot verdwenen. Als onvriendelijke benaming voor 
een tegenstander van het Huis van Oranje leefde de uitdrukking ‘kees’ nog enige tijd 
in de taal voort.

Patriotten heten vervuld te zijn van ‘patriottisme’ en dit op alle mogelijke manie-
ren uit te dragen. Het woord ‘patriottisme’ wordt in het Nederlands gewoonlijk ver-
taald met het woord ‘vaderlandsliefde’.12 Toch bestaat er volgens sommigen een, zij 
het moeilijk waar te nemen, verschil tussen de begripsinhoud van het woord patri-
ottisme en die van het woord vaderlandsliefde. Johan Huizinga definieert het begrip 
patriottisme als: “de wil tot handhaving en verweer van wat eigen en dierbaar is”. 
Het gaat hierbij tevens om een weloverwogen besef en een streven. Patriottisme is 

11    N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004), 216-
218. In Leiden noemde men de Prinsgezinden ook wel ‘schoppen’ en de Patriotten ‘weegluizen’. Zie voor een 
verklaring: J. le Francq van Berkheij, De Bataafsche menschlijkheid. Nieuwe uitgave. Met verdeedigende en geschiedkundige 
aanteekeningen opgehelderd (Leiden 1804), 221.
12    WNT, dl. 18 (’s-Gravenhage-Leiden 1958), 185.

Afb. 4 Bord met Oranjeboom, Wil-
lem V en Wilhelmina van Pruisen. 
Engels aardewerk, anoniem, ca. 
1780-ca. 1795. Rijksmuseum Am-
sterdam, BK-1967-200.
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volgens hem de overtuiging: “van een volstrekt bindende verplichting jegens het va-
derland, slechts door het opperste richtsnoer in het geweten begrensd”. Het begrip 
vaderlandsliefde daarentegen is naar zijn mening slechts een sentiment. Hij stelt pa-
triottisme tegenover nationalisme, dat hij definieert als: “de machtige drift tot heer-
schappij, de zucht om het eigen volk of de eigen staat te laten gelden vóór, boven en 
ten koste van andere”. Uit deze twee geciteerde definities zou men kunnen opma-
ken, dat, naar zijn opvatting, het patriottisme in beginsel een defensieve (positieve) 
en het nationalisme een offensieve (negatieve) betekenis heeft.13 Zijn definities geven 
aan beide begrippen een morele kleuring.

De begrippen ‘patriot’ en ‘patriottisme’ worden in het huidige spraakgebruik vaak 
op één hoop geveegd met ‘nationalist’ en ‘nationalisme’. Sommigen hebben er ook 
geen enkel bezwaar tegen om de begrippen ‘chauvinist’ en ‘chauvinisme’ daaraan toe 
te voegen en alle hiervoor genoemde begrippen onder één noemer, meestal met een 
ongunstige betekenis, te rangschikken. Toch kunnen deze begrippen tamelijk goed 
van elkaar worden onderscheiden. De begrippen nationalisme, de voorliefde voor de 
eigen nationaliteit die met een zekere afkeer van het vreemde samengaat,14 en chau-
vinisme, de overdreven, veelal blinde, vaderlandsliefde,15 met inbegrip van de daarbij 
behorende afleidingen en samenstellingen, dateren echter uit de negentiende eeuw. 
De tegenstanders van de Prins van Oranje, die zich Patriotten noemden, kenden deze 
begrippen dan ook niet. In hun nagelaten geschriften zijn wel aanzetten tot een na-
tionale in plaats van een gewestelijke of stedelijke identiteit te vinden, maar dit al-
les stond in de jaren 1775-1795 nog in de kinderschoenen. Om de Patriotten uit het 
laatste kwart van de achttiende eeuw te onderscheiden van de patriotten met hun pa-
triottische idealen, die van alle plaatsen en tijden zijn, worden zij hier als geschied-
kundig begrip met een hoofdletter geschreven en wordt met betrekking tot hen de 
afleiding ‘patriots’ gebruikt.

De begrippen ‘Stadhoudersgezinde’, ‘Prinsgezinde’, ‘Oranjegezinde’ en ‘Staats-
gezinde’ hebben weinig toelichting nodig.16 De Stadhoudersgezinden steunden de 
stadhouder, de Prins van Oranje, tegenover de Staatsgezinden, die zich tegen hem 
keerden. De woorden Stadhoudersgezinde, Prinsgezinde en Oranjegezinde hebben 
dezelfde betekenis. In plaats van Prinsgezinde werd ook wel het woord ‘Prinsman’ en 
in plaats van Oranjegezinde het woord ‘Oranjeman’ gebruikt. Staatsgezinden ston-
den op het standpunt, zoals gezegd, dat de zeven verschillende Provinciale Staten de 
eigenlijke soevereinen in de confederatieve Republiek waren. Het staatsbestel kon 
naar hun mening en naar hun voorkeur ook zonder stadhouder(s) functioneren, zo-
als gedurende verschillende perioden tijdens het bestaan van de Republiek het geval 
is geweest. Bij de opkomst van de Patriottenbeweging verdwenen de Staatsgezinden 
grotendeels uit het zicht. Velen van hen sloten zich aanvankelijk bij de nieuw ge-

13    J. Huizinga, Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw (Haarlem 1940), 9-11.
14    WNT, dl. 9 (’s-Gravenhage-Leiden 1913), 1591-1593; WNT, Aanvullingen, dl. 3 (’s-Gravenhage 2001), 4825.
15    Van der Sijs, Chronologisch woordenboek, 905; WNT, Aanvullingen, dl. 1 (’s-Gravenhage 2001), 883-884.
16   WNT, dl. 15 (’s-Gravenhage-Leiden 1940), 424; dl. 12, 2e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1949), 4219; dl. 11 
( ’s-Gravenhage-Leiden 1910), 1447; dl. 15 (’s-Gravenhage-Leiden 1940), 309.
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vormde oppositie tegen de stadhouder aan. In de loop van de tijd wisselden sommige 
aanhangers van de ene of de andere politieke groepering nog wel eens van standpunt 
al naar gelang de politieke conjunctuur. Johannes le Francq van Berkheij kon het niet 
nalaten om in een van zijn wetenschappelijke publicaties als voorbeeld een destijds 
alom bekend spotvers aan te halen:

Hij hangt zijn Huikje naar den wind,
Dan is hij Prins-, dan Staatsgezind.17 

Na de ondergang van de Republiek verloren de hierboven genoemde begrippen hun 
politieke betekenis. Alleen het begrip Oranjegezinde, ook wel Oranjeman of Oran-
gist, had en heeft nog altijd binnen en buiten Nederland een politieke lading.18 Ge-
durende het bestaan van de Republiek was de begripsinhoud van Oranjegezinde, 
zoals gezegd, gelijk aan Stadhouders- en Prinsgezinde. De Patriotten, ook niet om 
een bijnaam verlegen, betitelden hun tegenstanders minachtend met ‘oranjeklant’, 
een woord, dat niet toevallig voor het eerst in 1787 in het Nederlands verscheen.19 
Het woord ‘klant’ in dit samengestelde woord suggereerde aan de ene kant, dat hun 
prinsgezinde tegenstanders tot de cliëntèle van het Huis van Oranje behoorden en als 
zodanig in geld en goederen werden ondersteund en daarmee van prinselijke gun-
sten afhankelijk waren. Het woord ‘klant’ suggereerde anderzijds, dat het Huis van 
Oranje zich aan cliëntelisme, dat wil zeggen aan politieke klantenbinding, schuldig 
maakte. De ongunstige betekenis van het woord ‘klant’ in deze samenstelling is ech-
ter in de loop van de tijd in gunstige zin veranderd. Het woord ‘Oranjeklant’ heeft 
nu de begripsinhoud van ‘warm aanhanger van het Huis van Oranje’ gekregen. Het 
woord ‘Oranjegezinde’ heeft de betekenis van ‘toegenegen aan het Huis van Oranje’ 
tot op de dag van vandaag behouden. Om verwarring te voorkomen met de begrip-
pen die in de huidige tijd in Nederland en in het buitenland gangbaar zijn, worden 
hier niet de woorden Oranjegezinde, Oranjeman of Orangist gebruikt, maar wordt 
in het vervolg tegenover de hier eerder omschreven begrippen ‘Patriot’ en ‘patriots’ 
het begrip ‘Prinsgezinde’ en de afleiding ‘prinsgezind’ gesteld. 

Patriotten en Prinsgezinden waren geen homogene groeperingen. Zoals binnen 
elke politieke beweging waren er verschillen in uitleg en toepassing van de begin-
selen en verschillen in sociale samenstelling. Tijdgenoten, waaronder Joan Derk van 
der Capellen tot den Pol, en latere schrijvers maken een onderscheid tussen aristo-
cratische en democratische Patriotten. Van der Capellen scheef in een brief: “Dat zij 
[bedoeld zijn: de Fransen] ’t voorheen en nu nog altijd bij de Hollandsche Aristocra-
ten hadden gezogt. Dat deezen voorheen de magt en tans de geneigdheid om eene 
Alliantie [bedoeld is: met Frankrijk] te bewerken, ontbrak. Dat men het tans alleen 
bij de Democratische Patriotten en bij de Natie moest zoeken”.20 Het onderscheid 

17    J. le Francq van Berkheij, Natuurlyke Historie van Holland, dl. 3, 1e stuk (Amsterdam 1776), 593.
18    Vgl. het orangisme in België in de negentiende eeuw en in Noord-Ierland tot op heden.
19    Van der Sijs, Chronologisch woordenboek, 1031; WNT, dl. 3, 2e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1916), 2123; WNT, dl. 11 
(’s-Gravenhage-Leiden 1910), 1437.
20    Brief van J.D. van der Capellen aan C.L. van Beyma te Leeuwarden, 8-2-1784, W.W. van der Meulen (ed.),  
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tussen beide groepen is allesbehalve scherp, maar het geeft wel aan, dat er van meet 
af aan verschillende stromingen binnen de Patriottenbeweging waren te vinden. Dé 
Patriot bestaat niet en heeft nooit bestaan. Onder de noemer van Patriotten verenig-
den zich verschillende maatschappelijke groepen die een grote verscheidenheid aan 
belangen vertegenwoordigden en uiteenlopende doeleinden nastreefden. De Prins-
gezinden vertoonden een zo mogelijk nog grotere sociale variatie. Uit welke verschil-
lende maatschappelijke groepen de Patriotten en Prinsgezinden in de stad Leiden 
waren samengesteld en welke groepen van partij wisselden, zal later uitgebreid wor-
den behandeld. De benaming van de twee richtingen binnen de Patriottenbeweging 
nodigt uit om de begrippen ‘aristocratie’, ‘aristocraat’ en ‘aristocratisch’ enerzijds en 
‘democratie’, ‘democraat’ en ‘democratisch’ anderzijds nader te bezien.

Het woord ‘aristocratie’ is vanaf 1583 in het Nederlands te vinden.21 De afstammings-
lijn gaat via de Franse taal en het Latijn naar het Grieks terug.22 Aanvankelijk gebruik-
ten humanistische geleerden dit woord en het daardoor aangeduide begrip, uit de 
Oudheid afkomstig, in hun geschriften over staatkunde en recht. In het begin van 
de zeventiende eeuw probeerde Hugo de Groot het woord ‘aristocratie’ te verneder-
landsen in ‘bester-regieringe’.23 Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw drong 
het woord aristocratie tot de levende taal door. Men duidde er eerst alleen een rege-
ringsvorm mee aan, waarin ‘de besten’, te weten edelen of patriciërs, het bestuur van 
de staat in handen hadden. Welke personen tot ‘de besten’ behoren, is af te leiden uit 
de samenstellingen ‘geboorte-aristocratie’ en ‘geld-aristocratie’. In de praktijk van 
het bestuur van de Hollandse steden, zoals Leiden, kwam dat neer op patriciërs, al 
of niet met adellijke pretenties. Later werd de betekenis van aristocratie uitgebreid 
van de regeringsvorm tot het regeringslichaam zelf. Onder een stedelijke aristocratie 
verstaat men eveneens een stedelijk bestuurscollege, dat (vrijwel) geheel door leden 
van aristocratische families werd beheerst. Nog een stap verder ging de verruiming 
van het begrip aristocratie tot de verzameling van aristocratische families of van af-
zonderlijke aristocraten. In het hedendaagse spraakgebruik heeft aristocratie geen 
politieke betekenis meer. Slechts de sociale betekenis is gebleven, namelijk die van 
een groepering die in maatschappelijk aanzien boven andere bevolkingsgroepen uit-
steekt.

Hiervoor is het woord ‘aristocraat’ al een enkele keer genoemd. In de Patriotten-
tijd was ‘aristocraat’ het scheldwoord bij uitstek dat de democratische Patriotten te-
gen de prinsgezinde en ‘aristocratisch’-patriotse regenten in stelling brachten.24 Het 

 
‘Brieven van J.D. van der Capellen tot den Pol’, BMHG 28 (1907), 269. Vgl. & A.H. Wertheim-Gijse Weenink & W.F. 
Wertheim (inl.), Aan het Volk van Nederland. Het democratisch manifest van Joan Derk van der Capellen tot den Pol, 1781, 2e herz. 
dr. (Weesp 1981), 25-27, 31-37.
21    Van der Sijs, Chronologisch woordenboek, 877; WNT, dl. 2, 1e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1898), 645-646.
22    Gr. , gevormd uit: = beste en = heerschappij.
23    Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631), Boek 1, dl. 3, § 8.
24    F. van Aken, De aristocraten. Toneelspel (Leiden 1785). Hierin treden zij op onder de namen: Trotsaart, Hooghart 
en Schijndeugd. Tegenspelers zijn de ‘burgerlievende regent’ Rechtlief en de burgergeconstitueerden: Deugd- 
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woord aristocraat verschijnt voor het eerst in het Nederlands in 1782 en heeft dan 
al meteen deze ongunstige betekenis.25 Joan Derk van der Capellen tot den Pol, die 
wat geboorte en welstand betreft nota bene zelf tot de beschimpte groep behoorde, 
schreef in een van zijn brieven: “Laten de Aristocraten zig maar beeter vergalopperen. 
Op die wijze moeten de Ingezetenen van A[msterdam] den aart dier haatlijke Rege-
ring leeren kennen”.26 In de loop van de negentiende eeuw veranderde de betekenis 
wat meer in gunstige zin en kreeg het begrip aristocraat een minder politiek beladen 
inhoud. Een aristocraat is sindsdien iemand die het denkbeeld aanhangt dat de lei-
ding in staat en maatschappij alleen moet berusten bij hen die uitmunten door ge-
boorte, beschaving en welstand en die zich er van bewust is zelf tot die bevoorrechten 
te behoren. Deze politieke betekenis is, evenals die van het woord aristocratie, lang-
zamerhand verloren gegaan en alleen de sociale betekenis is overgebleven. Toch heeft 
het woord aristocraat en zeker het daarvan afgeleide verkleinwoord aristocraatje tot 
op de dag van vandaag bij velen een weinig gunstige bijklank behouden.

Van het woord aristocratie is ‘aristocratisering’ afgeleid, een nieuw begrip voor een 
al lang bestaand historisch en sociaal verschijnsel.27 De aristocratie als verzameling 
van aristocratische families of van afzonderlijke aristocraten omvat de adel en het pa-
triciaat. De adel is een vanouds juridisch erkende stand waartoe de leden alleen door 
geboorte of door verlening van adelsgunst door de landsvorst behoren. Het patrici-
aat, dat wil zeggen de gezamenlijke patriciërs, heeft deze juridisch vastgelegde be-
grenzing niet. De patriciërs kwamen voort uit de stedelijke burgerij. Het patriciaat 
omvatte een beperkt aantal families, waarvan leden zitting hadden in het stadsbe-
stuur, de vroedschap. Deze patricische bestuurders noemt men regenten. Zij vormen 
de kern van het patriciaat, waartoe verder hun familieleden tot een bepaalde graad 
worden gerekend.28 De vroedschap werd door middel van coöptatie aangevuld. De 
zittende regenten kozen nieuwe leden zo veel mogelijk uit hun eigen sociale kring. 
De leden hadden in beginsel voor het leven zitting in de vroedschap. Zo slaagden 
deze meestal nauw aan elkaar verwante families er in om gedurende enige generaties 
de macht in een stad in handen te houden. Het ontbreken van een juridische begren-
zing betekende overigens niet, dat de patriciërs de sociale grens met de hogere bur-
gerij niet nauwkeurig in het oog hielden. In de loop van de zeventiende eeuw werd 

 
rijk, Burgerhart en Heldenaart; G. Paape, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus. Van deszelfs begin tot 
op den 12. Junij 1798 toe (Delft 1798) (Van Alphen 2003), 46-50.
25    Van der Sijs, Chronologisch woordenboek, 877; WNT, dl. 2, 1e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1898), 644-645. Het 
woord ‘aristocraat’ is evenals ‘democraat’ waarschijnlijk een Nederlandse vinding. R.R. Palmer, ‘Notes on the 
use of the word “democracy” 1789-1799’, Political Science Quarterly 68 (1953), 205.
26    Brief van J.D. van der Capellen aan A. Valk te Rotterdam, 28-7-1782, W.H. de Beaufort (ed.), Brieven van en aan 
Joan Derck van der Capellen van de Poll (Utrecht 1879), 320. Hij doelde op diegenen onder de Patriotten die het met 
zijn politieke denkbeelden niet eens waren. S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-
1787) (Amsterdam 1995), 230-231.
27    Aanvankelijk ‘aristocratiseringsproces’ genoemd. D.J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van 
Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties (Groningen 1961), 39.
28    Zie voor de definitie(s) van ‘patriciaat’: M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 
(Amsterdam 1985), 11. 
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deze grens duidelijker getrokken en ontwikkelde het patriciaat zich geleidelijk tot 
een elite die zich van de hogere burgerij wilde onderscheiden en zich met de adel kon 
meten.29 De begripsomvang van het woord aristocratie is dus ruimer dan alleen de 
verzameling van edelen.

De adel geniet echter in de ogen van velen meer aanzien dan het in de grond van 
de zaak burgerlijke patriciaat. Sommige patriciërs probeerden hun sociale status 
dan ook te verhogen door zich een adellijke levensstijl aan te meten en adellijke ti-
tels te verwerven door koop, huwelijk of erfenis. Het verlenen van een adellijke titel 
door verheffing was in de Republiek niet mogelijk en kon alleen door een buiten-
landse vorst geschieden. De verleende buitenlandse adellijke titels werden echter 
in de Republiek niet erkend. Dit proces van burgers die hun best doen om tot de 
adel te mogen behoren, is ook in het verleden niet onopgemerkt gebleven. De be-
kendste symbolische vertegenwoordiger van dit type burger is de ‘bourgeois gen-
tilhomme’ uit het gelijknamige blijspel (1670) van Molière. Sommige leden van het 
Leidse patriciaat waren evengoed niet ongevoelig voor dit streven naar meer maat-
schappelijk aanzien.30 Vier van de veertig leden van het Leidse stadsbestuur in 1775 
tooiden zich met de titel ‘heer van’. Twee van de vier hadden daarnaast nog een ho-
gere buitenlandse titel, de een die van ridder-baronet en de ander zelfs die van rijks-
baron. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat aristocratie en adel vaak met elkaar 
worden vereenzelvigd, hoewel in Holland slechts een minderheid van de geslaagde 
burgers uit het patriciaat streefden naar adellijke titels met een daarbij behorende  
levensstijl.

Binnen het begrip aristocratisering zijn twee processen te onderscheiden. Ten eer-
ste een proces van het overnemen van een adellijke levensstijl en, zo mogelijk, adel-
lijke titels door burgers uit het patriciaat, zoals hierboven vermeld. Ten tweede een 
proces van het vormen van een min of meer gesloten maatschappelijke elite.31 Het 
laatstgenoemde proces wordt gewoonlijk ‘elitevorming’ genoemd. Het woord ‘eliti-
sering’ om dit proces aan te duiden, wordt niet of nauwelijks gebruikt. Elitevorming 
is een sociaal proces, dat op allerlei tijden en plaatsen in de maatschappij plaats-
vindt. Elites bestonden er in 1775 ook in Leiden op verschillende maatschappelijke 
niveaus, maar het begrip ‘elite’ kende men toen nog niet. Het woord elite is pas la-
ter uit het Frans overgenomen en wordt vanaf ongeveer 1820 in het Nederlands ge-
bruikt.32 Elite betekent letterlijk een op grond van bepaalde kenmerken uitgelezen 
gedeelte van een groter geheel, ook wel keur, bloem of puik genoemd. In het gewo-
ne spraakgebruik wordt met elite vrijwel altijd een verzameling geselecteerde perso-
nen bedoeld. Het gaat om een minderheid van personen die zich door haar vooraan-
staande sociaal-economische positie of op grond van specifieke kwaliteiten binnen 
een grotere groep onderscheidt en een bijzonder prestige geniet. Meestal gebruikt 

29    M.R. Prak & J. Aalbers, ‘Inleiding’, in: Idem, De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden 
(Meppel-Amsterdam 1987), 11-13.
30    D.H.H. van Heest & L. van Poelgeest, ‘Leydenaars en hun heerlijke titels’, LJ 75 (1983), 119-138.
31    M.R. Prak, ‘Aristocratisering’, Spiegel Historiael 23 (1988), 226-227.
32    Van der Sijs, Chronologisch woordenboek, 933; WNT Aanvullingen, dl. 2 (’s-Gravenhage 2001), 2607-2608.
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men het woord elite in de zin van maatschappelijke elite, dus voor een verzameling 
personen die een vooraanstaande sociaal-economische positie innemen. Wanneer 
het gaat om een specifieke kwaliteit als selectiecriterium, wordt die er doorgaans bij 
vermeld. Zo spreekt men bijvoorbeeld van een culturele, een intellectuele of een mi-
litaire elite.

De vorming van een elite wordt ook wel met een tongbrekende term ‘oligarchise-
ring’ genoemd.33 Toch gaat het bij het begrip oligarchisering, evenals bij het begrip 
aristocratisering, niet alleen om de vorming van een elite. Oligarchisering gaat ver-
der dan louter elitevorming. Bij oligarchisering worden er aan het begrip elite nog 
een aantal duidelijk omschreven kenmerken toegevoegd. Het gaat om een gevestig-
de heersende elite die ernaar streeft om zich zoveel mogelijk af te sluiten tegenover 
nieuwkomers die proberen in hun kring binnen te dringen. Het gaat daarnaast om 
de politieke en bestuurlijke aspecten van dit sociale proces. Het begrip oligarchise-
ring is evenals aristocratisering van recente datum. Zoals in een oogopslag is te zien, 
is het woord ‘oligarchisering’ afgeleid van ‘oligarchie’, een woord dat vanaf ongeveer 
1720 in het Nederlands is te vinden.34 Evenals bij het begrip aristocratie werd de bete-
kenis van oligarchie later uitgebreid van de regeringsvorm tot het regeringslichaam 
zelf. Onder een stedelijke oligarchie verstaat men eveneens een stedelijk bestuurs-
college, dat (vrijwel) geheel door een klein aantal leden van bepaalde families werd 
beheerst. Dit wordt ook wel een regentenoligarchie genoemd. Het begrip oligarchie 
houdt dus in: een regering van weinig personen die tot de hogere, bevoorrechte stan-
den behoren, waarbij alle nieuwkomers die niet tot hun selecte kring worden ge-
rekend, zijn uitgesloten van deelneming aan het bestuur. Door een proces van oli-
garchisering streeft een elite ernaar om de politieke en bestuurlijke macht in eigen 
beperkte kring te houden en buitenstaanders zo veel mogelijk te weren.

Aristocratie en oligarchie zijn beide regeringsvormen die vaak in één adem wor-
den genoemd, maar niettemin tot op zekere hoogte van elkaar kunnen worden on-
derscheiden. De grondslag voor beide regeringsvormen is de vorming van een maat-
schappelijke elite die het staatsbestuur in handen heeft. In een aristocratie bestaat 
de elite uit een aantal aristocratische families, waartoe buitenstaanders in beginsel 
toegang hebben, zij het dat deze niet zo gemakkelijk worden toegelaten. Het slui-
ten van een huwelijk met een lid van een aristocratische familie, het bezitten van een 
groot vermogen of een combinatie van beide is meestal onontbeerlijk om zich toe-
gang tot de aristocratie te verschaffen. In een oligarchie heeft slechts een kleine groep 
van leden van bepaalde aristocratische families het staatsbestuur in handen. Buiten-
staanders, waaronder ook leden van andere aristocratische families, worden zoveel 
mogelijk uitgesloten. Tijdgenoten merkten al op, dat de aristocratie als regerings-
vorm geneigd is om na verloop van tijd vrijwel naadloos over te gaan in een oligar-

33    D.J. Noordam, Geringde buffels en heren van stand. Het patriciaat van Leiden, 1574-1700 (Hilversum 1994), 43.
34    Van der Sijs, Chronologisch woordenboek, 1027; WNT Aanvullingen, dl. 3 (’s-Gravenhage 2001), 5005-5006. Het 
woord is ontleend aan het Frans en afkomstig uit het Grieks: , gevormd uit  = weinig en 

= heersen.
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chie. Gijsbert Karel van Hogendorp schreef in augustus 1785, vlak voor hij met zijn 
studie aan de Leidse Academie begon: “Zoo ongelukkig is eene regering van aanzien-
lijksten, dat zij telkens tot een bestier van weinigen, of eene oligarchie overgaat, en 
dat dan één magtig burger alles aan zijn gezag onderwerpt, of een opstand des volks 
onder stroomen bloed de misbruiken wreekt”.35 Een oligarchie zag men als een ont-
aarde vorm van aristocratie en als een voorbode van dictatuur en revolte.36 Het woord 
oligarchie had en heeft nog steeds een ongunstige betekenis.

De heersende elite in een stad bestond meestal uit een beperkt aantal leden van fa-
milies die doorgaans nauw aan elkaar verwant waren, maar ook in conflict met elkaar 
konden komen. Om conflicten te voorkomen, om belangrijke ambten zoveel moge-
lijk binnen de eigen sociale kring te houden en om het aantal bij het bestuur betrok-
ken familieleden te beperken, maakten de regenten in de bestuurscolleges afspraken 
over de vervulling van vacatures. In de loop van de zeventiende eeuw werden deze af-
spraken veelal in schriftelijke overeenkomsten neergelegd.37 In Leiden sloten rivali-
serende groepen regenten binnen de Vroedschap, na een eerdere op schrift gestelde 
afspraak, in 1702 een contract, waarin een nauwkeurig uitgewerkt oligarchisch stel-
sel was vastgelegd.38 Bij het openvallen van plaatsen kregen familieleden van reeds 
zittende leden van de Vroedschap voorrang en de te verdelen ambten werden, al naar 
gelang, volgens een systeem van anciënniteit, rangorde of toerbeurt vervuld. Toch 
lukte het niet altijd om meningsverschillen binnen de muren van het stadhuis te 
houden en de overeenkomst te handhaven. Het oligarchisch stelsel zelf echter had 
een taai leven. Een conflict binnen de Leidse Vroedschap in 1721, waarbij het contract 
werd verbroken, leidde er niet toe dat het stelsel verdween. Integendeel, het stelsel 
werd een jaar later onder een nieuw contract voortgezet, doorstond de terugkeer van 
de stadhouder in 1747 en heeft, met enkele kleine wijzigingen, bijstellingen en ver-
fijningen, tot de troebelen in het midden van de jaren ’80 van de achttiende eeuw 
doeltreffend gefunctioneerd.

De begrippen aristocratisering, elitevorming en oligarchisering worden vaak door 
elkaar gebruikt, maar zijn wel degelijk van elkaar te onderscheiden. Van deze drie 
begrippen heeft elitevorming de meest algemene betekenis, namelijk een sociaal se-
lectieproces, waarbij binnen een groter geheel een maatschappelijke groep ontstaat 
op grond van de vooraanstaande sociaal-economische positie of de specifieke kwali-
teiten van de daartoe behorende leden. Bij aristocratisering is naast het selectieproces 
ook het resultaat van dit proces van belang. Wil er sprake zijn van de vorming van een 
aristocratie, dan dient de ontstane elite een min of meer gesloten groep te vormen, 

35     G.K. van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, dl. 1 (’s-Gravenhage 1866), 437.
36    J. Luzac, ‘Verhandeling over ’t woord aristocratie, over de waare beteekenis en den eigentlijken aert dier 
regeerings-vorm’, in: Idem, Socrates als burger beschouwd, 2e druk (Leiden 1797), 153. Hij stelde monarchie, aristocra-
tie en democratie tegenover de gedegenereerde vormen hiervan: tirannie, oligarchie en anarchie.
37    L. Kooijmans, ‘Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en achttiende eeuw’, in: 
Aalbers & Prak, De bloem der natie, 94-98; J. de Witte van Citters, Contracten van correspondentie en andere bijdragen tot de 
geschiedenis van het ambtsbejag in de Republiek der Vereenigde Nederlanden (’s-Gravenhage 1872-1875).
38    Prak, Gezeten burgers, 63-70; 267.
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er een adellijke levensstijl op na houden en liefst ook nog met adellijke titels te zijn 
begiftigd. Men zou kunnen zeggen, dat er naast sociale ook culturele kenmerken bij 
de selectie een rol gaan spelen. Bij oligarchisering is naast een verdergaand selectie-
proces ook de aard van het proces van belang, dat niet alleen een sociaal en cultureel, 
maar ook een politiek karakter heeft. In het vervolg zullen deze maatschappelijke 
processen zo veel mogelijk langs de hier getrokken lijnen worden onderscheiden. 
Zoals hierboven al is aangegeven, ontstonden er in de loop van de achttiende eeuw in 
Leiden, evenals in andere steden in de Republiek, op basis van de afspraken tussen ri-
valiserende groeperingen binnen de vroedschappen, bestuurlijke elites die poogden 
hun rijen zoveel mogelijk gesloten te houden. Tegen deze maatschappelijke ontwik-
kelingen, van welke soort of onder welke benaming dan ook, richtten de democrati-
sche Patriotten hun pijlen.

Het woord ‘democratie’ is vanaf 1600 in het Nederlands te vinden.39 De afstam-
mingslijn loopt evenals die van het woord aristocratie via het Frans en het Latijn naar 
het Grieks terug.40 Ook het begrip democratie werd in het begin slechts door huma-
nistische geleerden, die het uit de Oudheid kenden, in hun geschriften over staat-
kunde en recht gebruikt. Hugo de Groot vertaalde democratie in ‘volcks-regieringe’, 
maar deze term is nooit populair geworden.41 Pas later drong het woord democratie 
tot bredere lagen van de bevolking door. Democratie is een regeringsvorm, waarin 
aan het gehele volk invloed op de regering is toegekend. De positieve betekenis die 
het begrip democratie heden ten dage heeft, had het in het verleden zeker niet. In de 
achttiende eeuw en daaraan voorafgaand deed de democratie als regeringsvorm vrij-
wel niet ter zake. Men kende de democratie alleen in de vorm van directe democratie. 
Voorbeelden in het verleden vond men in de Oudheid, zoals de Oud-Griekse stad-
staten, voorbeelden uit de eigen tijd in sommige kantons in Zwitserland. In beide 
gevallen ging het om staatkundige eenheden van vrij beperkte omvang en met een 
betrekkelijk laag peil van (agrarische) economische ontwikkeling. Democratie als re-
geringsvorm stond in een kwade reuk. Het volk was wispelturig en kon gemakkelijk 
door een demagoog of volksmenner worden misleid. Anarchie en dictatuur lagen op 
de loer. Bovendien was de directe democratie als regeringsvorm in een staat van gro-
tere omvang onpraktisch.42 

De gedachte van een indirecte democratie, of zoals men het in die tijd verwoordde, 
een volksregering bij representatie, komt in de loop van de achttiende eeuw naar vo-
ren. Deze gedachte kreeg een grote impuls door de eigentijdse verwezenlijking daar-
van in de Verenigde Staten van Amerika. De democratische Patriotten omarmden 
deze nieuwe politieke ontwikkelingen hartstochtelijk. Het betoog van hun voor-
man Joan Derk van der Capellen tot den Pol in zijn anoniem verschenen pamflet Aan 

39    Van der Sijs, Chronologisch woordenboek, 920; WNT, dl. 3, 2e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1916), 2396-2397.
40    Gr. , gevormd uit: = volk en = heerschappij.
41    Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631), Boek 1, dl. 3, § 8.
42    H. Dippel, ‘Démocratie, Démocrates’, in: R. Reichart & E. Schmitt (ed.), Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe 
in Frankreich 1680-1820, dl. 6 (München 1986), 57-59.
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het Volk van Nederland loopt uit op een vurig pleidooi voor het kiezen van volksverte-
genwoordigers met de oproep: “… kiest goede Patriotten, daar gijlieden op vertrou-
wen kunt”.43 Hun ideeën over indirecte democratie zijn onder andere ook te vinden 
in het zogenoemde Leids Ontwerp. Het gaat hierbij niet om een ontwerp voor een 
soort grondwet, maar om een discussiestuk, waarvan verschillende versies bestaan.44 
Wie de opstellers van dit stuk zijn geweest, is (nog) niet bekend. Sommigen schrijven 
het toe aan twee bekende Leidse democratische Patriotten, de textielfabrikant Pieter 
Vreede en de doopsgezinde predikant François Adriaan van der Kemp. Enkele van de 
beginselen die in het Leids Ontwerp onder woorden zijn gebracht en de aandacht 
trekken zijn volkssoevereiniteit, bestuur door de burgers zelf of door hun vertegen-
woordigers, onafhankelijkheid van die vertegenwoordigers, bestrijding en verhinde-
ring van het ontstaan van een ‘aristocratie’ en scheiding van wetgevende, uitvoerende 
en rechterlijke macht. De opstellers legden veel nadruk op het recht van het indienen 
van verzoekschriften bij de overheid, maar het was niet hun bedoeling, dat iedereen 
zonder meer kon ondertekenen. Zij zagen als “de best mogelijke van alle regerings-
vormen een democratie bij representatie”, maar stelden “een behoorlijke ouderdom, 
gegoedheid, geboorteplaats, oudheid van burgerrecht en als schutter te zijn aange-
nomen” als voorwaarden om daaraan actief deel te kunnen nemen.45

Deze tegenstelling tussen het beginsel van volkssoevereiniteit enerzijds en de 
door voorwaarden beperkte uitoefening daarvan anderzijds grepen de Prinsgezin-
den dankbaar aan om stevige kritiek op dit patriotse politieke axioma te uiten. De 
Prinsgezinde schrijvers wilden aantonen, dat een dergelijke door de Patriotten be-
pleite ‘democratie’ innerlijk tegenstrijdig was. Een van de schrijvers, waarschijnlijk 
de Leidse jurist en boekverkoper Elie Luzac, richtte zijn scherpe pen op Van der Ca-
pellens Aan het Volk van Nederland en zijn oproep tot het kiezen van volksvertegenwoor-
digers. Als volgens de Patriotten het gehele volk soeverein was en het recht had om 
vertegenwoordigers te kiezen, zo stelde hij, dan vielen hieronder ook “diegenen die 
thans met den naam van de heffe des volks, het gepeupel, het gemeen, het grauw en 
welke andere benamingen meer bestempeld worden”.46 De “heffe des volks” was vol-
gens de schrijver in meerderheid prinsgezind, maar ook omkoopbaar, twistziek en 
behept met allerlei andere kwalijke eigenschappen. De Patriotten zagen deze gevaren 
ook wel in en wilden daarom het kiesrecht beperken tot de “aanzienlijken”. Hoe nu 
de “aanzienlijken” te onderscheiden van de “heffe des volks”? Al zou het voorgaande 
vraagstuk worden opgelost, dan bleven er volgens Luzac nog altijd twee onoplosbare 
problemen bestaan. Ten eerste zou een groot gedeelte van het volk van het kiesrecht 

43    J.D. van der Capellen tot den Pol, Aan het Volk van Nederland (z.p. [1781]) (Knuttel 19864), 75.
44    Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van Regent en Burger van binnen gelukkig en van bui-
ten gedugt te maaken (Leiden 1785) (Knuttel 21045); J.G.M.M. Rosendaal & S.R.E. Klein, ‘Democratie in context. 
Nieuwe perspectieven op het Leids Ontwerp (1785)’, DAE 26 (1994), 71-100.
45    Ontwerp, 46.
46    E. Luzac, Vaderlandsche brieven, No. 6. Aan den schryver van het boekje Aan het Volk van Nederland (z.p. 1784) (Knut-
tel 20880), 46-50; W.R.E. Velema, ‘Contemporaine reacties op het patriotse politieke vocabulaire’, in: H. Bots & 
W.W. Mijnhardt (red.), De droom van de Revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme (Amsterdam 1988), 32-48; 
Idem, Republicans. Essays on eighteenth-century Dutch political thought (Leiden 2007), 174-177.
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worden uitgesloten en dus niet meer soeverein zijn. De “heffe des volks” zou worden 
onderworpen aan de “aanzienlijken”, die dat kiesrecht wel zouden hebben. De “aan-
zienlijken” zouden ervoor zorgen, dat hun nakomelingen ook tot deze groep bleven 
behoren. Ten tweede zou een regeringsvorm die een groot gedeelte van het volk van 
het kiesrecht uitsloot onmogelijk een democratie kunnen zijn, maar integendeel alle 
kenmerken van een aristocratie vertonen, een regeringsvorm die nog meer dan het 
despotisme door de Patriotten werd verafschuwd en gehaat.

In enkele steden, waaronder Leiden, hebben de democratische Patriotten ondanks 
deze kritiek gepoogd om hun beginselen in praktijk te brengen. In Leiden onder-
tekenden ruim 700 mannen een notariële volmacht, die een college van negentien 
gevolmachtigden, Geconstitueerden genoemd, bevoegdheid gaf om verzoekschrif-
ten aan de overheid te ondertekenen en in te dienen.47 De Leidse Patriotten deden 
hun best om vooraf elk opgesteld verzoekschrift, dat uit naam van de volmachtgevers 
zou worden ingediend, met hen te bespreken en hun mening te horen. De beperk-
te groep volmachtgevers, allen Patriotten, geeft al aan, dat het ‘democratische’ van 
de democratische Patriotten niet zover ging, dat er sprake was van een streven naar 
een regering van het gehele volk. Zij probeerden door het organiseren van deze ‘ver-
kiezing’ in de vorm van een persoonlijke volmachtverlening aan een college van Ge-
constitueerden het oligarchische bestuur van de stad open te breken en deelneming 
daaraan op beperkte schaal voor meer maatschappelijke groepen mogelijk te maken. 
Men zou met een modern begrip kunnen zeggen, dat de democratische Patriotten 
een eerste, zeer bescheiden poging deden om het stadsbestuur te ‘democratiseren’, in 
de betekenis van het toegankelijk maken of worden voor steeds bredere lagen van de 
bevolking en uiteindelijk wellicht voor het gehele volk.48 De weg naar een algemeen 
actief en passief mannen- en vrouwenkiesrecht was nog lang, evenals de ontwikke-
ling van het woord democratie tot de gunstige betekenis die het nu heeft. Kortom, 
bij de zogenoemde democratische Patriotten, moet men (nog) niet denken aan een 
democratie of democratische ideeën in de betekenis die deze tegenwoordig hebben.

Patriotten waren in de achttiende eeuw niet alleen te vinden in Leiden of, ruimer ge-
steld, in Holland en verder in de ‘Verenigde Nederlanden’. Ook buiten de grenzen 
van de Republiek waren verschillende politieke groeperingen actief waarvan de aan-
hangers zich ‘patriotten’ noemden. De begripsinhoud van patriot is echter zo ruim, 
dat men zich iedere keer weer moet afvragen welke betekenis het woord in een be-
paalde context heeft. In de Zuidelijke Nederlanden noemden de tegenstanders van 
de radicale staatshervormingen van keizer Jozef ii van Oostenrijk zich patriotten. Zij 
kwamen in het najaar van 1789 tegen hun landsheer in opstand. Vervolgens werd de 
betiteling patriotten overgenomen door de aanhangers van de keizer, toen tussen 
Oostenrijk en de Franse Republiek enkele jaren later oorlog uitbrak en de revoluti-
onaire Franse legers de Zuidelijke Nederlanden binnenvielen en grotendeels bezet-

47    P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, dl. 3 (’s-Gravenhage 1916), 364-365.
48    WNT, Aanvullingen, dl. 1 (’s-Gravenhage 2001), 1843-1844 .
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ten. Spraakverwarring alom, niet in de laatste plaats bij de in 1787 naar de Zuidelijke 
Nederlanden uitgeweken Patriotten uit de Republiek.49 De politieke kleuring en de 
veranderingen van de inhoud van het begrip patriot zijn niet alleen beïnvloed door 
historische gebeurtenissen, maar ook door eerdere ontwikkelingen van het ‘patriot-
tisme’ buiten de grenzen van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. De ont-
wikkeling en de acceptatie van de ideeën van het achttiende-eeuwse patriottisme in 
enkele landen van Europa kunnen hier alleen in grote lijnen worden geschetst of 
vluchtig worden aangestipt. Wij beperken ons hier tot de omringende landen Groot-
Brittannië, Frankrijk en het Duitse Rijk.

In het Engels hebben de woorden ‘patriot’ en ‘patriotism’ rond 1720 een bijzonde-
re politieke betekenis gekregen. Met deze begrippen duidde men sindsdien de aan-
hangers en hun politieke beginselen aan, die in Groot-Brittannië binnen en vooral 
buiten het Parlement een oppositie tegen de Regering, bestaande uit de Koning en 
zijn Ministers, vormden. In de ogen van deze oppositie was de regering corrupt en 
bedreigde zij de vrijheid van de burgers. Het verdedigen en handhaven van de poli-
tieke vrijheden die door de Constitutie aan de burgers waren gegarandeerd, vormden 
de kern van de beginselen van dit ‘patriotism’. De oppositie van de ‘patriots’ werd in 
de loop van de achttiende eeuw radicaler en keerde zich steeds feller tegen de corrup-
tie, zoals die naar hun mening bleek uit het aantal door de Regering benoemde leden 
van het Parlement en de sterkte van het staande leger.50 Het Engelse woord ‘patriot’ 
werd door deze ontwikkelingen synoniem met vrijheidsvriend en in deze beteke-
nis vatte men het ook in het Frans en het Nederlands op. Het Nederlandse begrip 
patriot werd onder invloed hiervan aldus aangevuld en veranderd.51 Door de radi-
calisering van de oppositie en de Amerikaanse Revolutie raakten omstreeks 1775 de 
begrippen ‘patriot’ en ‘patriotism’ in Groot-Brittannië zodanig besmet, dat de rege-
ringsgetrouwe tegenstanders er niet meer over piekerden om de betiteling ‘patriot’ 
terug te veroveren. Door de Franse Revolutie en vooral door de voortdurende oorlo-
gen met Frankrijk vanaf begin 1793 verdwenen de woorden ‘patriot’ en ‘patriotism’ 
naar de achtergrond.

De Franse woorden ‘patriote’ en ‘patriotisme’ liggen ten grondslag aan hun Ne-
derlandse equivalenten. In eerste instantie bedoelde men met ‘patriote’ de inwo-
ner van de eigen stad of streek, ‘la patrie’.52 In Frankrijk volgde men de staatkundi-
ge ontwikkelingen in Engeland, inclusief de oppositie van de ‘patriots’, op de voet. 
De mogelijkheden om oppositie te voeren waren in Frankrijk, waar de opeenvolgen-
de Lodewijken als absoluut vorst regeerden, veel beperkter. In de tweede helft van 
de achttiende eeuw werd het begrip ‘patrie’ verder uitgebreid tot geheel Frankrijk. 
Daarnaast begon men een onderscheid te maken tussen de begrippen ‘peuple’, de 
massa van het volk, en ‘nation’, het volk dat zich van zijn gemeenschappelijke rech-

49    H. Balthazar, Brabantse en Hollandse Patriotten. Noord en Zuid in de Revolutietijd, eender en anders (Gent 1996).
50    H. Cunningham, ‘The language of patriotism’, History Workshop 12 (1981), 8-33.
51    Huizinga, Patriotisme en nationalisme, 68-69.
52    E. Fehrenbach, ‘Nation’, in: R. Reichart & E. Schmitt (ed.), Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 
1680-1820, dl. 7 (München 1986), 75-90.
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ten bewust is. In deze visie was er een verschil tussen de rechten van de koning en de 
rechten van de natie en zo werden in de politieke theorie de begrippen koning en 
natie van elkaar gescheiden. Een stap verder ging het denkbeeld, dat de koning zijn 
troon aan de natie te danken had en trouw aan de koning niet hetzelfde als trouw aan 
het vaderland betekende. Een ‘patriote’ was niet langer ‘sujet du roi’ maar een ‘enfant 
de la patrie’. De voorlopige uitkomst van deze verschuiving in betekenis was, dat een 
‘patriote’ loyaal was aan zijn ‘patrie’, ongeacht de regering van zijn vaderland. Het 
politiek bewuste volk, de natie, was soeverein en de afgevaardigden daarvan vertolk-
ten de gezamenlijke wil van die natie.

In het Duits waren de woorden ‘Patriot’ en ‘Patriotismus’ problematisch. Er be-
stond in de achttiende eeuw immers geen Duitse staat meer. Het Heilige Roomse 
Rijk der Duitse Natie was versplinterd in een groot aantal grotere en kleinere staten 
en steden, die in een losse confederatie met elkaar waren verbonden. Op welke staat-
kundige eenheid moest het Duitse patriottisme zich richten: op het Rijk, op de eigen 
staat binnen het Rijk, of toch maar op de vertrouwde eigen streek of stad? Om deze 
problematische keuze te vermijden richtte het Duitse patriottisme zich aanvankelijk 
op de cultuur en nam geen politieke posities in. Het was in de eerste plaats een ‘Kul-
turpatriotismus’, een ‘Patriotismus der Gebildeten’. De aanhangers van dit culture-
le patriottisme hielden zich vooral bezig met de begunstiging van de Duitse taal en 
cultuur en met de bevordering van opvoeding en onderwijs. Een kenmerkende ui-
ting hiervan was het oprichten van ‘nationale’ theaters, waar zoveel mogelijk origi-
nele Duitse toneelstukken werden opgevoerd en vertaalde stukken van het repertoire 
werden geweerd. Het doel van het culturele patriottisme was de nationale cohesie te 
bewaren en te versterken. Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond er toch nog 
een ‘Staatspatriotismus’ dat vooral op de staat Pruisen was gericht.53

De Leidse Patriotten stonden er aldus niet alleen voor. Buiten de stad, buiten Hol-
land en buiten de Republiek hadden zij talloze naamgenoten die evenals zij politiek 
actief waren. Het waren echter vogels van allerlei pluimage die moeilijk onder één 
net zijn te vangen. De grote verscheidenheid aan politieke gedachten en activiteiten 
van patriotten in binnen- en buitenland maakt het moeilijk om gemeenschappelijke 
kenmerken te vinden. Slechts één gemeenschappelijk kenmerk valt bij het patriot-
tisme van de achttiende eeuw onmiddellijk op: het uiten van protesten en voeren van 
oppositie tegen de regering.54 Daarnaast streefden sommige aanhangers van het pa-
triottisme naar meer politieke vrijheid. Andere aanhangers streefden naar het herstel 
van oude vrijheden die zij bedreigd achtten. Velen stelden niet langer meer de trouw 
aan de vorst van het land voorop, maar de trouw aan het land zelf, het vaderland, en 
aan de natie, het politiek bewuste volk, dat op het grondgebied van het vaderland 
leeft. De Leidse Patriotten passen in het hier geschetste algemene patroon. Dit blijkt 

53    B. Schönemann, ‘Volk, Nation, Nationalismus, Masse. Frühe Neuzeit und 19. Jahrhundert’, in: O. Brunner, 
W. Conze & R. Koselleck (ed.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Band 7 (Stuttgart 1992), 302-314. 
54    J.H. Shennan, ‘The rise of patriotism in 18th-century Europe’, History of European Ideas 13 (1991), 703.
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onder andere uit de naamgeving van hun genootschappen en de leuzen die zij voer-
den. Voorbeelden hiervan zijn het genootschap tot oefening in de wapenhandel on-
der de leuze ‘Voor Vrijheid en Vaderland’, de Vaderlandsche Burger-Sociëteit en het 
Vaderlandsch Gezelschap. De Leidse Prinsgezinden waren natuurlijk wel trouw aan 
hun vorst, Prins Willem v. Zij achtten zich daarom de enige oprechte vaderlanders. 
Zij verenigden zich in de ‘Oprechte Vaderlandsche Sociëteit’, die in de wandeling de 
Oranjesociëteit werd genoemd.

Voor de moderne beschouwer hebben de woorden patriot, al of niet met een hoofd-
letter geschreven, patriottisme, patriots en patriottisch een bijsmaak van een politie-
ke ideologie die vooral aan de rechterzijde van het politieke spectrum aanhang vindt. 
Het is nu moeilijk in te denken, dat het begrip patriottisme in de jaren ‘20 van de 
achttiende eeuw in Engeland zijn carrière is begonnen als een vooruitstrevende ideo-
logie van een oppositiebeweging tegen de gevestigde orde. De Patriotten in de Repu-
bliek, waaronder de Leidse, waren in de buitenlandse politiek tégen Engeland en in 
de binnenlandse politiek tégen de stadhouder en zijn aanhangers, de Prinsgezinden. 
In de provinciale en de stedelijke politiek richtten de Patriotten zich tégen de oligar-
chische bestuurscolleges. Hun streven was uiteindelijk de staatsmacht over te nemen 
en de staat volgens hun beginselen te reorganiseren. Met Franse revolutionaire hulp 
zijn zij daarin geslaagd. Daardoor werd hun politieke programma door de staat over-
genomen en als het ware genationaliseerd. Deze overneming had ook tot gevolg, dat 
hun programma gedeeltelijk veranderde. Hun streven naar een ‘grondwettig herstel’ 
van de confederatieve Republiek leidde tot de oprichting van een gedecentraliseerde 
eenheidstaat. De gevestigde orde zelf ging vervolgens begrippen uit het vroegere pa-
triottisme in nationale zin gebruiken. Deze omslag van patriottisme naar nationalis-
me vond volgens de moderne zienswijze rond 1800 plaats.55 In deze visie is het verschil 
tussen patriottisme en nationalisme geen moreel onderscheid, maar een verschil tus-
sen politieke macht nastreven en politieke macht bezitten. Later in de negentiende 
eeuw leidde het ontstaan van nieuwe oppositiebewegingen tegen de gevestigde orde 
ertoe, dat de begrippen patriottisme en vooral nationalisme naar de ideologie van 
de behoudende politieke groeperingen en partijen, steunpilaren van het gevestigde 
staatsbestel, overgingen. Echter met dit omslagpunt rond 1800 en de ontwikkelin-
gen daarna hebben wij de hiervoor gestelde grens van het jaar 1795 al overschreden.

De Patriotten zijn, zoals hiervoor al aangegeven, te verdelen in een aristocratische 
en een democratische stroming. De Prinsgezinden kenden eveneens verschillende 
stromingen binnen hun gelederen, maar de scheidslijnen daartussen zijn wat ideeën 
betreft nog minder scherp te trekken dan die tussen de verschillende soorten Patri-
otten. Onder de Prinsgezinden kan men eveneens een ‘aristocratische’ en een ‘demo-
cratische’ richting onderscheiden.56 Tot de ‘aristocratische’ aanhangers behoorden 

55    Van Sas, De metamorfose van Nederland, 151-152, 159, 161.
56    Van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, dl. 2, 250-251. De aanhangers van laatstgenoemde richting worden 
ook wel ‘oranjedemocraten’ genoemd. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 1, 56, noot 1; Idem, dl. 3, 195, 293.
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onder andere de leden van regentenfamilies die de stadhouder steunden, soms van 
generatie op generatie. Zij deden dit uit overtuiging en traditie, waarbij familiebe-
langen en eigenbelang in veel gevallen ook een rol konden spelen. Tot de ‘democra-
tische’ aanhangers behoorden veel leden van de Oranjesociëteiten, die zich keerden 
tegen de regenten en zich beijverden om de positie van de stadhouder te herstel-
len en te versterken. Deze “heethoofdige oranjelieden” streefden volgens Prins Wil-
lem v naar een “monarchie démocratique”, een staatsvorm, waarvan hij niets moest 
hebben.57 Naar zijn mening zou dit leiden tot de omverwerping van de Constitutie 
van de Republiek, wellicht tot de instelling van een nationale vergadering en zo on-
gemerkt tot volkssoevereiniteit. Onder de Prinsgezinden waren ook volgelingen die 
meer de nadruk legden op de persoon van de stadhouder en aanhangers die de func-
tie van de stadhouder vooropstelden. Dit alles maakt dat individuele personen bin-
nen hun gelederen meer opvallen dan stromingen. Onder de Leidse Prinsgezinden 
traden op de voorgrond: Johannes le Francq van Berkheij, Elie Luzac, drukker, uit-
gever en jurist, en Adriaan Kluit, hoogleraar oudheidkunde en geschiedenis. Luzac 
was een voorbeeld van een gematigd man, door latere schrijvers gekenschetst als een 
verlicht conservatief.58 Hij verdedigde de Prinsgezinden, maar ook de vrijheid van 
drukpers. Kluit was een geharnaste tegenstander in zijn bestrijding van de door de 
democratische Patriotten gehuldigde leer van de volkssoevereiniteit.59 Zij genoten al-
len niet alleen in Leiden, maar in de gehele Republiek grote bekendheid. Uit veel ti-
tels van hun publicaties valt op te maken, dat de Prinsgezinden voortdurend in de 
verdediging werden gedrongen. Dat blijkt al uit hun verloren gevecht om het woord 
‘patriot’. Het initiatief in de politieke strijd bleef meestal in de handen van de Patri-
otten.

In de periode voorafgaand aan het optreden van de Patriotten hadden de Prinsge-
zinden ogenschijnlijk aanzienlijke successen geboekt. De inval van de Franse troe-
pen in het voorjaar van 1747 en de daarop volgende binnenlandse politieke onrust 
leidde, zoals gezegd, tot de benoeming van Prins Willem iv tot stadhouder in alle 
zeven Provincies. Bovendien werd het stadhouderschap erfelijk verklaard in zowel 
de mannelijke als de vrouwelijke lijn. De erfstadhouder werd daardoor echter geen 
monarch en de Republiek geen monarchie of ‘eensregieringe’ zoals Hugo de Groot 
dit woord vertaalde.60 Hij bleef zijn bevoegdheden ontlenen aan de zeven Staten van 
de afzonderlijke Provincies als soevereinen, die op hun beurt weer waren samenge-
steld uit de ridderschappen en de stemhebbende steden. Handhaving en versterking 
van de positie van de stadhouder bleef het voornaamste streven van de Prinsgezin-

57    Brief van Prins Willem v aan raadpensionaris L.P. van de Spiegel, 12 juli 1792, H.Th. Colenbrander, Gedenk-
stukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, dl. 1 (’s-Gravenhage 1905), 177, noot 1.
58    W.R.E. Velema, Enlightenment and conservatism in the Dutch Republic. The political thought of Eli Luzac (1721-1796) (As-
sen-Maastricht 1993); M. van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen 2005); NNBW, dl. 1, 
1287-1290.
59    A. Kluit, De souvereiniteit der Staaten van Holland, verdedigd tegen de hedendaagsche leere der volksregering (o.a. Leiden 
1785) (Knuttel 21039); 2e verm. druk (Leiden 1788); NNBW, dl. 3, 696-698.
60    Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631), Boek 1, dl. 3, § 8.
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den. Hun pogingen om dit door hervormingen van het staatsbestel van de Republiek 
te bereiken, liepen steeds weer vast op de soevereiniteit van de zeven Provincies. De 
stadhouder en de met hem verbonden kringen probeerden daarom langs een ande-
re weg, door een benoemingsbeleid, hun invloed op het reilen en zeilen van de Re-
publiek te vergroten. Zij maakten daarvoor systematisch gebruik van patronage. De 
staatsgezinde regenten deden dit eveneens, maar hun invloed was meestal beperkt 
tot hun eigen stad en het omringende platteland. De Prins en zijn raadgevers streef-
den ernaar om hun beschermelingen te (laten) benoemen in belangrijke ambten op 
provinciaal en locaal niveau op grond van aan de stadhouder verleende rechten van 
recommandatie en electie.61 In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam dit zo-
genaamde stadhouderlijke stelsel tot volle ontplooiing.62 Prinsgezinden kregen van 
hun tegenstanders daarom nog al eens het verwijt te horen, dat zij eigenlijk directe 
of indirecte ‘Oranje-afhangelingen’ waren.63

Het is verleidelijk om de tegenstellingen tussen Prinsgezinden en Patriotten in 
het licht van de latere ontwikkelingen te plaatsen onder de tweedeling conservatief 
– progressief of, zo men wil, conservatief – liberaal. De politieke begrippen conser-
vatief in de betekenis van gericht op behoud van het bestaande op politiek en maat-
schappelijk gebied en progressief in de betekenis van gericht op vooruitgang en in-
grijpende hervormingen, dateren echter uit de negentiende eeuw. Dit geldt eveneens 
voor het politieke begrip liberaal in de betekenis van de beginselen van de Franse Re-
volutie en de daaruit voortvloeiende democratische regeerwijze aanhangend. Deze 
tweedeling behoort tot een latere periode en is hier niet toe te passen. Bovendien on-
derscheidden vele tijdgenoten en latere schrijvers in de periode 1775-1795 niet twee, 
maar drie verschillende politieke stromingen, de democratische Patriotten, de aris-
tocratische Patriotten en de Prinsgezinden.64 Ieder van de drie politieke stromingen 
trachtte haar aanhangers te mobiliseren en haar maatschappelijke en politieke idee-
en te verwezenlijken.

De democratische Patriotten ontwikkelden zich onder de vleugels van de aristo-
cratische. Beide politieke stromingen waren eensgezind in hun afkeer van de stad-
houder en het stadhouderlijk hof, die na 1747 een grotere invloed in het staatsbe-
stel hadden verworven. De Patriotten zijn begonnen, in tegenstelling tot hun latere 
reputatie, als een beweging voor behoud en restauratie. De aanhangers van beide 
stromingen streefden er aanvankelijk naar om het vroegere staatsbestel van de Re-
publiek met inbegrip van locale rechten en privileges te herstellen. Zij voerden daar-
voor voornamelijk rechtshistorische argumenten aan die niet alleen aan het positie-
ve recht werden ontleend, maar ook verwezen naar een geïdealiseerd verleden. De 
democratische Patriotten kwamen vervolgens met rechtsfilosofische argumenten en 

61    M.R. Prak, ‘Republiek en vorst. De stadhouders en het staatsvormingsproces in de Noordelijke Nederlan-
den, 16e-18e eeuw’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 16 (1989), nr. 2, 37.
62    A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende 
eeuw (Leiden 1989).
63    Loosjes, Vaderlandsche Historie, dl. 31, boek 90 (1795), 205.
64    H.W. Tydeman, Drie voorlezingen over de voormalige staatspartijen in de Nederlandsche Republiek (Leiden 1849).
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lieten vrij snel de rechtshistorische achterwege. Zij verruilden een beroep op de ge-
schiedenis met een beroep op de rede en streefden niet langer naar herstel, maar naar 
vernieuwing van het staatsbestel.65 De samenwerking binnen de coalitie van demo-
cratische en aristocratische Patriotten verliep daardoor steeds ongemakkelijker. Het 
politieke programma van de democratische Patriotten was gebaseerd op een aantal 
rationele grondbeginselen.66 Zij beschouwden zichzelf als weldenkende burgers.

Daartegen staken de programma’s van de twee andere politieke stromingen nogal 
bescheiden af. De aristocratische Patriotten streefden naar het behoud van de macht 
van de regenten in alle geledingen van de Republiek. Hun bestuur stond burgerlijke 
vrijheden en rechten, zoals godsdienstvrijheid, eigendomsrecht en contractsvrijheid, 
onder beperkende voorwaarden toe. Zodra er echter politieke rechten in het geding 
waren, duldden zij niet dat deze aan anderen werden toegekend.67 Hun ‘programma’ 
steunde niet op grondbeginselen, maar omvatte slechts het behoud en herstel van 
hun politieke macht, die in hun ogen door de stadhouder en zijn raadgevers was in-
geperkt. Het ‘programma’ van de Prinsgezinden was eveneens van beperkte omvang 
en niet op grondbeginselen gebaseerd. Het hield voornamelijk het handhaven van 
de Constitutie van de Republiek in. De stadhouder zou daarbij als ‘Eminent Hoofd’ 
een vooraanstaande positie in het staatsbestel moeten innemen, zonder hem tot ab-
soluut heerser te maken.68 De beperkte doelstellingen van de Prinsgezinden hielden 
mede verband met de grote verscheidenheid van hun aanhangers. Zij waren verenigd 
in een gevoel van verbondenheid met het Huis van Oranje als symbool van histori-
sche continuïteit en stabiliteit. Kortom, zij voelden zich Oranjeliefhebbers. De veel-
soortigheid van hun aanhang zou in de loop van de tijd nog groter worden, door-
dat een gedeelte van de aristocratische Patriotten naar de Prinsgezinden overliep. Zij 
zouden daartoe worden bewogen, omdat zij de stadhouder gingen beschouwen als 
kleiner kwaad dan de ‘volksregering bij representatie’ die door de democratische Pa-
triotten werd nagestreefd. De invoering van een volksvertegenwoordiging zou on-
vermijdelijk leiden tot het inperken van de macht van de aristocratische Patriotten. 
Al met al zijn de grenzen tussen de drie politieke stromingen niet altijd even scherp 
te trekken. Patriotten en Prinsgezinden, de Leidse daaronder begrepen, laten zich 
niet zo gemakkelijk in een eenvoudig schema vatten.

65    I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian Revolution. History and politics in the Dutch Republic 1747-1800 (’s-Gra-
venhage 1973), 279, 281.
66    Tydeman, Voormalige staatspartijen, 9.
67    Ibidem, 12, 84. In grote lijnen ontstonden de burgerlijke rechten vóór en in de 18e eeuw, de politieke rech-
ten in de 19e eeuw en de sociale rechten in de 20e eeuw. Deze ontwikkelingen overlapten elkaar. T.H. Marshall, 
Class, citizenship and social development (New York 1965), 78-81.
68    Ibidem, 10, 142.
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In de loop van de ruim twee eeuwen die sinds het optreden van de Patriotten en 
Prinsgezinden zijn verstreken, is een groot aantal verhandelingen gewijd aan hun 
activiteiten. Deze publicaties bestrijken zowel de gehele Republiek, als afzonderlij-
ke provincies, regio’s, steden en dorpen met het omringende platteland. De gebeur-
tenissen in de Patriottentijd en de daaropvolgende ingrijpende ontwikkelingen tij-
dens de Bataafse en Franse tijd in de verschillende steden zijn meestal in de vorm van 
losse artikelen of als onderdeel van een overzichtswerk over de geschiedenis van een 
bepaalde provincie, stad of streek beschreven. Leiden vormt hierop geen uitzonde-
ring. Een uitgebreide publicatie in de vorm van een afzonderlijk boek, dat uitslui-
tend deze periode behandelt, is slechts voor enkele andere steden beschikbaar. In de 
afgelopen jaren zijn onder andere boeken verschenen over de acties van Patriotten en 
Prinsgezinden in de steden Groningen, Deventer, Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Ber-
gen op Zoom en Gouda.1 Een grote stad in de belangrijkste provincie Holland ont-
breekt in deze rij. De keuze voor Leiden als een van de grootste steden in Holland be-
hoeft nadere motivering.

Leiden was in de jaren 1775-1795, ondanks voortschrijdend verval, nog steeds een 
industriestad van betekenis. De Patriotten richtten hun activiteiten allereerst op het 
economisch herstel van de stad, de provincie en de Republiek. Leiden lijkt in dit op-
zicht een belangrijke stad om hun opvattingen over de oorzaken van de achteruit-
gang van de stedelijke textielnijverheid en de door hen voorgestelde maatregelen en 
ondernomen pogingen om tot herstel en hernieuwde bloei van deze nijverheid te 
komen, nader te bezien. De faam van Leiden berustte niet alleen op het Leidse la-
ken en andere wollen weefsels, maar ook op de in de stad gevestigde Academie. De 
bloeitijd van deze instelling was eveneens al lang voorbij, maar de Leidse Academie 

1    J.K.H. van der Meer, Patriotten in Groningen 1780-1795 (Assen 1996); W.Ph. te Brake, Regents and rebels. The revolutio-
nary world of an eighteenth-century Dutch city (Cambridge, Mass.-Oxford 1989) (Deventer); C.M. Hogenstijn, Het alge-
meen welzijn van het volk. Een politiek- en rechtshistorische studie van Deventer in de Patriottentijd (Nijmegen 2005); I. Vijlbrief, 
Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht (Amsterdam 1950); A. van 
Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd (Zaltbommel 1966); R.E. de Bruin, Revolutie in Utrecht. Studenten, burgers en regenten 
in de Patriottentijd 1780-1787 (Utrecht 1987); M.R. Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in 
het Revolutietijdvak, ’s-Hertogenbosch 1770-1820 (Nijmegen 1999); Ch.C.M. de Mooij, Over aristocraten, keezen en preekstoels 
klimmers. Voorgeschiedenis en totstandbrenging van de omwenteling van 1795 te Bergen op Zoom (Tilburg 1981); W.A. Knoops, 
Gouda 1787. Radicalisering – Revolutie – Restauratie (Amsterdam 2011).
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was nog altijd het meest vooraanstaande instituut voor wetenschappelijk onderwijs 
in de Republiek. Hoogleraren en studenten lieten zich in de conflicten tussen Pa-
triotten en Prinsgezinden niet onbetuigd. Verschillende hoofdrolspelers genoten in 
Leiden hun academische opleiding en zij beperkten hun activiteiten niet tot het lo-
pen van colleges en het afleggen van tentamens. In de nabijheid van de Academie 
waren verschillende drukkers en uitgevers gevestigd. Zij zorgden voor de versprei-
ding van oude en nieuwe ideeën die in boeken, tijdschriften, kranten, pamfletten en 
ander drukwerk werden gepubliceerd. Dit verliep niet altijd zonder problemen. De 
keuze voor Leiden is mede ingegeven door het voorhanden zijn van drie boeken, ge-
volgd door andere publicaties, die de periode voorafgaand aan de Patriottentijd in 
drie Hollandse steden, waaronder Leiden, behandelen.2 Deze boeken zijn weliswaar 
vanuit een ander gezichtspunt geschreven, maar zij geven veel ondersteunend mate-
riaal waarvan hier dankbaar gebruik is gemaakt.

Tot nu toe zijn er drie algemene verhandelingen over de activiteiten van de Leid-
se Patriotten en Prinsgezinden verschenen. Deze verhandelingen zijn respectievelijk 
van de hand van P.J. Blok, R.C.J. van Maanen en van een collectief van auteurs. De 
Leidse hoogleraar P.J. Blok (1855-1929) schreef, ruim honderdvijfentwintig jaar na de 
conflicten in de stad, een eerste samenvatting van hun acties. In zijn vierdelige Ge-
schiedenis eener Hollandsche stad, geeft hij in het derde deel, getiteld Eene Hollandsche stad 
onder de Republiek, in het laatste hoofdstuk, ‘Patriotten en Prinsgezinden’, een chrono-
logisch verslag van de gebeurtenissen in hoofdlijnen.3 Hij begint zijn overzicht bij 
de politieke perikelen in 1780 en eindigt met de omwenteling in januari 1795. Aan 
de hand van de vroedschapsboeken, waarin de korte verslagen van de vergaderingen 
van de Leidse Vroedschap zijn te vinden, volgde hij de politieke verwikkelingen op 
de voet. Daarnaast maakte Blok gebruik van de vele in die tijd gedrukte pamfletten 
en van het bronnenmateriaal dat door zijn latere opvolger als hoogleraar, H.Th. Co-
lenbrander (1871-1945), was gepubliceerd.4 Blok raadpleegde daarbij tevens de Nieuwe 
Nederlandsche Jaarboeken en de door andere auteurs voortgezette Vaderlandsche Historie van 
de Amsterdamse geschiedschrijver Jan Wagenaar (1709-1773).5 Uiteraard refereert hij 

2    M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985); J.J. de Jong, Met goed 
fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780 (Amsterdam 1985); L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hol-
landse stad. Hoorn 1700-1780 (Amsterdam 1985).
3    P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, dl. 3 (’s-Gravenhage 1916), 341-387.
4    H.Th. Colenbrander, ‘Aanteekeningen betreffende de vergadering van vaderlandsche regenten te Amster-
dam. 1783-1787’, BMHG 20 (1899), 77-192 (129-192); Idem, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 
1795 tot 1840, eerste (inleidend) deel, Nederland en de Revolutie, 1789-1795 (’s-Gravenhage 1905).
5    P. Loosjes Azn., Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der 
Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit 
de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaar’s Vaderlandsche Historie, 
48 dln. (Amsterdam 1786-1811), ook verschenen onder de titel: De Republiek der Vereenigde Nederlanden zinds de Noord-
Americaansche onlusten, behelzende al het merkwaardige, voorgevallen in de Vereenigde Nederlanden, tot op den tegenwoordigen tyd. 
Gewoonlijk wordt dit seriewerk betiteld als ‘Vervolg op Wagenaar’, omdat het aansluit bij het werk van J. Wagenaar 
(dl. 1-21) en de eerdere voortzetting (dl. 22-24). Loosjes begon met een nieuwe nummering van de delen (dl. 25 = 
dl. 1) en de boeken (boek 1 (1775-1777)). Dit seriewerk wordt in het vervolg aangehaald als VH, onder vermelding 
van deel en boek volgens de nieuwe nummering.
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in zijn boek ook enkele keren aan Colenbranders De Patriottentijd, nog altijd een stan-
daardwerk over deze periode,6 en aan zijn eigen Geschiedenis van het Nederlandsche volk, in 
het bijzonder het derde deel daarvan.7

Blok beoogde in zijn Geschiedenis eener Hollandsche stad, evenals in zijn voornaamste 
werk, de Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, het historisch perspectief te verbreden. 
Hij beijverde zich om de traditionele politieke geschiedschrijving uit te breiden met 
onderwerpen op het gebied van godsdienst, schone kunsten, recht en rechtspraak, 
economie en dagelijkse levensomstandigheden. Zijn opzet was om hoofdstukken die 
aan de politieke geschiedenis zijn gewijd, af te wisselen met hoofdstukken die the-
ma’s buiten de politieke geschiedenis behandelen en beide soorten hoofdstukken op 
elkaar af te stemmen, zodat de lezer een ruimer en dieper inzicht in de historische 
ontwikkelingen zou kunnen krijgen. Hij bracht daarmee iets nieuws. Het resultaat 
van zijn streven naar verbreding van het historisch perspectief en naar integratie van 
de door hem naar voren gebrachte thema’s kwam echter niet erg uit de verf. De on-
derwerpen in de ‘politieke’ en ‘niet-politieke’ hoofdstukken houden niet of nauwe-
lijks verband met elkaar. Blok schreef toch voornamelijk politieke geschiedenis. Zijn 
uitgangspunten bij de Leidse stadsgeschiedenis bleven de stedelijke politiek, instel-
lingen, bestuur, recht en rechtspraak.8 Dit hangt samen met de door hem gekozen 
aanpak. Hij begon, tegelijk met het schrijven van de stadsgeschiedenis, met een uit-
voerige bestudering en bewerking van de rechtsbronnen van de stad. Deze bronnen 
liet hij in een afzonderlijke publicatie uitgeven.9 

In het hoofdstuk over de strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden in Leiden be-
licht Blok vrijwel uitsluitend de politieke aspecten van de gebeurtenissen in de pe-
riode 1780-1795. Over de economische, sociale en culturele achtergronden van dit 
conflict maakt hij slechts hier en daar een opmerking. Hoewel Blok verschillende 
malen verwijst naar de door Colenbrander verzamelde bronnen en de daarop geba-
seerde publicaties, deelt hij diens visie op de Patriotten en Prinsgezinden niet. In de 
opvattingen van Colenbrander, uitgaande van “buitenlandsche bescheiden”, die hij 
in de archieven in Parijs, Londen en Berlijn verzamelde en bestudeerde, waren beide 
partijen slechts marionetten, die door vreemde mogendheden werden gemanipu-
leerd. Zijn streven was: “Het mechaniek, waarmee de heftige bewegingen onzer pa-
triotsche en prinsgezinde voorouders van achter de schermen bestuurd zijn gewor-
den (…) te onderzoeken.”10 Vanuit Bloks gezichtspunt, in hoofdzaak gebaseerd op de 
reeds genoemde vroedschapsboeken, werden de Leidse Patriotten en Prinsgezinden 
niet vanuit het buitenland gemanipuleerd. Zij waren zeker geen willige werktuigen 
van de Franse, Britse en Pruisische buitenlandse politiek. Hij bleef hen beschouwen 

6     H.Th. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, 3 dln. (’s-Gravenhage 1897-1899).
7     P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, dl. 3, 2e druk (Leiden 1914).
8     W.P. Blockmans, ‘Een eeuw geschiedschrijving over Leiden’, LJ 94 (2002), 59.
9     Vgl. P.J. Blok, Leidsche rechtsbronnen uit de Middeleeuwen (’s-Gravenhage 1884). J. Tollebeek, ‘Tien jaren. P.J. Blok 
als Gronings mediëvist’, in: C.G. Santing (red.), De geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Groningse Universiteit, 1614-
1939 (Hilversum 1997), 59. Idem in: De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving (Amsterdam 1996), 200.
10    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 1, ix.
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als stadsbewoners, die zowel individueel als groepsgewijs, onafhankelijk van buiten-
landse mogendheden, zelfstandig in binnenlandse politieke verhoudingen optraden 
en actie voerden.

Tweehonderd jaar na de mislukte revolutie van de Patriotten verscheen in een her-
denkingsnummer van het tijdschrift Holland een tweede algemene publicatie over de 
Leidse Patriotten. In dit artikel van de hand van R.C.J. van Maanen zijn de schijnwer-
pers alleen op de Patriotten gericht.11 De Leidse Prinsgezinden blijven in de schaduw 
staan. Van Maanen baseerde zich eveneens op de vroedschapsboeken en ontleende 
daarbij veel aan bovengenoemd hoofdstuk uit het boek van Blok. Hij combineerde 
beide bronnen met de persoonsgegevens van 42 vooraanstaande Leidse Patriotten. 
Op deze manier probeerde hij te achterhalen wie de patriotse leiders waren en welke 
gemeenschappelijke kenmerken er uit de gegevens over de persoonlijke achtergrond 
van ieder van hen naar voren kwamen. De keuze van de bronnen leidde onwillekeu-
rig tot een grote vertegenwoordiging van leden van de Vroedschap, voor zover zij tot 
de patriotse regenten behoorden. De patriotse of de prinsgezinde politieke kleur van 
de Leidse regenten leidde hij af uit hun ontslag of aanblijven bij de in februari 1788 
doorgevoerde politieke zuiveringen, die vertraagd volgden op de Pruisische inval in 
het najaar van 1787. De vijftien leden van de Leidse Vroedschap die hun zetel verlo-
ren, vormen de ene groep van de door hem onderzochte Patriotten. Daarnaast selec-
teerde hij, eveneens op grond van een formeel criterium, een andere groep vooraan-
staande Patriotten. Dit waren de negentien ‘geconstitueerden’, aan wie in het najaar 
van 1786 door ruim 700 Leidse burgers een volmacht was verleend om verzoekschrif-
ten in naam van deze inwoners te ondertekenen en in te dienen. Deze ‘geconstitu-
eerden’ waren voornamelijk afkomstig uit de hogere burgerij. Onder de overige acht 
onderzochte personen vindt men de oprichters en officieren van de patriotse vrij-
korpsen en nog enkele andere Patriotten, onder wie de hoogleraar Johan Luzac.12

Van Maanen gaf hiermee een eerste aanzet tot een prosopografisch onderzoek naar 
de voormannen van de Leidse Patriotten om gemeenschappelijke kenmerken van 
deze groep te achterhalen. Het bleek niet mogelijk om de patriotse gezindheid van 
de leden van de Leidse Vroedschap af te leiden uit familierelaties. Soms bleek er ver-
wantschap tussen patriotse regenten te bestaan, maar vaak ook niet. Enkele fami-
lies hadden zowel patriotse als prinsgezinde leden in de Vroedschap. Uit het tijdstip 
waarop voor het eerst een lid van een bepaalde regentenfamilie in de Leidse Vroed-
schap zitting had genomen, bleek al evenmin een gezindheid af te leiden. De patriot-
se leden van de Vroedschap waren zowel uit ‘oude’ als uit ‘nieuwe’ regentenfamilies 
afkomstig. Een selectie op leeftijd van de patriotse leden van de Vroedschap liet zien, 
dat de gemiddelde leeftijd van de Patriotten onder hen wat lager was dan van de ove-
rigen en ongeveer 45 jaar bedroeg. De gemiddelde leeftijd van de ‘geconstitueerden’ 
lag weer zo’n tien jaar daaronder. De meesten van hen hadden, evenals de leden van 

11    R.C.J. van Maanen, ‘Leidse Patriotten 1787-1795’, Holland 19 (1987), 246-258. Het hiervoor verzamelde mate-
riaal is te vinden in: ral, lb 1129/2 (Biografische gegevens bij Leidse Patriotten 1787-1795. hs.).
12    Johan Luzac (1746-1807) was vanaf 1785 hoogleraar Grieks en Vaderlandse Geschiedenis.
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de Vroedschap, een academische opleiding genoten. Wat beroep betreft waren onder 
de ‘geconstitueerden’ de textielfabrikeurs en de advocaten ruim vertegenwoordigd. 
Wat godsdienstige gezindte betreft waren er onder hen verschillende dissenters, 
vooral Doopsgezinden, te vinden, maar de meerderheid behoorde tot de heersende 
kerk. Van Maanen kwam aan een onderzoek naar de patriotse gezindheid in lagere 
maatschappelijke regionen niet toe. Zijn prosopografische benadering van de Leidse 
Patriotten in de top van de stedelijke samenleving was een eerste aanvulling op het 
door Blok geschreven hoofdstuk over de strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden.

Enige tijd geleden is een nieuwe vierdelige serie over de Leidse geschiedenis ver-
schenen, die als opvolger van Bloks geschiedschrijving is bedoeld.13 In het tweede 
deel daarvan, dat de jaren 1574 tot en met 1795 behandelt, is de derde algemene pu-
blicatie over de conflicten tussen Patriotten en Prinsgezinden in de stad te vinden. 
Deze stadsgeschiedenis heeft een bredere en meer thematische opzet dan haar voor-
ganger. In dit tweede deel komen onder andere de onderwerpen ruimtelijke orde-
ning, demografie, bestuur, economie, sociale verhoudingen, armenzorg, kerken, so-
ciaal-cultureel leven, onderwijs en wetenschap aan bod. Deze opzet leidt er echter 
toe, dat de acties van de Patriotten en Prinsgezinden over het gehele boek verspreid 
zijn geraakt. De meeste informatie over hun optreden is te vinden in de laatste twee 
onderdelen van het hoofdstuk over de politieke geschiedenis van de stad.14 Daarnaast 
valt er iets over hen te lezen in het hoofdstuk over de geschiedenis van de verschillen-
de kerkgenootschappen.15 Voor het overige blijft het bij enkele vermeldingen van in-
dividuele Patriotten, zoals Jan van Heukelom16 met zijn ideeën over het economische 
herstel van stad en provincie, en individuele Prinsgezinden, zoals de onvermijdelijke 
Johannes le Francq van Berkheij. Hier en daar wordt het patriotse of prinsgezinde ka-
rakter van enkele genootschappen gesignaleerd. Als bron is voornamelijk secundaire 
literatuur gebruikt, waaronder de al genoemde geschriften van Blok en Van Maanen. 
Al met al levert deze aanpak een verbrokkeld beeld van de activiteiten van de Leidse 
Patriotten en Prinsgezinden op.

Dit boek gaat uit van een andere invalshoek ten aanzien van de conflicten tussen de 
Patriotten en Prinsgezinden in Leiden dan de visies van de hierboven genoemde au-
teurs. Uitgangspunt is de theorie van de collectieve actie, zoals die is geformuleerd 
door Charles Tilly. Deze hoogleraar uit de Verenigde Staten was van huis uit socio-
loog en ontwikkelde zich later tot pleitbezorger van nieuwe visies op de sociale ge-
schiedenis.17 Aan het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan promoveerde hij op 
een onderwerp uit de Franse geschiedenis, waarop hij een sociologische analyse toe-

13    R.C.J. van Maanen (hfd. red.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, 4 dln. (Leiden 2002-2004).
14    J.A.F. de Jongste, ‘Bestuur en beleid’, in: R.C.J. van Maanen (hfd. red.) & S. Groenveld (red.), Leiden. De geschie-
denis van een Hollandse stad, dl. 2 (1574-1795) (Leiden 2003), 81-83.
15    J.W. Buisman, ‘Kerk en samenleving’, in: Leiden, dl. 2 (1574-1795), 145-147.
16    Jan van Heukelom (1730-1806) was textielfabrikeur en schrijver van een verhandeling over economie.
17    M. van der Linden, ‘Charles Tilly’s historical sociology’, International Review of Social History 54 (2009), 237-241. 
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paste.18 Het materiaal voor zijn onderzoeksmethode vond hij in de gebeurtenissen, 
die aan het einde van de achttiende eeuw plaatsvonden in het Zuidwesten van Frank-
rijk, aan de benedenloop van de rivier de Loire.19 In dit gebied brak in het vroege voor-
jaar van 1793 een opstand uit, die zich keerde tegen het gezag van de revolutionaire 
regering in Parijs. Deze contrarevolutie staat nog steeds bekend onder de naam van 
de landstreek waarin de grootste verzetshaard was gelegen, de Vendée. De opstan-
delingen bleven trouw aan de gezagsdragers van het in de zomer van 1789 ten val 
gebrachte Ancien Régime: de koning, de adel en de geestelijkheid. Zij werden ‘aris-
tocrates’ genoemd. De aanhangers van de tegenpartij, die het nieuwe gezag van de re-
volutionaire regering steunden, noemden zich ‘patriotes’.20

Op basis van zijn onderzoek naar de geschiedenis van de opstand in de Vendée, be-
gon Tilly met het opstellen en uitwerken van zijn theorie van de collectieve actie.21 
Hij definieert de collectieve actie als ‘het gezamenlijk handelen van mensen in het 
nastreven van gemeenschappelijke belangen’.22 Tilly geeft de voorkeur aan de term 
‘collectieve actie’ boven ‘collectief gedrag’, omdat hij de nadruk legt op een actieve 
en creatieve opstelling, die op een rationele keuze van de deelnemers is gegrond. Hij 
probeert op deze manier beide kanten van deze verklaringstheorie, de oorzakelijke 
(causal) en de doelgerichte (purposive), met elkaar te verenigen, hoeveel moeite hem 
dit ook kost. De oorzakelijke verklaring ziet het handelen van een persoon of groep 
als het resultaat van externe factoren. De doelgerichte verklaring ziet het handelen 
van een persoon of groep als het resultaat van het maken van doelbewuste ratione-
le keuzen, dat wil zeggen van interne factoren. Hij onderscheidt bij zijn onderzoek 
naar het door hem geformuleerde begrip ‘collectieve actie’ vijf verschillende onder-
delen: belang (interest), organisatie (organization), mobilisering (mobilization),23 
gunstige of ongunstige gelegenheid (opportunity) en de eigenlijke collectieve actie 
(collective action itself) of, anders gezegd, collectieve actie in enge zin. Deze vijf on-
derdelen werkt hij achtereenvolgens uit.24

18    Ch. Tilly, The social background of the rebellion of 1793 in Southern Anjou (ongepubliceerd prft. Harvard University) 
(Cambridge, Mass. 1958) en het hierop gebaseerde The Vendée (Cambridge, Mass. 1964).
19    Het sociologisch-historisch onderzoek van Ch. Tilly staat niet op zichzelf. Eerder schreef R.H. Andrews, Les 
Paysans des Mauges au XVIII-e siècle. Etude sur la vie rurale dans une région de l’Anjou (Tours 1935), kritisch besproken door 
Marc Bloch in: Annales d’histoire économique et sociale 9 (1937), 393-396. Vgl. Paul Bois, Paysans de l’Ouest. Des structures éco-
nomiques et sociales aux options politiques depuis l’ époque révolutionnaire, dans la Sarthe (Le Mans 1960) en Marcel Faucheux, 
L’ Insurrection vendéenne de 1793. Aspects économiques et sociaux (Paris 1964).
20    Zie voor de benaming ‘patriotes’ hoofdstuk 2.
21    Eerste aanzetten daarvan zijn te vinden in: Ch. Tilly, ‘Civil constitution and counter-revolution in Southern 
Anjou’, French Historical Studies 1 (1959-1960), 172-199; Idem, ‘Local conflicts in the Vendée before the rebellion of 
1793’, French Historical Studies 2 (1960-1961), 209-231; Idem, ‘Some problems in the history of the Vendée’, American 
Historical Review 67 (1961-1962), 19-33; Idem, ‘The analysis of a counter-revolution’, History and Theory 3 (1963), 
30-58. Een eerste proeve in: Idem, ‘Revolutions and collective violence’, in: F.I. Greenstein & N.W. Polsby (red.), 
Handbook of political science (Reading, Mass. etc. 1975), vol. 3, 483-555. Hierop is gebaseerd: Idem, From mobilization to 
revolution (Reading, Mass. etc. 1978).
22    Tilly, From mobilization to revolution, 5, 7.
23    Het woord ‘mobilization’ is hier vertaald met ‘mobilisering’, omdat ‘mobilisatie’ vooral een militair begrip 
aanduidt. WNT, dl. 9 (’s-Gravenhage-Leiden 1913), 893.
24    Tilly, From mobilization to revolution, 7-8, 54-55. 
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Bij het opstellen van zijn theorie van de collectieve actie gaat Tilly niet alleen uit van 
groepen die met elkaar handelen in interactie (interactiemodel), maar ook van een 
staat met een staatsbestuur, dat het hoogste gezag over de bevolking van een bepaald 
grondgebied uitoefent (politiek model). Een maatschappij bestaat niet alleen uit han-
delende groepen, maar ook uit een staat die door bepaalde groepen wordt beheerst. 
Tilly noemt deze groepen mededingers (contenders). De mededingers die zich op het 
pluche van de zetels van het staatsbestuur kunnen neervlijen of gemakkelijk toegang 
hebben tot dit bestuur om dit te beïnvloeden, noemt hij leden van het politieke be-
stel (members of the polity), anders gezegd: de gezetenen. De mededingers die niet in 
het staatsbestuur zitten, dit niet kunnen beïnvloeden en buiten het politieke bestel 
staan, noemt hij uitdagers (challengers), anders gezegd: de buitenstaanders. Groepen 
die buiten het staatsbestuur staan, zullen steeds proberen om in dit bestuur te ko-
men of dit in ieder geval te beïnvloeden. Groepen die binnen het staatsbestuur zijn 
vertegenwoordigd of daartoe gemakkelijk toegang hebben, zullen dat binnendrin-
gen of invloed uitoefenen trachten te verhinderen. Door met elkaar coalities aan te 
gaan kunnen wisselende combinaties van groepen hun doel, de politieke macht, pro-
beren te bereiken of proberen te behouden. Om zover te komen, zullen zij mensen en 
middelen bijeen moeten brengen en daarmee collectieve acties moeten ondernemen.

Het onderdeel belang beziet Tilly vooral vanuit het standpunt van de materiële 
belangen in het economische en politieke leven. Het gaat om de verhouding tussen 
de verwachte kosten en de verwachte opbrengsten voor de groep, die het resultaat 
zijn van de collectieve actie(s) van een groep in de interactie met andere groepen en/
of de staat. De theorie van de collectieve actie kent aan levensovertuigingen, wereld-
beschouwingen, ideologieën, morele rechten of verplichtingen slechts indirecte in-
vloed op het onderdeel belang en op enkele andere onderdelen toe. Tilly komt hierop 
later terug en erkent dat er wel directe invloed van laatstgenoemde beweegredenen 
uitgaat. Hij verruimt zijn definitie van de collectieve actie door het begrip ‘program-
ma’ eraan toe te voegen.25 Wat de belangen van een groep zijn, leiden sommigen af 
uit de eigen uitspraken van de leden van de desbetreffende groep daarover en uit de 
eigen acties van die leden. Anderen leggen een verband tussen groepsbelangen en de 
sociaal-economische positie van de leden van een groep. Tilly tracht dit vraagstuk te 
omzeilen door een onderscheid te maken tussen enerzijds belangen op korte termijn 
en anderzijds belangen op middenlange of lange termijn. Belangen op korte termijn 
herleidt hij uit de eigen uitspraken en acties van de leden van een groep. Belangen op 
middenlange of lange termijn probeert hij uit de sociaal-economische positie (pro-
ductieverhoudingen) te voorspellen. De verhouding tussen collectief belang en in-
dividueel belang is een tweede lastig vraagstuk. Tilly komt hier niet echt uit en stelt 
eenvoudig dat er gemeenschappelijke belangen van een groep bestaan en dat het na-
streven van individuele belangen door de leden van de groep een grote rol speelt bij 
het behartigen van deze groepsbelangen.26

25    Zie hiervoor onder andere: Ch. Tilly & S. Tarrow, Contentious politics (Boulder, Col.-London 2006), 5.
26    Tilly, From mobilization to revolution, 7-8, 54, 55, 59-62.
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Het onderdeel organisatie27 is volgens Tilly, in navolging van anderen, samenge-
steld uit twee componenten: categorieën en netwerken van mensen. Categorieën van 
mensen onderscheiden zich van andere door bepaalde gemeenschappelijke kenmer-
ken, die mensen bij zichzelf herkennen en tevens door anderen worden herkend, zo-
als bijvoorbeeld een bepaalde gemeenschappelijke identiteit (geslacht, klasse etc.). 
Netwerken verbinden mensen direct of indirect aan elkaar door een bepaalde per-
soonlijke verbondenheid (familie, kerkgenootschap, sport- of andere vereniging, 
buurt etc.). Hoe groter het aantal gemeenschappelijke kenmerken van de groep en 
hoe uitgebreider het netwerk daarbinnen is, des te hoger is de mate van organisatie 
van de groep. Wij voegen hieraan toe, dat netwerken moeten worden onderhouden 
en zo mogelijk dienen te worden uitgebreid en versterkt. Dit vergt van de deelnemers 
een actieve opstelling die vooruitloopt op het volgende onderdeel. In het Nederlands 
is ‘netwerken’ niet voor niets ook een werkwoord. Tilly beschouwt organisatie als een 
proces van groei van de gemeenschappelijke identiteit en van de structuur die de le-
den van de groep verenigt. Als het omgekeerde proces zich voordoet, dat wil zeggen 
als de gemeenschappelijke kenmerken en/of netwerken binnen het onderdeel orga-
nisatie langzamerhand verloren gaan en de samenhang daardoor verdwijnt, spreekt 
hij van desorganisatie.28

Het onderdeel mobilisering geeft de ontwikkeling aan waardoor een groep van pas-
sieve individuele leden verandert in een groep van actieve deelnemers in het open-
bare leven. Mobilisering van een groep is volgens Tilly een proces waardoor de groep 
een grotere collectieve zeggenschap verkrijgt over een toenemende hoeveelheid 
hulpbronnen die noodzakelijk zijn voor collectieve actie. Als het omgekeerde zich 
voordoet en de collectieve zeggenschap en/of de hoeveelheid hulpbronnen afneemt, 
noemt hij dit demobilisering. Als hulpbron kan in beginsel alles dienen wat voor het 
handelen ten gunste van het groepsbelang kan worden gebruikt. Tilly neemt ech-
ter alleen die hulpbronnen in aanmerking, die een zekere waarde in het economisch 
verkeer hebben (productiefactoren), zoals geld, goederen, arbeidskracht, technische 
kennis en ervaring. Daarnaast is het noodzakelijk dat deze hulpbronnen beschikbaar 
zijn, wanneer de groep dit verlangt. Dit vereist loyaliteit van de individuele leden 
om deze ter beschikking van de groep te stellen en zich voor de groep in te zetten.29

Het onderdeel gunstige of ongunstige gelegenheid beziet de betrekkingen van een 
groep met de buitenwereld, dat wil zeggen met andere groepen en met het staats-
bestuur. Veranderingen in deze betrekkingen kunnen de belangen van de groep be-
dreigen of aan de groep nieuwe kansen bieden. Gunstige of ongunstige gelegenheid 
is altijd een momentopname die achteraf moeilijk valt te reconstrueren. Tilly on-
derscheidt aan het begrip gunstige of ongunstige gelegenheid drie aspecten: onder-
drukking (repression), macht (power) en bedreiging (threat). Hij gaat er daarbij van-

27    Het woord ‘organisatie’ betekent in dit verband de handeling om iets te organiseren. WNT, dl. 11 
( ’s-Gravenhage-Leiden 1910), 1484 onder 2a.
28    Tilly, From mobilization to revolution, 7-8, 54, 62-65.
29    Ibidem, 7-8, 54, 69-73.
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uit dat elke mogelijke uitvoering van een collectieve actie in ruime zin kosten met 
zich meebrengt en dat de leden van elke groep deze berekenen. Aan de andere kant is 
het mogelijk dat een collectieve actie voordelen verschaft in de vorm van collectieve 
goederen ten gunste van de leden van de groep. Hij neemt hierbij aan, dat de leden 
van elke groep de verwachte kosten en de verwachte opbrengsten van de collectieve 
actie tegen elkaar afwegen.

Tilly definieert onderdrukking als iedere actie door anderen die de kosten van de 
collectieve actie in ruime zin van een groep doet stijgen. Het omgekeerde noemt hij 
ondersteuning. Onderdrukking kan de kosten van de mobilisering of van de eigen-
lijke collectieve actie verhogen, bijvoorbeeld door het in beslag nemen van hulp-
bronnen, zoals banktegoeden, of door het streng bestraffen van deelnemers aan een 
collectieve actie, zoals een demonstratie. Ondersteuning heeft het tegenovergestelde 
effect, bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies of door het inzetten van politie 
die een betoging ongehinderd laat verlopen door bescherming te verlenen en tegen-
demonstranten op een afstand te houden. De buitenwereld kan zich ook tolerant 
opstellen, zodat de kosten van de mobilisering of de eigenlijke collectieve actie niet 
worden beïnvloed. Macht is volgens hem de mate waarin de resultaten van de inter-
acties van de groep met andere groepen of met het staatsbestuur het belang van de 
groep begunstigen boven de belangen van anderen waarmee de groep botst. Verkrij-
ging van macht is het uitvloeisel van een groei van de begunstiging van deze resulta-
ten, verlies van macht is het gevolg van een achteruitgang van de begunstiging. Be-
dreiging noemt hij de mate waarin andere groepen of het staatsbestuur eisen dreigen 
te stellen die bij het slagen ervan de kans op verwezenlijking van de belangen van de 
groep zouden verkleinen. Het omgekeerde is de nieuwe kans die de mate aangeeft 
waarin anderen gevoelig zijn voor nieuwe eisen die bij het slagen ervan de kans op 
verwezenlijking van de belangen van de groep zouden vergroten.30

Het laatste onderdeel, de eigenlijke collectieve actie of collectieve actie in enge zin, 
is volgens Tilly het resultaat van steeds veranderende combinaties van belang, orga-
nisatie, mobilisering en gunstige of ongunstige gelegenheid. Bij elkaar maken deze 
begrippen onderdeel uit van een abstracte theorie. De collectieve actie van een groep 
is in werkelijkheid echter meestal een van de vele interacties met anderen en neemt 
verschillende vormen aan, afhankelijk van tijd, plaats en culturele achtergrond. Som-
mige beproefde vormen verdwijnen na verloop van tijd, nieuwe vormen komen op. 
Het aantal vormen is, ondanks de vele manieren waarop actie kan worden gevoerd, 
meestal beperkt tot het ‘ijzeren repertoire’. Dit repertoire hangt af van de voorkeur 
van een groep voor een bepaalde vorm van collectieve actie. Deze voorkeur wordt be-
paald door de beschikbaarheid van een vorm voor de groep en door de geschiktheid 
en doelmatigheid, gezien de middelen die de groep bezit en kan inzetten. Voorbeel-
den van vormen van collectieve acties die al zeer lang op het repertoire staan, zijn: de-
monstraties, stakingen en het indienen van verzoekschriften. Van het repertoire zijn 
verdwenen: voedselrellen, belastingoproeren en het kapot slaan van machines in fa-

30    Ibidem, 7-8, 55, 98-100, 115, 133.
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brieken. Het repertoire hangt eveneens af van een zekere mate van aanvaarding door 
de buitenwereld. De vormen van collectieve actie moeten, willen zij op het repertoire 
blijven staan, beantwoorden aan wat de meerderheid van de bevolking als rechtvaar-
dig voelt, passen in de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van de bevolking, 
voortbouwen op de geslaagde ervaringen met vorige soortgelijke collectieve acties en 
tegenspel bieden aan maatregelen om acties te onderdrukken.31

Later heeft Tilly het begrip ‘repertoire’, opgevat als een beperkte reeks van vormen 
waarin collectieve acties door groepen mensen worden uitgevoerd, verder uitge-
werkt. Hij gaat nader in op de wisselwerking tussen deze vormen enerzijds en de re-
acties van het staatsbestuur en van andere groepen anderzijds.32 Het woord repertoire 
is ontleend aan de uitvoerende kunsten (toneel, muziek en andere). Tilly vergeleek 
de vormen van collectieve acties met de stukken op de speellijst van een theater en de 
deelnemers aan collectieve acties met de uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici en 
andere spelers). Collectieve acties en uitvoeringen vinden in beide gevallen plaats on-
der de ogen en oren van het publiek. De acties en uitvoeringen kunnen variëren van 
een strakke, bijna rituele, tot een losse, grotendeels geïmproviseerde vertoning en/of 
verklanking.33 Actievoerders en spelers willen gezien en gehoord worden en zij zullen 
er daarom alles aan doen om de aandacht van het publiek vast te houden. Willen zij 
het publiek blijven boeien, dan moeten zij, volgens Tilly, het repertoire af en toe ge-
deeltelijk vernieuwen. Hieraan zouden wij willen toevoegen, dat de vernieuwingen 
niet zo ingrijpend moeten zijn, dat zij het publiek van zich vervreemden. Bij collec-
tieve acties wordt daarnaast de speelruimte bepaald door het staatsbestuur, dat een 
onderscheid maakt tussen voorgeschreven, toegestane, gedoogde en verboden acties. 
Interacties tussen het staatsbestuur en verschillende groepen laten in de loop van de 
tijd een beperkt aantal geoorloofde actievormen over, het repertoire. Kleine vernieu-
wingen zijn mogelijk binnen de aangegeven grenzen. Actievoerders gaan er bij deze 
vernieuwingen soms toe over om met actievormen te experimenteren en de grenzen 
van de toegestane actievormen op te zoeken om er zo mogelijk net overheen te gaan. 
Als er niet of onvoldoende wordt ingegrepen, zullen de bestaande grenzen ruimer 
worden. Zij zullen deze vernieuwingen alleen in hun acties toepassen als zij er tac-
tisch voordeel in zien. Op de lange termijn leiden deze opeengestapelde kleine ver-
nieuwingen tot een inhoudelijke verandering van het repertoire.34

Een klein gedeelte van de collectieve acties gaat over in collectief geweld. Er bestaat 
verschil van mening over de voorwaarden waaronder collectieve actie in collectief ge-
weld verandert. Tilly kiest voor een middenweg en rekent hiertoe iedere zichtbare 
interactie in de loop waarvan personen worden gearresteerd of goederen in beslag 
worden genomen of schade aan personen of goederen wordt toegebracht, ondanks 
het daartegen geboden verzet. Als er bijvoorbeeld tijdens een betoging een demon-

31    Ibidem, 7-8, 55, 143; 151-153; 156-158.
32    Ch. Tilly, Regimes and repertoires (Chicago-London 2006). Van der Linden, ‘Charles Tilly’s historical sociology’, 
257-259. M.R. Prak, ‘Charles Tilly. De kunst van het samenleven’, TvG 119 (2006), 561.
33    Tilly, Regimes and repertoires, 34-35.
34    Ibidem, 43.
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strant gewond raakt of een ruit sneuvelt, zal niemand spreken van collectief geweld. 
Dit wordt anders als een demonstratie bijvoorbeeld uitloopt op de bestorming van 
een regeringsgebouw. Meestal komt collectief geweld voort uit collectieve acties die 
geweldloos zijn bedoeld en ook zo zijn begonnen, maar na verloop van tijd uit de 
hand lopen. Een andere oorzaak voor de overgang van collectieve actie in collectief 
geweld is een hardhandige tegenstand die tegen vreedzaam begonnen collectieve ac-
ties wordt geboden. Deze tegenstand kan komen van de kant van andere groepen of, 
op last van het staatsbestuur, van de kant van politie of leger. De grootste kans op het 
overgaan van collectieve actie in collectief geweld bestaat, volgens Tilly, aan de gren-
zen van het politieke bestel, daar waar groepen die daarbuiten staan het bestel pogen 
binnen te dringen en gezeten groepen zich daartegen met hand en tand verzetten. In 
vreedzame tijden wordt dit meestal door verkiezingen beslist, maar in tijden van cri-
sis kunnen de gemoederen hoog oplopen.35

Collectieve acties met politieke doeleinden kunnen in zeldzame gevallen leiden tot 
revolutie. Tilly kiest voor een ruime begripsinhoud van het woord revolutie en ver-
bindt dit enerzijds met staatsvorming en anderzijds met gewone dagelijkse politieke 
strijd. Hoe ruim ook gedefinieerd, het begrip revolutie moet volgens hem altijd een 
gewelddadige overdracht van de staatsmacht van de ene regering aan de andere in-
houden. Revoluties zelf worden direct beïnvloed door de politieke en bestuurlijke or-
ganisatie van een staat, de betrekkingen tussen staten onderling en, indirect, door de 
sociale processen in een staat. Volgens Tilly is het onjuist, dat revoluties alleen plaats-
vinden op het terrein van de staatsmacht en los staan van de sociale organisatie van 
de samenleving en de sociale processen die zich daarin voordoen. Deze sociale proces-
sen daarentegen oefenen juist invloed op een revolutie uit, zij het op indirecte wijze. 
De indirecte beïnvloeding door sociale processen verloopt langs drie hoofdlijnen. Dit 
houdt in, dat de sociale processen, ten eerste, vorm geven aan de structuur van de staat 
en de betrekkingen tussen een staat en zijn bevolking. Deze processen bepalen, ten 
tweede, wie de hoofdrolspelers binnen een bepaald politiek bestel zijn en hoe zij de 
politieke strijd aanpakken. Deze processen, ten slotte, beïnvloeden de mate van druk 
die op de staat wordt uitgeoefend en de richtingen van waaruit deze druk komt.36

Bij iedere revolutie onderscheidt Tilly revolutionaire situaties en revolutionaire re-
sultaten.37 Revolutionaire situaties ontstaan volgens hem in de loop van de dagelijkse 
politieke strijd als er zich een samenloop van drie factoren voordoet. Als eerste factor 
noemt hij het ontstaan, binnen een bepaald politiek bestel, van twee elkaar bestrij-
dende machtsblokken die ieder voor zichzelf de zeggenschap over de staat opeisen.38 
Daarbij is een minnelijke politieke schikking niet (meer) mogelijk. Deze blokken 
kunnen afzonderlijke grote groepen of partijen zijn, maar zij bestaan in werkelijk-

35    Tilly, From mobilization to revolution, 174-177; 179-180.
36    Ch. Tilly, European revolutions, 1492-1992 (Oxford-Cambridge, Mass. 1992), 4-7.
37    Tilly, From mobilization to revolution, 189-190. Idem, European Revolutions, 10-16.
38    Ter vereenvoudiging zijn hier niet besproken de situatie van het ontstaan van meer dan twee politieke 
machtsblokken en die van het opeisen van zeggenschap over een aanzienlijk territoriaal of bestuurlijk gedeelte 
van de staat. Tilly, From mobilization to revolution, 190-193. Idem, European revolutions, 8-10.
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heid veel vaker uit coalities van verschillende groepen. Als tweede factor noemt Tilly 
de situatie waarbij een aanzienlijk aantal burgers ieder van de machtsblokken onder-
steunt in de gestelde aanspraken op uitsluitende zeggenschap over de staat. Als laat-
ste factor vermeldt hij het onvermogen en/of de onwil van de machthebbers om het 
ontstaan van machtsblokken en het ondersteunen van hun eisen te onderdrukken. 
Op grond hiervan kan men de hoofdoorzaken van het ontstaan van een revolutio-
naire situatie eveneens in drieën verdelen door zich af te vragen waardoor er machts-
blokken met elkaar uitsluitende aanspraken ontstaan, grote groepen van de bevol-
king deze aanspraken ondersteunen en de machthebbers niet de kracht en/of de wil 
hebben om deze aanspraken te bedwingen.39

Het ontstaan van twee machtsblokken leidt binnen het bestaande politieke bestel 
tot grote veranderingen. Als vervolgens de twee machtsblokken erin slagen om een 
aanzienlijk gedeelte van het staatsapparaat te beheersen, ontstaat er een zogenoemde 
dubbelheerschappij.40 Tilly noemt vier alternatieve voorwaarden waardoor een der-
gelijke situatie kan ontstaan. In het conflict tussen Patriotten en Prinsgezinden is 
slechts één van deze voorwaarden van belang, namelijk het uiteenvallen van het be-
staande politieke bestel in twee machtsblokken die ieder een gedeelte van het staats-
bestuur beheersen. In zo’n situatie ontstaan vaak coalities tussen groepen binnen het 
politieke bestel, de machthebbers, en groepen buiten het politieke bestel, de uitda-
gers. Dubbelheerschappij heeft een ander karakter dan de gewone binnenlandse en 
buitenlandse politieke weerstand tegen de staat. Elke staat heeft te maken met uitda-
gers binnen zijn grenzen, zoals nationale minderheden of afscheidingsbewegingen, 
en daarbuiten, zoals machtige andere staten die proberen de staat te infiltreren en 
het bestuur daarvan naar hun hand te zetten. Dubbelheerschappij verschilt hiervan, 
doordat een aanzienlijk gedeelte van de bevolking de aanspraak op gezag van het ene 
politieke machtsblok erkent, terwijl gelijktijdig een ander gedeelte aan het andere 
machtsblok gehoorzaamt. Pas wanneer één politiek machtsblok de overhand krijgt 
en het andere aan zich onderwerpt, is de revolutionaire situatie ten einde en kan er 
sprake zijn van revolutionair resultaat.

Revolutionaire resultaten, dat wil zeggen vervanging van de ene verzameling ge-
zagsdragers door een andere binnen het politieke bestel van een staat, kunnen vol-
gens Tilly in sommige gevallen het gevolg zijn van revolutionaire situaties, maar deze 
resultaten komen daar zeker niet vanzelf uit voort. Zij zijn juist tamelijk zeldzaam.41 
Van een revolutionair resultaat is volgens hem pas sprake als de staatsmacht van hen 
die deze vóór het ontstaan van de dubbelheerschappij in handen hadden op de nieu-
we machthebbers is overgegaan.42 Op dat moment is de revolutie geslaagd. Wanneer 
de staatsmacht in handen van de zittende machthebbers blijft, is er geen revolutio-

39    Tilly, European revolutions, 10-11; Idem, From mobilization to revolution, 200-211.
40    Tilly ontleent het begrip ‘dubbelheerschappij’ ( ) aan L.D. Trockij (Bron tejn) (1879-1940). 

. (Geschiedenis van de Russische Revolutie) (Berlin 1930-1933), 
fotomechanische herdruk (New York 1976), dl. 1, 236-245.
41    Tilly, From mobilization to revolution, 193; Idem, European revolutions, 15.
42    Tilly, From mobilization to revolution, 193-194; Idem, European revolutions, 14-16.
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nair resultaat. Een revolutionaire situatie kan dus zowel tot revolutie als tot contra-
revolutie leiden. Het is niet goed mogelijk een revolutie te analyseren zonder de con-
trarevolutionaire tegenkrachten in de beschouwingen te betrekken en omgekeerd. 
Tilly stelt dan ook dat “counter-revolutions test our explanation of revolutions.”43 
Het behalen van een revolutionair resultaat is gemakkelijker, wanneer een bepaald 
gedeelte van de zittende machthebbers overloopt naar de uitdagers en/of de uitda-
gers de beschikking krijgen over een grote gewapende macht. Deze laatste kan op 
eigen kracht worden gevormd, maar het is ook mogelijk dat de gewapende macht 
onder bevel van de zittende machthebbers geheel of gedeeltelijk naar de uitdagers 
overloopt.44 Het revolutionair resultaat is volgens Tilly dan ook altijd een overgang 
van de staatsmacht van de oude naar de nieuwe machthebbers na een gewelddadi-
ge breuk in het politieke bestel. Er hoeft geen grondige verandering in de sociale 
structuur van de samenleving plaats te vinden. Zo ruim geformuleerd rangschikt hij 
menige militaire en andere staatsgreep, burgeroorlog, onafhankelijkheidsoorlog, af-
scheidingsoorlog en dergelijke eveneens onder het begrip ‘revolutie’.

De theorie van de collectieve actie heeft Tilly in latere publicaties verder uitgewerkt 
en toegepast. Hierbij valt op, dat hij in tijd en plaats steeds meer de ruimte neemt en 
steeds nieuwe onderwerpen aansnijdt, zoals verstedelijking, industrialisatie, staats-
vorming, burgerschap en groei van het kapitalisme. Bij het uitgangspunt van zijn 
theorie in zijn publicaties over de contrarevolutie in de Vendée, waren tijd en plaats 
nog beperkt tot enkele jaren aan het einde van de achttiende eeuw en twee regio’s in 
het Zuidwesten van Frankrijk. Latere publicaties bestrijken veel langere tot zeer lan-
ge perioden en handelen over een geheel land of meer landen tegelijk.45 Tilly heeft in 
allerlei uiteenlopende gevallen de theorie van de collectieve actie getoetst. Hij heeft 
vervolgens op grond van de door hem en anderen verkregen resultaten zijn theorie 
in de loop van de tijd verder bijgesteld door deze uit te breiden en te verfijnen.46 Het 
begrip ‘collectieve actie’, zoals door hem gedefinieerd, is minder ideologisch en po-
litiek beladen dan ‘klassenstrijd’, ‘gewelddadig oproer’ of ‘sociale deviantie’ en leent 
zich daarom gemakkelijker als instrument voor andere onderzoekers. Dit wordt dan 
ook op ruime schaal gedaan, zij het meer door historici dan door sociologen. Deze 
laatsten zijn terughoudender.47 Uiteraard is de theorie van de collectieve actie op kri-
tiek van verschillende kanten gestuit. Kritiek is er met name op de materialistische 
uitgangspunten, te weten de productiefactoren en de productieverhoudingen. Som-
mige critici wijzen er bovendien op, dat conflicten niet alleen tussen groepen kun-
nen ontstaan, maar ook tussen met elkaar botsende persoonlijkheden. Uiteindelijk 
komen naar hun mening niet de factoren, maar de actoren in actie. Het voert in dit 
verband echter te ver om deze kritiek hier te behandelen.

43    Tilly, ‘The analysis of a counter-revolution’, 30.
44    Tilly, European revolutions, 14; Idem, From mobilization to revolution, 211-216.
45    Vgl. Ch. Tilly, Coercion, capital and European states, A.D. 990-1992 (o.a. Cambridge, Mass. 1992).
46    Vgl. Ch. Tilly & S. Tarrow, Contentious politics (Boulder, Col.-London 2006).
47    L.A. Hunt, ‘Charles Tilly’s collective action’, in: Th. Skocpol (ed.), Vision and method in historical sociology (Cam-
bridge, Mass. 1984), 244-275.
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De hierboven in het kort uiteengezette theorie van de collectieve actie heeft bij de be-
studering van de politieke conflicten tussen Patriotten en Prinsgezinden al eerder als 
leidraad gediend. Vanuit deze visie schreef  W.Ph. te Brake zijn proefschrift over de 
gebeurtenissen gedurende de jaren 1780-1787 in de provincie Overijssel.48 Hij spitste 
zijn onderzoek toe op de politieke conflicten in de stad Deventer. Ter vergelijking 
betrok hij hierbij de steden Kampen en Zwolle. In een afzonderlijk artikel besteedde 
hij aandacht aan de conflicten gedurende dezelfde periode in het niet ver van Deven-
ter gelegen dorp Bathmen.49 De stedelijke politieke conflicten in Deventer gedurende 
het laatste kwart van de achttiende eeuw zijn het hoofdonderwerp van zijn boek Re-
gents and rebels, dat op de hiervoor genoemde dissertatie is gebaseerd.50 Th. Nieuwen-
huis heeft vanuit deze visie een overzicht gegeven van de conflicten vanaf 1780 tot 
aan het einde van de Franse tijd tussen de Patriotten en de Prinsgezinden in de Wa-
terlandse dorpen Durgerdam, Ransdorp en Holysloot.51 Een veelomvattende studie 
naar collectieve acties in de steden Brussel, Antwerpen en Leuven in de zeventiende 

en achttiende eeuw, is door Karin van Honacker geschreven. Deze studie bestrijkt de 
periode van ongeveer 1600 tot 1780. Zij begon bij het feitelijke einde van de Opstand 
in de Zuidelijke Nederlanden en eindigde bij de aanloop naar de Brabantse Omwen-
teling aan het einde van de achttiende eeuw.52

Hoe deze theorie van de collectieve actie toe te passen op de Leidse Patriotten en 
Prinsgezinden? Uit het voorgaande is al duidelijk geworden, dat beide partijen zich 
hadden geformeerd uit verschillende groepen binnen het stadsbestuur die uiteindelijk 
twee blokken vormden. Niet alle leden van het stadsbestuur sloten zich bij een van de 
blokken aan. Beide groeperingen vonden bondgenoten binnen en buiten het politieke 
bestel en werden door verschillende gedeelten van de stedelijke bevolking gesteund. 
Voor het tot deze revolutionaire situatie kwam, waren er in de voorafgaande jaren voor 
de goede waarnemer al voldoende tekenen te zien geweest, die op een verhoogde poli-
tieke activiteit duidden. Immers, enkele invloedrijke groepen brachten onder andere 
door publicaties en verzoekschriften hun belangen nog eens extra onder de aandacht 
van de overheid en van hun medeburgers. Verschillende groepen begonnen zich hech-
ter te organiseren en beter met elkaar samen te werken. Er ontstonden nieuwe organi-
saties die zich inzetten voor nieuwe belangen. Al deze organisaties brachten mensen en 
middelen bij elkaar, kortom zij mobiliseerden. De verloren oorlog tegen Groot-Brit-

48    W.Ph. te Brake, Revolutionary conflict in the Dutch Republic. The Patriot crisis in Overijssel, 1780-1787 (diss. Ann Arbor 
1977) (Ann Arbor, Mich., microfilm 1981), 8-10, 81-83 en 215-216.
49    W.Ph. te Brake, ‘Revolution and the rural community in the Eastern Netherlands’, in: L.A. Tilly & Ch. Tilly 
(eds.), Class conflict and collective action (Beverly Hills, Cal.-London 1981), 53-71.
50    W.Ph. te Brake, Regents and rebels, The revolutionary world of an eighteenth-century Dutch city (Cambridge, Mass.-Ox-
ford 1989), ix-xi, 5-7, 70, 177-180, 187-188.
51    Th.H.F.M. Nieuwenhuis, Keeshonden en prinsmannen. Durgerdam, Ransdorp en Holisloot, drie Waterlandse dorpen in de 
Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd (1780-1813) (Meppel 1986), 5-6, 241-243.
52    K. van Honacker, Lokaal verzet en oproer in de 17de en 18de eeuw. Collectieve acties tegen het centraal gezag in Brussel, Ant-
werpen en Leuven (Kortrijk-Heule 1994), 25, 58-78 (sociologische theorieën). Zij zet daar uiteen wat de plaats van 
Tilly’s theorie binnen deze theorieën is en waarom juist zijn theorie van de collectieve actie zo geschikt lijkt om 
bepaalde historische processen te verklaren.
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tannië (1780-1784) brachten de economische achteruitgang en het machtsverval van de 
Republiek ongenadig aan het licht. Het zittende stadhouderlijke regime en de daar-
mee verbonden leden van het Leidse stadsbestuur verspeelden hierdoor veel van hun 
gezag. Dit was een uitgelezen kans voor buiten het politieke bestel staande groepen om 
zich, met behulp van bondgenoten binnen het stadsbestuur, in de stedelijke, provin-
ciale en zelfs internationale politiek te mengen en collectieve acties op touw te zetten.

Vanuit de theorie van de collectieve actie zullen de strijd tussen de Leidse Patriot-
ten en Prinsgezinden en de verschillende fasen daarin worden bezien. Achtereenvol-
gens komen het ontstaan van verschillende belangengroepen, de organisatie daarvan 
en de samenwerking daartussen, de mobilisering van deze groepen, de kansen die zij 
kregen, de eigenlijke collectieve acties die zij voerden, de revolutionaire situaties en 
de al of niet behaalde revolutionaire resultaten aan de orde. Dit gebeurt zoveel mo-
gelijk aan de hand van verschillende bewaard gebleven gegevens die als meetpunten 
kunnen dienen. De meetpunten van Charles Tilly bij zijn studie naar het verzet in de 
Vendée waren onder andere de onteigening en verkoop van de kerkelijke goederen 
en de invoering van de militaire dienstplicht. In Leiden vond aan het einde van de 
achttiende eeuw geen confiscatie en verkoop van kerkelijke goederen plaats. Dat was 
ruim twee eeuwen eerder al gebeurd. Tezelfdertijd waren toen de rooms-katholieke 
priesters aan de dijk gezet. Met de militaire dienstplicht maakten de Leidenaren pas 
kennis na de inlijving bij Frankrijk in 1810. Het is dus zaak om andere meetpunten 
dan de genoemde te vinden waarbij er sprake is van collectieve acties die iets kunnen 
laten zien van de politieke en sociale verschuivingen in de strijd tussen de Patriot-
ten en Prinsgezinden. Een mogelijkheid hiertoe biedt de bestudering van de door 
velen ondertekende verzoekschriften die in de loop van de periode 1775-1795 door 
verschillende groepen of vertegenwoordigers daarvan aan het Leidse stadsbestuur, 
de Staten van Holland of de Staten-Generaal zijn aangeboden. Andere meetpunten 
zijn de lijsten van volmachtgevers voor de gevolmachtigden of  ‘geconstitueerden’ 
uit 1786 en de ledenlijsten van verschillende organisaties. De gegevens hieruit wor-
den met informatie uit andere documenten verder aangevuld.

De theorie van de collectieve actie is een van de sociologische theorieën die uitgaan 
van een conflictbenadering van de sociale orde. Hierbij wordt voorondersteld, dat de 
sociale orde is afgedwongen en met dwang moet worden gehandhaafd. Hiertegen-
over staat de consensusbenadering, waarbij wordt aangenomen dat de sociale orde 
berust op overeenstemming over waarden en normen en op samenwerking in het 
streven naar stabiliteit en harmonie in de maatschappij. De theorie van de collectieve 
actie gaat ervan uit, dat belangentegenstellingen en daaruit voortvloeiende conflic-
ten de oorsprong zijn van veranderingsprocessen in de maatschappij, die daardoor 
voortdurend in beweging blijft. Deze theorie wordt dan ook gerangschikt onder de 
theorieën die zich baseren op het politieke conflict.53 Tilly gaat in zijn benadering uit 

53    Th. Skocpol, States and social revolutions. A comparative analysis of France, Russia and China (Cambridge 1979), 10-11; 
B.A.G.M. Tromp, De wetenschap der politiek. Verkenningen, 4e druk (Amsterdam 2002), 250, 252.
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van een actieve en creatieve opstelling van de deelnemers aan een collectieve actie, die 
rationele keuzes maken in hun streven naar verandering. Hij legt de nadruk op hun 
materiële belangen en heeft minder oog voor de ideële motieven die hierbij belang-
rijk kunnen zijn. De actieve en creatieve opstelling van de deelnemers aan collectieve 
acties komt tot uiting in hun organisatie en mobilisering.

In de theorie van de collectieve actie is bij de conflicten tussen de verschillende 
maatschappelijke groepen een grote rol voor de staat weggelegd. Tilly heeft hierbij 
voornamelijk de eenheidsstaat voor ogen, waarin de soevereiniteit niet is verdeeld 
over de samenstellende onderdelen. Het toepassen van de theorie van de collectieve 
actie op de stad Leiden als bestuurlijke en politieke eenheid levert daarom geen pro-
blemen op. Wel moet daarbij in aanmerking worden genomen, dat Leiden geen soe-
vereine stadsstaat was. De soevereiniteit berustte destijds bij de Staten van Holland 
als geheel, niet bij de afzonderlijke achttien steden en de ridderschap waaruit de Sta-
ten waren samengesteld.54 De resultaten van de collectieve acties in een stad waren 
daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de resultaten op het niveau van de pro-
vincie en van de Republiek. De resultaten van de acties van de Patriotten en Prinsge-
zinden in Leiden hingen dus enerzijds af van de samenstelling van de Staten van Hol-
land als drager van de soevereiniteit en waren daarmee afhankelijk van de resultaten 
in de andere stemhebbende steden en de opstelling van de ridderschap. Anderzijds 
droeg Leiden als stemhebbende stad in de Staten van Holland bij aan de resultaten op 
provinciaal niveau.55 De relatieve zelfstandigheid van de steden, waar Amsterdam als 
grootste en machtigste ver bovenuit stak, zou beide politieke stromingen noodzaken 
iedere stemhebbende stad door hun collectieve acties naar hun zijde over te halen en 
vervolgens vast te houden om de meerderheid in de Staten te verkrijgen en te behou-
den. Hierdoor raakten hun acties echter versplinterd en verloren zij vaart, ondanks 
vele pogingen deze acties te coördineren. Deze problemen bleken nog groter bij het 
overhalen van de zeven zelfstandige provincies van de Republiek om ook in de Sta-
ten-Generaal over een meerderheid te beschikken.

54    G. de Bruin, ‘De soevereiniteit in de Republiek. Een machtsprobleem’, BMGN 94 (1979), 32.
55    De Bruin, ‘Soevereiniteit in de Republiek’, 34-35.
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De inwoners van Leiden konden in 1775 terugzien op een eerbiedwaardige en bewogen 
historie. Een terugblik op de laatste honderd jaar gaf echter minder aanleiding tot trots 
of tevredenheid, hoewel menig lofdichter anders deed voorkomen. Deze periode in de 
stadsgeschiedenis was er een van stagnatie en achteruitgang. Het leek wel of alle tegen-
spoed die de Republiek in de loop van de achttiende eeuw ondervond, in verhevigde 
mate de textielstad Leiden had getroffen. De stad was in economisch opzicht in een vrije 
val geraakt en het dieptepunt leek nog lang niet in zicht. Van buiten af beschouwd, was 
er van het verval van de stad weinig te merken. De aanblik van Leiden was in de afgelopen 
honderd jaar nauwelijks veranderd. De twee grote hoofdkerken, de Pieterskerk en de 
Hooglandse kerk, domineerden het stadsbeeld vanuit de verte. Daaromheen tekenden 
de koepel van de Marekerk, de stadhuistoren en de torens van de kleinere kerken, het 
Academiegebouw en de poortgebouwen zich af. De stad werd omringd door een verde-
digingsgordel van muren en aarden wallen met bolwerken waarop windmolens ston-
den. Daarbuiten lag de singelgracht met aan de buitenkant een wandelweg voorzien 
van een dubbele bomenrij. Langs de wandelweg bevonden zich de tuinen en bleekvel-
den van de stadsbewoners. De vesting Leiden lag er, vanuit de verte gezien, vreedzaam 
bij, temidden van uitgestrekte weilanden met hier en daar een boerderij en een enkele 
molen. Er leek zo op het oog weinig aan de hand. De stad gaf aan de reizigers die ernaar 
toe kwamen van buiten de indruk van een ordelijke in zichzelf gekeerde samenleving.

Leiden werd met de buitenwereld verbonden door land- en waterwegen die zich 
binnen de wallen voortzetten, elkaar kruisten en samenvloeiden. Van de landwegen 
moeten we ons niet al te veel voorstellen. Bestrating was zo goed als afwezig en het 
weinige wegverkeer bewoog zich daarom moeizaam voort.1 Veel belangrijker voor 
het goederen-, personen- en postvervoer waren de waterwegen, vooral de Oude Rijn, 
die in twee armen gesplitst de stad binnenstroomt, in het hart van de stad samen-
vloeit en als één brede stroom de stad weer verlaat. Andere waterwegen van betekenis 
waren de Mare, de Zijl en de Vliet. Beurtschippers verzorgden regelmatige verbindin-
gen met de omliggende steden en dorpen.2 In de zeventiende eeuw waren de water-

1    K.J.B. Keuning, Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ (Haarlem 2000), 84-109, 209; J.M. Fuchs, Beurt- en wagen-
veren (Den Haag 1946), 347-349. De postwagenroute van Amsterdam over Haarlem en Leiden naar Den Haag, 
geopend in 1660, had zowel een lage frequentie als een hoge vervoerprijs.
2    B. de Vries e.a., ‘Het economische leven’, in: R.C.J. van Maanen (hfd. red.) & S. Groenveld (red.), Leiden. De 
geschiedenis van een Hollandse stad, dl. 2 (1574-1795) (Leiden 2003), 105-107.
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wegen uitgebreid door de aanleg van een stelsel van trekvaarten, waarlangs personen, 
post en kleine pakketten volgens geregelde diensten per trekschuit werden vervoerd. 
Leiden had langs deze weg rechtstreeks verbinding met Delft, Den Haag, Haarlem 
en Utrecht. De stad was een belangrijk knooppunt in dit netwerk dat zich over alle 
kustprovincies van de Republiek en verder daarbuiten uitstrekte.3 Het goederenver-
voer, onmisbaar voor Leiden als middelpunt van de regio Rijnland en als internatio-
naal centrum van textielnijverheid, ging per zeilend binnenvaartschip. Over de Zijl, 
het Leidse- en het Haarlemmermeer voeren de schepen naar Haarlem en Amsterdam, 
over de Vliet en de Schie naar Delft, Den Haag, Schiedam en Rotterdam en over de 
Oude Rijn naar Utrecht.

Aan de kruising en samenvloeiing van land- en waterwegen heeft Leiden zijn oor-
sprong te danken. Na drie omvangrijke vergrotingen in de zeventiende eeuw be-
sloeg de stad uiteindelijk een oppervlakte van bijna twee vierkante kilometer binnen 
de wallen.4 Volgens de nieuwste berekeningen bedroeg het aantal inwoners op het 
hoogtepunt van de economische bloei van Leiden in het derde kwart van de zeven-
tiende eeuw ruim 63.000. In de eeuw daarna volgde een gestage daling tot ongeveer 
38.000 inwoners in 1750 en ruim 30.000 inwoners in 1775. De daling van de bevolking 
kwam omstreeks het midden van de achttiende eeuw in de meeste steden van West-
Nederland tot stilstand en sloeg om in een licht herstel. De bevolkingscijfers van 
Leiden weerspiegelen dit herstel niet. Het aantal inwoners van de stad bij de eerste 
Nederlandse volkstelling in 1795 kwam op iets minder dan 31.000 uit.5 De inwoners 
waren verdeeld over ongeveer 11.000 huizen.6 Leiden was in de zeventiende eeuw na 
Amsterdam de grootste stad van Holland, maar moest deze plaats in de loop van de 
tijd afstaan aan Rotterdam en bovendien Den Haag en Utrecht laten voorgaan. Het 
inwoneraantal van Leiden bleef hoger dan dat van textielstad Haarlem, waar deze nij-
verheid het eveneens zwaar te verduren had.7 Het dalend inwonertal geeft op zich-
zelf al de achteruitgang van de stad weer, maar het beeld wordt nog somberder bij 
het nader bekijken van het verloop van het aantal bedeelden in Leiden gedurende de 
hier behandelde periode. Het aantal armen, dat door het Leidse Huiszittenhuis het 

3    J. de Vries, Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839 (Wageningen 1978), 57, 61-63. 
Verbinding Leiden-Delft-Den Haag vanaf 1638, Leiden-Haarlem vanaf 1657 en Leiden-Utrecht vanaf 1664. M. 
van der Wielen-de Goede, De nieuwe trekweg langs de Vliet (Leiden 2006); A.J. Versprille, ‘De Haarlemmertrekvaart 
300 jaar’, LJ 50 (1958), 114-126; R. Pots e.a. (red.), Blauwe ader van de Bollenstreek. 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart 
1657-2007. Geschiedenis, betekenis en toekomst (Leiden 2007); W.I.C. Rammelman Elsevier, ‘Het trekpad van Leiden over 
Woerden naar Utrecht’, HMMNL 1871, 87-100. Reisduur: drie uur naar Delft of Den Haag; vijf uur naar Haarlem, 
Rotterdam of Gouda; acht uur naar Amsterdam; tien uur naar Utrecht.
4    R.C.J. van Maanen, ‘Stadsbeeld en ruimtelijke ordening’, in: Leiden, dl. 2, 21, 25-27.
5    D.J. Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen’, in: Leiden, dl. 2, 43-45.
6    In 1749 telde Leiden 10.906 huizen. E. Hulshoff Pol, ‘Een Zweed in Leiden in 1769’, LJ 50 (1958), 128. 
7    P. Lourens & J. Lucassen, Inwonertallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800 (Amsterdam 1997); Volks-tellinge in de 
Nederlandsche Republiek (’s-Gravenhage 1796). Aantal inwoners eind 17e eeuw tegenover de volkstelling van 1795: 
Amsterdam: ca. 219.000 / 217.024; Leiden: ca. 70.000 / 30.955; Rotterdam: ca. 45.000 / 53.212; Haarlem: ca. 38.000 
/ 21.227; ’s-Gravenhage: ca. 25.000 / 38.433; Utrecht: ca. 30.000 / 32.294. R.C.J. van Maanen berekende een maxi-
mum van ca. 63.000 inwoners. Idem, ‘De Leidse bevolkingsaantallen in de 16de en 17de eeuw. Enkele kantteke-
ningen’, LJ 101 (2009), 41-70.
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gehele jaar door werd bedeeld, steeg in de jaren 1775-1794 van ongeveer 2800 tot bo-
ven de 3900 inwoners.8 De armlastige inwoners die door de armenzorg van de andere 
kerkgenootschappen werden ondersteund, zijn door gebrek aan gegevens niet mee-
gerekend. De armen die alleen in de winter of om een andere reden tijdelijke hulp 
ontvingen, zijn hierdoor evenmin in deze cijfers terug te vinden.

Leiden ontwikkelde zich aanvankelijk tot een regionaal economisch centrum en 
heeft deze marktfunctie tot op heden min of meer behouden. Levensmiddelen en 
grondstoffen voor de stedelijke nijverheid werden van het omringende platteland 
aangevoerd. Plattelandsbewoners kochten producten van diezelfde nijverheid in de 
stad. Een centraal marktplein is in Leiden niet te vinden. Veel handel vond en vindt 
ook nu nog plaats langs en op de kaden van de verschillende waterwegen in de stad. 
Sommige straatnamen, zoals de langs de Rijn gelegen Boom- Boter-, Vis- en Aal-
markt met de daaraan gelegen Waag, herinneren aan die vroegere bedrijvigheid.9 Eén 
tak van economische activiteit groeide vanaf het midden van de veertiende eeuw ver 
boven alle andere bedrijfstakken uit, de textielnijverheid.10 Grondstoffen, hoofdza-
kelijk schapenwol, werden aanvankelijk van het omringende platteland betrokken 
en later vanuit het buitenland, voornamelijk Engeland, ingevoerd. De vervaardigde 
textiel werd, na controle door de stedelijke overheid, grotendeels geëxporteerd. Van-
af het midden van de vijftiende eeuw groeide deze bedrijfstak van plaatselijk naar 
internationaal niveau uit. Deze eerste bloeiperiode eindigde in het midden van de 
zestiende eeuw door de toegenomen concurrentie vanuit Engeland, de problemen 
met de aanvoer van grondstoffen en de veranderende smaak van het publiek.11 Na 
het beleg in 1574 begon een tweede opzienbarende bloeiperiode, die tot het einde 
van de zeventiende eeuw voortduurde. Deze bloei werd sterk gestimuleerd door een 
toestroom van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden, die nieuwe technieken 
voor de vervaardiging van lichtere en goedkopere wollen stoffen introduceerden. De 
marktfunctie van de stad voor de regio Rijnland bleef steeds vrij constant. De textiel-
nijverheid daarentegen was gevoelig voor internationale economische en politieke 
ontwikkelingen en kende, zoals gezegd, perioden van grote bloei en diepe neergang. 
Zo steunde de stedelijke economie lange tijd, het hier behandelde tijdvak 1775-1795 
daarbij inbegrepen, op twee pijlers: regionaal marktcentrum en internationaal cen-
trum van textielnijverheid.

8     G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854 (Hilversum 1994), 188-191, 333. Het Huis-
zittenhuis ging in 1582 samen met de diaconie van de Nederduits Gereformeerde Kerk, de heersende kerk, in 
een algemene instelling voor armenzorg. In de hier behandelde periode bestond het bestuur uit acht door de 
stedelijke overheid benoemde regenten en alle zes diakenen van de heersende kerk. Ibidem, 164; Naemwijzer.
9     L. Noordegraaf, Atlas van de Nederlandse marktsteden (Utrecht-Antwerpen-Amsterdam 1985), 128-132; J.W. Mar-
silje, ‘Het economische leven’, in: Leiden, dl. 1 (Leiden 2002), 103-105.
10    Over de Leidse textielnijverheid is veel geschreven. Het standaardwerk over dit onderwerp is nog altijd: 
N.W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, 3 dln. (’s-Gravenhage 1908-1939).
11    A.J. Brand, ‘Crisis, beleid en differentiatie in de laat-middeleeuwse Leidse lakennijverheid’, in: J.K.S. Moes 
& B.M.A. de Vries, Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid (Utrecht 1991), 53-65; Marsilje, ‘Het econo-
mische leven’, 109-111.
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Een bloeiende textielnijverheid en een grote toevloed van immigranten hadden 
van Leiden een dichtbebouwde stad gemaakt. Voor agrarische en andere activiteiten 
met een groot ruimtebeslag was geen plaats meer. Gedurende de zeventiende eeuw 
waren er zoveel mogelijk huizen binnen de vestwallen neergezet, ook op plaatsen 
waar eigenlijk nauwelijks nog ruimte was. Het ‘Mierennesthofje’ achter de bebou-
wing van de Hooglandse Kerkgracht laat nog zien hoe er destijds met de ruimte is 
gewoekerd. In de loop van de achttiende eeuw kregen de inwoners door het dalende 
bevolkingscijfer wat meer lucht. Lange rechte hoofdstraten en grachten, omzoomd 
door een bomenrij van iepen, gemengd met linden en enkele kastanjebomen, frap-
peerden de Franse plantkundige André Thouïn, die in 1795 de stad op doorreis van 
Den Haag naar Amsterdam en nogmaals van Utrecht naar Den Haag aandeed. Aan-
gekomen bij het Haagse veer en wandelend van de Witte of Haagse Poort op weg 
naar de trekschuit die van het Haarlemmerveer aan de Mare bij de Langegracht ver-
trok, vergeleek hij de stad met het zojuist achter zich gelaten Den Haag. Deze verge-
lijking viel niet in het voordeel van Leiden uit. Het plaveisel van de straten was hier 
minder onderhouden en de huizen waren minder mooi. De meeste huizen waren 
erg klein en bestonden slechts uit één verdieping met een zolder erboven. Hij doel-
de hier vrijwel zeker op de vele zogenoemde wevershuisjes, waarmee de stad gedu-
rende de bloeitijd van de textielindustrie was volgebouwd. De kleding van de inwo-
ners scheen hem minder schoon en netjes dan die van Hagenaars van dezelfde sociale 
klasse. Bij zijn tweede voettocht door de stad vanaf het Utrechtse veer naar de Witte 
Poort trof hij weliswaar wat grotere huizen aan, maar hem vielen toch het gebrek aan 
bedrijvigheid en het grote aantal arme inwoners op.12

De meeste buitenlandse reizigers die Leiden aandeden, namen wat meer tijd om 
de stad te bezichtigen. In hun bewaard gebleven schriftelijke indrukken passeren 
doorgaans de indertijd al bekende bezienswaardigheden de revue. Veel aandacht is 
er voor het stadhuis, waar de belangstellende bezoekers ‘Het Laatste Oordeel’ (1527) 
van Lucas van Leyden, ‘Het Oordeel van Brutus’ (1687) van de Leidse fijnschilder 
Carel de Moor en enkele andere schilderijen bewonderden.13 Sommigen beklom-
men de stadhuistoren om van een mooi uitzicht over de stad te genieten. Verschil-
lende bezoekers gaven voor dit laatste genoegen de voorkeur aan een beklimming 
van de Burcht, al was het uitzicht vanaf de borstwering wat minder spectaculair. 
Dat werd weer goed gemaakt door de doolhof binnen de ringmuur en de uitspan-
ning aan de voet van de burchtheuvel, waar men onder het genot van een goed glas 
bier of wijn weer op adem kon komen. Belangstelling was er eveneens voor de Pie-

12    A. Thouïn, Voyage dans la Belgique, la Hollande et l’Italie, Tome 1 (Paris 1841), 233, 275. De reden van zijn reis staat 
vermeld in het voorwoord: ‘Après les conquêtes des armées françaises en Belgique, en Hollande et en Italie, M. 
André Thouïn fut un des commissaires chargés par le gouvernement d’y aller recueillir les objets des sciences et 
d’art qui pouvaient servir à l’accroissement de nos collections nationales.’ Leiden had blijkbaar niets begerens-
waardigs. Zie ook: M.M.G. van Strien-Chardonneau, Le voyage de Hollande. Récits de voyageurs français dans les Provinces 
Unies, 1748-1795 (Oxford 1994), 244.
13    Het schilderij ‘Het Oordeel van Brutus’ van Carel de Moor (1656-1738), dat in de kamer van de schepenen 
hing, is bij de stadhuisbrand in 1929 verloren gegaan.
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terskerk met het graf van Boerhaave (1668-1738), gesierd door een marmeren urn. 
Slechts enkele bezoekers namen nog de moeite om verder door te lopen naar de 
Hooglandse Kerk, de Vrouwekerk of de Marekerk.14 Reizigers met wetenschappe-
lijke interesse bezichtigden al naar gelang hun voorkeur nog de Hortus Botanicus, 
het Theatrum Anatomicum en enkele universitaire en particuliere verzamelingen. 
Sommigen deden ook de Universiteitsbibliotheek aan, die slechts twee maal per 
week gedurende enkele uren voor bezoekers was geopend.15 De internationale faam 
van de Academie en de universitaire verzamelingen verlokten destijds twee vorsten, 
de keizer van het Heilige Roomse Rijk, tevens landsheer van de Oostenrijkse Neder-
landen, Josef ii, en de latere tsaar van Rusland, Paul i, tot een kort bezoek, incogni-
to, aan Leiden.16

14    C.D. van Strien, De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795 (Utrecht 
2001), 78-82.
15    Van Strien, Ontdekking, 82-87; Van Strien-Chardonneau, Voyage de Hollande, 88, 366.
16    Keizer Jozef ii (1741-1790) bezocht op 11 juli 1781 de stad onder de schuilnaam Graf von Falkenstein. NNJ 
16 (1781), 1342-1344; VH, dl. 4, boek 8 (1781), 126-128. De Russische troonopvolger Paul i (1754-1801) bezocht 
samen met zijn echtgenote de stad op 17 juli 1782. Zij gebruikten daarbij de schuilnamen Graaf en Gravin van 
het Noorden (Comte et comtesse du Nord / ). NNJ 17 (1782), 752-753; VH, dl. 5, 
boek 13 (1782), 369.

Afb. 5 De Burcht. Gravure door A. Delfos 1763. RAL, PV 18427.
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Weinig buitenlandse reizigers waagden zich buiten de platgetreden paden. Som-
migen bezichtigden, afgaande op de door hen nagelaten reisverslagen, meer dan de 
hierboven genoemde toeristische trekpleisters. Alleen een enkele bezoeker aan Lei-
den, in dit geval een Britse reiziger, had ook oog voor de textielnijverheid en deed 
daarover verslag. Hij probeerde tijdens zijn korte verblijf in de stad een helder beeld 
te krijgen van deze voorheen zo belangrijke bedrijfstak. Tussen neus en lippen door 
merkte hij op, dat de vestingwerken niet zoveel meer hadden te betekenen en dat 
het stilstaande water in de grachten, vervuild door huishoudelijk en industrieel af-
val, afschuwelijk stonk. Hij noteerde in zijn verslag, dat breed en smal laken de be-
langrijkste Leidse textielproducten waren en dat daarnaast nog enkele andere soor-
ten wollen stoffen werden vervaardigd. Naar zijn mening waren al deze stoffen van 
mindere kwaliteit dan de Engelse en hij vroeg naar de oorzaken van dit kwaliteits-
verschil. Het bleek een zaak van productiekosten te zijn. Een met het Engelse verge-
lijkbare kwaliteitsproduct zou slechts voor een veel hogere prijs in Leiden kunnen 
worden gefabriceerd. Het was veel winstgevender om grote hoeveelheden minder 
fijne wollen stoffen uit grovere goedkopere wol tegen een lagere prijs te produceren. 
Voor de afnemers die, ongeacht de prijs, toch de fijnste kwaliteit wollen stof wilden 
hebben, kocht men wel Engelse stoffen in. Op de korte termijn bracht dit beleid wel 
uitkomst, maar op de lange termijn heeft het de Leidse textielnijverheid niet gehol-
pen. De productie was in periode 1720-1770 met een derde gedaald. Volgens de in-
formanten met wie hij sprak, werd deze daling onder meer veroorzaakt door de grote 
vooruitgang van de textielnijverheid in Engeland en Frankrijk. In Duitsland lieten 
de vorsten de benodigde legerkleding voortaan in hun eigen staat vervaardigen, zo 
vernam onze Britse bezoeker.17

De voornaamste oorzaak voor de achteruitgang van de textielnijverheid was echter 
het hoge prijspeil ten gevolge van de hoge lonen in Holland. Het hoge loonpeil was 
weer te wijten aan de overvloedige hoeveelheid geld, in de handel verdiend, die in 
omloop was en aan de belastingen op huizen en op alle levensbehoeften, zo luidde de 
redenering van deze Britse reiziger. Het resultaat was een kostprijs voor textielpro-
ducten die negen tot tien procent hoger uitkwam dan die voor dezelfde producten 
uit andere textielcentra, zoals Aken, Eupen, Gulik of Verviers. De Leidse textielfabri-
keurs konden met een zo hoge kostprijs, ook al namen zij genoegen met een beschei-
den winstmarge, op de internationale markten niet concurreren en daardoor liep de 
productie gestaag terug.18 De overzichten van de productiecijfers laten ongeveer het-
zelfde beeld zien.19 In de topjaren van de achttiende eeuw, 1717 en 1718, produceerde 
de Leidse textielnijverheid, alles bij elkaar genomen, meer dan 80.000 stuks per jaar. 
Daarna zette de daling in, eerst tot bijna 72.000 stuks in 1725, daarna tot 54.000 stuks 
in 1750. Toen onze Britse reiziger in 1768 zijn onderzoek in Leiden deed, was de tota-

17    J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland in the 
years 1768, 1769 and 1770, Vol. 1 (London 1772), 33-36. Hij kwam op 26 april 1768 met de trekschuit uit Den Haag in 
Leiden aan en vertrok op 29 april naar Haarlem.
18    Marshall, Travels, Vol. 1, 228-229; 231.
19    Posthumus, Leidsche lakenindustrie, dl. 3, 1098-1099.
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le productie ingezakt tot ongeveer 50.500 stuks, inderdaad een daling met meer dan 
een derde. In het hier behandelde tijdvak daalde de productie verder van iets min-
der dan 41.500 stuks in 1775 tot iets meer dan 30.000 stuks in 1794. Als men de pro-
ductiecijfers van de afzonderlijke soorten wollen stoffen beziet, valt bovendien een 
verschuiving van de duurdere fijne naar de goedkopere grove soorten op. De vervaar-
diging van fijnere wollen stoffen ging het hardst achteruit en daalde vanaf 1701 tot 
1775 met 90%. De overgebleven schamele 10% werd in de periode 1775-1795 nog eens 
gehalveerd. De grovere wollen stoffen konden zich tot 1750 in een zekere bloei ver-
heugen en handhaafden zich tot 1775 op een stabiel niveau. In de periode 1775-1795 
sloeg ook hier het verval toe en daalde de productie met 30%.20

De achteruitgang van de Leidse textielindustrie in de achttiende eeuw staat niet op 
zichzelf. De grote economische bloei van de Republiek was voorgoed voorbij. In ver-
gelijking met de omringende landen gingen handel en scheepvaart relatief achter-
uit. De nijverheid als geheel vertoonde echter een absolute terugval. De belangrijk-
ste oorzaak hiervan was het streven van de naburige landen om de eigen nijverheid 
te bevoordelen en te beschermen met protectionistische maatregelen als uitvloeisel 
van een door de overheid gevoerde mercantilistische politiek. Fabrikeurs en kooplie-
den in de Republiek kregen in toenemende mate te maken met buitenlandse tarief-
wetgeving. Bovendien verleenden de overheden in het buitenland steeds meer steun 
aan bedrijven en bedrijfstakken in hun eigen land die met de Leidse textielindus-
trie concurreerden. De textielnijverheid in de Republiek was sterk afhankelijk van 
de buitenlandse handel, omdat de grondstoffen voor een belangrijk gedeelte uit an-
dere landen werden ingevoerd en de producten overwegend waren bestemd voor de 
export.21 In de loop van de achttiende eeuw hadden de textielfabrikeurs behalve met 
een beperking van de import van grondstoffen vooral te kampen met de afsluiting 
van steeds meer buitenlandse markten. De binnenlandse markt was te klein om de 
teruglopende vraag op te vangen. De productiecapaciteit was door de grote bloei in 
de voorafgaande eeuw flink gegroeid en bleek door de krimpende afzet nu te groot. 
Een pijnlijk proces van voortdurende aanpassing was het gevolg.

Het gebrek aan grondstoffen door importbelemmeringen viel nog wel te omzei-
len. Gedurende de eerste bloeitijd van de Leidse textielnijverheid was het gebrek aan 
fijne Engelse wol opgevangen door uit Spanje wol te importeren. De invoer vanuit 
dat land bleef in loop van de zeventiende en achttiende eeuw doorgaan, evenals de 
tersluikse import uit Groot-Brittannië en Ierland die door een andere Britse reizi-
ger werd opgemerkt.22 Het gevolg van deze belemmeringen was wel, dat de prijzen 
van de grondstoffen stegen en daardoor de kostprijs van het eindproduct werd op-

20    De verhouding fijn/grof was in 1701: 84/16; in 1725: 68/32; in 1750: 38/62; in 1775, 21/79; in 1795: 15/85. 
Ibidem, dl. 3, 1096-1097.
21    Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Amsterdam 1959), 13; J. de Vries & 
A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995), 323-324; 403; 
490-491.
22    Th. Nugent, The grand tour or a journey through the Netherlands, Germany, Italy and France, 3rd. ed., Vol. 1 (London 
1778), 98-99.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   69 25-03-14   10:21



70 4 textielstad in verval

gedreven.23 Veel meer problemen leverde het in de loop van de achttiende eeuw toe-
nemende aantal exportbelemmeringen op. De ene na de andere exportmarkt ging 
gedeeltelijk of geheel voor de textielnijverheid in de Republiek verloren.24 De tex-
tielfabrikeurs waren voortdurend op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden om de 
markten die verloren waren gegaan, te vervangen. Hun inspanningen waren aanvan-
kelijk gericht op nieuwe afzetmarkten in het Nabije en het Verre Oosten. Het Leidse 
stadsbestuur sloot in 1776 met de Verenigde Oost-Indische Compagnie een contract, 
waarbij de voc jaarlijks voor een fors bedrag een gedeelte van de in de stad vervaar-
digde textiel zou inkopen, om dit in Japan en China te verhandelen. In ruil hiervoor 
zou het stadsbestuur de verlenging van het octrooi van de voc door de Staten-Gene-
raal ondersteunen.25 De voc hield zich niet alleen aan het contract, maar nam zelfs 
meer af dan waartoe de compagnie zich had verbonden. Deze aankopen leverden des-
alniettemin geen echt herstel op. De opstand van de Amerikaanse koloniën tegen 
het Britse gezag had mede tot gevolg, dat het monopolie van economische banden 
tussen het moederland en deze koloniën teloorging. Dit wekte bij de Leidse textiel-
fabrikeurs hooggespannen verwachtingen. Een vrije toegang tot een nieuwe veelbe-
lovende Amerikaanse markt scheen geopend. De mogelijkheden om in Leiden ver-
vaardigde en verhandelde textielproducten op de Amerikaanse markt af te zetten, 
leken onbegrensd, maar vielen in werkelijkheid bitter tegen.

Het verval van de Leidse textielnijverheid was, zoals gezegd, niet alleen een gevolg 
van hoge lonen, gedeeltelijk te wijten aan de hoge indirecte belastingen, maar ook 
een gevolg van hogere prijzen voor grondstoffen door importbelemmeringen en het 
geheel of gedeeltelijk afsluiten van buitenlandse afzetmarkten om deze markten te-
gen concurrentie te beschermen. Vooral de protectionistische maatregelen troffen 
de nijverheid in de Republiek zwaar, omdat deze maatregelen op de nijverheidspro-
ducten het meest stringent konden worden toegepast en de zwakke basis van die nij-
verheid ondermijnden. In vergelijking met de grotere naburige landen had de Re-
publiek weinig grondstoffen en slechts een bescheiden binnenlandse markt voor 
nijverheidsproducten, die door de verbrokkelde staatkundige structuur gebrekkig 
functioneerde. Provinciale grenzen vormden vaak hindernissen en de Generaliteits-
landen werden als buitenland beschouwd.26 Retorsiemaatregelen, gesteld dat de han-
delsbelangen zich hiertegen niet verzetten, hadden weinig zin en zijn dan ook vrij-
wel niet genomen. Alsof dit allemaal niet genoeg was, kwamen daarbij nog de nieuwe 

23    Posthumus, Leidsche lakenindustrie, dl. 3, 791-795; De Vries, Economische achteruitgang, 101, 107.
24    Posthumus, ibidem, 1114-1116; De Vries, ibidem, 101.
25    N.W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid, dl. 6 (’s-Gravenhage 1922), nr. 26. De 
voc zou voor ƒ 70.000 tot f 100.000 per jaar afnemen, maar heeft ruimschoots boven het laatste bedrag ingekocht. 
V. Schenk, ‘ “Een naare en bedroefde eeuw”. De verschepingen van Leids textiel naar Azië door tussenkomst van 
de voc in de periode 1770-1790 en de rol van het contract van 1776’, Textielhistorische Bijdragen 41 (2001), 49-64.
26    De Vries, Economische achteruitgang, 112. Over het functioneren van de verschillende markten binnen de Re-
publiek lopen de meningen uiteen. J. de Vries & A. van der Woude stellen, op grond van de marktprijzen van 
rogge, het voornaamste volksvoedsel in vroeger tijd, dat de staatkundige structuur van de Republiek het goed 
functio neren van één volkshuishouding niet in de weg stond. De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815, 
213-221.
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technische ontwikkelingen in de nijverheid, die vooral in Groot-Brittannië opgang 
maakten en de ‘Industriële Revolutie’ op stoom brachten. De Republiek was hierin 
andermaal in het nadeel, omdat hier weinig ijzer en nauwelijks steenkool in de bo-
dem werden aangetroffen.27 In de Britse textielnijverheid volgden de uitvindingen en 
ontwikkelingen op het gebied van spinnen en weven elkaar in hoog tempo op. De 
toepassing van mechanische aandrijving deed de productiviteit tot een voor die tijd 
ongekend niveau stijgen. De gevolgen voor de textielnijverheid in de Republiek wa-
ren dat de afzet eerst tot de binnenlandse markt werd teruggebracht en dat daarna, 
vanaf ongeveer 1750, buitenlandse producten met een concurrerende prijs-kwaliteit-
verhouding steeds verder op deze markt doordrongen.28

Hoe aan dit verval van de textielnijverheid het hoofd te bieden? Welke middelen 
tot herstel of, zoals men toen zei, ‘redres’ zijn er voorgesteld en in praktijk gebracht? 
In Leiden hebben de textielondernemers in ieder geval niet lijdzaam toegezien, maar 
steeds geprobeerd de verschillende oorzaken van het verval zo goed mogelijk aan te 
pakken. Het probleem van de hoge lonen werd al in de zeventiende eeuw ondervangen 
door een gedeelte van de arbeidsintensieve processen, zoals spinnen en weven, over te 
brengen naar het platteland waar de lonen lager waren en geen hoge indirecte belas-
tingen werden geheven. Bij de Leidse textielondernemers was Tilburg favoriet. De in-
richting van een douane-enclave en het lage loonpeil zorgden voor een toenemende 
productie aldaar.29 Aan de hoge prijzen voor grondstoffen konden de textielonderne-
mers weinig doen. Zij moesten genoegen nemen met lagere winstmarges of de pro-
ductie winstgevender maken door deze te verschuiven van fijnere naar grovere soor-
ten waarvoor goedkopere grondstoffen konden worden gebruikt. Deze verschuiving 
van fijn naar grof liep, zoals gezegd, gedurende de gehele achttiende eeuw door. Het 
geven van premies aan ondernemingen, laat staan aan een gehele bedrijfstak, was, ge-
zien de belabberde toestand van de overheidsfinanciën, meestal geen haalbare kaart. 
Voorgestelde protectionistische maatregelen voor de nijverheid stuitten in de regel 
af op de belangen van handel en stapelmarkt, die bij de overheid de voorkeur geno-
ten. Daarbij kwam nog de gerechtvaardigde vrees voor buitenlandse retorsiemaat-
regelen. De Republiek kon zich nu eenmaal geen mercantilistische politiek veroor-
loven. Het bleef bij enkele incidentele beschermingsmaatregelen, zoals een verbod 
op de invoer van dekens in 1728, dat gedurende de gehele verdere eeuw van kracht 
bleef.30 Er is ook geprobeerd om de afzet van textielproducten te stimuleren door het 
binnenlands verbruik ervan aan te bevelen en zelfs voor te schrijven. Al aan het begin 
van de achttiende eeuw verordonneerden de provincies Holland en Zeeland het ge-
bruik van binnenlands textiel aan de militairen die in hun dienst waren en breidden 

27    De Vries, Economische achteruitgang, 83.
28    Ibidem, 83, 98.
29    Vanaf 1687 kreeg Tilburg blijvende vrijstelling van in- en uitvoerrechten. Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 
dl. 3, 435-436, 955-956, 1212 (bijlage viii); De Vries, Economische achteruitgang, 84, 112, 115; G.J. van Gurp, Brabantse 
stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1620-1820 (Tilburg 2004), 47-55. Een ken-
merkend bericht hierover is te vinden in: NNJ 12 (1777), 1098-1102.
30    Posthumus, Leidsche lakenindustrie, dl. 3, 1029, 1117; De Vries, ibidem, 120-121; Posthumus, Bronnen, dl. 6, nr. 
168, 169 en 171.
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dit voorschrift rond 1750 uit tot de civiele ambtenaren. Het Leidse stadsbestuur ver-
zocht in 1737 aan de leden van de Vroedschap en de stedelijke ambtenaren om kle-
ding van in Leiden gefabriceerde stoffen te dragen om zo het goede voorbeeld aan de 
burgerij te geven en gelastte de sociale instellingen in de stad om uitsluitend deze 
kleding te verstrekken. Deze maatregelen hadden echter geen blijvend resultaat.31

Een veel moeilijker aan te pakken probleem bleek de snelle ontwikkeling van de 
techniek in de textielnijverheid in het buitenland, met name in Groot-Brittannië. 
De technische voorsprong die de Leidse textielondernemers in de zeventiende eeuw 
nog bezaten, ging in de loop van de achttiende eeuw verloren. De overheid probeer-
de door wettelijke verboden de emigratie van arbeiders en de export van werktuigen 
tegen te gaan om daarmee het verdwijnen van arbeid en kennis te verhinderen. Deze 
verboden hadden in de praktijk doorgaans niet veel te betekenen. De technische ach-
terstand was na 1775 al zover opgelopen, dat omgekeerd deskundigen uit het bui-
tenland, vooral uit Groot-Brittannië, moesten worden gehaald.32 Er zijn verschillen-
de pogingen gedaan om onderdelen van het productieproces in de textielindustrie 
te mechaniseren. De eerste proefnemingen met spinmachines vonden in 1776 plaats 
in Kralingen bij Rotterdam, maar deze liepen na ruim twee jaar op niets uit. De hier-
bij betrokken Engelse deskundigen gingen vervolgens naar de stad Utrecht, waar de 
Leidse textielfabrikeur Jan van Heukelom, een pionier op het gebied van de mecha-
nisering van de textielnijverheid in de Republiek, samen met enige andere financiers 
in 1779 een katoenspinnerij had opgericht. De machines in deze fabriek werden door 
waterkracht aangedreven. Deze onderneming heeft ongeveer twintig jaar met wis-
selend succes onder verschillende eigenaren geproduceerd. Waarom zijn deze eerste 
proefnemingen niet in Leiden, de textielstad bij uitstek, verricht? Uit verhulde me-
dedelingen van Van Heukelom blijkt, dat de onderneming in Utrecht niet, zoals in 
Leiden, werd gehinderd door wettelijke bepalingen en weerspannige arbeiders.33 Het 
scheen hem toe, dat de meeste textielondernemers in Leiden niet zoveel in technische 
vernieuwingen zagen en liever op de oude voet bleven doorgaan. Hierbij zij opge-
merkt, dat niet iedere technische vernieuwing tegelijk een verbeterd product oplever-
de en tevens, gelet op de investeringen, op dat tijdstip economisch verantwoord was.34

De absolute achteruitgang van de nijverheid als geheel in de Republiek en het ver-
val van de Leidse textielnijverheid in het bijzonder betekenden niet dat de activitei-
ten in alle takken van nijverheid in de achttiende eeuw terugliepen. Verschillende 
ondernemers in Leiden hebben geprobeerd om nieuwe activiteiten te ontplooien in 
bedrijfstakken die op enig moment wel goede vooruitzichten boden, zoals bijvoor-

31    De Vries, ibidem, 121-122; Posthumus, Bronnen, dl. 6, nr. 266; M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse 
stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985), 23-24.
32    De Vries, ibidem, 104-106.
33    De Vries, ibidem, 128-129, 132-133. Jan van Heukelom (1730-1806) had vanaf 1762 een lakenbedrijf aan de 
Hogewoerd (nr. 123 en 125). Hij beschikte al over een rosmolen om machines aan te drijven. Daarnaast handelde 
hij in ijzerwaren. E.H. de Jong, ‘Uit het laken in de toga’, LJ 90 (1998), 66-69.
34    De Franse reiziger Le Turc sprak over dit dilemma bij het gebruik van een kaardmachine tijdens zijn bezoek 
aan de Leidse lakenfabrikeur Willer in oktober 1776. Van Strien-Chardonneau, Voyage de Hollande, 406-409.
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beeld het raffineren van rietsuiker, maar de meeste initiatieven mislukten.35 Een van 
de weinige bedrijfstakken die zich, ook in Leiden, in een bescheiden bloei kon ver-
heugen, waren de branderijen. Deze betrekkelijk nieuwe tak van nijverheid was ge-
baseerd op de uitvinding van jenever halverwege de zeventiende eeuw.36 De bran-
derijen stookten moutwijn, korenwijn en jenever, die voor een groot gedeelte naar 
het buitenland werden geëxporteerd en daar als Hollands kwaliteitsproduct wer-
den gewaardeerd. Deze bedrijven waren voornamelijk gevestigd in de voor overzeese 
uitvoer gunstig gelegen plaatsen als Schiedam, Delfshaven en Rotterdam. In Leiden 
waren slechts enkele branderijen gevestigd, die zich overigens goed konden hand-
haven. In veel andere steden ging deze tak van nijverheid na verloop van tijd teloor. 
De branderijen gaven echter aan slechts weinigen werk. Bovendien verminderde in 
de loop van de achttiende eeuw de werkgelegenheid in de bierbrouwerijen. De oor-
zaak lag voornamelijk in de veranderende smaak van het publiek, dat meer en meer 
koffie en thee ging drinken in plaats van het gebruikelijke bier. Het aantal brouwe-
rijen liep daardoor ook in Leiden terug. De bloei van de branderijen gaf enige com-
pensatie voor de teruglopende activiteiten in de brouwerijen, maar voor het verlies 
aan werkgelegenheid in de textielnijverheid bood het geen soelaas.37 Een andere tak 
van nijverheid en handel die zich goed kon handhaven, was het boek-, drukkerij- en 
uitgeverijbedrijf. De academiestad telde ruim vijftig boekverkopers die in de meeste 
gevallen tevens drukkers en uitgevers waren, maar ook deze bedrijfstak bood slechts 
werk aan weinigen.38

Intussen bogen tijdgenoten zich over de economische problemen van de Republiek 
en probeerden de dieper liggende oorzaken daarvan te doorgronden. Er werden al-
lerlei plannen te berde gebracht om de economische achteruitgang van de Republiek 
te stuiten en om te buigen naar nieuwe groei en bloei. Een gedeelte van de gepubli-
ceerde theoretische bespiegelingen werd geschreven als antwoorden op vraagstellin-
gen, die door genootschappen van geleerden en andere wetenschappelijk geïnteres-
seerden werden geformuleerd en naar buiten gebracht. Dit laatste gebeurde meestal 
door het uitschrijven van openbare prijsvragen. De schrijver van een goed gemoti-
veerd antwoord op de vraagstelling kreeg een bekroning uitgereikt en zijn verhan-
deling werd gepubliceerd in de annalen van het betreffende genootschap. Een van de 
eerste genootschappen die met een dergelijke prijsvraag naar buiten kwam, was de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Het onderwerp van deze 
in 1771 uitgeschreven prijsvraag was de buitenlandse handel. Winnaar van de eer-

35    P.J.M. de Baar, ‘Het kortstondig bestaan van de Leidse suikerraffinaderij van Julien Parat’, JSEGL 8 (1996), 50-
65. Deze raffinaderij is later veranderd in een jeneverstokerij, sinds 1780 de firma A. & J. Hartevelt.
36    Volgens overlevering omstreeks 1650 uitgevonden door de Leidse hoogleraar in de geneeskunde Franciscus 
de le Boë Sylvius (1614-1672), die een medicinale kruidendrank (genièvre) uit jeneverbessen en alcohol stookte. 
37    De Vries, Economische achteruitgang, 91-92, 114. In 1771 was meer dan 80% van de branderijen in Schiedam, 
Delfshaven en Rotterdam geconcentreerd. P.J. Dobbelaar, De branderijen in Holland tot het begin der negentiende eeuw 
(Rotterdam 1930), 123-128; 149.
38    Hulshoff Pol, ‘Een Zweed in Leiden’, 142. J. van Goinga-van Driel, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistri-
butie in de Republiek, 1720-1800 (Amsterdam 1999), 260.
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ste prijs, een gouden medaille, was Hen-
drik Herman van den Heuvel, griffier van 
het Hof van Justitie te Utrecht, die naast 
de koophandel ook de nijverheid in zijn 
uitvoerige beschouwingen had betrok-
ken.39 De Leidse prinsgezinde boekverko-
per, drukker, uitgever en jurist Elie Luzac, 
een pionier op het gebied van de economi-
sche geschiedenis, ontleende in zijn theo-
retische bespiegelingen over de oorzaken 
van de achteruitgang en over mogelijke 
maatregelen tot herstel van de nijverheid 
in de Republiek, in het bijzonder in Hol-
land, veel aan het bekroonde essay van Van 
den Heuvel.

Het was de bedoeling van Luzac om 
met zijn boek, Hollands rijkdom, een eerste 
overzicht van de economische geschiede-
nis van deze provincie te geven.40 Aange-

komen bij zijn eigen tijd, constateerde hij, zoals velen met hem, dat de Hollandse 
nijverheid in het algemeen en meer speciaal de textielnijverheid gebukt gingen on-
der hoge loonkosten. De lonen waren in verhouding tot andere productiegebieden 
zo hoog, omdat in Holland de eerste levensbehoeften zwaar werden belast. Dit had 
volgens hem tot nadelig gevolg, dat veel vakarbeiders vertrokken naar plaatsen waar 
de verhouding tussen de lonen en de kosten van levensonderhoud gunstiger was. 
Een ander nadelig gevolg was, dat kinderen hun ouders niet meer opvolgden in het 
vak. In de Hollandse textielnijverheid viel voor velen nu eenmaal geen droog brood 
meer te verdienen. De vakkennis werd daardoor niet meer van generatie op gene-
ratie overgedragen en ging onherroepelijk verloren. Zo ontstond er een gebrek aan 
vaklieden. Het overige werkvolk raakte langdurig werkeloos en verviel tot “een soort 
van onverschilligheid, traagheid en luiheid”, zoals hij dagelijks in Leiden kon waar-
nemen. De werkeloosheid leidde tot een algemene verarming. Het gevolg was ener-
zijds een stijging van de uitgaven van de instellingen voor armenzorg en anderzijds 
een daling van de inkomsten die bij deze instellingen binnenkwamen. De werkge-

39    H.H. van den Heuvel, ‘Antwoord op de vraag, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappy der Weeten-
schappen te Haarlem: Welk is de grond van Hollandsch koophandel, van zynen aanwas en bloei?’, Verhandelingen, 
uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, dl. 16 (1775), 1-116. J.J. Kloek & W.W. Mijn-
hardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (’s-Gravenhage 2001), 298-299.
40    E. Luzac, Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel en van de magt van dezen staat, 4 dl., (Leiden 
1780-1783). Het boek is een vertaling en bewerking van: Jacques Accarias de Sérionne, La richesse de Hollande (Lond-
res (fictief) 1778). E. Laspeyres, Geschichte der volkswirthschaftliche Anschauungen der Niederländer und ihrer Litteratur zur Zeit 
der Republik (Leipzig 1863), 37-38, 158; I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian Revolution. History and politics in the 
Dutch Republic 1747-1800 (’s-Gravenhage 1973), 160-175.

te klein

Afb. 6 E. Luzac, 1721-1796. Pastel op papier, ano-
niem, ca. 1770. Museum De Lakenhal, Leiden, inv. 
nr. S 1049.
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vers probeerden door het verhogen van de lonen de genoemde nadelige ontwikke-
lingen aanvankelijk nog tegen te gaan. De loonsverhogingen hadden echter tot on-
vermijdelijk gevolg dat de prijzen van de gefabriceerde goederen eveneens moesten 
stijgen, zodat het concurrentievermogen van de Leidse textielfabrikeurs verzwakte 
en hun afzet zich steeds meer beperkte tot de binnenlandse markt. Bovendien was 
de productie van sommige soorten textiel, die de stad Leiden in het begin van de ze-
ventiende eeuw van elders naar zich had toegetrokken, naar productiegebieden in 
het buitenland, zoals Aken en Verviers, verdwenen.41 Hoe deze loon-prijsspiraal te 
doorbreken?

In zijn betoog stelde Luzac een aantal oplossingen voor om deze rampzalige ont-
wikkeling van stijgende lonen en prijzen tegen te gaan en zo mogelijk in neerwaartse 
richting om te buigen. Hij zocht een uitweg om tot verlaging van lonen en prijzen 
te komen door middel van het toekennen van belastingvrijstellingen in combinatie 
met het verlenen van subsidies. Hij liet vervolgens een aantal plannen de revue pas-
seren. Een van zijn voorstellen was de verlaging of zelfs afschaffing van de indirecte 
belastingen op de eerste levensbehoeften voor de arbeiders. De instellingen voor ar-
menzorg, die van deze belastingen waren vrijgesteld, zouden deze zaken, zoals brood, 
boter, kaas, bier, turf en brandhout, tegen een verlaagde prijs aan de arbeiders kun-
nen verkopen. Een ander voorstel van Luzac was het verlenen van subsidies aan de 
fabrikeurs om de loonkosten te verlagen. Een fabrikeur zou voor iedere arbeider die 
voor hem werkte een loonsubsidie ontvangen die hij naar gelang de arbeidsprestatie 
kon uitkeren. Dit zou volgens hem de productiviteit van de arbeider kunnen verho-
gen en de fabrikeur aanmoedigen om meer arbeiders in dienst te nemen. Als voor-
beeld gaf hij berekeningen voor de textielnijverheid en voor de bedrijfstak waarin hij 
zelf actief was, het boekbedrijf. Luzac stelde verder voor zijn plannen te financieren 
door verhoging van de belastingen op zaken die niet tot de eerste levensbehoeften 
behoorden, zoals tabak. De instellingen voor armenzorg zouden ook een financiële 
bijdrage moeten leveren, omdat volgens zijn plannen het aantal armen zou vermin-
deren en deze instellingen daardoor minder behoefden uit te keren. Luzac opperde 
in zijn boek echter slechts enkele losse theoretische beschouwingen zonder veel sa-
menhang. Hierbij valt op, dat zijn kostbare plannen uitsluitend berusten op ingre-
pen van de overheid die toen al langere tijd met financiële problemen worstelde. Hij 
had nauwelijks oog voor de rol van de fabrikeurs en een blinde vlek voor de techni-
sche ontwikkelingen in de textielnijverheid.42

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen loofde op 
zijn beurt in 1779 een gouden en een zilveren medaille uit voor een uitgebreid ant-
woord op enkele met elkaar verband houdende vraagstellingen over de nijverheid, 
meer in het bijzonder over het bevorderen van de nijverheid in fabrieken en trafie-
ken. Winnaar van de gouden medaille was de hierboven al genoemde Leidse textiel-

41    Luzac, Hollands rijkdom, dl. 4, 82-85. 
42    Ibidem, dl. 4, 415 (vermindering van indirecte belastingen); 416 (verkoop door de instellingen voor armen-
zorg); 418-419 (loonsubsidie uit bijdragen van de instellingen voor armenzorg).
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fabrikeur Jan van Heukelom.43 De patriotse Van Heukelom kwam uit een familie die 
al enkele generaties, zo zou men gerust kunnen zeggen, door de wol was geverfd. 
Zijn grootvader, vader en broers waren textielfabrikeur en ook zijn zonen Jan en 
Nicolaas zouden hem in dit vak opvolgen. Hij was bestuurder van het lakenberei-
dersgilde en afgevaardigde naar de vergadering van Hollandse lakenfabrikeurs, de 
zogenoemde droogscheerderssynode. Het bijzondere is dat hij als man uit de prak-
tijk zijn gedachten over de teruggang van de textielnijverheid en de middelen om 
deze teruggang te stuiten, op papier heeft gezet. Als oorzaken van deze teruggang 
wees Van Heukelom niet alleen de reeds bekende aan: hoge lonen, hoge prijzen van 
grondstoffen en afsluiting van buitenlandse markten. Hij vestigde tevens de aan-
dacht op een volgens hem al te zorgvuldig gehandhaafd systeem van gilden, nerin-
gen en hallen en op de meestal betere kwaliteit en aantrekkelijker presentatie van de 
bovendien goedkopere buitenlandse producten. Hij achtte de voorstellen tot ver-
mindering van de indirecte belastingen om ruimte te maken voor een verlaging van 
de lonen niet haalbaar. Hij zag evenmin iets in de uitkering van premies aan de fa-
brikeurs of in andere vormen van financiële ondersteuning. Bevordering van de bin-
nenlandse consumptie door een beroep te doen op patriottische gevoelens om de 
eigen nijverheid te steunen leek hem niet realistisch, omdat daarmee sinds 1750 wei-
nig resultaten waren bereikt.

Inmiddels was de binnenlandse markt zozeer door buitenlandse importen aange-
tast, dat niet alle soorten textiel meer in de Republiek werden vervaardigd. Van Heu-
kelom bepleitte daarom mechanisatie van de productie naar Brits model om zowel 
de hogere prijs als de mindere kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenlandse 
textiel tegelijk aan te pakken. Hiervoor was het volgens hem noodzakelijk, dat de 
ondernemer de vrijheid zou krijgen met machines te werken en nieuwe vindingen 
in zijn bedrijf toe te passen. De machinale bewerkingen zouden het product goed-
koper, beter en mooier maken. Op die manier zouden naar zijn mening de drie be-
langrijkste oorzaken van de stagnatie en achteruitgang in de Leidse textielnijverheid 
in één keer worden bestreden. Investeringen in machines vereisten veel geld en dat 
moest natuurlijk worden terugverdiend. Hij stelde daarom een economisch herstel-
plan voor waarbij de binnenlandse markt tijdelijk door protectionistische overheids-
maatregelen tegen buitenlandse producten zou worden afgeschermd. Investeringen 
in bedrijven zouden zo weer aantrekkelijk worden. De bedrijven die in mechanisatie 
van de productie hadden geïnvesteerd, zouden technisch op een hoger niveau kun-
nen produceren en vervolgens aangesterkt de concurrentie met het buitenland be-
ter kunnen aangaan, nadat de protectionistische maatregelen gaandeweg weer onge-
daan waren gemaakt. Een dergelijk plan was, gezien de grote handelsbelangen van 
de Republiek, volstrekt onrealistisch. Evenals van de voorstellen van Luzac en van zo-

43    J. van Heukelom, ‘Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de fabrijken en trafijken, welken in ons land, en bijzonder, in de 
Provincie van Utrecht, zijn, best kunnen inrichten tot algemeen voordeel?’, Manuscript, ral, 546, Familiear-
chief Van Heukelom, nr. 21; Idem: Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
dl. 1 (1781), 3-132. Zie ook de advertenties in: LC 1781, nr. 50 en 55 (25 april en 7 mei).
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veel andere goed bedoelde plannen kwam van het plan van Van Heukelom dan ook 
niets terecht.44

In zijn beantwoording van de vragen van het Provinciaal Utrechts Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen plaatste Jan van Heukelom, naast zijn eigen gedach-
ten over een aantal economische, sociale en politieke problemen, tussen de regels 
door ook enkele kritische opmerkingen. Waarschijnlijk is hij hier tevens de vertol-
ker van bepaalde ideeën die in de kringen van Leidse textielfabrikeurs in de tweede 
helft van de achttiende eeuw leefden. Zijn rijke medeburgers verweet hij, dat zij zich 
uit hun zaken hadden teruggetrokken, hun fabrieken hadden verkocht en liever van 
de rente van hun kapitaal leefden, dat zij nota bene ook nog in het buitenland be-
legden. Hij vond het verkeerd, dat het zich vrijkopen van arbeid werd beschouwd 
als de beste manier om aanzien te verwerven. Hij had hier ongetwijfeld een aantal 
stadsbestuurders met veel geld op het oog, die de voeling met het economisch leven 
van de stad waren kwijtgeraakt. Een ander punt van zijn kritiek was, dat de voc die 
een contract met het Leidse stadsbestuur had afgesloten om textiel op te kopen en te 
exporteren, op haar beurt ook textiel importeerde en daarmee op de toch al moeilij-
ke binnenlandse markt de fabrikeurs concurrentie aandeed. Voor handel en zeevaart 
was dit wellicht voordelig, maar Leiden werd naar zijn mening op deze manier tot 
een kolonie van de koopsteden, dat wil zeggen van Amsterdam, gemaakt. Zijn me-
defabrikeurs ontkwamen evenmin aan zijn kritische blik. De meeste fabrieken wa-
ren naar oude trant ingericht, nieuwe kennis werd niet toegepast en experimenten 
vonden niet plaats. Aan de andere kant had hij er begrip voor, dat fabrikeurs nieuwe 
werkwijzen en machines niet gebruikten, omdat zij bij de toepassing daarvan vaak 
door bepalingen van gilden en neringen werden gedwarsboomd. 45 Hij begreep ook, 
dat de toepassing van machines de werkeloosheid onder de arbeiders zou vergroten. 
De concurrentie uit het buitenland liet echter geen andere keuze. Als remedie stelde 
hij voor om fabrieken op te richten, waar armen aan het werk konden worden gezet. 
Hiermee laat hij zich kennen als een aanhanger van de “oeconomisch-patriottische 
beweging”.46 In Leiden zijn, anders dan bijvoorbeeld in Haarlem, dergelijke werkin-
richtingen, gebaseerd op een “huwelijk tussen filantropie en economie”, in de hier 
behandelde periode niet tot stand gekomen.47

44    Van Heukelom, ‘Antwoord op de vraag’, 21-22 (hoge lonen, hoge grondstoffenprijzen); 20 (gilden, nerin-
gen en hallen); 25 (presentatie); 55 (verlaging lonen, uitkering premies); 74-79 (invoerrechten en invoerverbod); 
84-86 (vergroting theoretische en technische kennis); 89-90 (ondernemersvrijheid). De Vries, Economische ach-
teruitgang, 110-111; 125-126. De econoom en statisticus Laspeyres vond dit plan een “sonderbares Gewirre von 
richtigen und falschen Ansichten” en een voorbeeld van “krasseste Mercantilismus” en “ausgebildetste Schutz-
zölnerthum”. Laspeyres, Volkswirthschaftliche Anschauungen, 156-157. 
45    Zie voor neringen, gilden en andere economische organisaties hoofdstuk 6.
46    Van Heukelom, ‘Antwoord op de vraag’, 8-9, 105 (rijke burgers); 37-38 (voc-import); 83-86 (nieuwe kennis); 
102 (werkeloosheid); Joh. de Vries, ‘De oeconomisch-patriottische beweging’, De Nieuwe Stem 7 (1952), 723-730; 
Leeb, Ideological origins, 104-110.
47    H.F.J.M. van den Eerenbeemt, ‘Het huwelijk tussen filantropie en economie. Een Patriotse en Bataafse 
illusie’, EHJ 35 (1972), 28-64; 38 (1975), 179-255; 39 (1976), 13-100; Idem, Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen 
voor ‘onnutte’ Nederlanders in de Republiek, 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis (’s-Gravenhage 1977), 76-80 (Haarlem).
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Uit het voorafgaande blijkt duidelijk, dat de Leidse textielfabrikeurs een aantal ge-
meenschappelijke belangen hadden. De belangrijkste daarvan waren een grotere be-
scherming tegen de concurrentie vanuit het buitenland, de opening van nieuwe en 
de verruiming van bestaande afzetmarkten, de bevrijding van knellende bepalingen 
van neringen en gilden en de stimulering van het verbruik van hun producten. De 
textielfabrikeurs vormden de eerste, zo zou men kunnen zeggen, ‘proto-patriotse’ 
belangengroep die in Leiden van zich liet horen. Dit gebeurde onder andere door het 
indienen van verzoekschriften, waarin zij hun belangen bepleitten. Het eerste ver-
zoekschrift werd in 1781 bij de Leidse Vroedschap ingediend door de bestuurders van 
de traditionele organisaties, de neringen met hun hallen, waarin de ondernemers in 
de textielnijverheid waren georganiseerd. Uit de datering van de ondertekeningen 
blijkt, dat de gouverneurs van de Lakenhal het initiatief hiertoe hebben genomen.48 
Het belang dat zij naar voren brachten was de bescherming van hun binnenland-
se markt tegen textielproducten uit Groot-Brittannië. Het tweede verzoekschrift uit 
1782 werd niet alleen bij de Leidse Vroedschap ingediend, maar ook, vrijwel tegelij-
kertijd, bij de Staten van Holland en de Staten-Generaal. Het belang waarvoor zij hier 
pleitten was het uitbreiden van hun afzetmarkten met de naar hun mening lucratie-
ve markt in de Verenigde Staten van Amerika die door de Onafhankelijkheidsoorlog 
niet meer door Britse protectionistische maatregelen was afgeschermd. Hiervoor was 
allereerst diplomatieke erkenning van de Verenigde Staten door de Republiek nood-
zakelijk. Het verzoekschrift werd ondertekend door vele textielfabrikeurs, ongeacht 
hun deelgenootschap van een bepaalde nering, waarbij de naam van Jan van Heukel-
om prominent op de eerste plaats prijkt.49

Gerekend naar de maatstaven van de theorie van de collectieve actie van Tilly kan 
men hier spreken van een echte belangengroep. Deze belangengroep van textielfa-
brikeurs is te identificeren op grond van eigen uitspraken over hun belangen, name-
lijk bescherming en vergroting van de afzet van hun producten, en tevens op grond 
van hun sociaal-economische positie. De textielfabrikeurs namen reeds actief aan het 
maatschappelijk leven deel en behartigden hun economische aangelegenheden per 
afzonderlijke groep fabrikeurs die in de productie van een bepaalde soort textiel, zo-
als laken, baai of grein, werkzaam was. Daartoe waren zij van overheidswege in ne-
ringen met hallen georganiseerd. De belangengroep van textielfabrikeurs maakte 
aanvankelijk gebruik van reeds bestaande organisaties en bracht deze met elkaar in 
verband. Zij overschreden de traditionele begrenzingen van hun neringen en traden 

48    Verzoekschrift van Leidse fabrikeurs en kooplieden aan de Vroedschap tot ondersteuning van het voorstel 
van de afgevaardigden van Rotterdam, d.d. 23 februari 1781, voor een invoerverbod van Engelse wollen ma-
nufacturen en andere goederen, 13 maart 1781. ral, 501A, nr. 511, Vroedschapsboek 1780-1781, bijlage 21. De 
gouverneurs van de Lakenhal ondertekenden op 6 maart, de bestuurders van de andere hallen op 13 maart 1781.
49    Verzoekschrift van Leidse fabrikeurs en kooplieden aan de Vroedschap om handelsbetrekkingen met de 
Verenigde Staten van Amerika aan te gaan, 18 maart 1782. ral, 501A, nr. 512, Vroedschapsboek 1781-1782, bij-
lage [7]. Idem: LC 1782, nr. 34 (20 maart); NNJ 17 (1782), 300-308 (Knuttel 19959). Zie ook: VH, dl. 5, boek 12 (1782), 
130-131. Verzoekschrift aan de Staten van Holland, 20 maart 1782. na 3.01.04.01, Archief Staten van Holland, 
nr. 1990. Idem: NNJ 17 (1782), 285-286; Verzoekschrift aan de Staten-Generaal, 20 maart 1782. na 1.01.02, Archief 
Staten Generaal, nr. 7948. Idem: NNJ 17 (1782), 278-285; VH, dl. 5, boek 12 (1782), 130-140 (Knuttel 19961).

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   78 25-03-14   10:21



4 textielstad in verval 79

vervolgens als één belangengroep naar buiten door het indienen van gemeenschap-
pelijke verzoekschriften, kortom: zij mobiliseerden. De gunstige gelegenheid die zij 
bij het opstellen van het eerste verzoekschrift aangrepen was het indienen van een 
voorstel van de afgevaardigden van Rotterdam bij de Staten van Holland om de in-
voer van Engelse wollen manufacturen en andere goederen te verbieden. Indirect was 
deze gunstige gelegenheid ontstaan door het uitbreken van de oorlog tussen de Re-
publiek en Groot-Brittannië, de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). De oorlogsom-
standigheden boden eveneens de gunstige gelegenheid voor het opstellen van het 
tweede verzoekschrift. De vorm van deze collectieve acties, het opstellen en indie-
nen van een verzoekschrift, is nog traditioneel. Het was ook vóór het tijdstip van het 
gemeenschappelijke optreden van de textielfabrikeurs sociaal aanvaardbaar om ver-
zoekschriften bij de stedelijke autoriteiten in te dienen en zo bepaalde verlangens 
kenbaar te maken. Later komen deze acties van de Leidse textielfabrikeurs nog verder 
ter sprake.

In het verdere verloop van de gebeurtenissen in Leiden tijdens de strijd tussen Pa-
triotten en Prinsgezinden bleven, ruimer genomen, de textielfabrikeurs niet als één 
belangengroep op de voorgrond treden. Sommigen onder de fabrikeurs zouden afha-
ken, anderen zouden kiezen voor de politieke stroming van de Prinsgezinden. Toch 
is de inbreng van de textielfabrikeurs bij de Patriotten belangrijk gebleven. Dit blijkt 
ook uit de achtergrond van de op patriots initiatief gemachtigde negentien gecon-
stitueerden in 1786, die enige tijd een soort ‘schaduw-stadsbestuur’ vormden, tot-
dat zij na de inval van de Pruisische troepen van het politieke toneel verdwenen. In 
dit college van Geconstitueerden telde men niet minder dan negen textielfabrikeurs, 
voorts twee jeneverstokers, zes advocaten, een procureur en een arts. De textielfabri-
keurs moesten genoegen nemen met een plaats in een ‘schaduw-stadsbestuur’, waar-
van de legitimiteit door een aanzienlijk gedeelte van de inwoners van Leiden op zijn 
minst in twijfel werd getrokken, zo niet radicaal verworpen. Dit betekende, dat zij 
en ondernemers uit andere bedrijfstakken in hun kielzog, niet over politieke macht 
beschikten, maar die wel op deze manier probeerden te verwerven. Vooruitlopend op 
latere ontwikkelingen zien wij, dat deze belangengroep van ondernemers er pas be-
gin 1795 in is geslaagd om samen met andere groepen en onder bescherming van de 
binnentrekkende Franse revolutionaire legers de zittende bestuurlijke elite van de 
kussens te verjagen om er vervolgens zelf op plaats te nemen.50 Deze overwinning was 
echter niet volledig. Andere belangengroepen gelukte het eveneens om zetels in het 
nieuwe stadsbestuur te bezetten. In een later stadium van de omwenteling bleek bo-
vendien, dat de leden van de zittende elite van vóór 1795 zich niet zomaar gewonnen 
gaven en er in slaagden om een aantal van de verloren zetels opnieuw in te nemen.

50    Twaalf van de veertig leden van de eerste Provisionele Raad der Gemeente van Leiden, die in 1795 de Vroed-
schap verving, waren werkzaam in de textielnijverheid. Naemwijzer 1795.
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De voornaamste straat van Leiden is de Breestraat, die zich over een lengte van onge-
veer een kilometer in een flauwe bocht door de binnenstad uitstrekt. De Breestraat 
ligt hoger dan de omgeving en hieraan is de oorsprong van deze straat, een oude dijk 
langs de Rijn, gemakkelijk te herkennen. Ongeveer halverwege, op het hoogste punt 
van de over de lengte iets oplopende straat, trekt de lange voorgevel van het stadhuis 
de aandacht. Deze gevel is het enige gedeelte van het gebouw dat in gereconstru-
eerde vorm na de grote brand in 1929 is overgebleven. Buitenlandse bezoekers die in 
de achttiende eeuw Leiden aandeden en hierover later schreven, vermelden vrijwel 
zonder uitzondering het stadhuis. Zij geven meestal een beschrijving van de bui-
tenkant van het bouwwerk. Soms zeggen zij nog iets over het interieur, met name 
over de afzonderlijke vergaderruimten voor de schepenen, de burgemeesters en de 
Vroedschap, en over enkele van de daarin aanwezige schilderijen.1 Een Britse reizi-
ger die in de herfst van 1789 het stadhuis bezichtigde, vond het een gebouw met een 
markant uiterlijk, maar van een zeer lompe architectuur.2 Hij was meer te spreken 
over de schilderijen die in het stadhuis de wanden van de representatieve vertrek-
ken verfraaiden. Een Britse reizigster die in de zomer van 1794 een bezoek aan Leiden 
bracht, oordeelde heel anders. Zij moest bij het wandelen over de Breestraat denken 
aan Highstreet in Oxford. De gevel van het stadhuis met de vele spitse siertorentjes 
gaf naar haar mening de indruk van een bijna Chinese lichtheid. Aan een bezichti-
ging van het interieur kwam zij niet meer toe.3

De meeste inwoners van Leiden keken met heel andere ogen naar de zetel van het 
stadsbestuur. Zij zagen alleen de voorgevel en slechts bij uitzondering gingen zij 
naar binnen, bijvoorbeeld voor het sluiten van een huwelijk of om voor de rechter 
te verschijnen. Aan de voorzijde van het stadhuis valt ook nu nog als eerste het mo-
numentale bordes met aan weerszijden een trap in het oog. Op het bordes voor de 
hoofdingang vertoonden de stadsbestuurders zich bij officiële gelegenheden, zoals 
wij eerder hebben gezien. Iets terzijde van het bordes is tegen de muur van de voor-
gevel de zogenoemde roepstoel geplaatst, een kleine stenen verhoging van vijf treden 

1    J.C. Overvoorde, Uit de geschiedenis van het Leidsche Raadhuis (Leiden 1916), 58-67.
2    S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France, made in the autumn of 1789 (London 1790), 90-92.
3    A. Radcliffe, A journey through Holland made in the summer of 1794 (ed. A.G.H. Bachrach) (Leiden 1998), 63. C.D. van 
Strien, De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795 (Utrecht 2001), 78.
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Afb. 7 Stadhuis van Leiden. Nieuwjaarsprent van de torenwachter 1789. Houtsnede, anoniem. Boekdrukker A. Koet 
& Zn. Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-84.098.
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met een ijzeren hekwerk. Hierop werden de mededelingen van het stadsbestuur af-
gekondigd.4 Achter de lange voorgevel van het stadhuis ging een gebouwencomplex 
schuil, dat in de loop van de tijd steeds meer was uitgebreid, maar nu is verdwenen. 
Dit complex strekte zich uit tot de achter het stadhuis gelegen bebouwing aan de 
Vismarkt die langs het water van de Nieuwe Rijn ligt. Wat er zich achter de gevel van 
het stadhuis afspeelde leek voor de gewone Leidenaren op een Chinees schimmen-
spel. De bestuurlijke verhoudingen waren, evenals de verschillende bouwsels achter 
de gevel van het stadhuis, in de loop der jaren uitgegroeid tot een voor buitenstaan-
ders ondoorzichtig geheel. De scheiding van de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht, de openbaarheid van bestuur en de rechtstreeks door de inwo-
ners van de stad gekozen volksvertegenwoordigers, om enkele moderne beginselen 
te noemen, brachten later meer duidelijkheid. Die beginselen waren destijds slechts 
verre toekomstmuziek.

Het verlenen van stadsrechten aan Leiden door de graaf van Holland aan het be-
gin van de dertiende eeuw betekende de vorming van een nieuwe rechtskring. De 
stad kreeg stap voor stap, evenals andere steden, een eigen plaats in de bestuursorga-
nisatie van het graafschap. Naar Frans en Vlaams voorbeeld was Holland ingedeeld 
in baljuwschappen, die in schoutambachten waren onderverdeeld. De stad Leiden 
stond voortaan niet langer onder het gezag van de baljuw van Rijnland, de hoogste 
vertegenwoordiger van de graaf in dit gebied. Leiden kreeg een eigen bestuur, regel-
geving en rechtspraak, uitgeoefend door schepenen die tot haar eigen poorters be-
hoorden, onder leiding van een grafelijk ambtenaar, de schout.5 De verlening van 
stadsrechten leidde tot een scheiding tussen stads- en plattelandsbestuur, die pas 
door de invoering van de Gemeentewet van 1851 definitief is opgeheven.6 De inwo-
ners van Leiden verkregen op grond van de verleende stadsrechten een zekere auto-
nomie, maar de uiteindelijke zeggenschap in de stad bleef bij de landsheer. De Leidse 
burgerij trachtte voortdurend, met wisselend succes, de stedelijke autonomie te ver-
groten door nieuwe privileges aan de landsheer te vragen. Het succes van deze ver-
zoeken was vooral afhankelijk van de hoogte van de geldbedragen die de inwoners 
van Leiden aan de landsheer voor de privileges betaalden. De stedelingen verkregen 
in ruil daarvoor, op grond van bepaalde privileges, gedeeltelijke vrijstelling van be-
lastingen, tolvrijdom binnen het graafschap en beperking van militaire dienstplicht. 
De verkregen privileges werden dan ook tot het vermogen van de stad gerekend. In 
de loop van de tijd behielden alleen het recht op eigen bestuur, regelgeving en recht-
spraak en de tolvrijdom hun waarde.7

4    J. Dröge, Het Stadhuis van Leiden (Leiden 2001), 37-39; Overvoorde, Geschiedenis, 24-25.
5    C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 15e druk (Deventer 2006), 884-885; M.J.A.V. Kocken, 
Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur. Proeve van een geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse 
gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851 (’s-Gravenhage 1973), 14.
6    Gemeentewet van 29 juni 1851, gebaseerd op artt. 138-144 van de Grondwet van 1848.
7    J.W. Marsilje, ‘Bestuur en rechtswezen’, in: R.C.J. van Maanen (hfd. red.) & J.W. Marsilje (red.) Leiden. De geschie-
denis van een Hollandse stad, dl. 1 (tot 1574) (Leiden 2002), 59-62.
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De schout en de schepenen waren de eerste bestuurders, regelgevers en rechters 
in de rechtskring van de stad. De schout was de vertegenwoordiger van de landsheer 
in het stadsbestuur en werd door hem benoemd.8 De landsheer had zich het recht 
voorbehouden om een schout te benoemen, die niet uit de stad zelf afkomstig be-
hoefde te zijn. Benoemingen van buitenstaanders stuitten echter meestal op weer-
stand bij de plaatselijke burgerij. In hun streven naar grotere autonomie kregen de 
Leidse burgers uiteindelijk van hun landsheer gedaan, dat hij voortaan de schout, 
evenals de schepenen, uit hun eigen kring zou benoemen. De algemene taak van de 
schout was het toezicht op het handhaven van het recht van de hogere overheid in 
de rechtskring van de stedelijke regelgeving en rechtspraak. De schout was voorzit-
ter van de Schepenbank, maar hijzelf sprak geen recht. Als openbare aanklager vor-
derde hij recht en voerde de vonnissen van de Schepenbank uit. Daarnaast was hij 
belast met het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van orde en veiligheid 
in de stad. Hij stond aan het hoofd van een bescheiden stedelijk politieapparaat, dat 
slechts uit een klein aantal schoutsdienaren, de rakkers, bestond. Zijn functies zijn te 
vergelijken met die van de huidige officier van justitie en commissaris van politie. De 
schout en de schepenen tezamen, later aangevuld met de burgemeesters, hadden het 
recht om regels, keuren genoemd, voor de stedelijke samenleving op te stellen en uit 
te vaardigen. Hierbij moest de schout er op toezien, dat deze regels niet in strijd met 
de belangen en regels van de landsheer waren.9

De schepenen, die gezamenlijk de Schepenbank vormden, waren oorspronkelijk 
vertegenwoordigers van de burgerij.10 Het Leidse stadsbestuur telde acht schepenen 
en onderscheidde zich daarmee van de schepencolleges in andere steden die er meest-
al zeven hadden. In een bestuurs- of rechtscollege met een even aantal personen kun-
nen de stemmen staken. Bij de instelling van het schepenambt moet er een bepaal-
de reden voor dit even aantal zijn geweest. Naar alle waarschijnlijkheid waren er in 
het begin uit elk van de vier oudste stadswijken, Wanthuis-, Wolhuis-, Vleeshuis- en 
Gasthuisvierendeel, twee schepenen afkomstig. De binding met de wijken verdween 
door de uitbreiding van de stad. Het aantal van acht en de procedures om bij het sta-
ken van stemmen toch tot een beslissing te komen, bleven tot 1795 gehandhaafd. De 
schepenen werden jaarlijks door de landsheer benoemd. Deze functionarissen moes-
ten aan bepaalde benoemingsvereisten voldoen, waarvan de belangrijkste waren: het 
poorterschap van Leiden gedurende zeven jaar of langer en de leeftijd van 28 jaar of 
ouder. Het schepenambt was een erebaan zonder geldelijke vergoeding. Dit bete-
kende dat dit ambt in feite slechts voor mannen met een zeker vermogen toegan-

8     Het woord ‘schout’ is afgeleid van de woorden ‘schuld’ en ‘heten’. De oorspronkelijke betekenis is: hij die 
iemand om zijn schuld aanspreekt of iemand een verplichting oplegt. WNT, dl. 14 (’s-Gravenhage-Leiden 1936), 
945-947.
9     Marsilje, ‘Bestuur en rechtswezen’, 75-78; R.J. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Re-
publiek (uitg. H.Th. Colenbrander), 2e druk (’s-Gravenhage 1922), 71-72; H. Goudappel & F. Snapper, ‘Het Leidse 
schoutambt, 1564-1795’, LJ 71 (1979), 31-36. Het aantal rakkers was aanvankelijk 12, later 16.
10    Het woord ‘schepen’ is afgeleid van ‘(recht) scheppen’. De oorspronkelijke betekenis is: hij die het vonnis 
velt. WNT, dl. 14 (’s-Gravenhage-Leiden 1936), 445-448.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   83 25-03-14   10:21



84 5 stadsbestuur en stedelijke instellingen 

kelijk was.11 De schepenen waren aanvankelijk belast met bestuur en rechtspraak. 
Later verschoof het zwaartepunt van hun activiteiten steeds meer naar het spreken 
van recht. In strafzaken waren de schepenen eerst niet volledig bevoegd. Zij deelden 
hun competentie in halsmisdrijven, de zogenoemde hoge justitie, met de baljuw van 
Rijnland. Later verkreeg de stad ook op dit gebied autonomie en werden alle strafza-
ken door de Schepenbank berecht. Naast de straf- en burgerlijke rechtsvorderingen 
behandelden de schepenen ook zaken die heden ten dage tot het werkterrein van de 
notaris behoren, zoals de overdracht van onroerende zaken en het opstellen van tes-
tamenten.12

Om de taken van de schepenen te verlichten werd aan de schepenen aan het einde 
van de dertiende eeuw een aantal raden of burgemeesters toegevoegd.13 Het Leidse 
stadsbestuur telde vier burgemeesters, die bij de instelling van dat ambt, naar het 
zich laat aanzien, ieder uit een van de vier oudste stadswijken afkomstig waren. De 
binding met de wijken verdween later eveneens. Hun oorspronkelijke titel ‘raad’ 
duidt erop, dat zij eerst adviseurs van de schepenen waren. Gaandeweg namen de 
burgemeesters taken van de schepenen over, een teken van voortgaande specialisatie. 
De burgemeesters waren onder meer belast met de leiding van de openbare werken 
en het beheer van de geldmiddelen van de stad. Hier kwam nog bij de leiding van de 
zorg voor wezen en het voorzien in hun voogdij. De burgemeesters werden evenals 
de schepenen jaarlijks benoemd en dienden aan dezelfde benoemingsvereisten als 
die voor de schepenen te voldoen. Een uitzondering werd gemaakt voor één van de 
vier burgemeesters, die vanwege de continuïteit van het bestuur in het daaraan vol-
gende jaar zijn ambt bleef vervullen. In het tweede jaar van zijn ambtsperiode werd 
hij presiderend burgemeester. Het burgemeestersambt was evenals het schepenambt 
een onbezoldigde functie. Na hun aftreden dienden de burgemeesters over hun fi-
nancieel beheer en beleid rekening en verantwoording af te leggen. Langzamerhand 
werd het burgemeestersambt belangrijker dan het schepenambt. De schepenen be-
perkten zich meer en meer tot de rechtspraak. De burgemeesters kregen het dage-
lijks bestuur van de stad in handen en onderhielden de meeste contacten met perso-
nen en instanties buiten de stad. Onder leiding van de schepenen en burgemeesters 
stond een beperkt ambtelijk apparaat, bestaande uit klerken voor het schrijven van 
akten en andere ambtelijke documenten en uit stadsboden voor het dagvaarden en 
aanzeggen (stadsdeurwaarders) en voor het rondbrengen van ambtelijke en andere 
stukken (stadsbriefdragers).14

11    Marsilje, ‘Bestuur en rechtswezen’, 78-79; Fruin, Staatsinstellingen, 72.
12    Marsilje, ibidem, 80-82.
13    Het woord ‘burgemeester’ is afgeleid van ‘burgmeester’ of ‘burgermeester’, waarin ‘meester’ de betekenis 
heeft van ‘hij die aan het hoofd staat’. WNT, dl. 3, 1e st. (Leiden 1902), 1900-1902.
14    Marsilje, ‘Bestuur en rechtswezen’, 82-84; Fruin, Staatsinstellingen, 72-73; R.C.J. van Maanen, ‘Leidse stad-
huisklerken tijdens de Republiek’, Holland 16 (1984), 84-100. Totaal aantal klerken: 16 (secretarie: 4; griffie: 3; 
rekenkamer: 3; thesaurie: 2; weeskamer: 2; verponding: 2). ral, 501A, nr. 231, Notulboek van Burgemeesters 
1788-1789, bijlage 26 (eedaflegging op 29 maart 1788).
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De oorsprong van de Leidse Vroedschap ligt vermoedelijk bij de van tijd tot tijd op-
geroepen vergaderingen, in wisselende samenstelling, van aanzienlijke burgers om 
deze bij belangrijke beslissingen te betrekken. Het stadsbestuur vergrootte op deze 
manier het draagvlak voor de te nemen besluiten. De eerste vermelding van een der-
gelijke vergadering, toen nog ‘ghemeente’ genoemd, dateert uit het einde van de der-
tiende eeuw. Deze vergaderingen van mannen die tot de maatschappelijke elite van 
de stad behoorden, werden langzamerhand met een zekere regelmaat gehouden en 
ontwikkelden zich tot een nieuw stedelijk bestuursorgaan, de Vroedschap.15 Na ver-
loop van tijd werd het aantal leden van de Vroedschap verminderd en tenslotte be-
perkt tot de mannen die het ambt van schepen of burgemeester hadden bekleed. De 
Vroedschap veranderde hierdoor in een college van oud-bestuurders en oud-rech-
ters. Dit uitgelezen gezelschap werd desondanks toch vrij omvangrijk en liep in het 
midden van de vijftiende eeuw op tot ongeveer 60 à 70 mannen. De schout, de sche-
penen en de burgemeesters, tezamen het Gerecht genoemd, woonden de vergaderin-
gen van de Vroedschap bij en gingen daarvan deel uitmaken. De schout was formeel 
de voorzitter, zowel van de Vroedschap als van het Gerecht. De Vroedschap adviseer-
de op het gebied van financiën, openbare orde en veiligheid. De burgerij van Leiden 
had in het begin van de zestiende eeuw het privilege verkregen om de Vroedschap 
jaarlijks de burgemeesters te laten kiezen. Het burgemeestersambt werd op die ma-
nier aan de invloed van de landsheer onttrokken. De schout en de schepenen, later 

15    Vroedschap is afgeleid van ‘vroed’ in de betekenis van ‘wijs’, ‘verstandig’. WNT, dl. 23 (’s-Gravenhage-Leiden 
1987), 831-843; 857-864. Een lid van dit bestuurscollege werd eveneens vroedschap genoemd.

Afb. 8 Zilveren vroedschapspen-
ning. A. Smeltzing, tussen 1670-
1795. Museum De Lakenhal, Lei-
den, inv. nr. 139.9 vz.
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aangevuld met de burgemeesters hadden weliswaar formeel het recht om op eigen 
gezag regels voor de stad, keuren genoemd, uit te vaardigen, maar zij deden dit alleen 
na voorafgaande goedkeuring door de Vroedschap. De besluiten van de Vroedschap 
werden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.16

De toenmalige landsheer, hertog Filips de Goede van Bourgondië, verleende in 
1449 aan Leiden, evenals aan enkele andere steden in Holland, het privilege om een 
Veertigraad in te stellen. Bij de instelling van deze raad kozen de schepenen, burge-
meesters en Vroedschap veertig burgers. Wanneer een van de leden van de Veerti-
graad overleed of zijn zetel opgaf, werd door de leden van deze raad zelf dit aantal 
weer aangevuld. De Veertigraad stelde jaarlijks een lijst van zestien kandidaten voor 
het schepenambt op. Uit deze lijst koos de landsheer of in zijn plaats de stadhouder 
de acht schepenen. In het begin stond de Veertigraad los van de Vroedschap. Later 
werd voorgeschreven dat alle leden van de Veertigraad tevens leden van de Vroed-
schap dienden te zijn.17 De Veertigraad veranderde hierdoor tot de kern van de Vroed-
schap, die uit oud-schepenen en oud-burgemeesters bestond. Schepenen en burge-
meesters werden door de Veertigraad steeds uit hun eigen midden voorgedragen en 
gekozen en het duurde niet lang of alle leden van de Vroedschap waren tevens lid van 
de Veertigraad. Deze ontwikkeling leidde tot een college van veertig voor het leven 
benoemde leden dat zichzelf door coöptatie aanvulde. Het samenvallen van de leden 
van de Vroedschap met de leden van de Veertigraad maakte voor buitenstaanders het 
onderscheid tussen beide colleges onzichtbaar. Er bleef nog wel een formeel onder-
scheid bestaan tussen de leden die het schepenambt of burgemeestersambt hadden 
bekleed, de zogenoemde vroedschappen, en de leden die nog niet zover waren ge-
komen, de zogenoemde veertigen. Veel had dit verschil niet te betekenen, wat on-
der andere valt af te leiden uit het door elkaar gebruiken van de benamingen ‘Grote 
Vroedschap’ en ‘Veertigraad’ voor het gehele college.18 Hier zal verder alleen de term 
‘Vroedschap’ worden gebruikt. Zonder een plaats in de Vroedschap was het voortaan 
niet meer mogelijk om het schepenambt of het burgemeestersambt te bekleden. Het 
spreekt vanzelf dat deze ontwikkeling de heersende oligarchie in bestuur en recht-
spraak heeft versterkt.

Uit het bescheiden ambtelijke apparaat, dat onder de burgemeesters en schepenen 
ressorteerde, komt in Leiden, evenals in andere Hollandse steden, vanaf het midden 
van de vijftiende eeuw de pensionaris als belangrijkste ambtenaar naar voren.19 Voor 
de vervulling van dit bezoldigde ambt stelden de stadsbestuurders een geschoold ju-

16    Marsilje, ‘Bestuur en rechtswezen’, 89-90; Fruin, Staatsinstellingen, 73-74.
17    Marsilje, ibidem, 92; Fruin, ibidem, 74.
18    M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985), 31-32. De Naemwijzer 
besloot het overzicht van de leden van het stadsbestuur met: “De Vergadering van de Groote Vroedschap bestaat 
uit de Regeerende Burgemeesteren, Schepenen, Vroedschappen en Veertigen.”
19    Pensionaris: hij die een bezoldiging (Lat. ‘pensio’) ontvangt. WNT, dl. 12, 1e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 
1931), 1142-1143. J.A.F. de Jongste, ‘Hollandse stadspensionarissen tijdens de Republiek. Notities bij een onder-
zoek’, in: S. Groenveld e.a., Bestuurders en geleerden (Amsterdam 1985), 85-96; C.A. van Sypesteyn, ‘De voormalige 
pensionarissen’, Vaderlandsche letteroefeningen 109 (1869), 107-127; M.R. Prak, Gezeten burgers, 49-51.
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rist aan. De pensionaris stond de schepenen en burgemeesters terzijde in hun con-
tacten met personen en instanties buiten de stad die juridische kennis vereisten. Hij 
trad op als advocaat in processen waarin de stad partij was. In de afvaardiging van 
Leiden naar de Staten van Holland reisde hij mee als woordvoerder namens de stad. 
Zijn rechtspositie was geregeld in een contract of instructie, waarin onder andere de 
duur van zijn dienstverband en de aard van zijn werkzaamheden waren vastgelegd. 
De Staten van Holland stelden eveneens voorwaarden aan de stedelijke pensionaris-
sen om tot hun vergaderingen te worden toegelaten. Deze voorwaarden zijn in een 
later stadium in resoluties vastgelegd en hielden onder andere in: een leeftijd van 25 
jaar of ouder, geboren in Holland, uitsluitend in dienst van de stad waarvoor de pen-
sionaris als woordvoerder optrad, woonachtig in de stad van zijn dienstbetrekking 
en een kwalificatie als lid van de Vroedschap of een salaris van minstens f 1.000 per 
jaar. Vanzelfsprekend moest hij behoren tot de heersende kerk.20 De schepenen en 
burgemeesters wisselden jaarlijks, de pensionaris bleef op zijn post. Dit maakte hem 
tot een constante factor in het bestuur van de stad. Door zijn deskundigheid en lan-
ge ervaring had hij vaak grote invloed.21 Voor de secretaris gold tot op zekere hoogte 
hetzelfde. Eveneens vanaf het midden van de vijftiende eeuw vond in Leiden een ver-
dere specialisering binnen de Vroedschap plaats. De taken van de burgemeesters op 
financieel gebied gingen naar twee tresoriers. De taken van de burgemeesters op het 
gebied van wezenzorg en voogdij gingen naar twee weesmeesters.22

De politieke, religieuze en staatsrechtelijke veranderingen aan het einde van de zes-
tiende eeuw leidden niet tot veel wijzigingen in de hierboven geschetste middel-
eeuwse organisatie van het bestuur van de stad Leiden. De grote veranderingen von-
den plaats op het niveau van de provincie Holland. Op de grondslag van een verdrag, 
de Unie van Utrecht, verenigden zeven provinciën, waaronder Holland, zich in 1579 
tot een statenbond, de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Staten-Generaal 
van de Republiek zwoeren in 1581 de landsheer, Filips ii, als soeverein af en verklaar-
den hem vervallen van zijn soevereine rechten. Zij zochten eerst een nieuwe lands-
heer, maar gaven dat na enkele pogingen en teleurstellingen op. De Staten van de 
verschillende provinciën trokken de soevereiniteit aan zich. Destijds is de soevereini-
teit van de afzonderlijke provinciën theoretisch gerechtvaardigd door een beroep te 
doen op het van oudsher geldende positieve recht en niet op hogere rechtsbeginselen 
om vervolgens op grond van deze beginselen dit oude recht te verwerpen, zoals dat 
na 1795 gebeurde. De Patriotten zouden zich aanvankelijk naar deze traditie voegen 
en bij hun streven naar hervormingen eveneens een beroep doen op het van oudsher 

20    Resoluties van de Staten van Holland van 11 maart 1620 en 25 januari 1658. Het tractement van de pensio-
naris van Leiden bedroeg f 2.600 per jaar. Hierin was f 600 voor huishuur inbegrepen. Allerhande emolumenten 
en financiële tegemoetkomingen brachten zijn salaris omstreeks 1760 op meer dan f 4.000 per jaar. De Jongste, 
‘Hollandse stadspensionarissen’, 90-92.
21    Marsilje, ‘Bestuur en rechtswezen’, 84; Fruin, Staatsinstellingen, 76-77.
22    Marsilje, ibidem, 84, 86.
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geldende positieve recht.23 Kort samengevat waren volgens deze redenering de Sta-
ten van de afzonderlijke provinciën altijd al soeverein geweest, omdat zij oorspron-
kelijk het hoogste staatsgezag van het gehele volk uitoefenden en de landsheer zijn 
gezag slechts hieraan ontleende. De landsheer had ten overstaan van de Staten ge-
zworen hun privileges te eerbiedigen. Wegens schending van deze privileges was hij 
nadien door de Staten van zijn soevereine rechten vervallen verklaard. De soevereini-
teit kwam daardoor weer in volle omvang bij de Staten van de afzonderlijke provin-
ciën terug. Deze redenering bleek al in de achttiende eeuw historisch onjuist, maar 
de soevereiniteit van de Staten van de afzonderlijke provinciën is op grond hiervan 
theoretisch en praktisch tot 1795 als vaststaand aangenomen.24

De soevereiniteit van de Staten van Holland, evenals die van de andere provinci-
en, was niet onbeperkt. Aan de ene kant legde de Unie van Utrecht, waarin Holland 
een van de verdragsluitende partijen was, aan de deelnemers verplichtingen op. Op 
grond van de bepalingen van dit verdrag waren de bevoegdheden op het gebied van 
de defensie, buitenlandse zaken, de algemene financiën van de Generaliteit, het be-
stuur van de Generaliteitslanden, het bestuur van overzeese gebiedsdelen en de be-
slissing van geschillen tussen de provinciën onderling aan de Unie overgedragen.25 
Aan de andere kant werd de soevereiniteit van de Staten van Holland beperkt door de 
subjectieve rechten van personen en corporaties, waaronder de steden. De subjectie-
ve rechten van de steden waren in de meeste gevallen verkregen op grond van privi-
leges van de soeverein, dat wil zeggen van de landsheer. De drager van de soevereini-
teit, ook de Staten van Holland in de nieuwe staatkundige verhoudingen, verplichtte 
zich om de verleende privileges en de daaruit voortvloeiende subjectieve rechten te 
eerbiedigen.26 De Statenvergadering die de soevereiniteit uitoefende bestond uit de 
afgevaardigden van elk van de achttien stemhebbende steden en één afgevaardigde 
van de ridderschap die geacht werd het platteland met inbegrip van de niet stem-
hebbende steden te vertegenwoordigen. Leiden behoorde tot steden die vanouds een 
stem in de Staten van Holland hadden.27 In de toenmalige opvattingen was de staat 
uit standen opgebouwd. Holland als standenstaat bestond uit verschillende samen-
stellende delen, de corporaties, te weten de ridderschap, dat wil zeggen de adel, en 

23    J. de Bosch Kemper, De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnen-
landsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813 (Amsterdam 1837), 305-306. Het positieve 
recht is het recht dat op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats van kracht is.
24    J.V. Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek (Zwolle 1937), 
1-5. ‘Politie’ betekent hier ‘wetgeving en bestuur’. Idem, vii; Fruin, Staatsinstellingen, 35-36; G. de Bruin, ‘De soe-
vereiniteit in de Republiek. Een machtsprobleem’, BMGN 94 (1979), 32.
25    S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek (Amsterdam 1961), 3, 33; Fruin, ibidem, 188. Het 
bestuur van de overzeese gebiedsdelen lieten de Staten-Generaal op hun beurt aan de door hen geoctrooieerde 
handelscompagnieën over. Fruin, ibidem, 194-195.
26    Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie, 6-8.
27    Stemhebbende steden: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, 
Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnickendam, Medemblik en Purme-
rend. Niet toegelaten: Woerden, Oudewater, Geertruidenberg, Heusden, Naarden, Weesp, Muiden en Woudri-
chem. Fruin, Staatsinstellingen, 80, 234; Rijpperda Wierdsma, ibidem, 11.
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de stemhebbende steden, dat wil zeggen het patriciaat. Dit betekent echter niet, dat 
deze steden zelf soeverein waren, zoals meer dan eens, ook door tijdgenoten, is ge-
suggereerd. De soevereiniteit berustte bij de ridderschap en de stemhebbende steden 
gezamenlijk en niet bij deze corporaties afzonderlijk. De steden waren enerzijds le-
den van de Staten van Holland als drager van de soevereiniteit en anderzijds onder-
geschikte corporaties.28

De ondergeschiktheid van de steden aan de provincie bleek bijvoorbeeld uit het 
vereiste van toestemming, octrooi genaamd, van de Staten van Holland voor uitbrei-
ding van hun grondgebied, waarbij een gedeelte van het omringende platteland bin-
nen de wallen en daarmee binnen hun rechtsgebied kwam te liggen. Zo had Leiden 
octrooi voor de stadsuitbreidingen van 1611 en 1644 van de Staten gekregen.29 De ste-
den hadden eveneens toestemming nodig om veranderingen in de regelingen van 
het bestuur van de stad aan te brengen. Leiden kreeg zo bijvoorbeeld toestemming 
om kleinere rechtszaken te laten afdoen door rechtsprekende colleges van beperkte 
omvang, namelijk de schepenmeesters en het College van Vredemakers. Daarnaast 
kon een stedelijke bank van lening slechts met toestemming van de Staten van Hol-
land worden opgericht. Later gingen de Staten zelfs nog verder door niet alleen voor 
de oprichting van de bank van lening een octrooi te verlenen, maar de stadsbesturen 
ook op te dragen een bank van lening op te richten en voorschriften daarvoor uit te 
vaardigen, indien in hun stad een dergelijke instelling ontbrak. In dit laatste geval 
zou men kunnen spreken van medebewind.30 Hiervoor is al sprake geweest van de 
vereisten die de Staten van Holland aan de stedelijke pensionarissen stelden om in 
hun vergaderingen als woordvoerder van een stemhebbende stad te worden toege-
laten. Deze voorbeelden zijn met talloze andere aan te vullen. De positie van de ste-
den in de Republiek is anderzijds niet te vergelijken met de ondergeschiktheid van 
de gemeenten in de huidige gedecentraliseerde eenheidsstaat die van boven af naar 
onder is geconstrueerd. Van samenvoeging, splitsing of opheffing van steden kon in 
de toenmalige staatkundige verhoudingen geen sprake zijn.31

De steden waren niet alleen afhankelijk van de Staten van de provincie waarin zij 
waren gelegen, maar ook van een stadhouder, indien deze door de Staten van de pro-
vincie was aangesteld. De afzwering van de landsheer maakte zijn plaatsvervanger, 
de stadhouder, eigenlijk overbodig. De verschillende provinciën hadden dan ook 
meer dan eens gedurende kortere of langere perioden geen stadhouder.32 Holland 
kende stadhouderloze tijdperken van 1650 tot 1672 en van 1702 tot 1747. Formeel 
was de stadhouder een dienaar van de Staten, maar in feite had zijn functie veel meer 
gewicht. Bepaalde bevoegdheden van de landsheer waren op de stadhouder overge-

28    Rijpperda Wierdsma, ibidem, 14-20; Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 12.
29    F. van Mieris, Handvesten, privilegiën, octroyen, rechten en vryheden, midsgaders ordonnantiën, resolutiën, plakkaaten, verbin-
tenissen, costumen, instructiën en handelingen der stad Leyden (Leiden 1759), 1-6.
30    Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie, 48-50; 112; 175-181. Medebewind: verplichte medewerking van or-
ganen van een lagere corporatie aan de uitvoering van een regeling van een hogere. Oude term: ‘zelfbestuur’.
31    Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 15. Zie ook: art. 123 Grondwet (1815, 1983).
32    Fruin, Staatsinstellingen, 218-227.
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gaan, waarvan de belangrijkste waren de keuze van de schout, de schepenen en de 
burgemeesters uit de nominaties die hem door de stadsbesturen werden voorgelegd, 
de benoeming van verschillende hoge ambtenaren en het recht om gratie te verle-
nen.33 In Leiden had de stadhouder slechts de keuze van de schout en de schepenen 
uit de door de Vroedschap opgestelde voordracht. Zoals hiervoor vermeld, koos de 
Leidse Vroedschap zelf de burgemeesters. De positie van de stadhouder werd aan-
merkelijk versterkt, doordat zijn functie in 1747 erfelijk was verklaard in de man-
nelijke en vrouwelijke linie en in alle provinciën van de Republiek één en dezelfde 
stadhouder was benoemd. Hij werd hersteld in zijn functie van opperbevelhebber 
van leger en vloot, met de titels van kapitein-generaal en admiraal-generaal.34 Het 
ambt van stadhouder kreeg hierdoor een welhaast vorstelijke allure, maar een daar-
bij behorend ambtelijk apparaat ontbrak nagenoeg. Het keuze- en benoemingsrecht 
werd ingezet om dit gebrek enigszins te compenseren en de macht van de stadhou-
der te handhaven en zo mogelijk uit te breiden. Op deze wijze ontwikkelde zich in 
het midden van de achttiende eeuw het reeds eerder genoemde stadhouderlijk stel-
sel, een patronagesysteem waarin de stadhouder als patroon aan zijn cliënten, te we-
ten de leden van de ridderschappen en de stedelijke regenten, ambten gaf in ruil voor 
politieke steun.35

Voor de Leidse burgers hadden de staatkundige veranderingen tot gevolg dat zij eni-
ge tijd na de afzwering van de landsheer een nieuwe poorterseed moesten afleggen. 
Deze eed zou al naar gelang de politieke en staatsrechtelijke ontwikkelingen daar-
na nog enkele malen worden gewijzigd, het laatst in 1747 bij de invoering van het 
erfelijk stadhouderschap.36 In de formulering van de poorterseed en op nog enkele 
andere punten werkten de veranderingen op het niveau van de provincie Holland 
en van de Republiek in de regelgeving van de stad door. De wijzigingen in de orga-
nisatie en opbouw van het bestuur van de stad waren niet zo groot. De schout bleef 
de plaatselijke vertegenwoordiger van de soeverein, niet meer van de van zijn soeve-
reine rechten vervallen verklaarde landsheer, maar van de Staten van Holland. Hoe-
wel het Leidse stadsbestuur er uiteindelijk in was geslaagd om de schout uit hun 
eigen kring te laten benoemen en de Vroedschap een nominatie van drie van haar 
leden voor deze functie opstelde, zat het wantrouwen jegens de vertegenwoordiger 
van de Haagse soevereine heren blijkbaar toch zeer diep. Hier kwam nog bij dat er in 
de loop van de jaren over het functioneren van sommige schouten problemen waren 
geweest. In 1669 kreeg het stadsbestuur het voor elkaar om de ambtstermijn van de 

33    Fruin, ibidem, 222-224.
34    Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie, 33-35; 37-39; Fruin, ibidem, 323-324.
35    A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende 
eeuw (Leiden 1989), 1.
36    S. Groenveld & J.A.F. de Jongste, ‘Bestuur en beleid’, in: R.C.J. van Maanen (hfd. red.) & S. Groenveld (red.), 
Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, dl. 2 (1574-1795) (Leiden 2003), 55; A.J. Versprille, ‘Het Leidsche poorter-
schap’, LJ 36 (1944), 96-98. Een kleine aanpassing vond plaats in 1766 in verband met het bereiken van de meer-
derjarigheid door stadhouder Prins Willem v (1748-1806).
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schout tot drie jaar te beperken. Bovendien kon hij na zijn aftreden pas na één jaar tot 
burgemeester en pas na zes jaar weer tot schout worden benoemd. De schout legde 
zijn ambtseed voortaan niet meer af in Den Haag, maar tegenover de hoogste in rang 
aanwezige burgemeester. Het schoutambt was sindsdien voor een lid van de Leidse 
Vroedschap niet langer een hoogtepunt, maar slechts één van de vele ambten in zijn 
loopbaan.37

De toeneming van de bevolking van de stad legde een steeds grotere druk op het 
werk van de schepenen die gezamenlijk de Schepenbank vormden. Bovendien kre-
gen zij er nog een taak bij op het gebied van het huwelijksrecht. Voor echtparen die 
niet in de heersende kerk konden of wilden trouwen, werd het huwelijk voor schepe-
nen ingesteld. Om aan deze werkdruk het hoofd te bieden, splitste de Schepenbank 
zich in vier commissies van twee schepenen, waarvan de taken per kwartaal rouleer-
den. Twee schepenen, de schepenmeesters, verrichtten werkzaamheden op notarieel 
gebied. Twee schepenen, samen met een burgemeester als voorzitter, behandelden 
als College van Vredemakers kleine straf- en burgerlijke zaken. De overige twee pa-
ren hielden als superintendenten toezicht op de neringen en de daarbij behorende 
hallen in de textielnijverheid.38 Zij deden samen met de bestuurders van de hallen, de 
goeverneurs, bestuurlijke zaken en economische delicten af. Dit systeem van langs 
de neringen en hallen roulerende schepenen werd in het begin van de achttiende 
eeuw afgeschaft. Voortaan verdeelden de schepenen na hun benoeming onderling 
de functies van superintendent over de verschillende neringen en hallen. Zij hielden 
sindsdien een jaar lang toezicht over dezelfde nering.39 Zo verkregen zij een beter in-
zicht in de zaken die in de aan hen toegedeelde nering en hal aan de orde waren. De 
drie oudste schepenen waren tevens commissarissen van de desolate boedelkamer en 
wikkelden faillissementen af. De schout, de schepenen en de griffier van de Schepen-
bank vormden vanaf omstreeks 1750 een informeel gezelschap, dat wekelijks bijeen-
kwam om onder het genot van goede spijs en drank het een en ander te bespreken.40

Het college van de vier burgemeesters vormde het dagelijks bestuur van de stad. 
Hun benoemingstermijn bleef één jaar, evenals die van de schepenen. Het systeem 
om ter wille van de continuïteit in het bestuur één van de vier aftredende burgemees-
ters voor één jaar opnieuw te benoemen als presiderend burgemeester, bleef gehand-
haafd. Na hun aftreden mochten de burgemeesters twee jaar lang niet meer worden 
herbenoemd. De taken van burgemeesters waren evenals die van schepenen door de 
groei van de stad zeer toegenomen. De benoeming van tresoriers en weesmeesters uit 
de Vroedschap had enige verlichting gebracht. Een belangrijke taak van de burge-
meesters was het handhaven van de openbare orde in een dichtbevolkte stad. Over-

37    Groenveld & De Jongste, ‘Bestuur en beleid’, 55-56; Goudappel & Snapper, ‘Leidse schoutambt’, 49.
38    Uitgezonderd de warphal (onder toezicht van schepenmeesters), de saaihal en de fusteinhal (onder toe-
zicht van schepenen-vredemakers). Groenveld & De Jongste, ibidem, 57. Superintendent betekent: hij die het 
oppergezag heeft, oppertoeziener. WNT, dl. 16 (’s-Gravenhage-Leiden 1934), 569-571.
39    Prak, Gezeten burgers, 33; 297, noot 24.
40    ral, nr. 68, Archief van het Weekelijksch Gezelschap van Schout, Schepenen en Griffier der stad Leyden, 
1756-1811; R.A.M. Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860 (Leiden 2011), 43-44.
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dag hadden zij de beschikking over de Binnenwacht, die uit door de stad betaalde 
soldaten bestond. ’s Nachts werden de stadspoorten gesloten en waakte de Schutte-
rij, gevormd uit gewapende burgers, over de stad. Bij grootschalige ordeverstoringen 
kwam de Schutterij eveneens in het geweer. Ieder van de vier burgemeesters was ge-
durende drie maanden deken van de gezamenlijke schuttersgilden, later samenge-
voegd tot één Schutterij. De deken gaf leiding aan het bestuur van de Schutterij, de 
Krijgsraad. Dit bestuurscollege bestond verder uit de acht hoofdmannen, ook wel ka-
piteins genoemd, die ieder het bevel over een schuttersvendel voerden, en hun acht 
plaatsvervangers, de luitenants.41 Later zal de Schutterij uitgebreid aan de orde komen.

De Leidse Vroedschap, samengesmolten met de Veertigraad, was opgezet volgens 
het zogenoemde West-Nederlands model. Dit model hield in: een vast bestuurscol-
lege van door middel van coöptatie verkozen leden die voor het leven werden be-
noemd, de Vroedschap. Binnen deze Vroedschap was een kleiner college belast met 
het dagelijks bestuur, wetgeving en rechtspraak, de magistraat. De leden van de ma-
gistraat werden door en uit de Vroedschap verkozen.42 In Leiden had deze magistraat 
de titel ‘Die van den Gerechte’, kortweg ‘het Gerecht’ genoemd. Het Oost-Neder-
lands model kende twee afzonderlijke bestuurscolleges: de magistraat en de gezwo-
ren gemeente. De magistraat was belast met het dagelijks bestuur en de rechtspraak. 
De gezworen gemeente verkoos op regelmatige tijden, meestal jaarlijks, de magis-
traat. In theorie zouden de leden van de magistraat bij iedere verkiezing door an-
dere vervangen kunnen worden, maar in de praktijk werden zij gewoonlijk herko-
zen. Beide modellen leidden tot dezelfde oligarchische bestuursvorm en verschillen 
daarom niet zoveel van elkaar.43 Het West-Nederlands model betekende niet dat alle 
leden van de Leidse Vroedschap op gelijke hoogte stonden. Zoals reeds is aangege-
ven, bestond er een verschil tussen de leden die een burgemeestersambt of een sche-
penambt hadden bekleed en de leden die nog niet tot deze ambten waren verkozen. 
Burgemeesters en oud-burgemeesters samen, ook wel consulaire heren genoemd, 
vormden binnen de Vroedschap de zogenoemde ‘Kleine Vroedschap’, een soort kern-
bestuur. Dit kleine informele bestuurscollege, dat nergens in de officiële documen-
ten als zodanig staat vermeld, bereidde alle belangrijke beslissingen van de ‘Grote 
Vroedschap’ voor. Binnen dit kernbestuur hadden de burgemeesters die op dat mo-
ment in functie waren de zwaarst wegende stem.44 

41    Groenveld & De Jongste, ‘Bestuur en beleid’, 57-60. In 1749 werd de Krijgsraad vergroot door toevoeging 
van de acht luitenant-kapiteins. F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden, dl. 2 (Leiden 1770), 423-425; Idem, Hand-
vesten (Leiden 1759), 267-269.
42    Gabriëls, Heren als dienaren, 15-16.
43    Deze opvatting is niet onomstreden. M.R. Prak, ‘Verfassungsnorm und Verfassungsrealität in den nieder-
ländischen Städten des späten 17. und 18. Jahrhunderts. Die Oligarchie in Amsterdam, Rotterdam, Deventer 
und Zutphen 1672/75-1795‘, in: W. Ehbrecht (ed.), Verwaltung und Politik in Städten Mitteleuropas. Beiträge zu Verfassungs-
norm und Verfassungswirklichkeit in altständischer Zeit (Köln-Weimar-Wien 1994), 55-83. 
44    Groenveld & De Jongste, ‘Bestuur en beleid’, 60. Dit verschijnsel, ook wel burgemeestersheerschappij ge-
noemd, deed zich ook in andere steden voor. G. de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken 
ten tijde van de Republiek (1600-1750) (’s-Gravenhage 1991), 201-204.
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De Leidse Vroedschap vergaderde ongeveer twee maal per maand. De rangorde bin-
nen de Vroedschap kwam bij deze vergaderingen tot uiting in de vaste plaatsen van 
de leden. De burgemeesters, de oud-burgemeesters, de schepenen, de pensionaris en 
de secretaris zaten gezamenlijk aan een grote ronde tafel in de vroedschapskamer. 
Na het binnenkomen namen eerst de burgemeesters plaats, daarna de schepenen en 
oud-burgemeesters. De oud-schepenen en de overige leden van de Vroedschap za-
ten op stoelen langs de wanden van het vertrek, waarbij ieder lid volgens rangorde 
een vaste plaats had. De presiderende burgemeester leidde de vergadering waarvoor 
geen agenda was opgesteld, waarin geen schriftelijke stukken waren rondgedeeld 
en waarvan geen uitvoerige notulen werden gemaakt. De vergadering van de Vroed-
schap hield zich voornamelijk bezig met onderwerpen die in de eerstvolgende ver-
gadering van de Staten van Holland aan de orde zouden komen. De pensionaris gaf 
een verslag van de laatstgehouden vergadering van de Staten en las een uitgebrei-
de agenda van de komende vergadering aan de Vroedschap voor. De burgemeesters 
gaven vervolgens hun advies over de standpunten die Leiden in de komende verga-
dering moest innemen. Daarna konden de leden van de Vroedschap naar rang hun 
mening hierover geven, waarbij het oudst benoemde lid als eerste het woord mocht 
voeren en het jongste lid als laatste aan de beurt was. Besluiten werden bij meer-
derheid van stemmen genomen. De staatkundige veranderingen hadden tot gevolg, 
dat de Vroedschap zich vooral bezig hield met zaken betreffende de provincie Hol-
land en de Republiek en de stedelijke zaken alleen in hoofdlijnen behandelde. De ei-
genlijke stedelijke bestuurszaken waren het werkterrein van de burgemeesters, de 
rechtszaken die van de schout en de schepenen.45

Voor de Leidse stadsbestuurders hadden de staatkundige veranderingen aan het 
einde van de zestiende eeuw veel belangrijker gevolgen dan een nieuwe poorters-
eed. De instelling van staatsorganen op het niveau van de Republiek en van de pro-
vincie Holland bood voor sommigen aantrekkelijke perspectieven voor een carrière 
buiten de wallen van Leiden, meestal in Den Haag. Deze zogenoemde buitenamb-
ten, ook wel buitencommissies genoemd, waren te verdelen in vaste en roulerende. 
Het belangrijkste buitenambt was de vertegenwoordiging in de Staten van Holland, 
die vier maal per jaar gedurende enkele weken in gewone zitting bijeen waren. De 
Staten belegden daarnaast vaak buitengewone vergaderingen, wanneer zij dat nodig 
vonden. De stad had weliswaar evenals de andere zeventien steden één stem, maar 
de afvaardiging bestond uit een aantal stadsbestuurders, gewoonlijk één regerend 
burgemeester, twee oud-burgemeesters, de pensionaris en soms een pas benoemd 
lid van de Vroedschap. Deze zogenoemde gedeputeerden ter dagvaart werden voor 
iedere zitting opnieuw aangewezen. De Staten van Holland vergaderden slechts een 
gedeelte van het jaar. Het dagelijks bestuur van de provincie was in handen van de 
Gecommitteerde Raden, die vrijwel dagelijks bijeen kwamen. Holland kende twee 
bestuurscolleges van Gecommitteerde Raden, die van het Noorderkwartier (boven 
het IJ) en van het Zuiderkwartier (beneden het IJ). Vanaf het midden van de achttien-

45    Groenveld & De Jongste, ibidem, 61; Prak, Gezeten burgers, 32-33.
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de eeuw werkten deze beide bestuurscolleges samen en traden in feite als één college 
op. Leiden had een vaste gecommitteerde onder de tien leden van de Gecommitteer-
de Raden van het Zuiderkwartier. In de Rekenkamer van Holland had Leiden geen 
permanente zetel.46

In de staatsorganen van de Republiek was evenmin voor Leiden een vaste zetel in-
geruimd. In de Staten-Generaal had Leiden een zetel voor drie jaar en was daarna zes 
jaar niet meer aan zet. Voor een zetel in de Raad van State of een zetel in de Reken-
kamer van de Generaliteit moesten de afgevaardigden van Leiden maar liefst een-
entwintig jaar op hun beurt wachten. Veel aantrekkelijker waren de buitenambten 
bij de admiraliteiten en de geoctrooieerde handelscompagnieën. De admiraliteiten 
rustten de oorlogsvloten uit en financierden deze met de inning van in- en uitvoer-
rechten, de zogenoemde konvooien en licenten. In de Admiraliteit van Amsterdam 
had Leiden een vaste zetel, die voor drie jaar door een lid van de Vroedschap werd be-
zet. Hij moest daarvoor wel naar Amsterdam verhuizen. Leiden had vaste plaatsen 
voor een bewindhebber in de kamer Amsterdam van de Oost-Indische Compagnie 
en eveneens in de kamer Amsterdam van de West-Indische Compagnie. Niettemin 
bleven de vertegenwoordigingen in Den Haag het belangrijkst. De stad onderstreep-
te dit belang nog eens door twee naast elkaar gelegen huizen aan de zuidzijde van het 
Haagse Buitenhof aan te kopen en deze als logement te bestemmen voor de stadsbe-
stuurders die korte of langere tijd in Den Haag moesten verblijven. In de jaren der-
tig van de achttiende eeuw liet de stad het logement grondig verbouwen en van een 
fraaie representatieve voorgevel voorzien.47

Dichter bij huis, in de stad zelf en in de naaste omgeving daarvan, waren er voor 
sommige Leidse stadsbestuurders ook aantrekkelijke ambten te verwerven. De vier 
burgemeesters waren uit hoofde van hun functie curator van de Academie, destijds 
een instelling van de Staten van Holland en de Staten van Zeeland. Het College van 
Curatoren telde zeven leden, zodat de stad hierin over de meerderheid beschikte. 
De Latijnse School, de stedelijke instelling voor middelbaar en voorbereidend ho-
ger onderwijs, werd bestuurd door twee leden van de Vroedschap samen met twee 
hoogleraren, de ‘scholarchen’. Twee leden van de Vroedschap controleerden als com-
missarissen de stedelijke bank van lening. Leiden had in het verleden de ambachten 
van Leiderdorp (1582), Zoeterwoude (1610), Stompwijk, Wilsveen, Tedingerbroek en 
De Leidschendam (1610), De Vennip (1610) en Oegstgeest en Poelgeest (1615) aan-
gekocht om zeggenschap te krijgen over het omringende platteland. Leden van de 
Vroedschap waren namens de stad ambachtsheer in een van deze zogenoemde stads-
heerlijkheden. De stad had op die manier het bestuur van de heerlijkheid in handen 
en kon bij belangentegenstellingen tussen stad en platteland de belangen van Leiden 
laten voorgaan.48 Leiden had tevens een vaste zetel in het Hoogheemraadschap Rijn-

46    Prak, ibidem, 37-38.
47    Prak, ibidem, 38; E. Pelinck, ‘Het logement van Leiden te ’s-Gravenhage’, LJ 57 (1965), 37-48. De stad heeft na 
1795 de panden verkocht. Nu is hierin een café-restaurant gevestigd.
48    Groenveld & De Jongste, ‘Bestuur en beleid’, 58; Prak, ibidem, 37; Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie, 25.
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land die voor het leven door een lid van de Vroedschap werd bezet. Andere belang-
rijke functies in het Hoogheemraadschap, zoals secretaris, rentmeester, baljuw en 
dijkgraaf, werden soms bekleed door leden van de Vroedschap, maar zeker van een 
plaats waren zij niet.

De Leidse Vroedschap vormde het middelpunt van het stadsbestuur. Van hier uit be-
heerste een kleine groep binnen het stedelijk patriciaat de gehele stad en oefende, zo-
als uit het voorgaande is gebleken, ook invloed daarbuiten uit. Als iemand op politiek 
gebied iets wilde bereiken, dan moest hij toegang tot de Vroedschap hebben of invloed 
op de leden daarvan kunnen uitoefenen. De Vroedschap stond daarmee in het cen-
trum van het door Tilly geschetste schema van een politiek bestel (polity model). On-
der politiek bestel valt hier het geheel van personen, instellingen, regelingen en der-
gelijke dat bij de stedelijke politiek is betrokken. Hierin beheerst een organisatie, in 
dit geval het stadsbestuur, de ondergeschikte bevolking, doordat dit bestuur de voor-
naamste dwangmiddelen in handen heeft. Het centrum van het politieke bestel, in 
dit geval het stadsbestuur, is echter niet onomstreden. Tilly onderscheidt, zoals hier-
voor uiteengezet, twee soorten groepen van mededingers die proberen om invloed 
daarop uit te oefenen: de leden van het politieke bestel en de uitdagers die daarbuiten 
staan. Leden van het politieke bestel zijn die groepen die gemakkelijk toegang heb-
ben tot de hulpbronnen die onder het stadsbestuur vallen. Diegenen van de mede-
dingers die dat ontberen en buiten het politieke bestel staan, zijn de uitdagers. Het 
politieke bestel bestaat uit de collectieve acties van het stadsbestuur en de groepen die 
gemakkelijk toegang daartoe hebben en is dus een ruimer en dynamischer begrip dan 
het stadsbestuur op zichzelf. Het stadsbestuur kan coalities met verschillende groe-
pen aangaan, meestal met de leden van het politieke bestel. Anderzijds kunnen de 
uitdagers met elkaar coalities vormen. Het is echter ook mogelijk dat bepaalde leden 
van het politieke bestel een coalitie vormen met bepaalde uitdagers, omdat er binnen 
het politieke bestel te weinig steun bij de andere leden is te vinden. Dit geeft sommige 
uitdagers de kans om het politieke bestel binnen te dringen, daarin een plaats te ver-
werven en sommige zittende leden eruit te werken. Alle mededingers, zowel leden als 
uitdagers, strijden uiteindelijk om de macht. Uitdagers proberen het politieke bestel 
binnen te komen, leden van het politieke bestel proberen hen erbuiten te houden.49

Het Leidse stadsbestuur was, zoals hiervoor geschetst, als middelpunt van het po-
litieke bestel tevens onderworpen aan een krachtenveld en stond aan allerlei invloe-
den bloot. Welke personen, groepen en corporaties trachtten het stadsbestuur te be-
invloeden? Van bovenaf bezien was dat allereerst de provincie Holland waaraan de 
stad ondergeschikt was. Het stadsbestuur had dus te maken met de Staten van Hol-
land als hoogste soevereine macht en met de stadhouder. Bij de benoeming van de 
stadhouder in 1747 en de daarop volgende staatshervorming waren er regeringsre-

49    Ch. Tilly, From mobilization to revolution (Reading, Mass. etc. 1978), 52-55; 125-126; 213-214. De toepassing van 
zijn ‘polity model’ op een stad als bestuurlijke en politieke eenheid met de beperkingen door de ondergeschikt-
heid aan een hogere soevereine macht daaraan gesteld, is behandeld in hoofdstuk 3.
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glementen ingevoerd in alle provinciën met uitzondering van Holland en Zeeland.50 
Deze reglementen gaven de stadhouder een aanzienlijke invloed op de ambtelijke 
benoemingen van functionarissen op belangrijke posten, de zogenoemde ambten-
begeving.51 Zijn positie van Eerste Edele in de Staten van Zeeland gaf hem in deze pro-
vincie een vergelijkbaar overwicht. Alleen in Holland had de stadhouder van ouds-
her minder invloed op de samenstelling van de vroedschappen en op de ambtelijke 
benoemingen. Het stadhouderlijk stelsel, waarin de stadhouder als patroon aan zijn 
cliënten, de leden van de ridderschap en de stedelijke regenten, ambten gaf in ruil 
voor politieke steun, werkte in deze provincie minder doeltreffend. Bovendien was 
Leiden, zoals vermeld, een van de steden in Holland waar de Vroedschap zelfstandig 
de burgemeesters verkoos, zodat de benoeming van deze functionarissen op grond 
van dit verleende privilege aan de invloed van de stadhouder was onttrokken. De 
stadhouder had alleen het recht om jaarlijks de schepenen in het stadsbestuur uit de 
hem door de Vroedschap voorgelegde dubbeltallen te verkiezen en de schout te be-
noemen. Ondanks zijn betrekkelijk bescheiden invloed op het Leidse stadsbestuur 
was de stadhouder of, ruimer genomen, het stadhouderlijk hof in Den Haag een po-
litieke factor van betekenis.

Veel belangrijker dan de stadhouder en de hofkringen als uitdagers waren de re-
gentenfamilies die ernaar streefden om hun invloed op het stadsbestuur te vergroten 
door familieleden die nog niet tot de Vroedschap waren toegelaten, op het kussen te 
krijgen. De rivaliteit tussen de verschillende regentenfamilies vormde een bron van 
interne verdeeldheid. De toegang tot de Leidse Vroedschap was door het systeem van 
coöptatie een voor buitenstaanders moeilijk te nemen hindernis. Er waren een aan-
tal formele en informele vereisten waaraan een nieuw lid, wilde hij verkozen worden, 
moest voldoen. In de politieke cultuur van destijds kwamen alleen mannen voor een 
lidmaatschap in aanmerking. De al genoemde formele vereisten waren vanouds het 
bereiken van de leeftijd van achtentwintig jaar en het poorterschap van Leiden gedu-
rende minstens zeven jaar. Later kwam er een formeel verbod voor bloedverwanten in 
de eerste of tweede graad om gelijktijdig in de Vroedschap zitting te hebben. Tegen 
aanverwantschap bestond geen bezwaar. Vaders, zonen, broers en halfbroers kon-
den niet tegelijk lid van de Vroedschap zijn. Voor stiefzonen, schoonzonen, neven en 
zwagers gold dit verbod niet. Deze verbodsbepalingen waren niet zozeer tegen het 
ontstaan van een oligarchie gericht, maar dienden meer om te voorkomen dat één 
familie of clan de Vroedschap ging overheersen.52 Informele vereisten waaraan een te 
verkiezen lid van de Vroedschap moest voldoen, waren het beschikken over een zeker 
vermogen en het lidmaatschap van de heersende kerk. Dit laatste vereiste werd in het 

50    Stadhouder Willem iii heeft deze regeringsreglementen in 1674-1675 ingevoerd in de provinciën Utrecht, 
Gelderland en Overijssel. Na zijn overlijden in 1702 werden zij buiten werking gesteld. Deze regelementen her-
leefden in 1747. Daarnaast werden er reglementen ingevoerd in Groningen en Friesland in 1748-1749. 
51    De positie van Eerste Edele was gebaseerd op de aankoop van de markizaten van Veere en Vlissingen door 
Willem van Oranje in 1581. Hierbij behoorden de stemmen van deze steden in de Staten van Zeeland. 
52    H.F.K. van Nierop, ‘Popular participation in politics in the Dutch Republic’, in: P. Blickle (ed.), Resistance, 
representation and community (Oxford-New York 1997), 277.
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midden van de zeventiende eeuw aan de formele vereisten toegevoegd. Een dooplid-
maatschap was voldoende, openbare belijdenis werd niet verlangd.

Lange tijd waren de leden van de Leidse Vroedschap door interne factiestrijd ver-
deeld geweest. Het draaide bij deze conflicten niet zozeer om ideologische geschil-
punten, maar om de verdeling van de door het stadsbestuur te begeven ambten en 
vooral om de meest winstgevende daarvan.53 In de loop van de tijd waren er verschil-
lende pogingen gedaan om langlopende afspraken over deze verdeling te maken om 
zodoende conflicten tussen de verschillende facties te voorkomen.54 Deze afspraken, 
neergelegd in zogenoemde contracten van correspondentie, hadden pas vanaf het 
begin van de achttiende eeuw de factiestrijd binnen de Vroedschap doen luwen. He-
lemaal verdwenen was de factiestrijd niet, maar er kwamen sinds de jaren 1747-1748 
geen grote conflicten binnen de Vroedschap meer naar buiten. De benoemingen in 
de stedelijke ambten werden volgens afspraak verdeeld en de leden van de regen-
tenfamilies konden ervan op aan, dat zij te zijner tijd voor een aantrekkelijk ambt 
in aanmerking zouden komen. Het alleenrecht op de stedelijke ambten vormde het 
belangrijkste bestanddeel van het politieke vermogen van deze families. Het was de 
grondslag voor hun macht en maatschappelijk aanzien. Het was ook de basis voor 
hun economisch vermogen. Gefortuneerde burgers die niet tot de regentenkringen 
behoorden, gelukte het zelden om op eigen kracht daarin door te dringen. Een hu-
welijk in regentenkringen bood een rijke burger een grotere kans om een zetel in 
de Vroedschap te verwerven. Zo’n verbintenis gaf enerzijds een regentenfamilie een 
stevige kapitaalinjectie en effende anderzijds het pad voor de aangetrouwde schoon-
zoon/zwager om soepel via de schoonfamilie het politieke bestel binnen te komen en 
als lid daarin te worden opgenomen.55

Het afsluiten van schriftelijke of mondelinge contracten van correspondentie le-
verde aan de deelnemers, de leden van het politieke bestel in het model van Tilly, in 
hoofdlijnen drie grote voordelen op. Ten eerste konden de leden van het politieke 
bestel, dat wil zeggen het zittende stadsbestuur en de bij de stedelijke politiek be-
trokken groeperingen, door het hanteren van aanvullende toelatingsvereisten die in 
deze contracten waren afgesproken, de uitdagers gemakkelijker buiten de deur hou-
den. Deze aanvullende voorwaarden kwamen boven op de formele en informele ver-
eisten die aan de vervulling van stedelijke ambten waren gesteld. De leden van het 
politieke bestel reguleerden hierdoor naar hun eigen maatstaven de toegang tot het 
stadsbestuur. De uitdagers stonden daartegenover vrijwel machteloos. Ten tweede 
stonden de leden van het politieke bestel sterker tegenover de uitdagers, doordat zij 
zo veel mogelijk op grond van deze contracten de onderlinge harmonie bewaarden. 

53    Van Nierop, ‘Popular participation’, 273; D.J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en 
Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties (Groningen 1961); Prak, Gezeten burgers, 58-63; Groenveld & De Jong-
ste, ‘Bestuur en beleid’, 74-77, 80.
54    J. de Witte van Citters, Contracten van correspondentie en andere bijdragen tot de geschiedenis van het ambtsbejag in de Repu-
bliek der Vereenigde Nederlanden (’s-Gravenhage 1873); Prak, Gezeten burgers, 63 e.v.
55    C. Schmidt, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout, 1500-1950. Een sociologische benadering (Amster-
dam 1986), 86-87. Hij spreekt in dit verband van ‘regentenmechanisme’.
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Coalities tussen groeperingen binnen het politieke bestel en uitdagers daarbuiten 
kregen daardoor veel minder kansen. Een openlijk uitgevochten factiestrijd beteken-
de voor uitdagers alleen maar een uitnodiging om zich naar binnen te dringen. Dit 
kon voor alle leden van het politieke bestel, tot welke factie zij ook behoorden, uit-
eindelijk slechts in hun nadeel uitpakken. Ten derde hadden de leden van het po-
litieke bestel een aanzienlijk overwicht op de uitdagers, omdat de eerstgenoemden 
hun medestanders buiten het bestel aan zich konden binden door hen volgens een 
vastgelegde volgorde te benoemen in stedelijke ambten die uitzicht boden om te zij-
ner tijd op de kussens van het stadsbestuur te kunnen plaatsnemen.

Een regentenzoon moest over een behoorlijk vermogen kunnen beschikken om 
een goede kans te maken later tot de fel begeerde winstgevende ambten te worden 
benoemd. De meeste regenten volgden een academische opleiding in de rechten en 
begonnen hun carrière doorgaans als advocaat, nadat zij hun juridische studie met 
een promotie hadden afgesloten.56 Een politieke loopbaan begon veelal met een be-
noeming tot kapitein van de schutterij. Sommigen bekleedden daarnaast nog een 
bescheiden ambt en waren bijvoorbeeld regent van een weeshuis of andere socia-
le instelling. Rijke (schoon)ouders waren noodzakelijk om de tijd in de politieke 
wachtkamer financieel te overbruggen. De eerste horde in een politieke loopbaan 
was de verkiezing tot lid van de Vroedschap. Was deze hindernis eenmaal genomen, 
dan bedankte het nieuw benoemde lid voor het kapiteinschap, maar hield even-
tuele andere ambten nog even aan. De volgende horde was de verkiezing tot sche-
pen, waarmee tevens het bekleden van aanzienlijker ambten, zoals weesmeester, tot 
de mogelijkheden ging behoren. De schepenen in de Vroedschap werden gewoon-
lijk steeds herkozen, totdat zij tot burgemeester werden benoemd en tot het selec-
te gezelschap van de consulaire heren, de zogenoemde Kleine Vroedschap, toetra-
den. Met het nemen van deze laatste horde, de verkiezing tot burgemeester, was de 
top bereikt en lag de weg tot de hoogste ambten open.57 Als lid van de Vroedschap 
kreeg een regent slechts een bescheiden vergoeding. In de loop van de tijd waren 
aan de aanvankelijk onbezoldigde ereambten van schepen en burgemeester belo-
ningen verbonden. Een aanstelling tot schepen leverde een aardig honorarium op. 
Een aanstelling tot burgemeester opende de deur tot benoeming in uiterst lucra-
tieve ambten.58 

Regenten waren rijk, leefden van hun geld en konden zich als ‘vrijgestelden’ bezig 
houden met het bestuur van de stad, de provincie en de Republiek. Hoewel de tex-
tielnijverheid in Leiden in de achttiende eeuw steeds verder achteruitging, hadden 
de regenten van de stad daar weinig van te lijden. Al in de zeventiende eeuw had deze 

56    In de periode 1774-1788 hadden 35 tot 36 leden van de Vroedschap of Veertigraad de meestertitel.
57    Prak, Gezeten burgers, 43-45. Een loopbaan vanaf het tijdstip van de verkiezing in de vroedschap tot het berei-
ken van het schepenambt duurde gemiddeld acht jaar en tot het bereiken van het burgemeestersambt gemid-
deld zeventien jaar.
58    Een lid van de vroedschap ontving ongeveer f 25 per jaar, een schepen ruim f 1.000 per jaar en een burge-
meester ruim f 800 per jaar. Deze laatste had uitzicht op het schoutambt met een beloning van ruim f 4.000 of op 
buitenambten met een beloning vanaf f 1.400 tot meer dan f 3.000 per jaar. Prak, Gezeten burgers, 46-47.
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bestuurselite zich grotendeels uit deze conjunctuurgevoelige nijverheid teruggetrok-
ken en haar vermogen voor ongeveer de helft in onroerende zaken, dat wil zeggen in 
grond en gebouwen, belegd. Slechts een enkel lid van de Vroedschap was nog zakelijk 
bij een textielonderneming betrokken. In de loop van de achttiende eeuw begonnen 
de regenten hun beleggingen in onroerende zaken om te zetten in beleggingen in 
staatsleningen. Deze andere wijze van beleggen stond een vergroting van hun econo-
mische vermogen niet in de weg. In het begin van de achttiende eeuw liet een lid van 
de Vroedschap aan zijn erfgenamen gemiddeld f 100.000 na. Aan het einde van die eeuw 
was dat bedrag tot bijna f 200.000 opgelopen. De militaire krachtsinspanningen in de 
periode van omstreeks 1670 tot het sluiten van de Vrede van Utrecht in 1713 hadden 
een verdubbeling van de staatsschuld van Holland ten gevolge. Het was voor de regen-
ten en hun families erg aantrekkelijk om in staatsleningen te investeren. Zij beheers-
ten het politieke bestel en hadden daarmee de macht om rente en aflossing van de le-
ningen te verzekeren. De regenten belegden als het ware in zichzelf. Meer dan de helft 
van de belastingopbrengsten van Holland moest aan rente op staatsleningen worden 
uitbetaald. Langzamerhand had de staatsschuld van de provincie een zo’n hoog niveau 
bereikt, dat bij verdere stijging betalingsproblemen dreigden. De vraag van regenten 
naar veilige beleggingen bleef sterk en zij gingen daarom ook geld in buitenlandse 
staatsleningen steken.59 Deze defensieve beleggingsstrategie viel ook hun tijdgenoten 
op. De Leidse textielondernemer Jan van Heukelom verweet, zoals eerder aangegeven, 
de regenten en andere rijke burgers, dat zij hun geld liever in risicomijdende staatsle-
ningen, zelfs in buitenlandse, belegden dan te investeren in de eigen textielnijverheid.60

De Leidse stedelijke samenleving bestond, zoals in andere steden, uit een kleine 
bovenlaag van rijke burgers die leefden van hun geld. Dit betekent niet dat alle ge-
fortuneerde burgers tevens regenten waren. Sommige vermogende burgers bleven 
uit eigen beweging buiten het politieke bestel, andere rijken hadden geen goede ver-
standhouding met de regentenfamilies, geen relaties met het stadhouderlijk hof in 
Den Haag of behoorden niet tot de heersende kerk. Onder deze rijke bovenlaag stond 
een middenlaag van de gewone burgerij, waarin een hoger en een lager gedeelte valt 
te onderscheiden. Tot de hogere burgerij behoorden onder andere de fabrikeurs, de 
kooplieden en de beoefenaren van vrije beroepen, tot de lagere de ambachtslieden en 
winkeliers. De meeste leden van de burgerij hadden volledig burgerrecht en waren 
dragers van stedelijke rechten en plichten, zoals het lidmaatschap van de Schutterij 
en van een nering of een gilde.61 Zij waren als zelfstandigen werkzaam en beschikten 
over een bescheiden vermogen. Onder de gewone burgerij stonden de onderste lagen 

59    M.R. Prak, ‘Schrandere republikeinen. De Leidse regenten in de achttiende eeuw’, in: J. Moes & D.J. Noor-
dam (red.), Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leids stadsbestuur, 1200-1795 (Leiden 2003), 63-64.
60    J. van Heukelom, ‘Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de fabrijken en trafijken, welken in ons land, en bijzonder, in 
de Provincie van Utrecht, zijn, best kunnen inrichten tot algemeen voordeel?’, Verhandelingen van het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dl. 1 (1781), 105.
61    Versprille, ‘Het Leidsche poorterschap’, 76-100. Alle in Leiden geboren kinderen en alle met Leidse burgers 
gehuwden die zich in Leiden vestigden, verkregen zonder meer het poorterschap.
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van de stedelijke samenleving, destijds aangeduid met ‘grauw’, ‘gemeen’ of ‘heffe des 
volks’. Tot de onderste lagen van de samenleving behoorden allen, die niet, zoals de 
leden van de burgerij, economisch onafhankelijk waren, maar in loondienst werk-
ten en vaak gedeeltelijk of geheel door de sociale instellingen werden ondersteund. 
De grenzen tussen de verschillende lagen in de stedelijke samenleving waren niet 
scherp en bovendien verschoven zij tijdens perioden van economische bloei of ach-
teruitgang. Op grond van de aantallen bedeelden is reeds vastgesteld, dat in Leiden 
de onderste lagen van de samenleving, door de voortdurende teruggang in de textiel-
nijverheid, vrij omvangrijk waren. De burgers die tot de hogere lagen behoorden, ke-
ken met een mengeling van geringschatting, vrees en achterdocht naar de inwoners 
die tot het ‘grauw’ werden gerekend.62

Hadden de regenten in Leiden en andere steden het alleen voor het zeggen of had-
den de andere lagen in de stedelijke samenleving daarbij ook nog enige invloed? For-
meel gesproken vertegenwoordigde de vroedschap de gehele burgerij van een stad, 
maar in werkelijkheid deelden de regenten de lakens uit en hadden de andere soci-
ale lagen nauwelijks iets in te brengen. Informeel bestonden er wel contacten en wa-
ren er mogelijkheden om enige invloed op het stadsbestuur uit te oefenen. De rijke 
burgers die geen regent waren of konden worden, maar wel tot dezelfde sociale laag 
behoorden, hadden informele mogelijkheden via hun sociale contacten. De gewo-
ne burgers hadden twee mogelijkheden om invloed op het stadsbestuur uit te oe-
fenen: de schutterij en het verzoekschrift. De gewone mannelijke burgers hadden 
schuttersplicht en dienden in de schuttersvendels onder de kapiteins en hun lui-
tenants. Een burgemeester stond als deken aan het hoofd van de schutterij. De ka-
piteins van de schuttersvendels waren regentenzonen met politieke en bestuurlijke 
ambities, zoals hiervoor is aangegeven. In normale tijden gehoorzaamden de schut-
ters aan hun officieren, maar in tijden van crisis dreigden zij met insubordinatie en 
ontwikkelde de schutterij zich tot drager van de politieke verlangens van de gewone 
burgers, zoals in Leiden voor het laatst in 1748 was gebeurd.63 Doorgaans trachtten 
de burgers door middel van het indienen van verzoekschriften invloed op het stads-
bestuur uit te oefenen. Een verzoekschrift, ook wel rekest genoemd, gaf de burger(s) 
de mogelijkheid om zich individueel of gemeenschappelijk met bepaalde verlangens 
tot het stadsbestuur te richten. Het recht om zich met verzoekschriften tot de over-
heid te wenden stond nergens omschreven, het was gewoonterecht. Op de keper be-
schouwd was het toestaan van de uitoefening van dit recht door de gewone burger de 
enige grondslag, waarop de pretentie van de vroedschap als alleenvertegenwoordiger 
van de gehele burgerij berustte.64

De burgers die een verzoekschrift opstelden, riepen vaak de hulp in van een des-
kundige, bijvoorbeeld een advocaat of een notaris. Deze deskundigen wisten tot wel-

62    Van Nierop, ‘Popular participation’, 277-279.
63    M.R. Prak, ‘Burgers in beweging. Ideaal en werkelijkheid van de onlusten te Leiden in 1748’, BMGN 106 
(1991), 365-393. Nederlandsche Jaerboeken, dl. 2 (1748), 823-833; 931-946.
64    Van Nierop, ‘Popular participation’, 284-285; Groenveld & De Jongste, ‘Bestuur en beleid’, 71-72.
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ke autoriteiten de verzoekers zich moesten wenden, waren bedreven in stadhuistaal 
en gebruikten bepaalde standaardformules om bestuurlijke procedures te vergemak-
kelijken. Een verzoekschrift kon de inleiding zijn van een voorgeschreven procedure 
of op eigen initiatief worden opgesteld. De opsteller liet doorgaans het verzoekschrift 
beginnen met de woorden: “Geven met verschuldigde eerbied te kennen”, waarna de 
verzoekers de benodigde onderdanigheid betoonden door zichzelf als “supplianten” 
te betitelen.65 Verzoekschriften konden worden ingediend bij overheidsinstellingen 
op alle niveaus, van dorpsschout tot Staten-Generaal. De inwoners van Leiden richt-
ten hun verzoeken, naar gelang het onderwerp, aan het Gerecht of aan het college 
van Burgemeesters. De verzoekschriften van individuele burgers betroffen onder an-
dere sollicitaties naar functies waar het stadsbestuur zeggenschap over had. Daar-
naast hadden deze individuele verzoekschriften betrekking op het verlenen van toe-
stemming voor bepaalde zaken in verband met huisvesting of beroepsuitoefening, 
bijvoorbeeld het (ver)bouwen van woon- of bedrijfsruimte. De gemeenschappelijke 
verzoekschriften van burgers waren in veel gevallen afkomstig van een gebuurte of 
een gilde, waarin zij waren verenigd. De gebuurten verzochten hoofdzakelijk om het 
uitvoeren van openbare werken, zoals demping van een gracht. De gilden verzochten 
vooral om aanpassing van de gildekeuren, waarbij de instelling van hun gilde was ge-
regeld, om nauwkeurige afgrenzing van hun gilde met andere gilden of om een ver-
bod op invoer uit andere steden om daarmee de concurrentie buiten de poorten te 
houden. De opstellers van gemeenschappelijke verzoekschriften formuleerden daar-
in soms een algemene regeling. Het stadsbestuur nam deze voorstellen vervolgens in 
veel gevallen over. De burgers werkten zo mee aan de wetgeving, maar de beslissings-
bevoegdheid bleef bij de regenten.66

In gewone tijden bleven de verzoeken tot bovenstaande zaken uit het dagelijkse 
leven beperkt, maar in tijden van politieke crisis veranderden inhoud en toon van 
de verzoekschriften. Schutterijen en gilden, de aangewezen organisaties van de ge-
wone burgers, bespraken hun grieven en brachten deze onder woorden in een ver-
zoekschrift. Het opstellen en indienen van verzoekschriften bij de autoriteiten was 
het middel bij uitstek om radicale politieke eisen te formuleren en over te brengen. 
Achter de inleidende frasen van onderdanigheid klonk steeds duidelijker een toon 
van zelfbewustheid door. Verzoekers ontpopten zich als eisers. Voor de initiatiefne-
mers van deze politieke verzoekschriften was het aantal ondertekenaren van groot 
belang. Hoe meer burgers het verzoekschrift ondertekenden, des te krachtiger kon-
den zij hun politieke eisen bij de gezagsdragers naar voren brengen. De aanbieding 
van politieke verzoekschriften kon gepaard gaan met machtsvertoon, zoals demon-
straties en andere acties. Alleen al de dreiging met ongeregeldheden verleende zo’n 
verzoekschrift een buitengewone kracht. In tijden van politieke crisis kon de schut-
terij, zoals gezegd, zich ontwikkelen tot drager van de politieke eisen van de burge-
rij. De schutters dreigden vervolgens niet meer aan de bevelen van de officieren te ge-

65    Van het Franse woord ‘suppliant’ dat smekeling betekent.
66    Groenveld & De Jongste, ‘Bestuur en beleid’, 72-74.
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hoorzamen en de wanordelijkheden te onderdrukken. Het stadsbestuur kon in een 
dergelijke situatie weinig anders meer doen dan aan de eisen tegemoet te komen en 
hopen dat de bui weer overdreef.67 Het hoeft dan ook niet te verbazen, dat in Leiden, 
zoals in andere steden van de Republiek, eerst de Patriotten en vervolgens de Prins-
gezinden poogden om zoveel mogelijk leden van hun gezindheid het politieke be-
stel binnen te loodsen, een zo groot mogelijke greep op de schutterij te krijgen en zo 
doeltreffend mogelijk van verzoekschriften gebruik te maken om met behulp van al 
deze strategieën hun politieke doeleinden zo volledig mogelijk te verwezenlijken.

In de politieke cultuur van destijds was invloed van de onderste lagen van de ste-
delijke samenleving op het stadsbestuur uitgesloten. Het was een onomstotelijke 
grondregel in de gangbare politieke praktijk en theorie, dat inwoners die voor hun 
inkomsten uit loon of uit gelden van sociale instellingen of van particulieren afhan-
kelijk waren, geen deel konden hebben aan de politiek. Toch speelde het ‘grauw’ 
soms, vooral in tijden van politieke crisis, een politieke rol door deelneming aan rel-
len en oproeren.68 Wanneer dergelijke ongeregeldheden plaatsvonden, beschuldig-
den de partijen die op dat tijdstip twistten om de politieke macht elkaar van mis-
bruik van deze volksbewegingen om de verwezenlijking van hun eigen politieke 
doeleinden te forceren. Patriotten en Prinsgezinden volgden dezelfde praktijk. De 
gangbare politieke theorie, waarop deze uitsluiting van de onderste lagen van de ste-
delijke samenleving was gebaseerd, was die van het zogenoemde stedelijk republi-
kanisme, zoals die uit pamfletten en andere geschriften valt te reconstrueren. Dit 
republikanisme verschilt van de huidige democratische beginselen op verschillende 
wezenlijke punten. Het was gegrondvest op het positieve recht, zoals dit in de stede-
lijke constituties was neergelegd en niet op het natuurrecht. De burgers van een stad 
genoten gezamenlijk de rechten van een corporatie, deze rechten kwamen niet toe 
aan individuele burgers. Deze rechten waren daarnaast voorbehouden aan de bur-
gers van een bepaalde stad. Alleen de burgers in een stad genoten deze rechten in vol-
le omvang. De inwoners zonder burgerrecht, waaronder ‘de heffe des volks’, waren 
hiervan uitgesloten. Het stedelijk republikanisme sloot daarmee iedereen van bui-
ten de stad en grote groepen binnen de stad van deze rechten uit. In deze denkwijze 
paste het eveneens om het bestuur van een stad over te laten aan een kleine elite, die 
beperkt toegankelijk was en niet door één man werd overheerst, de regentenaristo-
cratie. Onder invloed van de democratische Patriotten zou dit stedelijk republikanis-
me, waarin de particuliere belangen van bepaalde groepen in een stad hoger dan het 
algemeen landsbelang werden gesteld, langzamerhand veranderen in een patriots re-
publikanisme als grondslag voor een nieuw landelijk politiek bestel.69

67    Van Nierop, ‘Popular participation’, 288-290. M.R. Prak, ‘Gilden, schutterijen en andere vormen van bur-
gerlijke invloed’, in: L.A.C.J. Lucassen & W.H. Willems, Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (Amsterdam 
2009), 72-78.
68    Van Nierop, ibidem, 278-279.
69    Van Nierop, ibidem, 280-281; S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Am-
sterdam 1995), 258, 284 e.v.; Idem, ‘De sprong naar ’95. Van Patriots naar Bataafs republikanisme’, DAE 28 (1996), 
39-46; J.J. Kloek & W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (’s-Gravenhage 2001), 143-163.
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De theorie van het stedelijk republikanisme diende vooral in tijden van crisis als 
theoretische grondslag om collectieve acties te voeren. De organisaties van de bur-
gerij, de schutterij in het bijzonder, maakten zich dan sterk voor de handhaving van 
de rechten en voorrechten van de burgers die van buiten af of van binnen uit werden 
bedreigd. Patriotten en Prinsgezinden hebben allebei van de theorie van het stede-
lijk republikanisme gebruik gemaakt in hun streven om hun politieke doeleinden 
te verwezenlijken. De ‘aristocratische’ Patriotten verzetten zich op grond van deze 
theorie tegen het stadhouderlijk stelsel, omdat de invloed van de stadhouder bij be-
noemingen inbreuk maakte op de stedelijke autonomie. De ‘democratische’ Patriot-
ten keerden zich eveneens tegen de invloed van de stadhouder, maar op grond van 
diezelfde theorie ook tegen de stedelijke regentenaristocratieën die zich tot vrijwel 
ondoordringbare oligarchieën hadden ontwikkeld. Een dergelijke ‘familieregering’ 
van een nagenoeg gesloten groep ‘gezetenen’ maakte, zoals hiervoor uiteengezet, 
immers de toetreding van ‘buitenstaanders’ tot het stadsbestuur praktisch onmoge-
lijk. In hun verzet tegen de stadhouder waren beide groepen Patriotten eensgezind, 
maar al spoedig liepen hun belangen uiteen en voelden de ‘aristocratische’ Patriot-
ten zich steeds ongemakkelijker bij hun ‘democratische’ medestanders. De Prinsge-
zinden deden eveneens een beroep op de theorie van het stedelijk republikanisme 
om de historisch gegroeide staatsinstellingen te handhaven en te versterken. Dit re-
publikanisme diende in hun visie niet als grondslag voor collectieve acties, maar als 
bindende kracht voor de gehele stedelijke samenleving. De Patriotten stonden op 
ditzelfde standpunt, maar verschilden met de Prinsgezinden van mening, doordat 
zij daarbij het stedelijk bestuur wilden zuiveren van ingeslopen misstanden. Zij ver-
langden in het begin slechts een hervorming van de stadsbesturen, waarbij de aloude 
rechten van de burgerij zouden worden hersteld. De macht die van lieverlee in han-
den van enkele regentenfamilies was geraakt, moest aan hen worden ontnomen en 
aan de invloed van de stadhouder en zijn hof in Den Haag moest een einde worden 
gemaakt. Aanvankelijk richtten de Patriotten, ook de Leidse, zich dan ook op herstel, 
maar gaandeweg stuurden zij aan op renovatie en tenslotte streefden zij naar volledi-
ge nieuwbouw van het bestuur van de stad, de provincie en de Republiek.70

70    Van Nierop, ‘Popular participation’, 283-284, 290; Klein, Patriots republikanisme, 252-253.
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6  Belangengroepen en  
belangenorganisaties

De drie middeleeuwse parochiekerken van Leiden waren buiten de stad al vanuit de 
verte te zien. De Pieterskerk, de Hooglandse kerk en de toren van de Vrouwekerk sta-
ken hoog boven de omringende bebouwing uit. De twee eerstgenoemde kerkgebou-
wen domineren samen met de zeventiende-eeuwse Marekerk nog steeds de Leidse 
binnenstad. De Vrouwekerk is op een muurgedeelte na omstreeks 1820 afgebroken. 
De kerkgebouwen laten zien, dat er naast het stadsbestuur ook andere organisaties 
in Leiden activiteiten ontplooiden en dat daarvan de kerkelijke zeer belangrijk wa-
ren. Na de Reformatie kwamen de grote kerkgebouwen in handen van de calvinisten.1 
Zij vormden de ‘Nederduits Gereformeerde Kerk’, ook wel de publieke of heersende 
kerk genoemd. Anderstalige calvinisten verenigden zich in de Duitse, de Engelse en 
de Waalse kerkelijke gemeenten. Er bestond alleen een verschil in taal, niet in de ver-
kondigde leer. Door het afnemen van het aantal buitenlandse nieuwkomers en het 
opgroeien van nieuwe generaties die de taal van de gevestigden gingen spreken, ver-
dween de Duitse gemeente, slonk de Engelse tot een kleine groep en kromp de Waal-
se sterk in.2 Johannes le Francq van Berkheij schreef omstreeks 1775 over de integratie 
van de Franstaligen in de Leidse samenleving: “Deeze geherbergde Vlugtelingen heb-
ben, ondertusschen, als wettige Hollanders geburgerd zijnde, geene geringe vermen-
ging onder onze Natie te wege gebragt, en waarschijnlijk nergens meer dan in de Stad 
Leiden, die door den toevloed deezer Vreemdelingen merkelijk vergroot is. (…) En ’t 
is bekend, dat ’er, om van eenige voornaame Leden niet te spreken, verscheiden on-
der de bedeeling en bezorging der Walsche Gemeenten voorkomen, die nauwelijks 
een woord goed Fransch verstaan, en die geheel en al in Hollanders veranderd zijn”.3

1    De parochiekerken werden gesloten op 7 juli 1572. De eerste gereformeerde kerkdienst vond plaats in de 
Vrouwekerk op 20 juli 1572 en in de Pieterskerk op 5 oktober 1572. J.M.Ch. Verbij-Schillings, ‘Kerk en cultuur’, 
in: R.C.J. van Maanen (hfd. red.) & J.W. Marsilje (red.) Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, dl. 1 (tot 1574) 
(Leiden 2002), 153-159, 177-178.
2    De Duitse gemeente heeft bestaan van 1644 tot 1736. De gemeente kwam bijeen in een nieuw gebouwde 
kerk, de latere Bethlehemskerk, aan de Lammermarkt. Dit kerkgebouw wordt nu voor andere doeleinden ge-
bruikt. De Engelse gemeente heeft bestaan van 1609 tot 1807. Het kerkgebouw, de kapel van het Bagijnhof, 
werd bij de Universiteitsbibliotheek gevoegd. De Waalse gemeente, opgericht in 1584, slonk van ongeveer 5000 
leden in 1700 tot 575 leden in 1795. De gemeente verhuisde in 1818 van de te groot geworden Vrouwekerk naar 
de huidige Waalse kerk, de kapel van het Catharinagasthuis, aan de Breestraat. S.J. Fockema Andreae, ‘Uit de 
geschiedenis van de Waals-Hervormde Kerk te Leiden’, LJ 47 (1955), 120, 124-125.
3    J. le Francq van Berkheij, Natuurlyke Historie van Holland, dl. 3, 1e stuk (Amsterdam 1776), 422-423.
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In de schaduw van de Pieterskerk staat het kerkgebouw van de Doopsgezinde ge-
meente, verscholen achter de bebouwing, aan de Pieterskerkstraat. Niet ver van de 
Hooglandse kerk bevindt zich achter de huizen van de Hooglandse Kerkgracht het 
kerkgebouw van de Lutherse gemeente. Deze twee kleine kerkgebouwen zijn he-
den ten dage overgebleven van de elf schuilkerken die in de achttiende eeuw over de 
stad verspreid lagen. De Remonstrantse gemeente bezat een kerkgebouw achter de 
Hooglandse Kerkgracht.4 De Rooms-Katholieken, die uit hun kerken, kloosters en 
kapellen waren verdreven, beschikten omstreeks 1720 over acht schuilkerken. Een 
van de acht, in de wandeling de ‘Mon Père’ genoemd, werd door Franstalige gees-
telijken bediend. De schuilkerk van de Jezuïeten aan de Schoolsteeg werd in 1708 
op last van het stadsbestuur gesloten en pas na 1795 weer opengesteld.5 De Oud-Ka-
tholieken, die zich in 1723 van de ‘moederkerk’ hadden losgemaakt, behielden hun 
schuilkerk aan de Hooigracht.6 De Joodse gemeente stichtte in 1723 de nu nog be-
staande synagoge aan het Levendaal.7 De kerkgenootschappen buiten de heersende 
kerk werden in de Republiek niet vervolgd, maar gedoogd. Zij mochten geen in het 
oog vallende kerkgebouwen oprichten en hun diensten mochten niet openbaar zijn. 
Hun aanhangers konden geen publiek ambt bekleden. Zij konden overigens hun 
gang gaan als zij maar niet in het openbaar aan de aanhangers van de heersende kerk 
aanstoot gaven. Iedereen in de stad wist waar de verschillende schuilkerken waren 
gelegen. Hun bestaan was, gezien de toeloop, moeilijk verborgen te houden. Op ver-
schillende stadsplattegronden waren de kerkgebouwen ingetekend, zodat ook van 
buiten komende belangstellenden de weg ernaar toe gemakkelijk konden vinden.8

De reizigers uit het buitenland die Leiden aandeden en daarover hun indrukken 
neerschreven, zagen slechts de uiterlijke tolerantie en de ogenschijnlijke harmonie 
waarin de verschillende godsdienstige groeperingen samenleefden. Zij hadden ech-
ter meestal geen weet van de belangentegenstellingen die er wederzijds tussen de 
groeperingen en tussen sommige groeperingen en de stedelijke overheid bestonden 
en de onderlinge strubbelingen die af en toe naar buiten kwamen. De hierboven ge-
noemde godsdienstige groeperingen waren goed georganiseerd en voldeden aan de 
kenmerken die Tilly in zijn theorie van de collectieve actie aan het bestaan van orga-
nisaties aangeeft, namelijk de aanwezigheid van twee bestanddelen: categorieën en 
netwerken.9 De leden van de godsdienstige organisaties vormden afzonderlijke ca-
tegorieën en onderscheidden zich van elkaar door gemeenschappelijke kenmerken. 

4    P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, dl. 3 (’s-Gravenhage 1916), 26, 136-138. De Remonstranten verhuis-
den in 1970 naar de Doopsgezinde kerk, waarna hun eigen kerkgebouw werd afgebroken.
5    Rooms-Katholieke schuilkerken (staties) stonden aan de Bakkersteeg, het Utrechtse Veer, de Haarlemmer-
straat (‘Mon Père’), de Kuipersteeg, de Appelmarkt, de Sint-Jorissteeg en de Schoolsteeg. Deze kerkgebouwen 
zijn in de eerste helft van de 19e eeuw verdwenen. J.C. van der Loos, ‘Een missieverslag van den aartspriester Ten 
Hulscher in 1807’, Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 41 (1923), 278-279.
6    De Oud-Katholieke schuilkerk is afgebroken in 1926. Het interieur is bewaard gebleven (sm ‘De Lakenhal’).
7    De synagoge is verbouwd in 1762. De meeste leden waren Hoogduitse (Asjkenazische) Joden.
8    Zie o.a. de plattegrond van Leiden (1762) in: S. Groenveld, R.C.J. van Maanen & W.E. Penning, Historische plat-
tegronden van Nederlandse steden, dl. 7, Leiden (Lisse 1997), kaart 13, nrs. 18, 19, 20 en 21.
9    Ch. Tilly, From mobilization to revolution (Reading, Mass. etc. 1978), 62-65. Zie verder hoofdstuk 3.
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Buitenstaanders hadden eveneens oog voor deze kenmerken, maar vatten deze niet 
altijd positief op, getuige het grote aantal schimpnamen, zoals geus, paap, menist, 
arminiaan en smous, om er maar enkele van te noemen. Binnen deze organisaties 
voelden hun leden zich niet alleen geestelijk verbonden, maar bestonden er ook on-
derling velerlei persoonlijke en zakelijke banden. Het was op z’n zachtst gezegd on-
gewoon om een ‘gemengd’ huwelijk met iemand van buiten de eigen godsdienstige 
groepering aan te gaan.10 Twee geloven op een kussen kon alleen maar tot problemen 
leiden, om te beginnen met conflicten over de religieuze opvoeding van de toekom-
stige kinderen. Overgang van de ene naar de andere godsdienstige groepering was 
niet onmogelijk en kwam ook wel voor, maar men deed er alles aan om dit tegen te 
gaan. Zo’n ‘bekering’ leidde vaak niet alleen binnen de familie, maar ook tussen de or-
ganisaties tot wrijvingen en soms tot conflicten, waarbij men elkaar over en weer van 
het winnen van zieltjes beschuldigde. Overheidsmaatregelen maakten het sluiten 
van ‘gemengde huwelijken’, vooral tussen protestanten en katholieken, moeilijker.11

10    B.J. Kaplan, ‘Intimate negotiations. Husbands and wives of opposing faiths in eighteenth-century Holland’, 
in: C.S. Dixon, D. Freist & M. Greengrass (ed.), Living with religious diversity in Early-Modern Europe (Farnham – Bur-
lington 2009), 225-227.
11    Zie over maatregelen van de overheid tegen huwelijken tussen leden van de heersende kerk en Rooms- 
Katholieken: D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 
17de- en 18de-eeuwse gezinsleven (Assen 1982), 132-135; Kaplan, ‘Intimate negotiations’, 226, noot 3.

Afb. 9 Pieterskerkgracht met achter de huizenrij de Doopsgezinde kerk. Tekening door J. Timmermans 1788. RAL, PV 
24320.
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Bij de belangen van godsdienstige organisaties denkt men vaak alleen aan die op 
geestelijk gebied, maar minstens zo belangrijk zijn, zowel nu als toen, de materiële 
belangen. De theorie van de collectieve actie beziet het begrip belang vooral als mate-
rieel belang en legt minder nadruk op levensovertuiging en wereldbeschouwing. Til-
ly vat beide soorten belangen samen onder het begrip ‘programma’.12 Een van de be-
langrijkste punten in het ‘programma’ van iedere godsdienstige organisatie was het 
instandhouden en liefst uitbreiden van het aantal leden. Hiertoe stonden verschil-
lende middelen ter beschikking. De voornaamste daarvan waren de kerkelijke zorg 
voor armen, wezen, bejaarden en zieken. Een ander middel was het geven van (gods-
dienst)onderwijs om nieuwe generaties in de leer van de betreffende organisatie tot 
volwaardige leden op te leiden. De heersende kerk was op al deze punten in het voor-
deel. Na de Reformatie waren de kerkelijke goederen in handen van het stadsbestuur 
gekomen, die ze voor de heersende kerk aanwendde. Hieruit werden onder andere de 
personeelsleden van deze kerk betaald en de financiële middelen voor de kerkelijke 
sociale zorg geput. Naast deze vaste inkomsten uit de kerkelijke goederen ontving de 
kerk lopende inkomsten, zoals de opbrengsten van collectes, schenkingen, erfenissen 
en legaten. In Leiden werkten de heersende kerk en het stadsbestuur nauw samen op 
het gebied van de armenzorg, met name in het Huiszittenhuis.13 Het bestuur van deze 
instelling, die de thuiswonende armen ondersteunde, bestond uit acht regenten, be-
noemd door het Gerecht, en zes diakenen van de heersende kerk. Het teruglopen van 
de inkomsten en de verminderde zendingsdrang leidden in de loop van de achttiende 
eeuw tot het toestaan aan andere godsdienstige organisaties dan de heersende kerk 
om instellingen voor onderwijs en sociale zorg op te richten.14 De armbesturen van 
iedere organisatie zagen er nauwkeurig op toe, dat de ondersteuning uitsluitend ten 
goede kwam aan trouwe kerkleden die in kommervolle omstandigheden leefden.

De heersende kerk was plaatselijk, regionaal en provinciaal georganiseerd. Aan het 
hoofd van de plaatselijke gemeente stond de kerkenraad. In Leiden bestond de Grote 
Kerkenraad uit twaalf predikanten, waaronder twee hoogleraren theologie, veertien 
ouderlingen en zes diakenen met een predikant als voorzitter. Leiden vormde een 
ring, een kerkvergadering op stedelijk niveau. Deze stedelijke ring vormde samen 
met twee ringen van het omliggende platteland de classis Leiden en Neder-Rijn-
land.15 De classis, een regionale kerkvergadering, kwam vier maal per jaar bijeen en 

12    Tilly, From mobilization to revolution, 59-62; Ch. Tilly & S. Tarrow, Contentious politics (Boulder, Col.-London 2006), 
5. Zie ook hoofdstuk 3.
13    R. Sluiter & A. Schmidt, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, in: R.C.J. van Maanen (hfd. red.) 
& S. Groenveld (red.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, dl. 2 (1574-1795) (Leiden 2003), 119-120; A.M. 
Groos & E.T. van der Vlist, Van Barbaragasthuis tot De Bakkerij. Zes eeuwen sociale zorg aan de Oude Rijn in Leiden (Leiden 
2001), 22-23.
14    De Lutherse gemeente stichtte een school (1714) en een wees- en oude liedenhuis (1719). De Rooms-Katho-
lieken kregen in 1737 toestemming voor een armbestuur, dat door een lid van de heersende kerk werd beheerd. 
Zij kregen pas in 1760 toestemming voor een jongensweeshuis, een meisjesweeshuis en een tehuis voor oude 
lieden. Zie voor een overzicht van de armbesturen: G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-
1854 (Hilversum 1994), 160.
15    L. Knappert & A.A. Beekman, De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18e eeuw [P.J. Blok 
(red.) Geschiedkundige atlas van Nederland, dl. 13] (’s-Gravenhage 1927), 11 (tekst).

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   107 25-03-14   10:21



108 6 belangengroepen en belangenorganisaties 

bestond uit de afgevaardigden van de gemeenten, vertegenwoordigd door de predi-
kant en een ouderling. Boven de verschillende classes stond de provinciale synode. 
Deze kerkvergadering bestond uit de afgevaardigden van de classes en kwam jaarlijks 
bijeen. De kerkelijke indeling betekende overigens niet, dat de stedelijke overheid 
de kerkelijke organisatie ongemoeid liet. Integendeel, het stadsbestuur had de heer-
sende kerk stevig in zijn greep. De kerkgebouwen waren eigendom van de stad en de 
kerkelijke gemeente had slechts een gebruiksrecht. De kerkmeesters, onder voorzit-
terschap van een lid van de Vroedschap, beheerden de kerkelijke goederen en legden 
daarover tegenover de Vroedschap rekening en verantwoording af. In de Leidse Grote 
Kerkenraad hadden meestal enkele leden van de Vroedschap zitting. Bij predikants-
benoemingen stelde dit college een nominatie van drie kandidaten op, waaruit het 
Gerecht er een koos. Hierbij werd erop gelet dat de predikanten gelijkelijk over de 
gematigde en orthodoxe richting waren verdeeld. Toezichthouders en bemiddelaars 
tussen het stadsbestuur en de kerkenraad waren twee zogenoemde commissarissen 
politiek, eveneens leden van de Vroedschap. Dit toezicht achtte het stadsbestuur zo 
belangrijk, dat deze functies meestal door oud-burgemeesters werden bekleed. De 
commissarissen woonden de vergaderingen van de Grote Kerkenraad bij en vergezel-
den de afgevaardigden naar de regionale en provinciale kerkvergaderingen.16

Aan het hoofd van de Lutherse, Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten stond 
eveneens een kerkenraad, bestaande uit ouderlingen met een predikant als voorzit-
ter. Daarnaast fungeerde een college van diakenen of armbestuur.17 De stedelijke 
overheid had minder greep op deze kleine protestantse kerkgenootschappen, maar 
als zij bepaalde grenzen overschreden, waren vertegenwoordigers van de heersende 
kerk er snel bij om de overheid op haar taken op dit punt te wijzen. De Joodse Ge-
meente kende volgens ditzelfde model een raad met een rabbijn als voorzitter en een 
armbestuur. De Staten van Holland hadden per plakkaat het katholicisme en alle 
uitingen daarvan verboden, maar de uitgevaardigde regels waren moeilijk te hand-
haven. Oogluikend werd aan Rooms-Katholieken toegestaan hun godsdienst uit te 
oefenen, als zij maar geen aanstoot gaven en aan de schout de zogenoemde recogni-
tiegelden betaalden.18 Voor de toelating van nieuwe geestelijken en voor veranderin-
gen aan de gebouwen van hun schuilkerken was toestemming van het stadsbestuur 
vereist. Na de Reformatie werd de Republiek een missiegebied. De geestelijken wa-
ren formeel missionarissen, maar in feite fungeerden zij als pastoors. In grotere pa-
rochies werden zij bijgestaan door een kapelaan. Deze lagere geestelijken stonden 
na 1723 onder leiding van een aartspriester die een district bestuurde. De aartspries-

16    M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985), 55-56.
17    Bij de Doopsgezinden leidde vermindering van hun aantal in de loop van de 18e eeuw tot samenvoeging 
van het college van ouderlingen en het college van diakenen. L.G. le Poole, Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven 
onder de Doopsgezinden, ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden (Leiden 1905), 124-125, 130-131.
18    De vaste recognitiegelden bedroegen f 1.200 (in 1773 verminderd tot f 900 en in 1776 tot f 400) per jaar, te 
betalen in drie termijnen. Bij bepaalde gelegenheden moest extra worden betaald, bijvoorbeeld bij de toelating 
van een nieuwe geestelijke. M.A. Haitsma, De Rooms-Katholieken te Leiden van ongeveer 1650 tot de tweede helft van de acht-
tiende eeuw (Amersfoort 1977), 7, 11.
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ters stonden op hun beurt onder supervisie van de pauselijke gezant in Brussel. De 
Rooms-Katholieke Kerk was geen door de overheid erkende godsdienstige organisa-
tie, bezat geen rechtspersoonlijkheid en kon daardoor geen zaken in eigendom heb-
ben. Vermogende leden zetten daarom de schuilkerken op hun eigen naam. In de 
praktijk traden meestal twee vooraanstaande Rooms-Katholieken als kerkmeesters 
op. Zij hielden als vertegenwoordigers van een officieel niet bestaande organisatie 
contact met het stadsbestuur. Gedogen kende zo zijn gradaties.

Hoe lagen omstreeks 1775 de verhoudingen tussen de ledenaantallen van de ver-
schillende kerkelijke organisaties in Leiden en hoe ontwikkelden deze zich in de twin-
tig jaar daarna? Het aantal leden per kerkgenootschap en de verhoudingen tussen de 
aantallen leden van de verschillende kerkgenootschappen onderling is voor de perio-
de 1775-1795 helaas niet nauwkeurig vast te stellen, omdat gegevens hierover niet be-
schikbaar zijn. Dat is pas mogelijk aan de hand van de volkstelling volgens godsdien-
stige gezindte, gehouden in 1809. Het totale aantal inwoners van de stad in 1795, bijna 
31.000, verschilde niet zo veel met dat in 1809, toen 29.845 zielen werden geteld. Hier-
van behoorden 72,6 % tot de Nederlands-Hervormden, de vóór 1795 heersende kerk, 
en 22,8 % tot de Rooms-Katholieken. De overige gezindten vielen daarbij in het niet. 
De Lutheranen telden slechts 2,9%, de Israëlieten 0,8%, de Remonstranten 0,4% en de 
Doopsgezinden ook ongeveer 0,4% van het totaal aantal zielen. Het aantal Oud-Ka-
tholieken was zo klein, dat het nauwelijks meer in een percentage valt uit te drukken. 
In de stad kwamen geen onkerkelijken voor.19 Vergeleken met de andere grote steden 
in de provincies Holland en Utrecht telde Leiden in verhouding veel Nederlands-Her-
vormden. In Den Haag, Rotterdam en de stad Utrecht kwamen zij niet verder dan tot 
even boven de 60%, in Haarlem tot 55% en in Amsterdam tot 50% van de getelde bevol-
king.20 De aantallen en percentages van 1809 zijn niet zonder meer terug te projecte-
ren op de verhoudingen tussen 1775 en 1795. Toch kan men veilig aannemen dat in 
deze periode iets minder dan drie kwart van de inwoners van Leiden zich tot de Her-
vormden van de heersende kerk en ongeveer een vijfde zich tot de Rooms-Katholie-
ken rekende. De geringe aantallen Doopsgezinden en Remonstranten verhinderden 
overigens niet, dat zij een belangrijke rol in de Patriottenbeweging hebben gespeeld. 

Aan de rand van het religieuze leven in Leiden bestonden groeperingen, die naar 
hun aard zelf geen kerkgenootschappen waren en daarom niet in de bovenstaande 
cijfers zijn terug te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de collegianten en de vrijmet-
selaren. Zij hadden als gemeenschappelijk kenmerken dat hun leden tevens lid van 
één van de hierboven genoemde godsdienstige organisaties waren en dat zij vrijwil-
lig konden toetreden. De belangen van de leden van deze twee groeperingen lagen 

19    D.J. Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen’, in: Leiden, dl. 2 (Leiden 2003), 45-46; J.A. de Kok, Nederland 
op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden, 
1580-1880 (Assen 1964), 203, 310, 467.
20    Verhouding Nederlands-Hervormden/Rooms-Katholieken in afgeronde percentages: Den Haag: 61,3/26,7; 
Rotterdam: 60,7/27,2; Utrecht: 60,8/32,4; Haarlem: 55,0/33,3; Amsterdam: 50,6/20,9. In deze laatste stad woon-
den aanzienlijke minderheden Lutheranen (16,5%) en leden van de Joodse gemeente (10,6%). De Kok, Nederland op 
de breuklijn Rome-Reformatie, 305, 317, 325, 328, 347.
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grotendeels op geestelijk gebied, al werden de materiële belangen niet geheel ver-
waarloosd. Vanaf de jaren ’20 van de zeventiende eeuw kwamen protestanten buiten 
kerkelijk verband bijeen in zogenoemde colleges, ook in Leiden. Deze zogenoemde 
collegianten streefden naar een innerlijk ondogmatisch geloof en hadden hun re-
ligieus centrum in het nabijgelegen Rijnsburg.21 Het merendeel van hen behoorde 
tot de vrijzinnige Doopsgezinden en Remonstranten. De bloei van deze beweging 
was in achttiende eeuw al voorbij. Een geheel ander soort organisaties waren de lo-
ges van vrijmetselaren, waartoe alleen mannen konden toetreden. Vrijmetselarij is 
geen geloof, maar een levensovertuiging waarbij de leden vrij zijn om hun eigen ge-
loof te belijden. De Leidse vrijmetselaarsloge ‘La Vertu’, opgericht in 1757, bestaat tot 
op de dag van vandaag.22 De vrijmetselarij had in de tweede helft van de achttiende 
eeuw een grote aantrekkingskracht op studenten.23 Op grond van de ledenlijst is niet 
aan te tonen dat Patriotten of Prinsgezinden waren oververtegenwoordigd. Naast ‘La 
Vertu’, de enige erkende loge, ontstonden er verschillende imitatieloges. Voor zo-

21    J.W. Buisman, ‘Kerk en samenleving’, in: Leiden, dl. 2 (Leiden 2003), 136-137; J.C. van Slee, De Rijnsburger col-
legianten. Geschiedkundig onderzoek (Haarlem 1895), 177-184.
22    Aanvankelijk bestonden er twee erkende loges, die in 1770 zijn samengegaan. De loge ‘La Vertu’ is een van 
de oudste (nr. 7) van Nederland. De andere Leidse loge, ‘L’Age d’Or’, is heropgericht in 1963 (nr. 235). M.J.M. de 
Haan, ‘De eerste vijftig jaar’, in: idem (red.), La Vertu 1757-2007. Een loge in Leiden (Purmerend 2007), 21-35.
23    Zie de ledenlijst in: J.P. Trap, De oudste vier reglementen der Loge La Vertu (Leiden 1886) (ral lb 78371).

Afb. 10 Doopsgezinde kerk, interieur. Tekening door J. Timmermans 1788. RAL, PV 24321.
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ver bekend waren dit ‘Serenitatis omen’ (Teken van Helderheid), behorend tot de 
Orde der Vrije Timmerlieden, en drie imitatieloges waarvan vrijwel uitsluitend stu-
denten lid waren. Deze laatste droegen de romantisch klinkende dubbele namen ‘Le 
Philantrope’ of ‘L’Infanterie des Cinq Sabres’, ‘La Valeur’ of ‘La Chevallerie des Cinq 
Épées’ en ‘L’Amitié Fraternelle’ of ‘L’Artillerie des Six Couteaux de la Chasse’.24 De loge 
‘La Vertu’ besloot hierop dat voortaan ieder nieuw lid een belofte moest afleggen, dat 
hij geen lid was van de ‘Vrije timmerlieden’ of een andere imitatieloge. Als hij lid was 
geweest, moest hij beloven zich voortaan verre van hun bijeenkomsten te houden.25

De ambachtsgilden, kortweg de gilden, waren belangengroepen bij uitstek. Hier 
stond de materiële belangenbehartiging hoog in het vaandel. Oorspronkelijk wijd-
den de gilden zich niet alleen aan materiële, maar ook aan geestelijke belangen. Na 
de Reformatie bleef van de laatstgenoemde niet veel meer dan de naam van de be-
schermheilige behouden. Hun voornaamste doelstelling was het behartigen van de 
economische belangen van de aangesloten vakgenoten tegenover mededingers bin-
nen en buiten de stadsmuren. Het is duidelijk, dat een gilde een belangengroep was 
in de zin van de theorie van de collectieve actie. Gilden waren door de plaatselijke 
overheid erkende organisaties waarvan alle leden zelfstandig hetzelfde beroep uitoe-
fenden en waarvan het lidmaatschap door diezelfde overheid verplicht was gesteld.26 
Tussen de gilden onderling bestonden soms grote verschillen. Er is een grove verde-
ling te maken tussen gilden die zich toelegden op het vervaardigen van producten en 
gilden op het gebied van handel, vervoer, dienstverlening en andere activiteiten.27 De 
grote bloei van de stad deed het aantal gilden in Leiden van 34 in 1650 toenemen tot 
65 in 1700. Dit laatste aantal bleef gedurende de gehele achttiende eeuw ongeveer ge-
lijk. Leiden zat hiermee boven het gemiddelde van 50 gilden per stad.28 Hierbij moet 
worden aangetekend, dat door de economische teruggang enkele gilden nog slechts 
in naam bestonden en geen leden meer hadden, zoals het linnenweversgilde en het 
zeilmakersgilde. Sommige gilden waren erg klein, zoals het hoedenmakersgilde met 
slechts vijf en het vlasverkopersgilde met nog maar zeven leden. Het grootste gilde 
was het kleermakersgilde dat meer dan 500 leden telde, waarvan ruim 400 vrouwen.29 
Deze cijfers laten echter niet zien of alle leden even actief in hun beroep werkzaam 
waren. Het economisch leven van de stad werd niet in volle omvang door de gilden 
beheerst. In Leiden viel een groot gedeelte van de textielnijverheid buiten de gilden, 

24    M. van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen 2005), 353. 
25    Besluit van loge ‘La Vertu’, 19 januari 1776, in: Trap, De oudste vier reglementen der Loge La Vertu.
26    B. de Vries e.a., ‘Het economisch leven’, in: Leiden, dl. 2 (Leiden 2003), 99. Voor andere definities: P. Lourens & 
J.M.W.G. Lucassen, ‘De oprichting en ontwikkeling van ambachtsgilden in Nederland (13de-19de eeuw)’, in: C. Lis 
& H. Soly (eds.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen (Brussel 1997), 43-44, 59; WNT, dl. 9 (’s-Gravenhage-
Leiden 1913), 2353-2357; P.J. Blok, ‘De gilden’, in: S.D. van der Veen (red.), Uit onzen bloeitijd. dl. 2 (Baarn 1910), 4.
27    Een lijst van groepsgewijs gesorteerde gilden in: Leiden, dl. 2 (Leiden 2003), 100-101. M.R. Prak, ‘Craft guilds 
in North-Western Europe’ (paper) (Utrecht 2006), 1.
28    B. de Vries e.a., ‘Het economisch leven’, 102; Lourens & Lucassen, ‘Ambachtsgilden’, 52.
29    N.W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, dl. 2 (’s-Gravenhage 1939), 866-867; B. de Vries e.a., 
ibidem, 104. De tellingen zijn gemaakt op grond van de eedaflegging in 1788.
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omdat deze in een ander soort corporaties, de neringen, was georganiseerd. In een 
aantal andere bedrijfstakken bestond geen gilde en dan waren er nog de vrije beroe-
pen en de overheidsdienaren. In de periode 1775-1795 was naar schatting ongeveer 
85% van de werkende bevolking lid van een gilde.30

Ieder gilde bestond uit meesters, knechten of gezellen en leerlingen. De mees-
ters benoemden uit hun midden het gildebestuur, dat bij de meeste gilden uit een 
deken en twee hoofdmannen bestond. Het stadsbestuur moest deze benoeming 
goedkeuren. De gilden stelden regels op voor hun leden en voor de door de leden 
vervaardigde goederen en verleende diensten. Deze regels werden door het gilde 
uitgevaardigd na verkregen toestemming van het stadsbestuur. Concurrentie van 
buiten de stad werd zoveel mogelijk tegengegaan. Om volwaardig lid van het gilde 
te worden moest een aspirant poorter van de stad zijn, een meesterproef afleggen en 
meestal een entreegeld aan het gilde betalen. Vervolgens kon hij zich als zelfstandig 
meester vestigen. De meesterproef was een belangrijk middel om de kwaliteit van de 
door de leden geleverde producten en diensten te handhaven. Hiervoor bestond bij 
de meeste gilden een praktijkopleiding, die de leerlingen via het stadium van gezel 
voorbereidde op het meesterschap. Om voor alle leden van een gilde een gepast inko-
men te garanderen, stelden sommige gilden een maximum voor de omvang van een 
bedrijf vast. Als een gilde, gezien de stagnerende afzet, te veel leden telde, dan stelde 
het bestuur een ledenstop in. De gilden inspecteerden niet alleen de kwaliteit, maar 
ook de wijze van werken en de voorraad producten.31 Het gildebestuur beslechtte de 
geschillen binnen het gilde.32 In Leiden hadden de gilden geen politieke macht van 
betekenis, maar helemaal zonder invloed waren zij ook niet. Deze invloed kwam tot 
uiting door het opstellen en indienen van verzoekschriften aan het stadsbestuur. 
Vergeleken met de Schutterij en de neringen was de invloed van de gilden echter 
gering. De stedelijke overheid oefende in zo verregaande mate controle over de gil-
den uit, zoals hiervoor is aangegeven, dat deze weinig hadden in te brengen. Al-
leen op hun vakgebied konden zij voorstellen doen en verzoekschriften indienen.33

De textielneringen, kortweg de neringen, waren de belangenorganisaties die in Lei-
den vrijwel de gehele textielnijverheid beheersten.34 In de bloeiperiode waren het er 
zeven, de lakennering, de saainering, de baainering, de fusteinnering, de warpnering, 
de greinnering en de rasnering, die alle over een hal beschikten. Deze neringen wa-
ren hoofdzakelijk georganiseerd op basis van de soort grondstof die zij gebruikten 

30    B. de Vries e.a., ibidem, 102-103.
31    Ibidem, 103-104.
32    A.P.B. van Meeteren, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw 
(Hilversum 2006), 68-72 (glazenmakers), 76-80 (chirurgijns, collegium chirurgicum), 83-88 (apothekers, colle-
gium pharmaceuticum) en 92-95 (doodbidders).
33    In Oost-Nederland hadden de gilden over het algemeen iets meer ruimte. In Deventer speelden deze orga-
nisaties een rol bij de mobilisering van zowel Patriotten als Prinsgezinden. W.Ph. te Brake, Regents and rebels. The 
revolutionairy world of an eighteenth-century Dutch city (Cambridge, Mass.-Oxford 1989), 57-58, 75-80, 83-84, 123-124.
34    De betekenis van ‘nering’ in de zin van een bepaalde organisatievorm voor een bedrijfstak is niet in het WNT 
vermeld. Het gelijkstellen van nering met gilde door sommige schrijvers is in dit verband onjuist.
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en de soort textiel die zij vervaardigden.35 Vanaf het einde van de zestiende eeuw had 
de stedelijke overheid de neringen ingesteld, om bepaalde bedrijfstakken binnen de 
textielnijverheid in één organisatie te concentreren. Neringen kwamen ook in andere 
steden en bedrijfstakken wel voor, maar nergens zo uitgebreid als in Leiden. Alle pro-
ducenten, vanaf de eerste bewerking van de grondstof tot en met de verkoop van het 
eindproduct waren in één nering verenigd.36 De nering kende geen leden en ledenver-
gaderingen. Als organisatievorm was de nering gekozen, omdat hierbinnen productie 
op grotere schaal en efficiëntere arbeidsverdeling mogelijk waren.37 De vorm van een 
ambachtsgilde was minder geschikt, omdat de leden daarvan hun goederen en dien-
sten hoofdzakelijk voor de plaatselijke markt produceerden en vrijwel geheel zelf ver-
vaardigden en aanboden. Binnen een gilde verkeerden de meesters op ongeveer gelij-
ke voet. In een nering met groepen ongelijkwaardige deelgenoten was daarvan geen 
sprake. De nering was een rechtspersoon met een eigen vermogen en een eigen bestuur, 
dat bestond uit twee schepenen, de superintendenten, en enkele vertegenwoordigers 
van de grote ondernemers in de bedrijfstak, de goeverneurs. Kleine ondernemers, ar-
beiders en thuiswerkers hadden niets in te brengen.38 De grote ondernemers hadden 
via de goeverneurs enige invloed. Dit is af te leiden uit het voldoen aan hun verzoe-
ken over het verbieden van de invoer van Engelse stoffen in 1781 en het aanknopen 
van handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten een jaar later. De verordeningen 
van de nering, de keuren, werden door het stadsbestuur uitgevaardigd. Het bestuur 
van superintendenten, de schepenen, en goeverneurs sprak recht in bedrijfszaken.39

Elke nering beschikte over een eigen hal, opgericht door het stadsbestuur.40 Een 
ruimte van het gebouw was ingericht om de aangevoerde stoffen te keuren en van 
een officieel loodje, een waarmerk van de stedelijke overheid, te voorzien, de looi-
hal. Een andere ruimte diende om de goedgekeurde stoffen te verkopen, de venthal. 
Daarnaast bevonden zich in de hal een meetzaal en een bestuurskamer. De meeste 
hallen waren ondergebracht in gebouwen die als kerk, kapel, klooster of gasthuis 
waren opgericht. Alleen de Lakenhal, het huidige stedelijk museum, was speciaal 
voor dit doel gebouwd. De hal was het middelpunt van de nering. Hier zetelde het 
bestuur, werd recht in bedrijfszaken gesproken, vond de controle op kwaliteit en 

35    Posthumus, Leidsche lakenindustrie, dl. 2, 341; E. de Baan, Goed garen. Termen en begrippen van de textielnijverheid uit 
heden en verleden (Rijswijk-Leiden 1994), 55-56.
36    Een uitzondering vormde de lakennijverheid, waar twee gilden bestonden voor de afwerking van lakens: 
het droogscheerders- en het lakenbereidersgilde. N.W. Posthumus, De neringen in de Republiek (Amsterdam 1937), 
28-29; De Baan, Goed garen, 19-21.
37    B. de Vries e.a., ‘Het economisch leven’, 89.
38    Zie over de nering als corporatie: Posthumus, Neringen, 23-26. Hiertegenover: J.G. van Dillen, ‘Corporatieve 
bedrijfsorganisaties. Gilden en neringen’, TvG 54 (1939), 221-222.
39    Van Meeteren, Op hoop van akkoord, 98-101 (lakennering).
40    Posthumus, Neringen, 27; Idem, Leidsche lakenindustrie, dl. 2, 338. Zijn stelling: ‘geen nering zonder hal, geen 
hal zonder nering’ is later genuanceerd. Vgl. C.A. Davids, ‘Neringen, hallen en gilden. Kapitalisten, kleine on-
dernemers en de stedelijke overheid in de tijd van de Republiek’, in: C.A. Davids, W. Fritschy & L.A. van der 
Valk (red.), Kapitaal, ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden 
(Amsterdam 1996), 100-101. Ook een gilde kon over een hal beschikken zoals het vleeshouwersgilde over de 
vleeshallen.
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kwantiteit plaats, werd textiel opgeslagen en verkocht en kon op onderpand van tex-
tiel worden geleend. De oprichting en instandhouding van de hallen was een zaak 
van het stadsbestuur. Iedereen was verplicht om zijn producten te laten keuren in 
de looihal en via de venthal te verhandelen. De opkomst van grote ondernemers on-
dermijnde dit stelsel, omdat zij er de voorkeur aan gaven om de tussenhandel zo veel 
mogelijk uit te schakelen en hun producten rechtstreeks te verkopen. Vanaf het mid-
den van de achttiende eeuw begonnen zij bovendien hun producten van eigen mer-
ken te voorzien. Kleinere ondernemers waren niet zo kapitaalkrachtig en voor hen 
bleef de venthal noodzakelijk. Zij konden daar eventueel ook lenen op onderpand 
van hun voorraad. De stedelijke overheid steunde door middel van de hallen de klei-
ne ondernemers, met gunstige gevolgen voor de werkgelegenheid, verlaging van de 
druk op de armenzorg en verhoging van de belastingopbrengsten.41 De teruggang in 
de textielnijverheid leidde tot het samengaan van de saai- en rasnering en de warp- 
en fusteinnering die in 1788 nogmaals werden samengevoegd tot één nering en hal. 
Er bleven zodoende nog vier neringen met hun hallen over.42

Naast de godsdienstige en economische organisaties waren er ook nog andere soor-
ten organisaties in Leiden te vinden die rechtstreeks onder de supervisie van het 
stadsbestuur vielen. De belangrijkste hiervan waren de weerbaarheidsorganisaties. 
Leiden kende vanouds twee schuttersgilden, het voetbooggilde met als bescherm-
heilige Sint Joris en het handbooggilde met als schutspatroon Sint Sebastiaan.43 Beide 
schuttersgilden hadden elk hun eigen oefenplaats met daarop hun eigen gebouw, de 
schuttersdoelen genaamd, op een terrein tussen de Witte Singel en de Doelengracht. 
In de loop van de tijd gingen de leden van beide gilden over op het gebruik van mo-
dernere vuurwapens en daarmee verdween het vroegere onderscheid tussen beide 
gilden. Na een reorganisatie vormden zij vanaf 1578 samen de burgerwacht of Schut-
terij die in deze vorm bleef bestaan tot 1797.44 In andere grotere Hollandse steden is 
ongeveer een zelfde ontwikkeling te zien. De Leidse schutters kwamen voortaan bij-
een in het gebouw van de Sint-Jorisdoelen, dat aan de Doelengracht was gelegen.45 In 
dit gebouw bevond zich ook de vergaderkamer van de Krijgsraad, het bestuur van de 
Schutterij. De voornaamste taak van de stedelijke schutterijen was het zorgen voor 

41    C.A. Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 109-111.
42    Het systeem van hallen bleek sterker dan dat van de neringen die na afschaffing in 1798 geruisloos verdwe-
nen. Na een reorganisatie in 1822 bleef alleen de ‘halle der inlandsche manufacturen’ in het gebouw van de Laken-
hal bestaan. Hier konden de Leidse textielproducten worden voorzien van een bewijs van Nederlands fabrikaat.
43    Het voetboogschuttersgilde was het oudste, voor het eerst vermeld in 1354. Het handboogschuttersgilde 
was ongeveer een eeuw jonger. P. Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1500-1700 (Hilversum 1994), 
26-30. J. Kok, Oorsprong, aanwas, geschiedenissen, voorrechten en tegenwoordigen staat der Nederlandsche schutterijen en exercitie 
genootschappen enz. (Amsterdam 1784), 97-101; F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden, dl. 2 (Leiden 1770), 407-425.
44    F. van Mieris, Handvesten, privilegiën, octroyen, rechten en vryheden, midsgaders ordonnantiën, resolutiën, plakkaaten, ver-
bintenissen, costumen, instructiën en handelingen der stad Leyden (Leiden 1759), 258-259. De latere heroprichting blijft hier 
buiten beschouwing. De schutterijen werden uiteindelijk in 1907 opgeheven.
45    Het gebouw van de Sint-Sebastiaansdoelen is in 1732 gesloopt en dat van de Sint-Jorisdoelen in 1821. Alleen 
de gebeeldhouwde toegangspoort tot het Doelenterrein is bewaard gebleven. E. Pelinck, ‘De gravenramen van 
Willem Thybout en andere merkwaardigheden van de Leidse Doelens’, LJ 43 (1951), 77-93.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   114 25-03-14   10:21



6 belangengroepen en belangenorganisaties  115

de interne en externe veiligheid van de stadsbewoners. Een gedeelte van de schutters 
waakte ’s nachts volgens een vastgesteld rooster over de veiligheid en de openbare 
orde in de stad. Wanneer zij overdag aan het werk waren, werd deze taak overgeno-
men door soldaten, die door het stadsbestuur daartoe waren aangesteld. In Leiden 
vormden deze stadssoldaten de Binnenwacht. Daarnaast hadden de schutterijen ook 
ceremoniële taken. Bij bezoeken van de stadhouder aan Leiden bijvoorbeeld stonden 
de schutters in groot tenue langs de route van de stoet opgesteld, zoals wij al hebben 
gezien. Alle weerbare mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar die burgers van Leiden 
waren, vielen in beginsel onder de schuttersplicht. Zij moest de benodigde wapen-
rusting zelf aanschaffen en onderhouden. Dit betekende dat een schutter over enige 
financiële draagkracht moest beschikken. De Schutterij was daardoor samengesteld 
uit een brede doorsnede van de burgerij, die in tijden van politieke beroering meestal 
via deze organisatie haar wensen kenbaar maakte.46 De ruimten in de Sint-Jorisdoe-
len werden dan gebruikt voor vergaderingen en andere activiteiten, zoals het opstel-
len en ondertekenen van verzoekschriften.

Het stadsbestuur had, met het oog op de taken en de bewapening van de Schutte-
rij, in normale tijden een stevige greep op de deze weerbaarheidsorganisatie. Na de 
roerige jaren 1747 en 1748 had stadhouder, tevens kapitein-generaal, Prins Willem iv 
een nieuw reglement voor de Leidse Schutterij uitgevaardigd, dat terugging op oude-
re regelingen en in de hier behandelde periode nog steeds van kracht was.47 De Schut-
terij was aanvankelijk in vier compagnieën of vendels verdeeld. In het begin van de 
zeventiende eeuw was het aantal vendels verdubbeld tot acht als gevolg van de grote 
toeneming van de stedelijke bevolking. Ondanks de sterke daling van het inwoner-
tal na het midden van de achttiende eeuw, bleef de verdeling in acht vendels bestaan. 
Aan het hoofd van ieder vendel stond een kapitein of hoofdman en een luitenant, 
met naast hen een vaandrig en een vaandrig-luitenant. Ieder vendel was onderver-
deeld in acht kwartieren. Aan het hoofd van een kwartier stond een kwartiermeester 
of korporaal. Ieder kwartier was op zijn beurt weer verdeeld in drie rotten met aan 
het hoofd een rotmeester of rotbaas. Een rot bestond uit tenminste acht schutters, de 
rotmeester daarbij inbegrepen. Op papier zag de organisatie van de Leidse Schutterij 
met een totale omvang van meer dan zeventienhonderd schutters er indrukwekkend 
uit.48 Volgens het reglement stond de deken aan het hoofd van de Leidse schutterij. 
Een van de vier regerende burgemeesters vervulde bij toerbeurt gedurende een kwar-
taal deze functie. Het Gerecht benoemde de acht kapiteins en de acht luitenants. De 

46    Zie hoofdstuk 5.
47    Ordonnantie en Reglement voor de Krijgsraad van de Schutterij der stad Leiden, 30 januari 1749. LC 1749, 
nr. 17 (7 februari) (alleen vermelding); Nederlandsche jaerboeken, dl. 3 (1749), 114-120 (tekst). De militaire inzet van 
de schutterijen heeft alleen plaatsgevonden in Tachtigjarige Oorlog en in het Rampjaar 1672. De juridische 
grondslag hiervoor was het Besluit van de Staten van Holland van 3 juli 1581. De schutterijen stonden in dat 
geval in dienst van het land en onder het opperbevel van de kapitein-generaal. Knevel, Burgers in het geweer, 252
48    Het officierscorps telde per vendel een kapitein, een kapitein-luitenant, een vaandrig, een vaandrig-luite-
nant, een korporaal van de adelborsten, acht kwartiermeesters en adelborsten. Zie de Naemwijzer. Knevel, ibidem, 
383-384. In 1749 werd het maximale aantal schutters per vendel bepaald op 165, maar dit maximum was niet 
onomstreden. In de praktijk was het aantal schutters hoger.
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oudste kapitein had de rang van kolonel.49 De deken, de kapiteins en de luitenants 
vormden samen het bestuur van de schutterij, de Krijgsraad.

De Krijgsraad was formeel ondergeschikt aan het stadsbestuur, zoals ook bij offi-
ciële plechtigheden was te zien. De leden van de Krijgsraad liepen achter het stads-
bestuur en hun dienaren in de stoet mee. Het stadsbestuur financierde grotendeels 
de uitgaven van de Schutterij en controleerde de jaarrekening. Het Gerecht stelde, 
behalve de kapiteins en de luitenants, ook de vaandrigs, de vaandrig-luitenants, de 
korporaal van de adelborsten en de kwartiermeesters aan. Daarnaast benoemde het 
Gerecht de twee wachtmeesters en de secretaris van de Krijgsraad, die de vergaderin-
gen notuleerde en de financiën beheerde.50 De leden van de Krijgsraad konden alleen 
maar over de benoeming van een aantal ondergeschikte functies beschikken, zoals 
de plaatsvervangend wachtmeester, de drilmeesters en de bewakers van de Schutters-
doelen. Dit gebouw stond onder beheer van de Krijgsraad en werd, zoals wij hebben 
gezien, ook voor andere bijeenkomsten, veelal van feestelijke aard, gebruikt. De kapi-
teins, de luitenants en de secretaris van de Schutterij waren afkomstig uit regenten-
families of behoorden tot de hogere burgerij. De functie van kapitein was een ambt 
dat veel aanzien genoot. Menig lid van de Vroedschap begon zijn bestuurlijke car-
rière als kapitein. De krijgsraadkamer in de Schuttersdoelen was voor sommige ge-
lukkigen het voorportaal van de vroedschapskamer en misschien wel van de burge-
meesterskamer in het stadhuis. Wanneer een kapitein tot lid van de Vroedschap was 
benoemd, deed hij tezelfdertijd afstand van zijn functie. Overigens was ook een ka-
pitein die niet werd uitverkoren om op een van de stoelen in de vroedschapskamer 
plaats te nemen, een gerespecteerd man.51 Deze bestuurlijke en sociale inbedding, die 
ook in andere Hollandse steden bestond, verhinderde niet, dat in tijden van politieke 
en sociale spanningen de koers van de schutterijen kon gaan afwijken van die van de 
stadsbesturen. De greep van het Leidse stadsbestuur op de schutterij was minder vast 
dan zo op het oog leek.52

De buurtorganisaties of gebuurten speelden in de stad Leiden in het verleden een 
grote rol. Deze organisaties stonden eveneens onder toezicht van het stadsbestuur. 
De leden van de Vroedschap die in het College van Vredemakers voor het behande-
len van kleine rechtszaken zitting hadden, waren tevens commissarissen van de ge-
buurten. De buurtorganisaties verenigden de bewoners van een straat of huizenblok 
die elkaar bijstonden en hulp verleenden, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overlij-
den van een van de buurtgenoten. Aan het begin van de achttiende eeuw telde Lei-
den ruim 200 buurten, omstreeks 1795 waren het er nog 191. De buurtorganisatie 
was een deugdelijk middel om de sociale samenhang, die door de grote instroom van 
emigranten toch al danig op de proef was gesteld, te bevorderen. Het Leidse stads-

49    Knevel, ibidem, 127, noot 56; Prak, Gezeten burgers, 36, 56; R.C.J. van Maanen, Inventarissen van de archieven van 
de Leidse Schutterij 1578-1797, 1814-1907 c.a. (Leiden 1976), 5-7. Het college van deken en hoofdlieden beslechtte de 
geschillen binnen de Schutterij. Van Meeteren, Op hoop van akkoord, 110-120.
50    Knevel, ibidem, 157-158.
51    Ibidem, 128-130, 134.
52    Prak, Gezeten burgers, 56.
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bestuur heeft zich altijd intensief met de buurtorganisaties bemoeid en regelgeving 
ervoor opgesteld. Het bestuur van de buurtorganisatie stond onder leiding van een 
heer van de gebuurte met naast hem een raad en twee thesauriers. De heer van de ge-
buurte werd door het Gerecht meestal uit een nominatie van drie gekozen en voor 
het leven aangesteld. Hij bemiddelde onder andere in conflicten tussen buurtbewo-
ners en beoordeelde het al of niet verlenen van ondersteuning aan de armlastigen 
onder hen door het Huiszittenhuis.53 De buurtorganisatie had eigen inkomsten, on-
der andere uit bijdragen vanwege overlijden of huwelijk van een buurtgenoot en bij-
dragen van nieuwe bewoners die zich in de buurt vestigden. De snelle daling van het 
aantal inwoners halverwege de achttiende eeuw leidde tot problemen bij de vervul-
ling van opengevallen plaatsen in de buurtbesturen. Heren van de gebuurten en ove-
rige bestuursleden waren in sommige gedeelten van de stad moeilijk te vinden. Door 
vermindering van inkomsten kampten sommige gebuurten ook met geldgebrek. 
Dit leidde ertoe dat buurten werden samengevoegd. In de loop van de achttiende 
eeuw liep het buurtleven terug. Het houden van feestelijke buurtbijeenkomsten ver-
dween en het geld dat daarvoor was bestemd en ingezameld, werd aan de armen van 
de buurt uitgedeeld. De burenplicht werd over het algemeen nog wel nagekomen.54

Het lidmaatschap van de hierboven genoemde godsdienstige organisaties, met uit-
zondering van de collegianten en vrijmetselaren, was door geboorte en doop min 
of meer voorbeschikt. Het lidmaatschap van economische organisaties was bij het 
uitoefenen van een groot aantal beroepen verplicht. Weerbare mannen vielen onder 
de schuttersplicht. Aan de nering- en gildedwang viel niet te ontkomen, terwijl de 
schuttersplicht eventueel kon worden afgekocht. De plaats van het woonhuis in de 
stad bepaalde het lidmaatschap van de buurtorganisatie. Daarnaast bestonden er in 
Leiden een groot aantal organisaties, die niet rechtstreeks door de overheid werden 
gecontroleerd en waarvan men vrijwillig lid kon worden. Dit betekende niet dat le-
den van een groepering zonder meer een organisatie konden oprichten. Voor de op-
richting en erkenning van een formele organisatie was toestemming van het stadsbe-
stuur vereist. Veel groeperingen bleven daarom informeel en vroegen geen erkenning 
aan. In 1766 werden in Leiden twee organisaties opgericht en erkend, waarvan de le-
den zich bezig hielden met letterkunde en kunst: de Maatschappij der Nederland-
se Letterkunde en het Taal- en dichtlievend genootschap ‘Kunst wordt door arbeid 
verkregen’.55 De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, opgericht als een ge-

53    R. Sluiter & A. Schmidt, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, in: Leiden, dl. 2 (Leiden 2003), 
111-112; 119; C. Walle, Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties in Leiden (14e-19e eeuw) (Leiden 
2005), 71-74; 86-89; 110-118; Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 62-64. De heer van de gebuurte in Leiden beslechtte 
ook de geschillen in zijn buurt. In andere steden hadden de buurtheren die bevoegdheid niet. Van Meeteren, 
Op hoop van akkoord, 51-59. 
54    Walle, Buurthouden, 136-138. Naast de buurtorganisaties was Leiden administratief ingedeeld in 27 stads-
kwartieren, bonnen genoemd. De hoofdmannen, bonmeesters genoemd, hadden voornamelijk een taak op het 
gebied van brandweer en bewaking. Idem, Buurthouden, 15-18.
55    J. Koppenol & P.G. Hoftijzer, ‘Het sociaal-culturele leven’, in: Leiden, dl. 2 (Leiden 2003), 176-177; Prak, Gezeten 
burgers, 221; R.A.M. Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860 (Leiden 2011), 25-35.
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leerdengenootschap, kreeg in de loop van de tijd landelijke betekenis en bestaat nog 
steeds. De leden waren voornamelijk academisch gevormden. Zij hielden voordrach-
ten en schreven verhandelingen, vooral over taalkunde en geschiedenis.56 Het Taal- 
en dichtlievend genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, was een publieks-
genootschap, dat voortbouwde op de literaire tradities van de rederijkerskamers. De 
leden waren veelal afkomstig uit de middenmoot van de burgerij. Dit genootschap 
raakte later in patriots vaarwater en verdween in de Franse tijd.57 Van oudere datum 
was het toneelgezelschap ‘Veniam pro Laude’, dat door interne tegenstellingen na 
het vieren van het vijftigjarig bestaan in 1783 het podium moest verlaten. Op het ge-
bied van de beeldende kunst bestond sinds 1694 de Leidsche Tekenacademie, in 1799 
opgevolgd door het nog steeds bestaande Leidse schilder- en tekengenootschap ‘Ars 
Aemula Naturae’. De economische achteruitgang van de stad leidde ertoe, dat steeds 
minder beeldende kunstenaars van hun werk konden bestaan. Het aantal leden van 
de Leidsche Tekenacademie liep daarom na 1750 terug.58

In de tweede helft van de achttiende eeuw valt de opkomst en onstuimige groei 
van het aantal leesgezelschappen op. Eigenlijk is het beter om te spreken over lees-
kringen, omdat zij vaak niet meer dan tien tot vijftien leden telden. De leden van een 
leeskring kochten voor gemeenschappelijke rekening boeken en lieten deze onder 
elkaar rondgaan om te lezen en later met elkaar te bespreken. Het lidmaatschap leid-
de niet alleen tot genoeglijke omgang met de medeleden van de kring, maar was ook 
financieel aantrekkelijk, omdat boeken duur waren. Op verzoek van het boekverko-
persgilde waren commerciële leesbibliotheken sinds 1775 in Leiden verboden.59 De 
Universiteitsbibliotheek stond uitsluitend te dienste van de academische gemeen-
schap en richtte zich op het verwerven van wetenschappelijke boeken, die meestal in 
het Latijn waren geschreven. Openbare bibliotheken bestonden er nog niet. De le-
den van de leeskringen kwamen aanvankelijk vooral uit de hogere burgerij. Een van 
de eerste leesgezelschappen in Leiden was ‘Van Tienen’, dat in 1750 werd opgericht 
en eerst tien en later twaalf leden telde.60 Daarna volgden nog vele andere, waarvan de 
meeste alleen bekend zijn uit intekenlijsten en veilingcatalogi. Sommige leesgezel-
schappen groeiden later in ledental uit tot vijftig leden of zelfs meer. Het gezamen-
lijk lezen en bespreken van boeken en de daaruit voortvloeiende sociale contacten 
raakten hierdoor wat op de achtergrond en het uitlenen van boeken werd de belang-

56    J.J. Kloek & W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (’s-Gravenhage 2001), 109-110; Van Mieris, 
Beschryving der stad Leyden, dl. 2 (Leiden 1770), bijvoegsel, 1-10.
57   B. Thobokholt, Het taal- en dichtlievend genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkreegen’ te Leiden, 1766-1800 (Utrecht 
1983). Dit genootschap was één van de letterkundige genootschappen die in de jaren ’60 en ’70 van de 18e eeuw 
in Leiden werden opgericht. De meeste telden maar een handvol leden en bestonden slechts korte tijd. Honings, 
Geleerdheids zetel, 43-45; Van Mieris, Beschryving der stad Leyden, dl. 2, bijvoegsel, 11-15.
58     P.J. Blok, ‘Ars Aemula Naturae’, LJ 10 (1913), 1-27.
59    ral, nr. 509, Archieven der gilden, nr. 73. Concept-advies van deken en hoofdlieden aan het Gerecht te 
Leiden om J. Murray te verbieden zijn Franse leesbibliotheek voort te zetten en om een algemeen verbod uit te 
vaardigen tegen het oprichten van leesbibliotheken.
60    J. van Goinga-van Driel, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek, 1720-1800 (Amsterdam 
1999), 263-270; Honings, Geleerdheids zetel, 51-52; Kloek & Mijnhardt, Blauwdrukken, 116.
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rijkste activiteit. De Patriotten maakten in de jaren 1787 tot 1795 gebruik van deze 
organisatievorm om hun politieke activiteiten onder de dekmantel van het lezen, 
bijeenkomen en bespreken van boeken voort te zetten.

Sociale contacten en gezamenlijke ontspanning waren en zijn het hoofddoel van 
de herensociëteit ‘Amicitia’, opgericht in 1768 en tot op heden actief. Destijds wa-
ren zowel Prinsgezinden als Patriotten lid van deze sociëteit.61 De heren konden de 
politiek blijkbaar buiten de deur van hun sociëteitsruimten aan de Breestraat hou-
den. Prinsgezinden en Patriotten richtten later in de hitte van de strijd hun eigen 
politieke sociëteiten op. De patriotse sociëteiten verdwenen in 1787, de prinsgezin-
de in 1795. Bovengenoemde genootschappen, leesgezelschappen en sociëteiten be-
horen alle tot de georganiseerde sociabiliteit. In het algemeen wordt het verschijn-
sel sociabiliteit gedefinieerd als “de behoefte en de vaardigheid om in gezelschap te 
verkeren”.62 In deze sfeer van georganiseerde sociabiliteit waren nog veel meer groe-
peringen actief, waarvan de meeste nauwelijks of geen sporen in de archieven heb-
ben achtergelaten. Een van deze groeperingen, zeker niet de minst belangrijke, was 
het gezelschap ‘Het Slangennest’, dat uit 1717 dateerde. Dit gezelschap is verder al-
leen door de uitgifte van herdenkingspenningen, uitgevoerd in goud en zilver, en 
een enkele vermelding bekend. De leden van dit gezelschap waren de “eerste jonge-
luy” van Leiden, allen kinderen uit regentenkringen. Zij ontmoetten elkaar onder de 
leuze “alle Vrijdagen souper”.63 Als de leden van dit gezelschap al politiek bedreven, 
dan was dat hoogstwaarschijnlijk alleen huwelijkspolitiek.

Naast de hierboven genoemde meer of minder losse organisaties in de sfeer van 
de georganiseerde sociabiliteit bestonden er allerlei ongeorganiseerde groeperingen, 
waarvan de deelnemers elkaar regelmatig ontmoetten in openbare gelegenheden, 
zoals herbergen, kroegen, koffiehuizen en dergelijke, die wij nu onder het moderne 
begrip ‘horeca’ zouden brengen. Sommige van deze gelegenheden hadden naast een 
openbare gelagkamer een of meer zogenoemde ‘collegiekamers’, waarin besloten ge-
zelschappen konden samenkomen. Uit zo’n besloten gezelschap ontstond in som-
mige gevallen een georganiseerde groepering, zoals bovengenoemde sociëteit ‘Ami-
citia’.64 Sommige kasteleins zorgden in hun etablissement voor een leestafel, waar de 
klanten de nieuwste kranten, tijdschriften en pamfletten konden inzien. Dit druk-
werk werd hier meestal ook te koop aangeboden. Johannes le Francq van Berk heij 
had weinig waardering voor deze handel en schreef, dat “blaauwboekjes, loogen-
schriften en lasterblaaden (…) met manden vol in de koffiehuizen, kitten en kroegen 
rond gevent werden”.65 Patriotten en Prinsgezinden zouden bij hun activiteiten vol-

61     P.J. Blok, ‘Amicitia’, LJ 7 (1908), 92-119; H.A.C. Branderhorst, 200 jaar Sociëteit Amicitia Leiden, 1768-1968 (z.p. [1968]).
62    Kloek & Mijnhardt, Blauwdrukken, 103.
63    De penningen zijn gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan in 1742 en het vijftigjarig 
bestaan in 1767. W.K.F. Zwierzina, ‘De penningen betrekking hebbend op Leiden geslagen vóór 1813’, LJ 9 (1912), 
115-116. Uitbreiding op den penning, geslagen ter gedagtenis van het vijf- en twintig jaarige vreugden-feest. Op den Doelen binnen Ley-
den plegtiglijk geviert by de Heeren van ’t Gezelschap ’t Slangennest. Op den 20. November des jaars 1742 (z.p. 1742) (ral, lb 78716). 
64    Honings, Geleerdheids zetel, 49-50.
65    J. le Francq van Berkheij, Vriendentraanen, gestort bij het sterfbedde van mijnen geleerden boezemvriend Joan Christiaan 
Schutz (Leiden 1778), 49; W.P. Sautijn Kluit, ‘De Hollandsche Leidsche Courant’, HMMNL 1870-1871, 21.
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op gebruik maken van deze openbare gelegenheden. Het patriotse vrijkorps had zijn 
thuisbasis in herberg ‘De Pauw’ aan de Nieuwe Rijn bij de Koornbrug. Een groep Pa-
triotten vergaderde in het al genoemde logement ‘Het Zwijnshoofd’ aan de Maren-
dorpse Achtergracht, achter de Haarlemmerstraat bij de Lege Werfsteeg. De Prinsge-
zinden hadden een sociëteit in het logement ‘Het Hof van Holland’ aan de Breestraat. 
De leden van verschillende groeperingen, zoals de eerder vermelde studentenloges, 
kwamen bijeen in een van de vertrekken van ‘Het Herenlogement’ aan de voet van de 
Burcht. De leden van kleinere gezelschappen, zowel georganiseerde als ongeorgani-
seerde, ontmoetten elkaar gewoonlijk bij een van de leden thuis.

Leiden kende dus rond 1775, zoals uit de voorgaande beschrijving blijkt, een ver-
rassende veelheid en verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties. Niet al die 
groeperingen en organisaties kunnen hier worden genoemd. Van een aantal is trou-
wens geen enkel spoor meer te vinden. Andere groeperingen organiseerden zich niet, 
bleven in de schaduw van andere staan of waren niet of nauwelijks actief. Zowel Patri-
otten als Prinsgezinden zouden bij het oprichten van hun organisaties gebruik ma-
ken van de reeds bestaande organisatiestructuren. Deze vergemakkelijkten de mo-
bilisering van grote groepen mensen. Soms gebruikten zij al bestaande organisaties 
die zij naar hun politieke richting ombogen, soms richtten zij nieuwe organisaties 
op. Het gebruik maken van een bestaande organisatie lag voor beide partijen op het 
eerste gezicht het meest voor de hand, maar dit gebeurde niet altijd. De keuze voor 
het gebruik maken van een bestaande of het oprichten van een nieuwe organisatie 
hing af van de omstandigheden op een bepaald ogenblik, zoals wij nog zullen zien. 
Na 1775 ging het oprichten van allerlei organisaties, vaak als onderdeel van provinci-
ale en landelijke initiatieven, in een hogere versnelling door. Hier zijn bijvoorbeeld 
te noemen het departement Leiden van de Oeconomische Tak van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen in 1778, het genootschap ‘Mathesis Scientiarum 
Genitrix’, gewijd aan wis- en natuurkunde en de toepassing daarvan bij technische 
vakken, in 1785 en het departement Leiden van de Maatschappij tot Nut van ’t Al-
gemeen in 1786. De toenemende politieke spanningen zouden leiden tot een ware 
hausse in de oprichting van patriotse en prinsgezinde gezelschappen, sociëteiten en 
vrijkorpsen die veelal werden gesierd door fraaie benamingen en leuzen. Deze orga-
nisaties met voornamelijk politieke doelstellingen was geen lang leven beschoren. 
Na 1787 verdwenen zij, al of niet door een verbod van de overheid getroffen, even snel 
van het toneel als zij waren verschenen. Alleen organisaties met een ruimere doelstel-
ling overleefden de politieke veranderingen, enkele tot op de dag van vandaag.66

66    De ‘Oeconomische Tak’ leeft voort onder de naam: Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 
Het Leidse genootschap ‘Mathesis Scientiarum Genitrix’ verzorgt nog steeds onderwijs en opleidingen.
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7  Vorming en mobilisering  
van de oppositie

De in 1775 uitgebroken Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog had niet alleen ge-
volgen voor de twee strijdende partijen. De controverse tussen de regering van het 
Britse moederland en de opstandelingen in de Amerikaanse koloniën groeide in kor-
te tijd uit tot een internationaal conflict, waarbij achtereenvolgens Frankrijk (1778), 
Spanje (1779) en de Republiek (1780) betrokken raakten. Aanvankelijk probeerde de 
Republiek neutraal te blijven in dit binnenlandse conflict, maar dat was geen een-
voudige opgave. Smokkelhandel via Sint Eustatius was voor de Britse regering een 
steen des aanstoots. Formeel viel het eiland onder de West-Indische Compagnie. Pro-
testen van de Britse regering werden door de Republiek afgewimpeld onder verwij-
zing naar deze particuliere handelsonderneming die door de overheid alleen maar 
was geoctrooieerd. Kooplieden uit andere neutrale landen hadden ook een aandeel 
in deze lucratieve handel, zoals de Denen via het eiland Sint Thomas. De eerste pro-
blemen voor de Republiek begonnen al meteen na het uitbreken van de oorlog tus-
sen het Britse bestuur en de Amerikaanse kolonisten. De Britse koning George iii 
verzocht zijn neef, stadhouder Willem v, om de beschikking te krijgen over de zoge-
noemde Schotse brigade die in de Republiek was gelegerd. De Republiek huurde de 
brigade van Groot-Brittannië. Achteraf beschouwd gaf dit Britse verzoek de aanzet 
tot de eerste openlijke patriotse protesten tegen de traditionele pro-Britse buiten-
landse politiek van het stadhouderlijk hof. Als woordvoerder van de oppositie trad 
de edelman Johan Derk van der Capellen tot den Pol naar voren. In zijn advies aan de 
Staten van Overijssel verzette hij zich tegen toestemming om de brigade uit te lenen 
en tegen de opstandige Amerikaanse kolonisten in te zetten. Dit advies hield hij niet 
binnenskamers zoals bij dit soort zaken gebruikelijk was, maar hij bracht het, hoe-
wel hij dit eerst ontkende, in de publiciteit.1

Door de eigenaardige staatsstructuur van de Republiek raakte ook de Leidse Vroed-
schap hierbij betrokken. De stadhouder bracht het verzoek van de Britse koning over 
aan de Staten-Generaal, die het vervolgens aan de zeven afzonderlijke Staten voorleg-
den. Het verzoek kwam zo ter tafel in de Staten van Holland, waarin de stad Leiden 

1    Johan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) had sinds oktober 1772 zitting in de Staten van Overijs-
sel. NNBW, dl. 1, 578-581; Advis door Jonkheer Johan Derk van der Capellen tot den Pol. Over het verzoek van Zyne Majesteit den 
Koning van Groot-Brittannië, raakende het leenen der Schotsche Brigade, op den 16. December 1775 ter Staatsvergadering van Overyssel 
uitgebragt en in de notulen dier Provintie geïnsereerd (z.p. [1775]) (Knuttel 19069). VH, dl. 1, boek 1 (1776), 54-58.
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zitting had. De Leidse afvaardiging vroeg eerst het oordeel van de Vroedschap over 
deze verplaatsing van de Schotse brigade, alvorens hierover de stem van de stad in 
de Staten uit te brengen.2 De behandeling van het verzoek in de Vroedschap verliep 
vrijwel rimpelloos. De Leidse vroede vaderen besloten aan het verzoek gehoor te ge-
ven, omdat zij hierbij de verzekering kregen, dat deze troepenverplaatsing geen noe-
menswaardige bijkomende kosten met zich mee zou brengen. De landsverdediging 
zou op peil blijven door vervangende troepen in de Republiek te legeren. Deze troe-
pen zouden uit Hannover, waarvan de Koning van Groot-Brittannië tevens keurvorst 
was, of van elders naar de Republiek komen.3 Hiermee was dit verzoek nog niet in de 

2    Missive van de Staten-Generaal aan de respectieve Provinciën (secreet), 20-11-1775. ral, nr. 501A, nr. 509, 
Vroedschapsboek 1775-1779, achter 4v.
3    Besluit van de Vroedschap, 2 december 1775. ral, nr. 501A, nr. 509, Vroedschapsboek 1775-1779, 4-4v. De 
hertog van Brunswijk-Lüneburg, residerend in Hannover, werd in 1692 verheven tot keurvorst en behield deze 
status tot de opheffing van het Heilige Roomse Rijk in 1806. Het keurvorstendom Hannover, sinds 1814 een 
koninkrijk, was van 1714 tot 1837 in een personele unie met Groot-Brittanië verbonden.

Afb. 11 J.D. van der Capellen tot 
den Pol, 1741-1784. Rijksmuseum 
Amsterdam, RP-P-1903-A-23375A.
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Staten van Holland afgedaan. De Staten gingen niet zonder meer akkoord en stel-
den enkele aanvullende voorwaarden. Volgens hen berustte de beschikking over de 
Schotse Brigade niet op een verdrag, maar moest de toestemming om de brigade tij-
delijk te lenen als een gebaar van vriendschap van de kant van de Republiek worden 
gezien. Vervolgens vroegen zij de verzekering, dat de brigade niet buiten het Euro-
pese grondgebied van het Britse Rijk zou worden ingezet.4 De Leidse Vroedschap kon 
zich hierin vinden, maar enkele andere steden niet. Het uiteindelijk resultaat was, 
dat de brigade in de Republiek bleef gelegerd en de oppositie tegen de stadhouder 
een van haar eerste successen boekte.5

De aanvankelijk meegaande houding van het Leidse stadsbestuur sloeg gaandeweg 
om in een meer kritische. De Vroedschap drong er op aan, dat de Republiek zich zou 
aansluiten bij het Verdrag van gewapende neutraliteit ter zee, dat tussen Rusland, 
Zweden en Denemarken was gesloten om het handelsverkeer van de niet bij deze oor-
log betrokken landen te beschermen. De oorlogvoering bracht namelijk ook aan de 
koopvaardij van de Republiek grote schade toe. De Britse marine hield handelssche-
pen uit neutrale landen aan en onderzocht de lading op goederen bestemd voor de 
opstandige kolonisten. Wanneer dit in Britse ogen het geval was, werden de schepen 
opgebracht en in beslag genomen.6 Deze belemmeringen van de scheepvaart brach-
ten de export van de Leidse textielproducten en de import van grondstoffen voor de 
textielnijverheid in gevaar. Vandaar de steeds weer door Leiden herhaalde oproep om 
konvooi te verlenen, waarbij aansluiting bij het Verdrag van gewapende neutraliteit 
tot steun kon zijn. Voor het streven van de stad Amsterdam om op eigen houtje een 
geheim verdrag met de Verenigde Staten te sluiten, een poging die door Britten werd 
ontdekt, had Leiden geen enkele waardering. Integendeel, de Vroedschap keurde de 
handelwijze van het stadsbestuur van Amsterdam openlijk in krachtige bewoordin-
gen af.7 Deze zaak bleef de gemoederen in de laatste maanden van 1780 beheersen. 
Uiteindelijk brak aan het einde van de maand december van dat jaar de Vierde Engel-
se Oorlog uit, een oorlog waarop de Republiek nauwelijks was voorbereid. De heren 
van de Leidse Vroedschap beseften de ernst van de situatie en gaven hun afvaardiging 
in Den Haag opdracht om “prompte, cordate en vigoreuse resolutiën ter defensie en 
bescherming van het lieve Vaderland in deze omstandigheden” te nemen.8

De opstandelingen in de Britse koloniën van Noord-Amerika hadden er alle be-
lang bij om de neutrale staten in een voor hen gunstige zin te beïnvloeden en van die 

4    Besluit van de Staten van Holland, geciteerd in de vergadering van de Vroedschap van 5 maart 1776. ral, nr. 
501A, nr. 509, Vroedschapsboek 1775-1779, 12v.-15.
5    De Schotse brigade werd in 1782 in het leger van de Republiek geïncorporeerd. De militairen die niet in 
dienst van de Republiek wilden treden, keerden naar Groot-Brittannië terug. NNJ 17 (1782), 1331, 1541-1542; 18 
(1783), 76-79; VH, dl. 4, boek 9 (1782), 179-181; ZSO, dl. 5, 319-321 (nr. 94); dl. 9, 311-313 (nr. 223).
6    Besluiten van de Vroedschap, 29 juni en 17 oktober 1780. ral, nr. 501A, nr. 510, Vroedschapsboek 1779-1780, 
47 en 67v.-68v. P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, dl. 3 (’s-Gravenhage 1916), 341-342 (in het vervolg aange-
haald als: Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3).
7    Besluit van de Vroedschap, 21 november 1780. ral, nr. 501A, nr. 511, Vroedschapsboek 1780-1781, 1v.-2, 3-4, 
bijlage 1, 2 en 3 (copie van de memorie van de Britse ambassadeur Joseph Yorke). 
8    Besluit van de Vroedschap, 28 december 1780. ral, nr. 501A, nr. 511, Vroedschapsboek 1780-1781, 12v.-13.
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kant hulp voor hun strijd tegen de Britse troepen te krijgen. Zij beschikten wel over 
een uitgestrekt grondgebied, maar dit was met ongeveer 3,5 miljoen inwoners, waar-
van de meerderheid op het platteland woonde, zeer dun bevolkt en het viel moeilijk 
te verdedigen.9 Iedere hulp was welkom, zelfs die van Frankrijk, dat in dit conflict 
binnen het Britse Rijk een unieke kans zag om revanche te nemen op de smadelijke 
nederlagen die het land in de Zevenjarige Oorlog in Noord-Amerika en India had 
geleden. De opstandelingen probeerden vooral in de Republiek, met name in Am-
sterdam, financiële hulpbronnen te vinden, omdat de geldmarkt in Londen voor hen 
gesloten bleef. Het hoogste orgaan van de opstandelingen, het Congres van afgevaar-
digden van de dertien koloniën, vormde al snel een ‘Committee of secret correspon-
dence’, om contacten met het buitenland te onderhouden. Dit comité van drie leden, 
waaronder Benjamin Franklin, benoemde in december 1775 een geheim agent in de 
Republiek, Charles Dumas, die als diplomatieke luisterpost aan het comité moest 
rapporteren.10 Dumas was hier al geruime tijd werkzaam als gouverneur van adellijke 
jongelieden, als redacteur van een tijdschrift en als vertaler van boeken op geogra-
fisch en economisch gebied, voornamelijk in Leiden en Den Haag.11 Benjamin Fran-
klin ontmoette hem waarschijnlijk in 1766 gedurende zijn reis door de Republiek 
en heeft later met hem gecorrespondeerd.12 Dumas was de onofficiële vertegenwoor-
diger van de Verenigde Staten tot augustus 1780. Hij rapporteerde niet alleen trouw 
aan zijn opdrachtgevers, maar effende ook het pad voor de bezoeken van verschillen-
de Amerikanen aan de Republiek.

Een van de belangrijkste bezoekers van overzee die Dumas begeleidde, was John 
Adams. Deze Amerikaanse jurist had rechten gestudeerd aan de universiteit van Har-
vard, was advocaat in Boston en had vanaf 1774 als afgevaardigde van Massachusetts 
zitting in het Congres.13 Adams werkte vanaf 1778 enige tijd in Parijs onder leiding 
van Benjamin Franklin, inmiddels sinds 1777 de gezant van de Verenigde Staten in 
Frankrijk. Verschillen van inzicht tussen hen beiden over het te voeren buitenlands 
beleid deden Adams besluiten een reis naar de Republiek te ondernemen om daar 
politieke en financiële steun te verkrijgen. Bij zijn vertrek in 1779 naar Europa had hij 

9    Volgens de eerste volkstelling uit 1790 was het aantal inwoners iets minder dan 4 miljoen, waarvan 95% op 
het platteland en 5% in de steden woonde. De drie grote steden waren New York met ongeveer 33.000, Philadelp-
hia met 28.000 en Boston met 18.000 inwoners. Leiden had in 1795 een inwonertal van bijna 31.000.
10    Het Congres in Philadelphia stelde bij besluit van 29 november 1775 het Committee of Secret Correspon-
dence in. Dit comité benoemde Dumas op 9 december 1775 tot agent in de Republiek.
11    Charles Guillaume Frédéric Dumas (1721-1796), van hugenootse afkomst, was ingeschreven aan de Aca-
demie te Leiden als gouverneur van Hans Willem van Aylva (1751-1827) en van Simon Johannes Baptista (1758-
1795) en Cornelis Gerard (1759-1835) Barchman Wuytiers. Album studiosorum, 1092, 1122. O. Schutte, Repertorium 
der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland, 1584-1810 (’s-Gravenhage 1983), 691-692. F.P. Renaut, Les 
Provinces-Unies et la Guerre d’Amérique (1775-1784), I. De la neutralité à la belligérance (1775-1780) (Paris 1924), 125; Idem, V. La 
propagande insurgente: C.W.F. Dumas (1775-1780) (Paris 1926), 33-57.
12    Benjamin Franklin (1706-1790): American National Biography (New York-Oxford 1999), Vol. 8, 382-395. Brief 
van Benjamin Franklin aan Charles Dumas, 25 juli 1768, Papers of Benjamin Franklin, Vol. 15 (New Haven, Conn. 
1972), 178. Zie ook: www.franklinpapers.org. (gecontroleerd 20-2-2014).
13    John Adams (1735-1826): American National Biography (New York-Oxford 1999), Vol. 1, 100-106. Hij was vice-
president onder George Washington (1789-1797) en president van de Verenigde Staten (1797-1801).
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zijn vrouw Abigael Smith met hun kinderen in Massachusetts moeten achterlaten. 
Alleen zijn twee oudste zonen, John Quincy en Charles nam hij mee naar Parijs en zij 
vergezelden hem in de zomer van 1780 op zijn tocht naar de Republiek.14 Het reisge-
zelschap werd gecompleteerd door John Thaxter, een familielid, die zowel ‘private 
secretary’ voor vader als ‘tutor’ voor beide zonen was.15 Het gezelschap vertrok eind 
juli per koets uit Parijs en reisde via Compiègne, Valenciennes, Brussel, Antwerpen 
en Moerdijk naar Rotterdam. Na een overstap op de trekschuit voeren zij via Delft, 
Den Haag en Leiden naar Amsterdam. Het voornaamste reisdoel van John Adams was 
het financiële centrum van de Republiek om daar contacten te leggen met bankiers.16 
Hun reis en wederwaardigheden zijn goed te volgen, omdat dagboeken en brieven 
van zowel vader John als zoon John Quincy bewaard zijn gebleven en gepubliceerd.17 
Charles Dumas wachtte hen in Den Haag op. Zij verbleven er anderhalve dag en ver-
volgden samen met Dumas hun tocht naar Leiden.

John Adams en zijn reisgenoten kwamen met de trekschuit aan bij de Haagse of Wit-
te Poort en namen hun intrek in het voorname hotel ‘La Cour d’Hollande’, bij de inwo-
ners van Leiden beter bekend als ‘Het Hof van Holland’. Voordat het gezelschap zich 
aan tafel zette, gaf Charles Dumas aan de zonen John Quincy en Charles een toeristische 
rondleiding door de stad. John Quincy noteerde braaf een aantal van de belangrijkste 
Leidse bezienswaardigheden in zijn dagboek. Voor de latere lezers is het spijtig, dat hij 
in zijn aantekeningen slechts een enkele persoonlijke indruk op papier heeft gezet. Hij 
gebruikte voor zijn verslag hoofdzakelijk enige passages uit een Engels boek, A descrip-
tion of Holland, die hij geheel of gedeeltelijk overschreef.18 Dit boek had zijn vader onder-
weg voor hem in Rotterdam gekocht. John Quincy vermeldde de Burcht en andere ge-
bouwen en straten die hij bij zijn ‘sightseeing tour’ tegenkwam. Het Rapenburg vond 
hij: “the pleasantest street”.19 Vader John moest zich intussen met gewichtiger zaken 
bezig houden. Hij had een lijstje van personen in de Republiek bij zich die voor hem 
van belang konden zijn om leningen voor de opstandelingen in Amerika los te krijgen. 
Tussen de namen van een aantal Amsterdamse bankiers prijkte één naam van een man 
die niet in Amsterdam woonde en geen bankier was: “Mr. Jean Luzac, Avocat Leide”.20

14    John Quincy Adams (1767-1848) werd evenals zijn vader advocaat in Boston en later de zesde president van 
de Verenigde Staten (1825-1829). Charles Adams (1770-1800) werd advocaat in New York. 
15    John Thaxter (1755-1791) was een volle neef van hun moeder Abigael Adams-Smith (1744-1818).
16    Zie voor de financiële betrekkingen: P.J. van Winter, Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van 
het Amerikaansche Gemeenebest, 2 dln. (’s-Gravenhage 1927-1933).
17    Zie hiervoor de Adams papers onder de gebruikte bronnenuitgaven en www.masshist.org (geraadpleegd 20-
2-2014).
18    A description of Holland or the present state of the United Provinces. Wherein is contained a particular account of the Hague and all 
the principal cities and towns of the Republick with their buildings, curiosities &c. (London 1743), 323-328.
19    Adams papers, Series 1, Diaries, Diary of John Quincy Adams, Vol. 1 (November 1779 – March 1786) (Cambridge, Mass. 
1981), 48-49. Aankomst in Leiden, 9 augustus, vertrek 10 augustus 1780 via Haarlem naar Amsterdam. R.R. Pal-
mer, ‘The Adamses, father and son’, in: J.W. Schulte Nordholt & R.P. Swierenga, A bilateral bicentennial. A history of 
Dutch-American relations, 1782-1982 (Amsterdam 1982), 3-18; E.F. van der Bilt, Becoming John Adams. The making of a great 
American in Leiden, 1780-1782 (Leiden 2005); J.K.T. Postma, ‘John Adams en zijn Leidse vrienden’, LJ 103 (2011), 81-108.
20    Adams papers, Series 1, Diaries, Diary and autobiography of John Adams, Vol. 2 (1771-1781) (Cambridge, Mass. 1961), 
444.
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Wat had John Adams te zoeken bij deze Leidse advocaat? Uit de aantekeningen in 
zijn dagboek blijkt, dat hij op zijn reis naar Amsterdam al eerder in Delft kennis had 
gemaakt met Wybo Fijnje, een zwager van Johan Luzac. Fijnje was in Delft redacteur 
en uitgever van de Hollandsche Historische Courant.21 Hij was zijn loopbaan begonnen als 
doopsgezind predikant. Zijn roeping bleek na korte tijd toch een andere te zijn en 
hij kocht in 1775 een drukkerij met de daarbij behorende krant in Delft. Hij maakte 
deze krant tot spreekbuis van zijn radicale ideeën en kwam daardoor herhaaldelijk 
in aanvaring met de stedelijke overheid. Johan Luzac was naast advocaat tevens re-
dacteur en uitgever van een krant, die voor de doeleinden van Adams veel geschikter 
leek dan de krant waarvan Fijnje redacteur was. Deze Franstalige krant had als vol-

21    Wybo Fijnje (1750-1809) was gehuwd met zijn zuster Marguerite Emilie Luzac (1748-1788). NNBW, dl. 1, 906-
907. Een van de bekendste medewerkers aan zijn krant was de radicale Patriot Gerrit Paape (1752-1803). 

Afb. 12 John Adams, 1735-1826. 
Staalgravure door J. Stephenson 
naar een schilderij van J.S. Copley. 
Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-
1999-1090.
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ledige titel Nouvelles extraordinaires de divers endroits, maar werd in het gewone spraakge-
bruik van die tijd Gazette de Leyde of Fransche Leidsche Courant genoemd. Vergeleken met 
de krant van Fijnje had de Gazette de Leyde het voordeel, dat dit nieuwsblad in een taal 
was geschreven die verder reikte dan het Nederlandse taalgebied. Frans was destijds 
de voornaamste voertaal in het internationale verkeer. Daarbij kwam, dat deze krant 
niet zomaar een gewone Franstalige krant was die in de Republiek verscheen. Vanaf 
het midden van de achttiende eeuw had de krant onder leiding van de familie Luzac 
een uitstekende naam opgebouwd die in veel ruimer kring bekendheid genoot dan 
alleen in Leiden, Holland of de Republiek.22

Franstalige kranten waren in de Republiek overigens geen bijzonderheid. De 
meeste grotere steden hadden er wel een. Zij verschenen meestal onder een titel die 
verwees naar de plaats van uitgave, zoals Gazette d’Amsterdam, Gazette de La Haye, Gazette 
d’Utrecht en andere. Deze kranten waren nog geen dagbladen, zij verschenen slechts 
enkele malen per week. De meeste ervan dankten hun ontstaan aan de vervolgingen 
van de protestanten in Frankrijk en andere Franstalige gebieden. De Gazette de Leyde 
was opgericht door leden van de hugenootse familie De la Font die uit de Languedoc 
was gevlucht. De krant verscheen twee maal per week en bij de gewone editie voegde 
de uitgever meestal nog een supplement. Een van de medewerkers van de krant, Eti-
enne Luzac, nam de krant in 1738 over van de enige erfgename, de dochter van An-
thony de la Font.23 Aan Etienne Luzac had de krant in de eerste plaats zijn goede naam 
en faam te danken. De Gazette de Leyde muntte volgens tijdgenoten uit in betrouw-
baarheid, degelijkheid en objectiviteit. De krant kreeg op grond hiervan versprei-
ding in geheel Europa en werd ook in buitenlandse regeringskringen veel gelezen en 
hoog aangeslagen.24 Het was John Adams en andere Amerikaanse revolutionaire lei-
ders ook niet ontgaan, dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring al snel in 
een Franse vertaling in de Gazette de Leyde werd gepubliceerd.25 Het beste bewijs voor 
het succes van de Gazette de Leyde waren de nagemaakte uitgaven, die onder andere in 
Wenen verschenen. In een tijd zonder nationaal en internationaal geregeld auteurs-
recht was daar niet veel aan te doen.

De Gazette de Leyde was in de tweede helft van de achttiende eeuw het bedrijf van 
de familie Luzac. Aanvankelijk was de familie na hun vlucht uit de stad Bergerac in 
de Dordogne, via Amsterdam in Franeker terechtgekomen. De familie Luzac had in 
de Friese academiestad een drukkerij, uitgeverij en boekhandel gevestigd. In Leiden 
waren de economische omstandigheden en vooruitzichten blijkbaar gunstiger, zo-
dat de familie en het bedrijf daarheen verhuisden. De Gazette de Leyde werd gedrukt en 
uitgegeven door Johan Luzac, de oudere broer van Etienne. De zoon van deze Johan 
Luzac, eveneens Johan geheten, was de advocaat die John Adams in Leiden opzocht. 

22    L.E. Hatin, Les gazettes de Hollande et la presse clandestine aux XVIIe et XVIIIe siècles (Paris 1865), 146-155, 228; W.P. 
Sautijn Kluit, ‘De Fransche Leidsche Courant’, HMMNL 1869-1870, 3-183; J.D. Popkin, News and politics in the Age of 
Revolution. Jean Luzac’s Gazette de Leyde (Ithaca, ny-London 1989).
23    Etienne Luzac (1706-1787) was vanaf 1723 tot 1772 aan de krant verbonden. NNBW, dl. 1, 1290.
24    A.J. Versprille, ‘Oordeel over de Gazette de Leyde’, LJ 52 (1960), 160-161.
25    ‘Déclaration de l’Indépendance’, 4 juli 1776, Gazette de Leyde 1776, nr. 70 (30 augustus).
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Na zijn promotie in de rechten begon hij een advocatenpraktijk en werd daarnaast al 
spoedig een van de medewerkers van de krant. Etienne Luzac was ongehuwd geble-
ven. Toen hij ouder werd en zijn werkzaamheden als redacteur hem zwaarder gin-
gen vallen, droeg hij de redactie van de krant over aan zijn neef Johan, die de traditie 
van betrouwbaarheid, degelijkheid en objectiviteit van zijn oom voortzette.26 Johan 
Luzac was vanaf 1772 de drijvende kracht achter de Gazette de Leyde. Hij stond sympa-
thiek tegenover de Amerikaanse vrijheidsstrijd. De meeste berichten over het ver-
loop van de oorlog kwamen via Groot-Brittannië en waren daarom nogal eenzijdig 
gekleurd. John Adams en Johan Luzac hadden een gemeenschappelijk belang. John 
Adams zorgde voor berichten direct uit de Verenigde Staten. Johan Luzac beschikte 
hierdoor over een nieuwsbron van de andere zijde. De Amerikanen konden voordeel 
trekken uit de voor hen gunstiger berichtgeving in een internationaal gelezen en ge-
waardeerde krant. In de Gazette de Leyde werd eveneens een Franse vertaling van een 
gedeelte van de in 1780 aangenomen grondwet voor de staat Massachusetts gepubli-
ceerd. John Adams en anderen hadden het ontwerp voor deze grondwet een jaar eer-
der opgesteld.27

Het verblijf van John Adams in Leiden was tijdelijk. Zijn doel was in de eerste 
plaats Amsterdam en de Amsterdamse bankiers. De nieuwe republiek had immers 
dringend geld nodig en dat kon wellicht worden geleend op de Amsterdamse kapi-
taalmarkt. Hij had een verblijf van ongeveer zes weken in de Republiek gepland om 
daarna weer naar Parijs terug te keren. De loop van de gebeurtenissen nam echter 
een onvoorziene wending. De door het Congres aangestelde officiële vertegenwoor-
diger in de Republiek, Henry Laurens, werd op zijn tocht naar Europa door de Brit-
se marine ter hoogte van Nova Scotia onderschept. Hij probeerde zich van belasten-
de papieren te ontdoen door ze overboord te gooien, maar Britse matrozen visten 
die weer op. Laurens werd gevangen genomen en beschuldigd van hoogverraad. Hij 
kwam in Europa niet verder dan de Britse staatsgevangenis, de Tower in Londen.28 
Onder de in beslag genomen papieren bevond zich een geheim ontwerp voor een 
handelsverdrag dat de stad Amsterdam met de opstandige kolonisten had willen 
sluiten. Vertegenwoordigers van de stad Amsterdam en van de Verenigde Staten 
hadden hierover in Aken in het geheim onderhandelingen gevoerd en waren al in 
september 1778 overeengekomen, dat er een handelsverdrag tussen beide partijen 
zou worden gesloten, zodra Groot-Brittannië de onafhankelijkheid van de Verenig-
de Staten zou hebben erkend.29 De ontdekking van dit geheime ontwerpverdrag 

26    Zie voor de familie Luzac: NP 38 (1952), 219-223; NNBW, dl. 1, 1290-1294.
27    Gazette de Leyde 1780, nr. 79 (3 oktober). Ter herinnering aan de samenwerking tussen John Adams en Johan 
Luzac is in 1909 een gedenkplaat bevestigd op de voorgevel van het huis van de familie Luzac aan het Rapenburg 
(nu nr. 112). L. Knappert, ‘Een gedenksteen voor professor Jean Luzac’, LJ 7 (1910), 112-122.
28    VH, dl. 2, boek 4 (1780), 425-441. Henry Laurens (1724-1792) kwam in december 1781 door een uitwisseling 
van gevangenen weer vrij.
29    Prins Willem v deed op 20 oktober 1780 verslag over de ontdekking van de geheime onderhandelingen en 
over het ontwerp voor een handelsverdrag in de vergadering van de Staten van Holland. Preparatoirlyk plan van een 
Tractaat van Commercie, aan te gaan tussen Hun Hoog Mog. de Staaten van de Seeven Vereenigde Provinciën van Holland en de Dertien 
Vereenigde Staaten van Noord-America, om ingevallen Engeland Haar voor Vrye Volkeren erkent, als dan zulks te brengen ter tavel van 
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werd de aanleiding tot de Vierde Engelse Oorlog die eind december 1780 uitbrak.
Na de aanhouding en gevangenneming van Henry Laurens werd John Adams de 

officiële vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in de Republiek. Hij verbleef 
hoofdzakelijk in het financiële centrum Amsterdam om met bankiers te onderhan-
delen. Vandaar reisde hij regelmatig naar het regeringscentrum Den Haag en deed 
onderweg Leiden aan. Zijn korte verblijven in Leiden hadden voor hem, behalve de 
contacten met Johan Luzac, nog een andere belangrijke reden. Zijn twee zonen John 
Quincy en Charles woonden en studeerden in de Academiestad. Eerst zaten zij vanaf 
september 1780 op de Latijnse School in Amsterdam, maar dat beviel niet zo goed. 
Hij liet daarom na enkele maanden de beide jongens inschrijven aan de Academie 
in Leiden.30 John Quincy, Charles en hun ‘tutor’ John Thaxter, student in de rechten, 
namen hun intrek bij de familie Willer aan de Langebrug.31 De twee jongens volgden 
gedurende een half jaar colleges aan de Academie en kregen daarnaast iedere dag aan 
huis les in de klassieke talen van Lambertus Wensinck, leraar aan de Latijnse School 
van Leiden.32 Naast de studie was er nog tijd voor andere activiteiten zoals schaatsen, 
paardrijden en zwemmen.33 In dit studentenhuis woonde al een Amerikaan, Benja-
min Waterhouse, die kort voor hun komst in de medicijnen was gepromoveerd. De 
familie Luzac hield, op de achtergrond, een oogje in het zeil. John Adams verbleef ver-
schillende keren bij zijn zonen in het huis aan de Langebrug en schreef daar van eind 
maart tot half april 1781 zijn Memorie die hij officieel aan de Staten-Generaal aanbod.34

Wanneer John Adams in Leiden verbleef, werd hij niet moe te verklaren, dat de 
erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten aan de Republiek in 
het algemeen en aan de kooplieden en fabrikeurs in het bijzonder grote voordelen 
zou opleveren. De verzoekschriften van de fabrikeurs en kooplieden aan de Leidse 
Vroedschap, de Staten van Holland en de Staten-Generaal zijn ongetwijfeld in sa-
menwerking met Johan Luzac opgesteld. John Adams behoefde de voorstanders van 
de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten niet te overtuigen, het ging erom twij-
felaars en tegenstanders over de streep te trekken. Kenmerkend voor zijn activiteiten 
is de opmerking in een dagboek van de edelman Van Hardenbroek, afgevaardigde 
voor Utrecht in de Staten-Generaal: “Dat Boreel aan hem, Lynden, hadde gesegt, dat 

Hun Hoog-Moogende (Aken, 4 september 1778) (z.p. [1780]) (Knuttel 19421). Idem in: NNJ 16 (1781), 157-182; ZSO, dl. 
1, 246-247 (nr. 89) (verslag) en 248-268 (nr. 90) (ontwerp verdrag).
30    John Quincy Adams werd ingeschreven op 10 januari 1781 samen met John Thaxter. Charles Adams werd, 
met speciale toestemming, ingeschreven op 29 januari 1781. Album studiosorum 1136.
31    John Quincy Adams schreef over de familie “Welters”, maar hij bedoelde de familie Willer die woonde aan 
de Langebrug op de hoek van de Diefsteeg (nu nr. 45). J.D. Bangs, ‘The Leiden house of John Adams and his sons, 
John Quincy and Charles’, New England Ancestors 6 (2005), nr. 4, 55-57.
32    Lambertus Wensinck (van Rouveroy) (1744-1812) was praeceptor en later rector van de Latijnse School.
33    Brief van John Quincy Adams aan zijn vader, 21 december 1780. Writings of John Quincy Adams, Vol. 1 (New York 
(1913), 2-4. In deze brief vroeg hij toestemming om schaatsen te kopen. Adams papers, Series 1, Diaries, Diary of John 
Quincy Adams, Vol. 1 ( November 1779-March 1786) (Cambridge, Mass. 1981), 85-86.
34    Memorial enz., 19 april 1781 (Knuttel 19506). Memorie enz. (Knuttel 19507). Idem in: LC 1781, nr. 58, 59, 60 (14, 
16, 18 mei); NNJ 16 (1781), 944-1009; ZSO, dl. 2, 282-295 (nr. 86). Mémoire enz., Gazette de Leyde 1781, nr. 39 (15 mei) 
(Knuttel 19506a). Zie ook de herinneringen van Benjamin Waterhouse (1754-1846), geciteerd in: Adams papers, 
Series 2, Adams family correspondence, Vol. 4 (October 1780-September 1782) (Cambridge, Mass. 1973), 109-110.
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Adams, te Leyden sijnde geweest, aldaer aen verscheyde fabriquanten en cooplieden 
hadde gesegt, dat hij hun versekeren konden, dat zij gene lakenen, carsaayen etc. ge-
noeg souden konnen maken en leveren omme nae America te worden gesonden.”35

Het was niet gemakkelijk om in de Republiek te pleiten voor de onafhankelijk-
heid van een nieuwe staat, een republiek die was gevormd als een federatie van der-
tien Britse koloniën die zich vrij van het moederland hadden verklaard. Het ingewik-
kelde staatsbestel vereiste, dat de zeven provinciale statenvergaderingen afzonderlijk 
moesten worden bewerkt. Binnen de statenvergaderingen waren er dan weer de ver-
tegenwoordigingen van de verschillende steden en de ridderschappen die afzonder-
lijk moesten worden overgehaald. Enige ondersteuning om dit bestel beter te be-
grijpen en vooral om op de juiste plaatsen de juiste invloedrijke personen voor het 
Amerikaanse streven naar onafhankelijkheid te winnen, kon Adams goed gebruiken. 
John Adams heeft altijd veel waardering gehad voor de steun die Johan Luzac en zijn 
familie hem hebben verleend.36

35    Aantekening van 9-4-1782, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, dl. 3 (1781-1782) (Amsterdam 1910), 
469. Idem in: LJ 11 (1914), 136.
36    Brief van John Adams aan François Adriaan van der Kemp naar aanleiding van het overlijden van Johan Lu-
zac ten gevolge van de Kruitramp (1807). H. Lincklaen, Francis Adrian van der Kemp, 1752-1829. An autobiography together 
with extracts from his correspondence (New York-London 1903), 68. Idem: LJ 11 (1914), 42.

Afb. 13 Huis van de familie Willer 
aan de Langebrug 45 in Leiden. In 
dit huis verbleven John Adams en 
zijn zonen. Eigen opname, 2014.
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Welke groepen in de Republiek, in het bijzonder in Leiden, hadden belang bij een 
eventuele onafhankelijkheid van de Britse koloniën in Noord-Amerika? Bij nadere 
beschouwing kunnen twee groepen worden onderscheiden die op grond van ver-
schillende motieven in beweging kwamen om de onafhankelijkheid, die de dertien 
koloniën op 4 juli 1776 hadden uitgeroepen, te ondersteunen. De eerste groep liet 
zich hoofdzakelijk leiden door motieven van ideële aard. De aanhangers van deze 
groep maakten een vergelijking tussen de opstand van de Amerikaanse koloniën te-
gen de koning van Groot-Brittannië en de opstand, twee eeuwen geleden, van de Ne-
derlanden tegen de koning van Spanje. De jaarlijkse herdenking van Leidens Ontzet 
hield de collectieve herinnering hieraan levend. Deze vergelijking plaatste de stad-
houder, een neef van de Britse koning, in een ongunstig licht. John Adams aarzel-
de niet om deze parallel te gebruiken in zijn Memorie die hij aanbood aan de Staten-
Generaal. Hij verwachtte dat de naties van beide republieken door een natuurlijke 
verbintenis aan elkaar zouden worden verbonden en verwees hierbij naar de Pilgrim 
Fathers, die tussen 1609 en 1620 in Leiden hadden gewoond. Hij betoogde, dat beide 
republieken op dezelfde grondbeginselen waren gefundeerd en dat de geschiede-
nis van de ene slechts een copie van de andere leek te zijn.37 De Leidse doopsgezinde 
dominee François Adriaan van der Kemp predikte, dat in Amerika de “Heilzon” was 
opgegaan die ook over de Republiek zou stralen. Amerika alleen kon de handel en 
scheepvaart van de Republiek doen herleven, de fabrieken doen bloeien en Leiden 
het vroegere aanzien teruggeven. Amerika zou de inwoners van de Republiek ook 
kunnen leren om de zieltogende vrijheid te herstellen.38 De vergelijking tussen de 
opstand in de Nederlanden en die in de Amerikaanse koloniën zette velen aan het 
denken over de oorspronkelijke vrijheidsidealen en wat daarvan nog over was ge-
bleven in de Republiek. Zij konden ook kennis nemen van de idealen van enkele 
geestelijke vaders van de Amerikaanse Revolutie, zoals Richard  Price. De vertalin-
gen door Johan Derk van der Capellen tot den Pol van twee van zijn publicaties wer-
den door de doopsgezinde Leidse boekverkoper Leendert Herdingh uitgegeven.39

Voor de tweede groep waren economische motieven doorslaggevend. Bij afzonder-
lijke personen lopen ideële en economische motieven vaak door elkaar heen, maar 
één van deze motieven heeft meestal wel de overhand. Het belangrijkste gemeen-
schappelijke kenmerk van beide groepen was hun afkeer van de stadhouder en het 
stadhouderlijk hof en hun weerzin tegen de traditionele pro-Britse politieke koers 
die de stadhouder en de hofkringen voorstonden. De Patriottenbeweging was bij 

37    LC 1781, nr. 59 (16 mei) (Pilgrim Fathers); nr. 60 (18 mei) (copie van de geschiedenis). S.M. Schama, Patriotten 
en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813 (Amsterdam 1989), 90.
38    F.A. van der Kemp, Elftal kerkelyke redevoeringen (Leiden 1782), 239. Schama, Patriotten en bevrijders, 91. François 
Adriaan van der Kemp (1752-1829) was sinds 1777 predikant te Leiden. NNBW, dl. 8, 953-958.
39    R. Price, Observations on the nature of civil liberty, the principles of government and the justice and policy of the war with America 
(London 1776) (Knuttel 19115) (vert. Aanmerkingen over den aart der burgerlyke vryheid, over de gronden der regeering en over 
de regtveerdigheid en staatkunde van den oorlog met Amerika (Leiden 1776; 2e druk 1777) (Knuttel 19116, 19142); Idem, Ad-
ditional observations on the nature and value of civil liberty and the war with America (London 1777) (vert. Nadere aanmerkingen 
over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye regeering (Leiden 1777) (Knuttel 19143).
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haar ontstaan rond 1780 nog niet verdeeld in een aristocratische en een democrati-
sche vleugel. In Leiden kwam de oppositie tegen de stadhouder en het stadhouder-
lijk hof van twee kanten: een politiek-intellectuele oppositie, de oorsprong van een 
radicaal-democratische oppositie, en een politiek-economische oppositie, het begin 
van een gematigder liberaal-democratische oppositie. Beide groepen werkten in het 
begin met elkaar samen. De radicalisering van de eerste groep leidde na enkele jaren 
tot het uiteenvallen van het gemeenschappelijke verzet.

Wanneer komen de eerste oppositionele belangengroepen in Leiden naar voren en 
uit welke maatschappelijke kringen van de stad komen deze groepen voort? Een be-
ginpunt is moeilijk te bepalen, omdat er altijd wel ergens maatschappelijk onbeha-
gen wordt gevoeld dat af en toe tot uiting komt. Het lijkt erop dat de Vierde Engelse 
Oorlog en de economische gevolgen daarvan ook in Leiden als katalysator hebben ge-
diend voor reeds lang sluimerende onvrede in verschillende maatschappelijke krin-
gen. Een belangrijke groep was die van de textielfabrikeurs, waarvan velen meenden, 
terecht of onterecht, dat het stadsbestuur hun belangen niet zo goed vertegenwoor-
digde, als zij graag zouden zien. De Leidse Vroedschap was, zoals gezegd, in de loop 
van de tijd steeds meer in een gesloten bolwerk van een aantal patricische families 
veranderd, die hun banden met het bedrijfsleven in het algemeen en met de textiel-
nijverheid in het bijzonder voor een groot gedeelte hadden verloren. Ook al had men 
een behoorlijk vermogen en een maatschappelijk vooraanstaande positie in het eco-
nomisch leven van de stad, dan nog was het voor textielfabrikeurs en anderen die in 
het bedrijfsleven actief waren moeilijk, zo niet onmogelijk om aan het bestuur van 
de stad deel te hebben. Om een functie in het stadsbestuur te bekleden was boven-
dien nog vereist, dat de kandidaat-bestuurder tot de heersende kerk behoorde. Dit 
vereiste gold trouwens ook voor andere stedelijke ambten, tot de meest nederige toe. 
Rooms-Katholieken, Lutheranen, Doopsgezinden, Remonstranten en, niet te verge-
ten, leden van de Joodse gemeente kwamen er in elk geval niet voor in aanmerking.40 
Niet iedere achtergestelde godsdienstige groepering stelde zich even bescheiden in 
het maatschappelijk leven op. Vooral Doopsgezinden en Remonstranten hebben ook 
in Leiden een grote rol in de Patriottenbeweging gespeeld, veel groter dan op grond 
van hun geringe aantal op het totaal aantal inwoners van de stad is te verwachten.

De belangengroep van de textielondernemers liet in het begin het meest van zich 
spreken. Zij waren georganiseerd in overkoepelende organisaties, de neringen, met 
de daarbij behorende hallen en van deze organisaties maakten zij gebruik om ac-
tie te voeren. In het voorjaar van 1781 dienden de bestuurders van de hallen geza-
menlijk het eerste verzoekschrift bij de Leidse Vroedschap in. Daarin vroegen zij om 
maatregelen te ondersteunen, die de Staten van Holland van plan waren te nemen 
wegens de nieuwe internationale situatie waarin de Republiek door de uitgebroken 
oorlog met Groot-Brittannië verzeild was geraakt.41 De aanleiding was een voorstel 

40    Dit blijkt onder andere uit het later te bespreken verzoekschrift om de kleine stedelijke ambten open te 
stellen voor andere godsdienstige groeperingen (1787). 
41    Verzoekschrift van Leidse fabrikeurs en kooplieden aan de Vroedschap tot ondersteuning van het voorstel  
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van de afgevaardigden van Rotterdam in de Staten van Holland om een invoerver-
bod in te stellen voor Britse manufacturen en andere goederen. De textielonderne-
mers zagen hun kans schoon om met behulp van de overheid een einde te maken 
aan de sterke Britse concurrentie op de binnenlandse markt. Dit ogenschijnlijk een-
voudige invoerverbod zou echter meer gevolgen hebben dan alleen het uitschakelen 
van ongewenste Britse mededingers, die in de afgelopen jaren hun afzet in de Repu-
bliek aanmerkelijk hadden vergroot. Dit beseften de textielondernemers maar al te 
goed. De bestuurders van de baaihal, de greinhal, de saai- en rashal en de warp- en 
fusteinhal ondertekenden het verzoekschrift om het voorstel van de afgevaardigden 
van Rotterdam zonder meer te steunen. Voor de lakenfabrikeurs lagen de zaken toch 
wat ingewikkelder.

In een memorie van de gouverneurs van de Lakenhal, op verzoek van de pensio-
naris van Leiden, Gijsbert van Staveren, opgesteld door oud-gouverneur Jan Pieter 
Sandra, verwoordden de ondernemers in deze soort textiel nog een aantal opmerkin-
gen en wensen.42 Ook de lakenfabrikeurs zagen graag, dat de Britse concurrentie door 
een invoerverbod zou verdwijnen. Zij voorzagen echter, dat de te verwachten grotere 
hoeveelheid werk niet alleen door de inwoners van Leiden zou kunnen worden ge-
daan, omdat hun aantal in de afgelopen jaren sterk was afgenomen. Daarom pleitten 
zij in hun memorie voor het oprichten van nieuwe ondernemingen in de Meierij van 
’s-Hertogenbosch. De fabrikeurs zouden ook graag zien, dat de binnenlandse afne-
mers meer zouden gaan betalen voor de gewonere soorten lakens, omdat de wolprij-
zen en arbeidslonen in de Republiek nu eenmaal hoger waren dan in het buitenland. 
Een invoerverbod voor Britse textielproducten zou ook de fijnere soorten lakens 
treffen, die wegens de hoge kosten niet meer in Leiden werden gefabriceerd, zoals 
al eerder is vastgesteld. De fabrikeurs verklaarden parmantig, dat zij de fijnere soor-
ten lakens zelf zouden gaan maken tegen dezelfde prijzen. Zij herinnerden de Leidse 
Vroedschap nog eens aan de handhaving van maatregelen tegen de concurrentie uit 
Duitsland. Een invoerverbod voor Britse textielproducten zou weinig uithalen als die 
door Duitse import zou worden vervangen. Tussendoor merkten zij op, dat het Brit-
se uitvoerverbod van werktuigen voor de textielindustrie de modernisering van hun 
bedrijven belemmerde. De achilleshiel van de lakennijverheid was de invoer van spe-
ciale wol uit Spanje en Portugal. Zonder deze fijne wol geen Leidse lakens. De fabri-
keurs vroegen daarom konvooi voor de schepen waarin deze wol werd aangevoerd en 
waarin de lakens werden geëxporteerd. Deze in de memorie geuite verlangens laten 
nog eens duidelijk de zwakke punten van de Leidse textielnijverheid zien.43

 
van de afgevaardigden van Rotterdam, d.d. 23 februari 1781, voor een invoerverbod van Engelse wollen ma-
nufacturen en andere goederen, 13 maart 1781. ral, 501A, nr. 511, Vroedschapsboek 1780-1781, bijlage 21. De 
gouverneurs van de Lakenhal ondertekenden op 6 maart, de bestuurders van de andere hallen op 13 maart 1781.
42    Gijsbert van Staveren (1738-1793) was vanaf 1780 tot 1788 pensionaris van Leiden. Jan Pieter Sandra (1742-
1790) was advocaat en vennoot van de firma Jan Sandra & Zn., lakenfabrikeurs.
43    Memorie van de Gouverneurs van de Lakenhal, 10 maart 1781. ral, 501A, nr. 511, Vroedschapsboek 1780-
1781. Idem in: N.W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid dl. 6 (’s-Gravenhage 1922), 
552-553 (nr. 339).
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Bij de bespreking van het verzoekschrift in de Vroedschap werden de argumenten 
voor en tegen een dergelijk invoerverbod opnieuw tegen elkaar afgewogen. Uitein-
delijk besloten de leden van de Vroedschap aan hun afvaardiging in de Staten van 
Holland opdracht te geven om vóór het voorstel van de afgevaardigden van Rotter-
dam te stemmen en ook anderszins dit voorstel te ondersteunen, hoewel zij er niet 
helemaal zeker van waren of dit verbod op sommige punten geen onvoorziene na-
delige gevolgen zou kunnen hebben. Zij vertrouwden er op, dat het verbod over het 
geheel genomen gunstig voor de stedelijke economie zou uitpakken. De Vroedschap 
gaf tevens de opdracht aan de Leidse afvaardiging om eraan mee te werken, dat de 
Staten van Holland zo spoedig mogelijk een dergelijk verbod zouden vaststellen.44 
Het kwam echter niet tot een invoerverbod. In een resolutie van 27 maart 1781 beslo-
ten de Staten van Holland de zaak van het al of niet uitvaardigen van een invoerver-
bod van Britse textielproducten en andere goederen te verwijzen naar een commis-
sie. Deze handelwijze betekende ook toen al in het Haagse bureaucratische jargon, 
dat de zaak op de lange baan werd geschoven. Het voorstel strandde uiteindelijk op 
de tegengestelde belangen van handel en nijverheid en werd vervolgens terzijde ge-
legd.45 De vijftien bestuurders van de neringen en hallen als vertegenwoordigers van 
de gezamenlijke ondernemers in de Leidse textielnijverheid behaalden met hun ver-
zoekschrift geen enkel resultaat.

Ondertussen leed de Republiek in de oorlog met Groot-Brittannië de ene neder-
laag na de andere en bleven de zeehavens geblokkeerd. De Britse marine maakte na 
het uitbreken van de oorlog op 21 december 1780 vrijwel dadelijk korte metten met 
de bloeiende smokkelhandel met de opstandelingen in de Verenigde Staten via Sint 
Eustatius. De handelsnederzetting Negapatnam aan de oostkust van India werd la-
ter, na een beleg van enkele weken, ingenomen. Dit leidde tot miljoenenverliezen, 
zowel voor de West-Indische als voor de Oost-Indische Compagnie. De voortdurende 
blokkade en de enorme verliezen droegen niet weinig bij tot de ondergang van beide 
compagnieën in de jaren ’90 van de achttiende eeuw. De Slag bij Doggersbank werd 
in de Republiek wel als een overwinning gevierd, maar maakte geen einde aan de 
blokkade.46 Groot-Brittannië hield de Republiek in een houdgreep waaruit niet was 
los te komen. De vraag rees welke staatslieden schuld hadden aan deze hopeloze si-
tuatie waarin de Republiek was terechtgekomen. In de nacht van 25 op 26 september 
1781 werd in een gecoördineerde actie in de belangrijkste steden van de Republiek, 
ook in Leiden, een pamflet verspreid met de titel Aan het volk van Nederland.47 De ano-
nieme schrijver liet over die schuldvraag geen enkele twijfel bestaan en wees slechts 
één man aan: “ja, Vorst Willem, het is alles Uwe schuld!” Er is veel gespeculeerd over 

44    Besluit van de Vroedschap, 13 maart 1781. ral, 501A, nr. 511, Vroedschapsboek 1780-1781, 41-41v.
45    Zie voor de discussie over dit voorstel: NNJ 16 (1781), 677-689; VH, dl. 3, boek 5 (1781), 113-124.
46    De Britse vloot onder admiraal George Brydges Rodney (1718-1792) veroverde op 3 februari 1781 Sint Eus-
tatius. De Slag bij Doggersbank vond plaats op 5 augustus 1781. Negapatnam werd ingenomen op 12 november 
1781.
47    Aan het volk van Nederland (Knuttel 19864). De plaats van uitgave, Ostende, is fictief. Heruitgaven verzorgd 
door: A.H. Wertheim-Gijse Weenink & W.F. Wertheim (Amsterdam 1966) en H.L. Zwitser (Amsterdam 1987).
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de identiteit van de schrijver(s) van dit beroemde en beruchte pamflet. Meteen na het 
verschijnen vielen al de namen van enkele vooraanstaande Patriotten. De autoritei-
ten loofden een beloning uit om de dader(s) te arresteren, maar niemand kon als au-
teur, drukker of verspreider in de kraag worden gevat.48

Ruim honderd jaar later werd voor het eerst vastgesteld dat Johan Derk van der 
Capellen tot den Pol de schrijver was.49 In de zomer van 1781 schreef hij in zijn bui-
tenverblijf, huize ‘Appeltern’ in het Land van Maas en Waal, aan het pamflet en 
liet de tekst lezen aan de Leidse doopsgezinde predikant François Adriaan van der 
Kemp, die daar tweemaal voor korte tijd logeerde.50 Van der Kemp schreef na zijn 
emigratie naar Amerika in zijn autobiografie: “(…) my noble friend had written a 
manly appeal To the People of Netherland, while i visited him at his country seat, and 
entrusted me with its publication and distribution. Seldom had use been made of 
bolder language; the alleged facts were stubborn, and truth appeared in all its aw-
ful solemnity. The effect resembled an electric shock”.51 De bijdrage vanuit Leiden 
aan dit pamflet is niet tot de bespreking van de inhoud en de redactie van de tekst 
beperkt gebleven. Een gedeelte van de oplage is ook in Leiden gedrukt, waarschijn-
lijk door de doopsgezinde boekverkoper Leendert Herdingh, die reeds eerder werk 
van Van der Capellen had uitgegeven. Herdingh was het jaar daarvoor wegens het 
verzorgen van publicaties van de oppositie in de problemen gekomen vanwege de 
uitgave van een Lierzang. Hierin zwaaide een anonieme dichter lof toe aan zeven af-
gevaardigden van de Staten van Friesland, die in een minderheidsnota voor onbe-
perkt konvooi hadden gepleit. De anonieme schrijver had zijn werk opgedragen 
aan zeven Leidse wolhandelaren, die door de belemmering van de overzeese wol-
handel schade leden. François Adriaan van der Kemp maakte zich als schrijver be-
kend om de echte schrijver, de doopsgezinde textielfabrikeur Pieter Vreede, in be-
scherming te nemen.52 Er volgde een geruchtmakende strafzaak, die hier verder 
buiten beschouwing blijft.

48    Besluit van de Staten van Holland, 19 oktober 1781, en Besluit van de Staten-Generaal, 26 oktober 1781. NNJ 
16 (1781), 1905-1912; ZSO, dl. 4, 66-68 (nr. 213) en 110-113 (nr. 223 en 224).
49    A. Loosjes, Een krachtig libel. Studie over het pamflet ‘Aan het Volk van Nederland’ (Haarlem 1886); Idem, Nog een en 
ander over het pamflet ‘Aan het Volk van Nederland’ (Amsterdam 1891). M. Hzn. de Jong, Joan Derk van der Capellen. Staat-
kundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne demokratie in Nederland (Groningen-’s-Gravenhage 1921), 381-444; 
Idem, De oudste uitgaven van het pamflet ‘Aan het volk van Nederland’. Proeve van histories-bibliografies onderzoek (Groningen-
’s-Gravenhage 1924).
50    Brief van Van der Capellen aan A. Valk, 8-8-1782. W.H. de Beaufort (ed.), Brieven van en aan Joan Derck van der 
Capellen van de Poll (Utrecht 1879), 321. 
51    Lincklaen, Francis Adrian van der Kemp, 54. De Staten van Holland loofden tevergeefs 1000 gouden rijders uit 
voor het aangeven van de schrijver, drukker of verspreider.
52    Lierzang (Leiden 1780) (Knuttel 19391). VH, dl. 2, boek 3 (1779), 114. Procedures in de zaak van Mr. Pieter Marcus, hoofd-
officier der stad Leijden en promotor van ’s Lands Universiteit aldaar, op en tegen François Adriaan van der Kemp, geïmmatriculeerd 
lidmaat van dezelve Universiteit over het doen of laaten drukken van den Lierzang (Leiden 1782); Justus de Regt (pseudoniem), 
Het schandelyk gedrag door Mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden en promotor van ’s Lands Universiteit aldaar, cum suis 
gehouden tegens den Wel Eerwaarden Heere F.A. van der Kemp, geïmmatriculeerd lidmaat, en L. Herding, boekverkooper, beiden in gem. 
stad aan den dag gelegd in een briev van een vriend aan een vriend (’s-Gravenhage 1782) (Knuttel 20278). Leendert Herdingh 
(1752-1815) was sinds 1773 boekverkoper en drukker in de Kloksteeg.
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In het voorjaar van 1782, ongeveer een jaar na hun eerste verzoekschrift, dienden 
de Leidse textielondernemers een tweede verzoekschrift bij de Vroedschap in. In-
middels was de politieke atmosfeer door de “electric shock” van Aan het volk van Neder-
land sterk veranderd. Onderwerp was het aangaan van betrekkingen met de Verenig-
de Staten van Amerika. Ook in andere steden werden dergelijke verzoekschriften 
ingediend.53 De opsteller van het Leidse verzoekschrift was Johan Luzac.54 Tegelij-
kertijd zochten de ondernemers het hogerop, ongetwijfeld op aanraden van Luzac 
en Adams, door verzoekschriften van dezelfde strekking bij de Staten van Holland 
en bij de Staten-Generaal in te dienen. Bovendien werden deze verzoekschriften als 
pamflet in de openbaarheid gebracht. Hier was duidelijk sprake van een gecoördi-
neerde actie om alle drie bestuursniveaus en de publieke opinie in de Republiek te 
bewerken. De lobby van John Adams werkte op volle toeren. Na nog eens uitvoerig 
het verval van de textielnijverheid en van de stad te hebben geschilderd, stelden de 
verzoekers, dat dit verval niet zozeer aan interne, maar voornamelijk aan externe fac-
toren was te wijten. Invoerbelastingen, invoerbeperkingen en invoerverboden wa-
ren sinds het begin van de achttiende eeuw de belangrijkste oorzaken van de ach-
teruitgang. Het was zaak om niet werkeloos toe te zien, maar daaraan wat te doen, 
indien zich een gunstige gelegenheid voordeed. De breuk tussen Groot-Brittannië 
en haar koloniën in Noord-Amerika bood een uitzonderlijke mogelijkheid om aan 
allerlei invoerbelemmeringen en invoerverboden te ontkomen. Handel en scheep-
vaart in het Britse Rijk waren nog steeds onderworpen aan de beperkende bepalin-
gen van de Acte van Navigatie (1651) en later ingevoerde scheepvaartwetten, maar nu 
zag het ernaar uit, dat deze hinderpalen voor wat betreft Noord-Amerika definitief 
uit de weg waren geruimd. Dit bood nieuwe kansen aan kooplieden en fabrikeurs in 
de Republiek, bovenal aan de Leidse textielondernemers. De nauwe banden tussen 
Groot-Brittannië en de Republiek verhinderden tot voor kort het aangaan van recht-
streekse handelsbetrekkingen met de Noord-Amerikaanse koloniën. De oorlogsver-
klaring van Groot-Brittannië aan de Republiek en vervolgens de Britse blokkade van 
de kust, het in beslag nemen van schepen en het stilvallen van de handel, waaronder 
de Leidse textielondernemers nog steeds te lijden hadden, maakten een einde aan 
alle belemmeringen.

De verzoekers betoogden nog eens, dat deze gunstige gelegenheid op aanzienlijke 
uitbreiding van de handel niet alleen uitzonderlijk was, maar dat deze kans op dit 
moment door de ondernemers ook moest worden aangegrepen, voordat het te laat 

53    Verzoekschrift van Leidse fabrikeurs en kooplieden aan de Vroedschap om handelsbetrekkingen met de 
Verenigde Staten van Amerika aan te gaan, 18 maart 1782. ral, 501A, nr. 512, Vroedschapsboek 1781-1782, bij-
lage [7]. Idem in: LC 1782, nr. 34 (20 maart); NNJ 17 (1782), 300-308. (Knuttel 19959). Zie ook: VH, dl. 5, boek 12 
(1782), 130-131. Verzoekschriften met ongeveer dezelfde strekking werden onder andere ook in Amsterdam, 
Rotterdam, Schiedam, Enkhuizen, Zwolle, Vlissingen en Utrecht ingediend. NNJ 17 (1782), 313-319, 334-335, 
354-355, 360-362, 408-410, 509-511, 512-516; VH, dl. 5, boek 12 (1782), 140-141.
54    Brief van John Adams aan Robert R. Livingston (1746-1813), 4 september 1782, Adams papers, Series 3, General cor-
respondence and other papers of the Adams statesmen, Vol. 13 (May-October 1782) (Cambridge, Mass. 2006), 420. Brief van 
Johan Luzac aan Jan van Heukelom en Jan de Kruijff, 4 oktober 1782. ral, nr. 546, Familiearchief  Van Heukelom, 
nr. 36. Popkin, News and politics in the Age of Revolution, 156.
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was. In het Britse parlement gingen al stemmen op om vrede met de Verenigde Sta-
ten te sluiten. Dan zou de handel tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten 
weer kunnen opleven. Het gevaar dreigde zelfs, dat de kooplieden uit de Republiek 
hiervan opnieuw zouden worden uitgesloten. Bovendien waren er nog andere ka-
pers op de kust. Naar verwachting zouden handelaren uit andere staten ook probe-
ren een gedeelte van deze winstgevende handel binnen te halen. Dit in het kielzog 
van handelaren uit Frankrijk, dat al in 1778 een handelsverdrag met de Verenigde 
Staten had gesloten. Zolang er geen handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de 
Republiek was gesloten en geratificeerd, stond de handel tussen de beide staten “op 
losse schroeven”. De Republiek had de nieuwe staat op dat moment nog niet diplo-
matiek erkend. De Leidse textielondernemers verzochten daarom de Vroedschap om 
de afvaardiging van Leiden in de Staten van Holland opdracht te geven, erop aan te 
dringen, dat zo spoedig mogelijk onderhandelingen over een dergelijk verdrag tus-
sen de Verenigde Staten en de Republiek zouden worden geopend. Zij voegden hier 
nog aan toe, dat dit niet alleen in het belang was van Leiden en Holland, maar ook in 
het belang van de gehele Republiek. Zij meenden dit te kunnen opmaken uit de hou-
ding van de Staten van Friesland, die als eerste van de zeven provinciën een maand 
eerder de Verenigde Staten hadden erkend en tot het aangaan van betrekkingen met 
dat land hadden besloten.

In de bespreking van het verzoekschrift door de Leidse Vroedschap bleek dat de 
meningen van de leden waren gewijzigd. De heren van de Vroedschap memoreer-
den de strekking van het vorige verzoekschrift van de Leidse textielondernemers nog 
eens, namelijk de uitvaardiging van een verbod op de invoer van Britse textielpro-
ducten en andere goederen. Blijkbaar was de Vroedschap ook tot het inzicht geko-
men dat een verbod, zo het zou zijn uitgevaardigd, weinig zoden aan de dijk zou 
hebben gezet. Zij waren het met de textielondernemers eens, dat het aanbod van een 
verdrag van vriendschap en handel van de kant van de Verenigde Staten meer voor-
deel kon geven en Groot-Brittannië, waarmee de Republiek nog steeds in oorlog was, 
meer afbreuk kon doen. Voor Leiden was belangrijk, dat de hier vervaardigde textiel 
naar de Amerikaanse markt kon worden verscheept om de plaats van de Britse pro-
ducten, waarvan de invoer in de Verenigde Staten door een besluit van het Congres 
was verboden, in te nemen. De afvaardiging van Leiden in de Staten van Holland 
kreeg van de Vroedschap dan ook de opdracht erop aan te dringen om zo spoedig 
mogelijk onderhandelingen over het sluiten van een handelsverdrag te openen naar 
het voorbeeld van de Staten van Friesland en om John Adams als officiële vertegen-
woordiger van de Verenigde Staten te erkennen. De Vroedschap voegde er nog aan 
toe, dat de Staten van Holland als handelsprovincie bij uitstek dat eigenlijk al veel 
eerder hadden moeten doen.

De ondertekenaren van het tweede verzoekschrift aan de Leidse Vroedschap kwa-
men in overgrote meerderheid uit de kringen van de textielondernemers. Van de 
ongeveer zeventig ondernemers die het verzoekschrift ondertekenden, oefenden 
slechts vijf een beroep uit dat niet met de textielnijverheid was verbonden. Onder 
deze laatste vijf ondernemers waren twee zoutzieders, een zeemtouwer en een koop-
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man. De meerderheid van de ondertekenaren behoorde tot de heersende kerk. In ver-
houding is het aantal doopsgezinden onder hen met 17% zeer groot, vergeleken met 
de slechts 0,4% van het totale aantal inwoners van Leiden die bij dit kerkgenootschap 
was aangesloten. Het aantal rooms-katholieken is met 10% de helft lager ten opzichte 
van de 20% van de totale stedelijke bevolking die tot de aanhangers van deze religie 
werden gerekend. Een bepaald samenwerkingsverband met een zekere duurzaam-
heid en structuur, zoals de gevestigde organisaties van de neringen bij het vorige ver-
zoekschrift, laat zich niet uit de handtekeningenlijsten aflezen. De achternamen van 
de ondertekenaren en die van hun huwelijkspartners laten wel enkele familierelaties 
zien, maar ook daaruit is het bestaan van een informeel netwerk niet op te maken. 
Zou hier misschien een andere of nieuwe organisatie op economisch gebied achter 
zitten die buiten de traditionele neringen, hallen en gilden om door groeperingen 
uit de kringen van de textielondernemers was gevormd?

De nieuwe organisatie op economisch gebied die in deze tijd werd opgericht, was 
de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en 
meer in het bijzonder het Leidse Departement van dit genootschap.55 Deze nieuwe 
organisatie stelde zich ten doel handel en nijverheid uit hun verval op te heffen on-
der andere door het uitschrijven van jaarlijkse prijsvragen. Van de zeventig onderte-
kenaren van bovengenoemd verzoekschrift waren er echter maar vijftien lid van het 
Leidse Departement. De ledenlijsten uit de jaren 1778-1782 laten zien, dat dit ge-
nootschap toch een wat ander karakter had dan een zuiver economische belangen-
groep. In deze jaren telde het Leidse Departement gemiddeld zo’n honderd leden, 
waaronder ruim dertig kooplieden en fabrikanten en ongeveer twintig functionaris-
sen in het openbaar bestuur. Van deze bestuurders hadden er elf zitting in de Leidse 
Vroedschap.56 De Academie was met negen professoren goed vertegenwoordigd. Acht 
dominees van de heersende kerk, één doopsgezinde predikant en één rooms-katho-
lieke priester zorgden voor een sterke geestelijke inbreng in dit genootschap. De ac-
tiviteiten van het Leidse departement waren in de eerste plaats gericht op de verbe-
tering van de kwaliteit van de textielproducten door het uitgeven van certificaten en 
door het uitschrijven van spinwedstrijden. De inspanningen van de leden van het 
Leidse Departement leverden niet de beoogde resultaten op. De certificaten stuit-
ten op verzet van de hallen en de wedstrijden waren geen succes.57 Hun aanvankelijk 

55    Het Leids Departement van de Oeconomische Tak is opgericht op 28 februari 1778 in ‘Het Herenlogement’ 
bij de Burcht en bestaat nog steeds als departement van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Han-
del. J.J. Kloek & W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (’s-Gravenhage 2001), 300-302. J. Bierens de 
Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1777-1952 (Haarlem 1952).
56    ral, 31, Archief van de afdeling Leiden van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid, 
nr. 32, Naamlijsten van leden van het Departement van de Oeconomische Tak en van de Nederlandsche Huis-
houdelijke Maatschappij, 1779-1835 en z.j.
57    H.B. van Halteren & G. van Hoogeveen, Tegenbericht der jongst afgegaane superintendenten van de Lakenhal te Leyden, 
nopens het verleenen van attestatiën aan de Leydsche lakens, dienende tot beantwoording van het bericht der dirigeerende leden van den 
Oeconomischen Tak voor het departement te Leyden enz. (Leiden 1778) (Knuttel 19203). H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 
Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor ‘onnutte’ Nederlanders in de Republiek, 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis 
 (’s-Gravenhage 1977), 24.
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enthousiasme verflauwde al na enkele jaren. Het Leidse Departement begon in 1778 
met ruim honderd leden en dit aantal bleef de eerste twee jaar ongeveer gelijk. Van-
af 1781 daalde het ledental en in 1782 was er nog maar iets meer dan de helft van de 
leden over. De ledenlijsten geven de indruk, dat het genootschap in deze jaren niet 
meer dan een losse verzameling heren was, die ongetwijfeld het beste met de econo-
mische ontwikkeling van de stad voorhadden, maar verder niet veel konden doen.

In het verlengde van het tweede verzoekschrift aan de Leidse Vroedschap ligt het 
enkele dagen later ingediende verzoekschrift aan de Staten van Holland en aan de 
Staten-Generaal.58 De indieners noemden zich het “Leidsche corps kooplieden” en 
zij dienden het verzoekschrift samen met Haarlemse en Amsterdamse ondernemers 
in. Het “Leidse corps kooplieden” bestond uit vijftien fabrikeurs en kooplieden, van 
wie de namen ook onder het vorige verzoekschrift aan de Vroedschap zijn te vinden. 
Het ging hier duidelijk om een kleiner comité van Leidse ondernemers die maat-
schappelijk actief waren. Alle leden van dit comité waren zonder uitzondering in de 
textiel werkzaam. Onder de vijftien leden van het “corps” waren er vijf doopsgezind 
en slechts één rooms-katholiek. Het aantal leden van het Leidse Departement van de 
Oeconomische Tak onder hen bedroeg zes, maar verdere conclusies daaruit kunnen, 
gezien het hierboven geschetste karakter van dit genootschap in de jaren 1778-1782, 
niet worden getrokken. Twee aspecten aan dit verzoekschrift waren nieuw. De Leidse 
textielondernemers wendden zich rechtstreeks tot de Staten van Holland en de Sta-
ten-Generaal en zij deden dit in samenwerking met ondernemers uit andere steden. 
Het verzoek betrof het aangaan van betrekkingen met de Verenigde Staten van Ame-
rika en wat dat betreft kregen de ondernemers uiteindelijk hun zin. Er begon zich 
ook een oppositie tegen deze beweging voor erkenning van de Verenigde Staten te 
vormen. Die uitte zich in de uitgave en verspreiding van een pamflet, in de vorm van 
een geparodieerd verzoekschrift, waarin de beweging voor de erkenning van de Ver-
enigde Staten werd bekritiseerd en belachelijk gemaakt.59

Voor het tot erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten kwam, 
waren er door het ingewikkelde staatsbestel van de Republiek nog een aantal hor-
den te nemen. De Leidse textielondernemers waren er niet gerust op en zij dienden 
nog geen maand later een volgend verzoekschrift met een dankzegging en een nader 
verzoek bij de Vroedschap in. Ook in andere steden van de Republiek werden der-
gelijke verzoekschriften ingediend.60 Johan Luzac was opnieuw de opsteller van het 

58    Verzoekschrift aan de Staten van Holland, 20 maart 1782. na 3.01.04.01, Archief Staten van Holland, nr. 
1990. Idem in: NNJ 17 (1782), 285-286; Verzoekschrift aan de Staten-Generaal, 20 maart 1782. na 1.01.02, Archief 
Staten Generaal, nr. 7948. Idem in: NNJ 17 (1782), 278-285; VH, dl. 5, boek 12 (1782), 130-140 (Knuttel 19961).
59    Requeste van alle de burger-asch-vaarders, turf-draagers en lantaarn-aansteekers, die door de geheele Republicq heen in alle stee-
den, steedekens, dorpen, vlekken, buurten en gehugten fungeerende zijn; – ’t Welk door de Zeeven Provinciën heen nog actueel ter inteeke-
ning ligt en eerstdaags aan der zelver respective magistraten staat gepresenteerd te worden (z.p. [1782]) (Knuttel 19962).
60    Verzoekschrift van Leidse fabrikeurs en kooplieden aan de Vroedschap, 15 april 1782. ral, 501A, nr. 512, 
Vroedschapsboek 1781-1782, bijlage [8]. Idem in: LC 1782, nr. 47 (19 april); NNJ 17 (1782), 468-476. S.J. le Poole, 
‘Fabrikeurs en kooplieden te Leiden in 1782’, LJ 20 (1925-1926), 85-88. Verzoekschriften onder andere in Am-
sterdam, Rotterdam, Schiedam, Middelburg, Vlissingen en Utrecht. NNJ 17 (1782), 477-484, 505-508, 509-511, 
512-516, 518-520; VH, dl. 5, boek 12 (1782), 144, 155-156.
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Leidse verzoekschrift.61 Allereerst brachten de ondertekenaren uitvoerig dank aan de 
heren van de Vroedschap die zo goedgunstig waren geweest hun afvaardiging in de 
Staten van Holland opdracht te geven om voor de diplomatieke erkenning te stem-
men.62 Na deze dankbetuiging vervolgden zij hun betoog met nog enkele strijkages 
aan het adres van het stadsbestuur en afkeurende opmerkingen in de richting van de 
tegenstanders van de erkenning die zich begonnen te roeren. Van de zeven provinci-
en hadden Friesland als eerste en Holland als tweede voor de diplomatieke erkenning 
gestemd. Zeeland, Utrecht en Overijssel hadden al gunstige besluiten genomen en 
Groningen zou ook wel volgen, maar de Staten-Generaal moesten nog beslissen. Het 
ging volgens de indieners allemaal veel te langzaam. Inmiddels was in Groot-Brit-
tannië door een kabinetswisseling de regering veranderd. De nieuwe regering neigde 
naar het sluiten van vrede met de Verenigde Staten en dat zou onwenselijke gevolgen 
voor de handel en scheepvaart van de Republiek kunnen hebben. De textielonderne-
mers vreesden een herleving van de Acte van Navigatie en de overige Britse scheep-
vaartwetten in het handelsverkeer met Noord-Amerika. Dat zou betekenen dat de 
kans op vrije handel en scheepvaart met de Verenigde Staten en daarmee op de ope-
ning van een grote afzetmarkt voorgoed verloren zou gaan. Het was dus zaak om snel 
de Verenigde Staten diplomatiek te erkennen en een handelsverdrag af te sluiten.

Aan het einde van het ingediende stuk deden de Leidse ondernemers nog een ver-
zoek. De erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten door de Repu-
bliek en de afsluiting van een handelsverdrag zouden niet vanzelf tot een bloeiende 
handel tussen beide staten leiden. Vrije handel en scheepvaart waren niet mogelijk 
zonder bescherming van de marine. Geen handel zonder scheepvaart, geen scheep-
vaart zonder bescherming van de zeemacht. Zij verzochten nogmaals om konvooi. 
De indieners beklaagden zich over de slechte staat van de oorlogsvloot van de Re-
publiek. Na de oorlogsverklaring van Groot-Brittannië eind december 1780 had de 
vloot niet veel kunnen uitrichten. De scheepvaart lag stil en daardoor was de over-
zeese export van textielproducten onmogelijk geworden. De slechte bescherming of, 
liever gezegd, het gebrek aan het verlenen van konvooi door de marine, stak temeer, 
omdat deze toch uit de “gewillig opgebrachte publieke middelen” werd betaald. De 
ondernemers verzochten daarom met klem om versterking en uitbreiding van de 
vloot, zodat aan handelsschepen konvooi kon worden verleend en de export van hun 
producten kon worden hervat. Bij de bespreking van het verzoekschrift in de ver-
gadering van 17 april 1782 wezen de leden van de Vroedschap op hen ter ore geko-
men berichten, dat de erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Sta-
ten en toelating van John Adams als gezant ophanden waren.63 Het afsluiten van een 
handelsverdrag zou daarna volgen. Voor de verbetering van de bescherming van de 

61    Brief van John Adams aan Robert R. Livingston, 4 september 1782, Adams papers, Series 3, General correspondence, 
Vol. 13 (May-October 1782), 420.
62    De Staten van Holland besloten op 29 maart 1782 de Verenigde Staten als onafhankelijke staat te erkennen. 
NNJ 17 (1782), 287; VH, dl. 5, boek 12 (1782), 142-143. De Staten-Generaal besloten hiertoe op 19 april 1782. NNJ 17 
(1782), 458-462; VH, dl. 5, boek 12 (1782), 158-159.
63    Besluit van de Vroedschap, 17 april 1782. ral, 501A, nr. 512, Vroedschapsboek 1781-1782, blz. 70v.
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scheepvaart door de marine zou een plan van samenwerking tussen de Republiek 
en Frankrijk worden opgesteld. Het verzoekschrift werd daarom voor kennisgeving 
aangenomen.

Het aantal ondertekenaren van dit verzoekschrift aan de Leidse Vroedschap was 
vergeleken met het vorige gestegen. Bijna honderd inwoners van Leiden plaatsten 
hieronder hun handtekening. Evenals bij het vorige verzoekschrift is er uit de hand-
tekeningenlijsten geen formele of informele organisatie op te maken. Het lijkt er wel 
op dat de kring van personen iets ruimer is geworden. Van de bijna honderd onderte-
kenaren waren er tien niet in de textielnijverheid werkzaam. Onder deze laatste tien 
bevonden zich twee zoutzieders, een zeemtouwer, een looier, een boekhandelaar, een 
boekhouder en een koopman. Op het totale aantal ondertekenaren waren er dertien 
doopsgezind, acht katholiek en twee luthers. Het aantal leden van de Oeconomische 
Tak lag met zestien niet erg hoog, zodat hier eveneens niets uit kan worden gecon-
cludeerd. Voor wat betreft hun eerste verzoek boekten de ondertekenaren resultaat. 
De Staten-Generaal erkenden de Verenigde Staten op 19 april 1782 en twee dagen 
later mocht John Adams zijn geloofsbrieven als eerste ambassadeur overhandigen. 
Daarna werd hij door stadhouder Willem v op Huis ten Bosch officieel ontvangen.64 
Een half jaar later sloten de Verenigde Staten en de Republiek een handelsverdrag.65 
De taak van John Adams zat erop en hij vertrok in oktober 1782 naar Parijs. De eco-
nomische resultaten, waar het de textielondernemers uiteindelijk toch om te doen 
was, vielen echter tegen. Na het sluiten van vrede tussen Groot-Brittannië en de Ver-
enigde Staten werden de oude handelsrelaties tussen beide landen grotendeels her-
steld en kregen de Leidse fabrikeurs en kooplieden met hun textielproducten in de 
Verenigde Staten nauwelijks een voet aan de grond.

Het vraagstuk van de slechte prestaties van de marine van de Republiek bleef de 
gemoederen ook in Leiden bezighouden. Een belangrijk lid van de Vroedschap, 
Hendrik Balthazar van Halteren, formuleerde een voorstel om onderzoek te doen 
naar het reilen en zeilen van de oorlogsvloot of, beter gezegd, het ontbreken daar-
van tijdens de oorlog met Groot-Brittannië die zich nog steeds voortsleepte.66 Na 
een schets van de vervallen staat waarin de vloot zich aan het begin van de oorlog be-
vond en de veel te late pogingen om er na het uitbreken van de oorlog in allerijl wat 
aan te doen, concludeerde hij dat de handel geen bescherming en de koloniën geen 
beveiliging kregen en aan de vijand geen gevoelige slagen waren toegebracht. On-
uitgesproken verwees hij met deze laatste opmerking naar de Slag bij Doggersbank 
die onbeslist was geëindigd. De Britse marine had maar een klein aantal oorlogs-
schepen nodig om de havens van de Republiek af te sluiten. Handel en scheepvaart 

64    O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland, 1584-1810 (’s-Gravenhage 1983), 
692-693.
65    Tractaat van vriendschap en commercie, 8 oktober 1782, Adams papers, Series 3, General correspondence, Vol. 13 
(May-October 1782), 348-381. Idem in: NNJ 17 (1782), 1161-1180; VH, dl. 5, boek 12 (1782), 173-186; ZSO, dl. 9, 
65-90 (nr. 197). De Republiek kreeg op grond van art. 2 van het verdrag de status van meest begunstigde natie.
66    Hendrik Balthazar van Halteren (1730-1802), textielfabrikeur, was sinds 1760 lid van de Vroedschap. NNBW, 
dl. 1, 1021.
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waren daardoor tot stilstand gekomen. Dit was in het verleden nog nooit vertoond, 
ook niet toen Groot-Brittannië en Frankrijk in 1672 gezamenlijk oorlog voerden te-
gen de Republiek. Over de oorzaken van deze ongelukkige gang van zaken was hij 
duidelijk: het lag niet aan de zeelieden, maar aan de leiding van de vloot. Kortom 
de oorzaak was een verkeerd beleid inzake de oorlogvoering, een “verkeerde direc-
tie der zeezaken”. Van Halteren deed een voorstel om een nauwkeurig onderzoek in 
te stellen naar de eigenlijke redenen van de “weerloosheid en werkeloosheid” van de 
vloot. Voor dit onderzoek was nodig, dit verheelde Van Halteren niet, dat de stad-
houder Prins Willem v in zijn functie als admiraal-generaal, dat wil zeggen als op-
perbevelhebber van de vloot, verantwoording zou afleggen over het door hem ge-
voerde beleid. 

Het voorstel bevatte enkele concrete punten. De stadhouder diende aan de Staten 
van Holland afschriften te overleggen van alle orders die door hem sinds het begin 
van de oorlog met Groot-Brittannië aan de commanderende officieren van de vloot 
waren gegeven. Daarbij diende hij ook de kopieën van het sindsdien voorgevallene 
in de zeekrijgsraden aan boord van de schepen ter inzage te geven. Vervolgens was hij 
verplicht om zich te verantwoorden voor een aantal met name genoemde voorvallen, 
waarin het beleid dat bij deze verschillende gelegenheden was gevoerd, hard werd 
aangevallen. Onvermijdelijk zou dit tot een ernstige aanvaring tussen de Staten en 
de stadhouder leiden. Van Halteren stelde verder voor, dat de Leidse afvaardiging dit 
voorstel in de vergadering van de Staten van Holland zou brengen en erop zou aan-
dringen dat de Staten de andere provinciën tot het nemen van maatregelen op het 
gebied van de oorlogsvloot zouden bewegen.67 Bij de bespreking in de Vroedschap 
plaatsten de heren bij dit voorstel niet veel kanttekeningen. De afvaardiging van Lei-
den kreeg de opdracht om eerst met de afvaardigingen van andere stemhebbende 
steden in de Staten van Holland te overleggen en vervolgens het voorstel, liefst geza-
menlijk met een aantal andere steden, in de vergadering van de Staten van Holland 
te brengen.68 Dit gebeurde veertien dagen later. De Staten van Holland bespraken het 
ingediende stuk en gingen daarna uiteen zonder een besluit te nemen.

Blijkbaar probeerden de Staten van Holland deze zaak, waarin zij, niet onterecht, 
moeilijkheden met de stadhouder vreesden, voor zich uit te schuiven. Inmiddels was 
het voorstel niet binnenskamers gebleven, maar alom bekend geworden en in pam-
fletten bekritiseerd en geprezen.69 Ook in andere steden van Holland gingen stem-

67    Propositie van H.B. van Halteren, raad en president-schepen, 16 juli 1782. ral, 501A, nr. 512, Vroedschaps-
boek 1781-1782, 112-115v. Idem in: LC 1782, nr. 94 (7 augustus); NNJ 17 (1782), 787-795; VH, dl. 4, boek 9 (1782), 
237-249; ZSO, dl. 6, 195-204 (nr. 139). Patriotse visie in: Post van den Neder-Rhijn, dl. 2 (1782), 795-802 (nr. 92). Destijds 
werd eraan getwijfeld of Van Halteren zelf wel de opsteller van dit voorstel was geweest. Sommigen noemden 
de Franse journalist François Bernard als de eigenlijke schrijver van dit stuk. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 
343-344.
68    Besluit van de Vroedschap, 16 juli 1782. ral, 501A, nr. 512, Vroedschapsboek 1781-1782, 115v-116. De afvaar-
diging van Leiden bracht het voorstel op 31 juli 1782 in de Staten van Holland.
69    Onder andere: J.H. van Kinsbergen, Consideratiën van importantie op de gewigtige propositie door de Heeren Gedeputeer-
den van de stad Leiden ter vergadering van Hun Ed. Gr. Mogenden gedaan op den 31. July 1782 (z.p. 1782) (Knuttel 20060).
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men op om het voorstel te ondersteunen. De Staten van Holland namen uiteindelijk 
op 27 september 1782 het voorstel aan.70 Op dat moment ontstond de, reeds gevrees-
de, crisis tussen stadhouder en Staten. Volgens Haagse kringen zat Prins Willem v 
al van het begin af aan met het voorstel in zijn maag. Hij was “daerover kwaed en 
verlegen”.71 Een commissie uit de Staten van Holland, waarin onder andere de Leidse 
pensionaris Gijsbert van Staveren zitting had, probeerde de zaken weer vlot te trek-
ken, maar dit lukte niet erg. De stadhouder ontving de commissie op 3 oktober 1782 
in Huis ten Bosch. De meningsverschillen over de wijze van het afleggen van verant-
woording over het gevoerde beleid bleven bestaan. De stadhouder wenste alleen ver-
antwoording af te leggen aan de Staten-Generaal en hij voegde binnen enkele dagen 
de daad bij het woord.72 Velen bestempelden zijn verantwoording echter als onvol-
doende. De commissie probeerde het op 11 oktober 1782 opnieuw, maar de stadhou-
der weigerde om verdere verantwoording af te leggen en de heren konden onverrich-
ter zake naar hun steden terugkeren.

De beroering over deze zaak die ook in Leiden was ontstaan, gaf enkele dagen later 
aanleiding tot het opstellen van een verzoekschrift, dat de inwoners van Leiden kon-
den ondertekenen in het Herenlogement aan de voet van de Burcht.73 Het document 
was niet bedoeld als een verzoekschrift in eigenlijke zin, maar bevatte een dankbe-
tuiging aan de Leidse Vroedschap. De ondertekenaren van dit zogenoemde “dank-
adres” stemden in met het standpunt, dat de Vroedschap op het punt van het afleg-
gen van verantwoording door de stadhouder had ingenomen. Het ging niet om iets 
van het stadsbestuur gedaan te krijgen, maar om de goedkeuring van een partijkeu-
ze in een binnenlandse politieke kwestie. De opstellers waren blijkbaar van mening 
dat de Vroedschap en de Leidse afvaardiging in de Staten van Holland wel wat steun 
in de rug konden gebruiken, omdat sommige anonieme schrijvers van pamfletten 
partij hadden gekozen voor het standpunt van de stadhouder. Het onderliggende 
vraagstuk was dat van de soevereiniteit. De opstellers lieten er geen twijfel over be-
staan, dat het hoogste gezag in de provincie bij de Staten van Holland berustte. On-
afscheidelijk van de soevereiniteit van de Staten was hun recht om van de uitvoerders 
van het beleid verantwoording te vorderen. De uitvoerders oefenden immers hun ge-
zag uit in naam van de Staten en het beleid inzake landsverdediging en bescherming 
van handel en scheepvaart werd uit de financiële middelen van de Staten betaald. De 
Vroedschap en de Leidse afvaardiging hadden door het aannemen van het voorstel 

70    Resolutie van de Staten van Holland, 27 september 1782, NNJ 17 (1782), 1074-1085; VH, dl. 4, boek 9 (1782), 
264-274.
71    Aantekening van 31 juli 1782, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, dl. 4 (1782-1783) (Amsterdam 
1915), 77. Thomas Isaac de Larrey (1703-1795), secretaris van Prins Willem v, raadde de Prins aan om opening 
van zaken te geven.
72    Missive en memorie door Zyne Hoogheid, den Heere Prince van Orange en Nassau, aan Hunne Hoog Mog. op den 7. October 1782 
overgegeeven, houdende eene gedetailleerde opening van zyne gehoudende directie als Admiraal Generaal van de Unie (z.p. [1782]) 
(Knuttel 20068). LC 1782, nr. 136 (13 november) (uittreksel).
73    Verzoekschrift van een aantal burgers aan de Vroedschap, 14 oktober 1782. ral, 501A, nr. 512, Vroedschaps-
boek 1781-1782, bijlage [9]. Idem in: LC 1782, nr. 124 (16 oktober); NNJ 17 (1782), 1211-1216; VH, dl. 4, boek 9 (1782), 
287-289 (Knuttel 20065).
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van Van Halteren en de indiening daarvan in de vergadering van de Staten van Hol-
land dus geenszins tegen de Constitutie van de Republiek gehandeld.74 Het onder-
zoek naar de oorzaken van het falen van de vloot moest onverminderd doorgaan. Aan 
de aanhangers van het Oranjehuis waren deze staatkundige en staatsrechtelijke rede-
neringen niet besteed. Zij lieten steeds nadrukkelijker van zich horen.

Het aantal ondertekenaren van deze dankbetuiging was zo groot, dat het in de pe-
riode 1780-1787 nooit meer is overtroffen. Ruim 1300 inwoners van Leiden plaats-
ten hun handtekening onder de dankbetuiging aan het stadsbestuur.75 Sommigen 
die niet konden schrijven lieten dit door een notaris doen. Een bepaalde formele of 
informele organisatie valt uit de handtekeningen niet op te maken. De lijsten geven 
de indruk, dat het om een dwarsdoorsnede van de mannelijke bevolking van Leiden 
gaat. Slechts een enkele vrouw tekende de lijst. De ondertekenaren verwachtten geen 
resultaten, maar wilden alleen maar hun steun betuigen. De heren van de Vroed-
schap waren hiermee zeer ingenomen en lieten zich deze steun graag aanleunen. Dit 
bleek ook duidelijk uit hun gedrag tegenover de ondertekenaren. Een delegatie van 
acht personen, waaronder Johan Luzac, kreeg de gelegenheid om in de burgemees-
terskamer van het stadhuis de dankbetuiging met de handtekeningen officieel aan 
te bieden. De volgende dag kregen de leden van de delegatie opnieuw een ontvangst 
op het stadhuis om hen nogmaals te bedanken.76 Voor Johan Luzac persoonlijk be-
tekenden deze officiële ontvangsten een hoogtepunt in zijn ‘carrière’ als een van de 
vertegenwoordigers van de Leidse Patriotten. Vele andere inwoners van Leiden echter 
waren niet zo ingenomen met deze handtekeningenactie van de Patriotten.77 De kri-
tische geluiden daartegen zwollen steeds meer aan.

De inwoners van Leiden raakten in de jaren 1781 en 1782 dus in steeds ruimer kring 
betrokken bij verzoekschriften, die bij het stadsbestuur, de Staten van Holland en 
de Staten-Generaal werden ingediend. Het laatste bij de Vroedschap ingediende ver-
zoekschrift om steun te betuigen aan het onderzoek naar de leiding van de vloot had 
in verhouding een groot gedeelte van de bevolking in beweging gebracht. Welke in-
woners van de stad hadden zich in deze jaren het meest actief betoond door hun 
handtekening onder een of meer verzoekschriften te zetten? Hierbij moet er wel re-
kening mee worden gehouden dat de strekking van de verzoekschriften in de loop 
van de tijd veranderde. De eerste vijf verzoekschriften die in deze twee jaren ter on-
dertekening werden voorgelegd, bevatten verzoeken op het gebied van de buiten-
landse handel en de buitenlandse politiek. Het laatste verzoekschrift in deze perio-

74    Het begrip Constitutie staat hier voor de verzameling van geschreven en ongeschreven recht, dat de staats-
inrichting regelt. Ter onderscheiding van andere betekenissen wordt het woord met een hoofdletter geschreven.
75    Jan van Heukelom berichtte aan John Adams, die op dat moment nog in Den Haag verbleef, dat 1400 perso-
nen in Leiden een adres aan het stadsbestuur hadden ondertekend. Adams papers, Series 1, Diaries, Diary and autobiog-
raphy of John Adams, Vol. 3 (1782-1804) (Cambridge, Mass. 1961), 186. Hij rekende iets te ruim, het waren er ca. 1340.
76    LC 1782, nr. 125 (18 oktober); VH, dl. 4, boek 9 (1782), 288. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 347.
77    Gissen doet missen dog soms beslissen. Ofte aanwyzing der verscheidene redenen welke de Leidse burgers of inwooners in October 
1782 gehad hebben om al of niet te tekenen het ontworpen dank addres aan haar E. Gr. Agtb. Magistraat voor de bekende propositie van 
den 31. July des zelven jaars (z.p. [1782]) (Knuttel 20066).
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de, de steunbetuiging, raakte het binnenlands beleid van de Republiek, Onder de 
ruim vijftig ondertekenaren die drie of meer verzoekschriften ondertekenden, waren 
de textielondernemers verreweg in de meerderheid. Degenen die hun handtekening 
onder vier, vijf of zes verzoekschriften plaatsten, waren uitsluitend textielonderne-
mers. Deze frequente ondertekening betekende echter niet, dat al deze ondernemers 
Patriotten waren of zouden worden. Van de vijftien bestuurders van de hallen, die 
het eerste verzoekschrift in 1781 indienden, zouden er zeven lid worden van het pa-
triotse vrijkorps. Van de ongeveer 70 ondertekenaren van het tweede verzoekschrift 
in 1782 zijn er 36 lid geworden. Wel zijn onder de handtekeningen van de textielon-
dernemers die van later bekende Patriotten te vinden, zoals Pieter Vreede, Jan van 
Heukelom en Jan Pieter Sandra. Laatstgenoemde was tevens de opsteller van het eer-
ste verzoekschrift over het instellen van een invoerverbod voor wollen manufacturen 
uit Groot-Brittannië. Johan Luzac, de opsteller van de vier daarop volgende verzoek-
schriften, was niet bij de textielnijverheid betrokken en handelde meer uit persoon-
lijke overtuiging. Hij zou eveneens lid van het patriotse vrijkorps worden.

Sommige historici stellen, dat de Patriottenbeweging voor een gedeelte voortkwam 
uit de lobby voor de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika.78 Hier-
voor valt wat Leiden betreft veel te zeggen. Daarbij moet wel in aanmerking wor-
den genomen, dat de stad in twee opzichten een bijzondere plaats onder de Hol-
landse steden innam. Ten eerste was in de stad een grote groep ondernemers in een 
op export gerichte nijverheid actief. Deze ondernemers waren vanouds goed geor-
ganiseerd en zochten steeds naar nieuwe afzetmarkten voor hun producten. De on-
afhankelijkheid van de Verenigde Staten en de beloofde openstelling van de Noord-
Amerikaanse markt wekte bij hen hoge verwachtingen op een grote afzet en goede 
verdiensten. Zij zagen daarin een mogelijke oplossing voor hun vele problemen. 
Deze verwachtingen waren gegrond op de algemeen aanvaarde gedachte, dat kolo-
niën voornamelijk leveranciers van grondstoffen waren en zelf niet of nauwelijks nij-
verheidsproducten konden voortbrengen. De verwerking van deze grondstoffen kon 
alleen in het moederland geschieden, omdat daar de apparatuur voor de verwerking 
en de kennis en ervaring om daarmee nijverheidsproducten te vervaardigen, voor-
handen waren. Die verwachtingen waren, gezien de toenmalige internationale eco-
nomische verhoudingen, niet onjuist. De Verenigde Staten waren bij hun ontstaan 
een overwegend agrarisch land zonder steden van enige betekenis. Er bestond in de 
nieuwe republiek nog geen ontwikkelde nijverheid. Als het handelsmonopolie van 
het voormalige moederland Groot-Brittannië zou zijn doorbroken, lagen er grote 
kansen op winstgevende handel en scheepvaart vanuit andere Europese landen die 
verder economisch ontwikkeld waren. Ten tweede woonde er in de stad een groep 
voorstanders van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, die niet zozeer uit 
economische, maar veeleer uit ideële motieven de Amerikaanse vrijheidsstrijd steun-
den. Johan Luzac is hiervan een vooraanstaand vertegenwoordiger.

78    J.G.M.M. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795 (Nijmegen 2003), 62.
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De samenwerking tussen Johan Luzac en John Adams is tevens een fraaie illustratie 
van de theorie van de zogenoemde Atlantische of Westerse Revoluties, geformuleerd 
door de Amerikaanse historicus Robert Palmer79 samen met de Franse historicus Jac-
ques Godechot.80 Deze Atlantische, Westerse of ‘democratische’ visie is door hen bei-
den ongeveer gelijktijdig naar voren gebracht, zij het met accentverschillen. Deze vi-
sie gaat uit van een samenhangend geheel van ’democratische’ revoluties die zich in 
de tweede helft van de achttiende eeuw voordeden in de Atlantische of Westerse we-
reld. Palmer hanteert deze visie als een overkoepelend begrip, ‘de revolutie van het 
Westen’, voor de hervormingsbewegingen in deze periode. Tussen deze bewegingen 
bestaan weliswaar verschillen, maar zij hebben volgens hem ook een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken, zoals de invloed van de filosofen van de Verlichting en het 
verzet tegen de staatskerk, tegen de erfelijke elite, tegen de corporatieve structuren 
en tegen de feodaliteit.81 Godechot nam de Franse Revolutie en de daarop gevolgde 
expansie van Frankrijk als uitgangspunt en verbreedde de visie hierop in ruimte en 
tijd door daarnaast de andere revoluties in West-Europa en Noord-Amerika daarbij 
te betrekken. Beiden kenden een belangrijke rol toe aan de Patriotten in de Repu-
bliek.82 Overigens bleef ook destijds de samenhang tussen de Amerikaanse onafhan-
kelijkheidsstrijd en de Patriotten aan tijdgenoten niet onopgemerkt, hoewel zij nog 
geen zicht hadden op de latere revolutionaire ontwikkelingen. Scherpzinnige waar-
nemers, zoals de Franse zakenman Joseph Mandrillon, legden al een verband tussen 
enerzijds de opeenvolgende acties met verzoekschriften in de verschillende steden in 
de Republiek over de erkenning van de Verenigde Staten van Amerika en over andere 
economische en politieke onderwerpen en anderzijds het ontstaan van de politieke 
groepering van de Patriotten.83 

79    R.R. Palmer, ‘The World Revolution of the West’, Political Science Quarterly 69 (1954), 1-14; Idem, ‘Much in 
little. The Dutch Revolution of 1795’, Journal of Modern History 26 (1954), 15-35. Hierin bracht hij voor het eerst zijn 
visie naar voren, later verder uitgewerkt in: The Age of the Democratic Revolution. A political history of Europe and America, 
1760-1800, 2 dln. (Princeton, nj 1959-1964).
80    J.L. Godechot, La Grande Nation. L’expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799, 2 dln. (Paris 1956); 
Idem, Les Révolutions (1770-1799) (Paris 1963).
81    R.R. Palmer, ‘La “Révolution atlantique”. Vingt ans après’, in: E. Schmitt & R. Reichardt (eds.), Die Französische 
Revolution – zufälliges oder notwendiges Ereignis? (München-Wien 1983), dl. 1, 90-91.
82    N.C.F. van Sas, ‘De Nederlandse revolutie in de buitenlandse historiografie’, in: Idem, De metamorfose van 
Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004), 267-274; A.W.F.M. van de Sande & L.H.M. Wes-
sels, ‘De Engelse, Amerikaanse, Franse en Nederlandse revolutie in vergelijkend perspectief’, in: W.Th.M. Frij-
hoff & L.H.M. Wessels (eds.), Veelvormige dynamiek. Europa en het Ancien Régime, 1450-1800 (Amsterdam 2006), 229-339.
83    “Les requêtes que les citoyen présentèrent en 1782 & 1783, soit pour solliciter l’indépendance de l’Amérique, 
soit pour autres objets politiques & de commerce, est la première époque où les habitans se soient mêlés des 
affaires du gouvernement & c’est, si l’on veut, la première origine des patriotes.” J. Mandrillon, Mémoires pour servir 
à l’histoire de la révolution des Provinces Unies en 1787 (Paris 1791), 101. Joseph Mandrillon (1743-1794) was werkzaam in 
Frankrijk, de Verenigde Staten en de Republiek. Hij werd in een politiek proces ter dood veroordeeld en stierf 
in Parijs onder de guillotine.
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De verzoekschriften die tot begin 1783 vanuit de Leidse bevolking waren ingediend, 
hadden alle betrekking op de buitenlandse handel en de buitenlandse politiek. De 
oppositie tegen de stadhouder en het stadhouderlijk hof, die in de buitenlandse po-
litiek een pro-Britse koers volgden, boekte hiermee enkele resultaten. De Republiek 
erkende de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika en beide staten 
sloten een verdrag van vriendschap en handel. De hoop was nu gericht op een voor-
spoedige ontwikkeling van de economische betrekkingen tussen de beide landen, die 
naar verwachting ook aan de Leidse textielnijverheid ten goede zou komen. Voorlo-
pig was van een opbloei van deze nijverheid niets te merken en de vooruitzichten wa-
ren zodanig, dat daar in de nabije toekomst niet veel verandering in zou komen. De 
oorlog met Groot-Brittannië sleepte zich voort en de havens van de Republiek bleven 
door de blokkade van de Britse vloot afgesloten. De overzeese handel stond nagenoeg 
stil. De noodzakelijke grondstoffen voor de textielnijverheid konden niet meer wor-
den ingevoerd. De uitvoer van textielproducten overzee was eveneens onmogelijk. 
Door de stagnatie van handel en nijverheid kreeg de Leidse bevolking het hard te ver-
duren. De armoede en de sociale spanningen in de stad namen toe.1 De dreiging van 
de Britse vloot leidde tot verhoogde militaire activiteiten om de kust van Holland te 
verdedigen. Die activiteiten waren ook in Leiden merkbaar. Het garnizoen in de stad 
werd versterkt uit vrees voor een mogelijke invasie en het aantal klachten van de in-
woners over het gedrag van de gelegerde militairen nam evenredig toe.

De onrust bereikte een voorlopig hoogtepunt op 8 maart 1783, de verjaardag van 
Prins Willem v. Een kleine groep prinsgezinde studenten wilde ter gelegenheid hier-
van enkele festiviteiten organiseren, zoals het aanbrengen van illuminaties en het 
afsteken van vuurwerk. Deze acties werden door het stadsbestuur verboden, omdat 
het bevreesd was voor moeilijkheden tussen verschillende groepen van de bevolking 
in de stad. Een groep prinsgezinde studenten onder leiding van Jan Willem Kumpel 
besloot uit te wijken naar een herberg in Oegstgeest om in dit nabijgelegen dorp het 
Oranjefeest te vieren. In de herberg werd hun feestvreugde door andere bezoekers 
verstoord en dat liep uit op ongeregeldheden.2 Zij gingen weer terug naar de stad om 

1    Een aanwijzing hiervoor is de toeneming van het totale aantal bestendig bedeelden door het Huiszittenhuis 
van 2480 in 1780 tot 3080 in 1783. G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854 (Hilversum 
1994), 333.
2    Een nieuw lied op de Oegstgeestche (!) vrolykheid van den achsten (!) Maart 1783. Den zogenaamden Ridder van Kumpel, student  
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hun feest in een koffiehuis voort te zetten. Een aantal patriotse studenten kreeg hier 
blijkbaar lucht van. Zij drongen, gesierd met witte kokardes op de hoed, het kof-
fiehuis binnen en dwongen de prinsgezinde studenten de oranje kokardes van hun 
hoeden te halen. Vervolgens verjoegen zij hun prinsgezinde studiegenoten uit het 
etablissement. De professoren tilden niet zwaar aan dit conflict en beschouwden het 
als een studentengrap.3 Niet alleen patriotse studenten zetten alles in het werk om 
Oranjefeesten in Leiden op deze dag te beletten. Actieve Leidse Patriotten probeer-
den eveneens op allerlei manieren afbreuk te doen aan de versiering en verlichting 
waarmee prinsgezinde Leidenaren hun huizen ter gelegenheid van de verjaardag van 
Prins Willem v hadden getooid. Een kleine groep Patriotten trok op de avond van 
deze dag door de stad. In straten waar zij huizen met illuminaties zagen, poogden zij 
de brandende kaarsen daarvan te doven.4 Het stadsbestuur zag bij deze patriotse ac-
ties lijdelijk toe en greep niet in.

De leden van de Leidse Vroedschap waren ook niet meer zo eenstemmig in hun 
gevoelens, zoals men zich dat van vroeger herinnerde. De gemoederen in de vroed-
schapskamer raakten meer dan eens danig verhit. De burgemeesters moesten zich 
inspannen om die weer te kalmeren. Dit rumoer drong ook door in Haagse krin-
gen, waar de edelman Van Hardenbroek, afgevaardigde voor Utrecht in de Staten-
Generaal, in zijn dagboek noteerde: “bijsonder ook in Leyden door borgemeester Van 
Buuren, die mede sijn best dede; dan aldaer waeren de jonge regenten insgelijks soo 
driftig, dat men die met veel moeiten tot bedaren soude krijgen”.5 Een van de jong-
ste leden van de Vroedschap, F.G. Blok, later een voorman van de Leidse Patriotten, 
was de voornaamste politieke spelbreker.6 Hij had in november 1782 een voorstel in-
gediend om de zaken van de Staten van Holland en van de Staten-Generaal, waar-
over de pensionaris in de Vroedschap verslag uitbracht, niet langer uitsluitend door 
de burgemeesters, de pensionaris en twee afgevaardigden van de Vroedschap te la-
ten afdoen. Overeenkomstig de gangbare wijze van behandelen kregen de overige 
leden van de Vroedschap pas achteraf de besproken voorstellen te horen. Zij kon-
den de stukken die daaraan ten grondslag lagen, niet inzien.7 Naar aanleiding van 
zijn voorstel vormde de Vroedschap uit haar midden een commissie, die hierover een 

 
in de regten te Leyden, toegewyd (z.p. [1783]) (Knuttel 20659); Onderschepte brief van J.W. Kumpel, J.U. Cand., aan een voornaam 
heer in Rotterdam (z.p. [1783]) (Knuttel 20550). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 347; J.W. Kumpel (1757-1826) was een 
studievriend van Willem Bilderdijk (1756-1831). NNBW, dl. 1, 1254-1256.
3    Aantekening van 23 maart 1783, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, dl. 4 (1782-1783) (Amsterdam 
1915), 418-419.
4    Echt bericht van de waare oorzaaken der onrustige beweegingen onder het Gemeen te Leyden (z.p. 1784), 3-27 (Knuttel 20911).
5    Aantekening van 8 februari 1782, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, dl. 3 (1781-1782) (Amsterdam 
1910), 323-324.
6    Franciscus Gualtherus Blok (1749-1812) was sinds 1781 lid van de Vroedschap. Hij begon zijn bestuurlijke 
carrière in 1771 als kapitein van het Oranje Vendel. Naemwijzer (1771), 19. Hij is een naamgenoot van de bekende 
Patriot uit Enkhuizen, Bernardus Roelofszn. Blok (1756-1818), voor zover bekend geen familie.
7    Voorstel van F.G. Blok, 19 november 1782. ral, 501A, nr. 513, Vroedschapsboek 1782-1783, 4-6v. Behandeling 
door de Vroedschap, 10 december 1782. Idem, 14-14v. Rapport aan de Vroedschap, 10 februari 1783, Idem, 51v.-
54v. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 351-352.
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rapport moest uitbrengen. Op grond van dit rapport besloot de Vroedschap om uit 
haar midden een ‘secreet besogne’ voor landszaken in te stellen, dat bestond uit de 
burgemeesters, de twee oudste schepenen, de twee oudste oud-burgemeesters en de 
twee oudste leden van de Vroedschap, allen met beslissende stem, aangevuld door de 
pensionaris en de secretaris, beiden met adviserende stem.8 Het resultaat was dat bij 
de behandeling van de landszaken voortaan wat meer leden van de Vroedschap wa-
ren betrokken, maar het zwaartepunt in de besluitvorming bleef toch bij de burge-
meesters en oud-burgemeesters liggen. Hoewel deze uitkomst minder ver ging dan 
het voorstel van Blok, kon de ‘oppositie’ binnen de Vroedschap toch bogen op een 
bescheiden succes.

Blok hield niet op met zijn pogingen om de besluitvorming in de Vroedschap in 
patriotse geest te beïnvloeden. Hij had inmiddels zijn aandacht verplaatst naar de 
klachten over de gedragingen van de militairen van het garnizoen in de stad, die 
overeenkomstig de regelingen over de militaire jurisdictie niet onder de gewone ste-

8     Besluit van de Vroedschap, 17 maart 1783. ral, 501A, nr. 513, Vroedschapsboek, 1782-1783, 49-51v. (blz. 58 
gevolgd door blz. 39). VH, dl. 6, boek 16 (1783), 263-264. Politieke Kruyer, dl. 1 (1783), 347-351 (Nr. 33).

Afb. 14 F.G. Blok, 1749-1812. Ets 
en gravure van J. Kobell. Rijksmu-
seum Amsterdam, RP-P-1894-A-
18394D.
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delijke rechtspraak vielen.9 Het garnizoen vormde, evenals de academische gemeen-
schap, in de stad Leiden een eigen rechtskring, waarbinnen het stadsbestuur geen 
zeggenschap had en de stedelijke rechters niet bevoegd waren. In Leiden bestond 
het garnizoen voornamelijk uit buitenlandse huursoldaten, waaronder een regi-
ment Zwitsers.10 Iedere beperking van de militaire rechtspraak en daarmee van de 
militaire rechtskring was tegelijkertijd een beperking van de uiteindelijke zeggen-
schap van de kapitein-generaal, de opperbevelhebber van de landstrijdkrachten van 
de Republiek, stadhouder Prins Willem v. De Patriotten zagen hiertegen geen enkel 
bezwaar. Integendeel, zij streefden ernaar om de bevoegdheden van de stadhouder, 
ook in zijn functie van kapitein-generaal in militaire aangelegenheden, zoveel mo-
gelijk te beperken. In Leiden kregen zij gedeeltelijk hun zin. Het Zwitserse regiment 
vertrok uit de stad. Het voormalige Armekinderhuis aan de Middelweg, dat tijdelijk 
als kazerne was ingericht, kreeg weer een sociale bestemming als ‘Minnehuis’ ten 
behoeve van armlastige Leidse bejaarden. De Vroedschap zou voortaan op de hoogte 
worden gebracht van veranderingen in de grootte en de samenstelling van het gar-
nizoen en niet meer voor voldongen feiten worden gesteld.

De Patriotten streefden ernaar om de bevoegdheden van de kapitein-generaal in 
militaire zaken ook indirect te beperken. Dit beoogden zij onder andere door de op-
richting van weerbaarheidsorganisaties, kortweg vrijkorpsen genoemd, die niet on-
der zijn opperbevel zouden staan. De oprichting van vrijkorpsen gaf de Patriotten 
ook de mogelijkheid om weerbaarheidsorganisaties op te richten, die tot op zeke-
re hoogte niet waren gebonden aan de beperkingen die aan de schutterijen door de 
stadsbesturen waren opgelegd. In tegenstelling tot de schutterij zou het vrijkorps 
zijn eigen officieren uit zijn midden kunnen kiezen, zou het kunnen vergaderen 
zonder de toestemming van het stadsbestuur en zouden de leden van het vrijkorps 
op vergaderingen vrijelijk van gedachten kunnen wisselen over alle, ook politiek ge-
kleurde, onderwerpen. Deze drie lang gekoesterde wensen van de schutters, samen-
gevat onder het begrip ‘vrije krijgsraad’, werden in Leiden, evenals in andere steden 
van de Republiek, in de loop van de tijd telkens weer geuit. De stadsbesturen gaven 
hieraan geen gehoor. Immers, als zij deze verlangens van de schutters zouden inwil-
ligen, dan zouden zij hun macht over de schutterijen verliezen. De Patriotten zouden 
door het oprichten van een vrijkorps het ideaal van een ‘vrije krijgsraad’ kunnen ver-
wezenlijken. Het vrijkorps zou een aantrekkelijk alternatief kunnen bieden voor de 
door het stadsbestuur gekortwiekte schutterij.11 Het verzoekschrift om ook in Leiden 
zo’n vrijkorps, ook wel sociëteit van wapenhandel, exercitiegenootschap of vrijcom-
pagnie genoemd, op te richten, bracht in de stad veel beroering teweeg. De eerdere 
acties van Blok in de Vroedschap waren, hierbij vergeleken, slechts onbetekenende 

9     Voorstel van F.G. Blok, 10 april 1783. ral, 501A, nr. 513, Vroedschapsboek, 1782-1783, 61-63v. Behandeling 
door de Vroedschap, 16 april 1783. Idem, 65v. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 350, 352.
10    Het regiment infanterie Zwitsers der kleine kantons stond onder bevel van kolonel Louis Bouquet. Het 
regiment met een sterkte van ongeveer 1500 tot 2000 militairen vertrok naar Venlo. LC 1783, nr. 63 (26 mei).
11    H.F.K. van Nierop, ‘Popular participation in politics in the Dutch Republic’, in: P. Blickle (ed.), Resistance, 
representation and community (Oxford-New York 1997), 282-283.
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schermutselingen. Het al of niet toestaan van een Leids vrijkorps leidde tot diepe ver-
deeldheid binnen het stedelijke politieke bestel en daarbuiten. Hoewel het stadsbe-
stuur zijn uiterste best deed om de eensgezindheid te bewaren, lukte het de heren 
niet meer om het conflict binnen de muren van het stadhuis te houden.

In de eerste maanden van 1783 namen de Patriotten in verschillende steden van de 
Republiek het initiatief tot de oprichting van vrijkorpsen.12 Stuwende kracht achter 
de oprichting van deze politiek geïnspireerde weerkorpsen13 was hun grote man in 
deze jaren, Johan Derk van der Capellen tot den Pol. In Aan het Volk van Nederland had 
hij aan het slot van zijn vlammend betoog opgeroepen tot burgerbewapening met 
de woorden: “Wapent Ulieden allen, verkiest zelven dezulken, die U commandeeren 
moeten, en gaat, even als het Volk van Amerika, daar geen druppel bloeds gestort is, 
voor dat de Engelschen hen eerst zijn aangevallen, in alles met bedaardheid en be-
scheidenheid te werk”.14 Het voorbeeld van de Amerikaanse burgers, die de strijd op-
namen tegen de Britse huurlegers, werkte inspirerend. In de ogen van Van der Ca-
pellen en zijn medestanders waren deze huurlegers een middel tot onderdrukking. 
Bovendien waren de huurlingen in de Britse legers die tegen de opstandige kolonis-
ten in Amerika streden, grotendeels afkomstig uit Duitsland, in het bijzonder uit 
Hannover en Hessen. Naar zijn mening waren vrijheid van de burgers en een onge-
wapende natie in strijd met elkaar. De vrijheid van de natie was alleen gegarandeerd 
als de burgers zich konden wapenen. In de Republiek bestond deze burgerbewape-
ning van oudsher in de vorm van schutterijen. De schutterstraditie was volgens Van 
der Capellen echter in de loop van de tijd in verval geraakt en moest daarom nieuw 
leven worden ingeblazen. Velen waren het met zijn constatering eens. Dit diende 
volgens hem niet te gebeuren door de oude schutterijen met hun tradities te herstel-
len, maar door het oprichten van aparte korpsen bestaande uit vrijwilligers. Dit zou 
moeten gebeuren met toestemming van de stadsbesturen en buiten bezwaar van de 
stedelijke financiën.15

12    In Holland had Dordrecht als eerste stad een vrijkorps. Verzoekschrift aan het stadsbestuur van Dordrecht, 
10 januari 1783, NNJ 18 (1783), 174-176; VH, dl. 6, boek 16 (1783), 264. Er is wel gesuggereerd, dat het toelaten en 
erkennen van deze vrijkorpsen een uitvloeisel was van een geheim plan, opgesteld door de pensionarissen E.F. 
van Berckel (Amsterdam), C. de Gijselaar (Dordrecht) en A. van Zeebergh (Haarlem). De authenticiteit en de 
datering van dit document, dat in verschillende afschriften bewaard is gebleven, zijn echter omstreden. H.Th. 
Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 1 (’s-Gravenhage 1897), 266-267; J.C.H. 
de Pater, ‘Het geheime programma der Patriotten in 1782’, BVGO, 8e serie, dl. 3 (1942), 145-176.
13    Een weerkorps is iedere organisatie van particulieren die werkzaamheden verricht die eigenlijk tot de taak 
van leger of politie behoren in de handhaving van de in- en uitwendige veiligheid en van de openbare orde en 
rust. WNT, Aanvullingen, dl. 3 (’s-Gravenhage 2001), 6611.
14    J.D. van der Capellen tot den Pol, Aan het Volk van Nederland (Knuttel 19864), 76. Hij had zich al eerder met 
het vraagstuk van de burgerbewapening beziggehouden in zijn Staatkundige verhandeling over de noodzakelykheid eener 
wel ingerigte burger landmilitie (Leiden 1774). Dit is zijn vertaling van het boek van A. Fletcher, A discourse of government 
with relation to militia’s (Edinburg 1698). VH, dl. 5, boek 11 (1782), 100-101. S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke 
cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995), 167 e.v.
15    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 1, 264-265.
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Hoe was het met de Leidse schutters gesteld? De stedelijke schutterij was, zoals ge-
zegd, in het verre verleden ontstaan uit de middeleeuwse schuttersgilden. De alge-
mene taak van de stedelijke schutterij was de zorg voor de interne en externe veilig-
heid van de inwoners van de stad. Bij bijzondere gelegenheden vervulde de schutterij 
ook ceremoniële taken. De bescheiden invloed van de gewone burgers op het poli-
tieke bestel via de stedelijke schutterij is eveneens aan de orde geweest. Leiden week 
hierin niet af van de andere grotere Hollandse steden. Al eerder is de organisatie van 
de Leidse Schutterij uiteengezet.16 De voorgenomen oprichting van een vrijkorps zou 
aan het alleenrecht van de Leidse Schutterij om deze algemene taak en andere hier-
bij komende taken te vervullen een einde maken. De Leidse schutters zagen tot hun 
onaangename verrassing naast hun eigen organisatie een nieuw samenwerkingsver-
band verschijnen, dat zich dezelfde algemene taak aanmat, dezelfde categorie weer-
bare mannen in zijn gelederen wilde opnemen en pretendeerde een beter alternatief 
voor de niet zo goed georganiseerde en geoefende Schutterij te vormen. De vorming 
van een voorlopig bestuur van het vrijkorps in wording en het verzoek aan het stads-
bestuur om toestemming voor de oprichting van zo’n korps te verlenen, zorgde al 
meteen voor de nodige beroering in de gelederen van de schutters. De oprichters van 
het vrijkorps genoten echter bescherming van leden uit de hoogste sociale kringen. 
Zij kregen, zo valt achteraf vast te stellen, onder andere steun van de patriotse leden 
van de Vroedschap. Dit blijkt uit een ingezonden mededeling van één van hen, Joost 
Romswinckel, die in de jaren 1782-1783 tevens schepen was.17 Hij verzocht hierin aan 
de Leidse burgers en ingezetenen om hun oordeel over het vrijkorps op te schorten, 
totdat hij een uitgebreider verslag hierover zou publiceren. Dit verslag verscheen an-
derhalve week later. Hij verdedigde hierin de rechtmatigheid van het verzoek om een 
vrijkorps op te richten en beschuldigde de tegenstanders van onwettig gedrag onder 
het mom van bezorgdheid voor de rechten van de burgerij.18

De Leidse schutters waren er zich eveneens van bewust, dat er aan hun organisa-
tie het een en ander schortte. De Krijgsraad had met het oog op de situatie in de stad 
en de verhoogde kustverdediging tengevolge van de oorlog tussen de Republiek en 
Groot-Brittannië al eerder, in de nazomer van 1782, aan het stadsbestuur gevraagd 
om de bewapening en wapenoefening van de Schutterij te verbeteren en daarvoor 
de middelen ter beschikking te stellen. Het stadsbestuur had de aanvraag echter af-
gewimpeld en tot verbetering kwam het niet.19 De Patriotten die zich in de afgelo-
pen tijd al enigszins hadden georganiseerd, grepen deze voor hen gunstige gelegen-
heid aan om een vrijkorps op te richten. Zij vormden een voorlopig bestuur, waarin 
de meest gedrevenen onder hen zitting namen. Het bestuur verkoos Cornelis Pieter 

16    Zie hoofdstuk 1 (ceremoniële taken), 5 (invloed op het politieke bestel) en 6 (organisatie).
17    Mededeling van Joost Romswinckel, 15 mei 1783. LC 1783, nr. 59 (16 mei). Joost Romswinckel (1745-1824) 
was sinds 1772 lid van de Vroedschap.
18    Bericht van Joost Romswinckel, 25 mei 1783. LC 1783, nr. 63 (26 mei); NNJ 18 (1783), 769-771; VH, dl. 6, boek 
16 (1783), 269-270. Patriotse visie in: Post van den Neder-Rhijn, dl. 3 (1783), 1331-1340 (nr. 150); dl. 4 (1784), 163-170 
(nr. 175); Bijlagen tot de Post van den Neder-Rhijn, 4e stuk (1784), 9-15.
19    VH, dl. 6, boek 16 (1783), 264. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 348.
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Chastelein, schout van Leiderdorp en zoon van een van de oud-burgemeesters van 
Leiden, tot voorzitter.20 François Adriaan van der Kemp, doopsgezind predikant en 
medewerker van Johan Derk van der Capellen tot den Pol, werd secretaris. Menigeen 
verbaasde zich er destijds over, dat uitgerekend een voorganger van de Doopsgezin-
den, die op grond van hun beginsel van weerloosheid afkerig waren van iedere vorm 
van wapengeweld, in het bestuur van het vrijkorps zitting nam. Hij zag er blijkbaar 
geen bezwaar in om zijn vroegere militaire beroep te verenigen met zijn latere gees-
telijke roeping. De kritiek op zijn persoon was dan ook niet mals.21 Vervolgens vroeg 
het bestuur om formele toestemming aan de stedelijke overheid door het aanbieden 
van een verzoekschrift aan de Vroedschap. Burgemeesters vroegen de aanbieders op 
grond van formele redenen om het verzoekschrift niet aan de Vroedschap, maar aan 
de Burgemeesters te presenteren. Dit gebeurde op 15 april 1783 in de burgemeesters-
kamer van het stadhuis met een hooggestemde ‘aanspraak’ door de voorzitter.22 De 
opstellers van het verzoekschrift waren, zo mag worden aangenomen, de leden van 
het bestuur van het vrijkorps in oprichting.

De voorzitter van het voorlopige bestuur van het vrijkorps, Cornelis Pieter Chas-
telein, vroeg aan de Burgemeesters om het verzoekschrift aan de Vroedschap te over-
handigen.23 Het bestuur voerde in dit verzoekschrift met veel omhaal van woorden 
een aantal argumenten aan die ervoor pleitten om ook in Leiden een vrijkorps op te 
richten. De verzoekers betoogden, dat in naburige steden al met succes vrijkorpsen 
waren opgericht. Hierbij kon Leiden vanzelfsprekend niet achterblijven. Het doel 
van het vrijkorps was om de burgerij in staat te stellen haar rechten en vrijheden te 
beschermen en rust en orde in de stad met kracht te handhaven. De leden van het op 
te richten vrijkorps zouden zich vrijwillig oefenen in de ‘wapenhandel’, dat wil zeg-
gen in het hanteren van wapens. De verzoekers erkenden dat de bevolking van Lei-
den weliswaar tot nu toe rustig was gebleven, maar in de toekomst zou dat wel eens 
anders kunnen zijn. Zij stelden dat het bij ongeregeldheden noodzakelijk zou kun-
nen zijn om met behulp van meer mankracht, meer dan de Binnenwacht en de Leidse 
Schutterij samen op de been konden brengen, de rust en orde in de stad te handha-
ven en het stadsbestuur te beschermen. De stadsbestuurders waren immers meestal 
het eerste doelwit van geweldpleging door een kwaadwillige en misleide menigte. De 
verzoekers boden het stadsbestuur aan om met hun vrijkorps steun te verlenen bij 
de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Zij waren zelfs bereid om desge-
vraagd naast hun gewone eed als burger een bijzondere eed van trouw aan het stads-
bestuur af te leggen.

20    Cornelis Pieter Chastelein (1748-1806) was sinds 1783 schout van Leiderdorp. Hij was de zoon van Cornelis 
Chastelein (1713-1787), lid van de Vroedschap 1743-1787 en (oud)burgemeester. NNBW, dl. 3, 328-329.
21    Van der Kemp was voorafgaand aan zijn studie tot predikant vijf jaar beroepsmilitair. H. Lincklaen, Francis 
Adrian van der Kemp, 1752-1829. An autobiography together with extracts from his correspondence (New York-London 1903), 9-11.
22    Aanspraak van Cornelis Pieter Chastelein, 15 april 1783. ral, 501A, nr. 227, Notulboek van Burgemeesters 
1782-1783, 26v.-27. Idem in: LC 1783, nr. 63 (26 mei); NNJ 18 (1783), 771-773.
23    Verzoekschrift, 14 april 1783. ral, 501A, nr. 227, Notulboek van Burgemeesters 1782-1783, Bijlage 20. Idem 
in: LC 1783, nr. 63 (26 mei); NNJ 18 (1783), 773-776.
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De steun van het op te richten en te erkennen vrijkorps, zo betoogden de verzoe-
kers verder, zou voor de stad meer kunnen betekenen dan de in garnizoen liggende 
huursoldaten, die financieel en anderszins een last voor de stad waren. Hun losban-
dig gedrag was een bron van conflicten met de inwoners. Bovendien werkten veel 
soldaten erbij om hun karige soldij aan te vullen. Zij konden hun werkzaamheden 
verrichten tegen een lager arbeidsloon dan de inwoners van de stad, doordat zij al 
over een basisinkomen beschikten. Zij werden daarom door de Leidenaren als onder-
kruipers gezien. De werkloos geworden inwoners moesten daardoor een beroep op 
de armenzorg doen die toch al vele behoeftigen moest ondersteunen. De verzoekers 
legden eveneens een verband tussen de achteruitgang van de stedelijke economie en 
het zedelijk gedrag van een gedeelte van de inwoners. Zij wezen met een vermanen-
de vinger op een toenemend verval van de goede zeden en meer in het bijzonder 
op de “ongebondenheid”, “dartelheid” en “onkuischheid”. Dat alles werd, naar hun 
mening, veroorzaakt door de in de stad gelegerde militairen. Zij verzochten daarom 
de oprichting van een Leids vrijkorps goed te keuren. Het verzoekschrift was verder 
doorspekt met strijkages aan het adres van het stadsbestuur, maar dit kon de zwak-
ke argumentatie niet verhullen. Voor het handhaven van de interne en externe vei-
ligheid van de inwoners en voor het handhaven van de openbare orde in de stad be-
stond sinds jaar en dag de Leidse Schutterij, overdag versterkt door de Binnenwacht 
van beroepssoldaten in dienst van de stad. Een vrijkorps was feitelijk volstrekt over-
bodig. De verzoekers roerden dit punt vanzelfsprekend niet aan. Het woord ‘schut-
terij’ werd in het verzoekschrift zorgvuldig vermeden.

De verzoekers ontkwamen evenwel niet aan een nadere bepaling van de verhou-
ding tussen het op te richten vrijkorps enerzijds en de Leidse Schutterij anderzijds. 
Hiervoor stelden zij een ‘memorie’ op, die bij het verzoekschrift was gevoegd.24 De 
opstellers van de memorie ter nadere toelichting op het verzoekschrift betoogden in 
alle toonaarden, dat het absoluut niet de bedoeling was om door het oprichten van 
een vrijkorps nadeel toe te brengen aan de Leidse Schutterij. Het doel van het op te 
richten vrijkorps was uitsluitend het algemeen nut en dan vooral het steunen van het 
stadsbestuur in de handhaving van rust en orde en het beschermen van het stadsbe-
stuur zelf. Vervolgens wrongen zij zich in allerlei bochten om toch vooral niet op de 
tenen van de schutters te gaan staan. Het oprichten van een vrijkorps betekende vol-
gens de verzoekers zeker niet dat de Schutterij enige blaam trof. De oprichters waren 
al bereid geweest met de Krijgsraad in gesprek te gaan, maar de schutters hadden de 
boot blijkbaar afgehouden. De opstellers van de memorie deden daarom een beroep 
op het stadsbestuur om hun invloed aan te wenden om de gesprekken tussen het be-
stuur van het vrijkorps en de Krijgsraad weer op gang te brengen. Tussen de regels 
door valt te lezen, dat de Leidse Schutterij niet op een mededinger met dezelfde doel-
stellingen zat te wachten. De Krijgsraad wenste niet op gelijke voet met de initiatief-
nemers van het vrijkorps in onderhandeling te treden. De ‘ware lands- en stadslief-

24    Memorie, 14 april 1783. ral, 501A, nr. 227, Notulboek van Burgemeesters 1782-1783, Bijlage 20. Idem in: LC 
1783, nr. 63 (26 mei); NNJ 18 (1783), 776-782.
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de, welke in onze boezems gloeit’ en de geschetste praktische voordelen van een op 
te richten vrijkorps waren tot nu toe niet voldoende geweest om de besturen van het 
vrijkorps in oprichting en van de Schutterij toenadering tot elkaar te laten zoeken, 
laat staan om met elkaar samen te werken.

Deze manoeuvres van de opstellers van de ‘memorie’ namen niet weg, dat het vrij-
korps in beginsel dezelfde manschappen in zijn gelederen wilde opnemen als de 
Schutterij. De verzoekers wilden conflicten hierover met de Schutterij voorkomen. 
Zij voegden daarom een ‘conceptplan’ van twaalf artikelen aan het verzoekschrift en 
de ‘memorie’ toe.25 Al in het eerste artikel verwezen de opstellers naar mogelijke con-
flicten. Om deze conflicten bij voorbaat te bezweren, namen zij de bepaling op, dat 
alleen die mannen deel van het vrijkorps konden uitmaken, die volgens de geldende 
regels niet onder de schuttersplicht konden vallen. Het ging voornamelijk om leden 
van de universitaire gemeenschap, bekleders van bepaalde stedelijke en kerkelijke 
ambten, burgers die hun schuttersplicht hadden afgekocht, zogenoemde geldbur-
gers, en boventallige schuttersplichtigen.26 Deze vrijgestelden zouden zonder be-
zwaar in het vrijkorps dienst kunnen nemen. Op andere punten legden de opstellers 
wat minder gevoeligheid aan de dag. Aan het slot van het conceptplan lieten zij door 
de daarin geuite verlangens zien, dat het beoogde vrijkorps heel veel weg had van een 
alternatieve schutterij. Het vrijkorps verlangde een vaste verzamelplaats, loopplaats 
genoemd, op de Hooglandse Kerkgracht en een vergaderzaal voor de officieren in het 
‘Herenlogement’ aan de voet van de Burcht. Deze zouden zij zelf bekostigen. In de 
zomermaanden zou het vrijkorps in zijn geheel en in de wintermaanden in gedeel-
ten willen exerceren en daarvoor verlangden de opstellers geschikte plaatsen. Ten-
slotte zou het korps ieder jaar op 1 mei, wanneer de zomerexercities begonnen, en 
op 3 oktober, de Leidse feestdag bij uitstek, door de stad willen paraderen, evenals de 
Leidse Schutterij dat volgens traditie deed.

Aan de opstellers van deze drie documenten kan niet worden verweten, dat zij 
niet hun uiterste best hebben gedaan om het stadsbestuur en de inwoners van Lei-
den van hun goede bedoelingen te overtuigen. De geestdrift was desondanks niet 
groot. Slechts 56 inwoners van de stad plaatsten hun handtekening onder het ver-
zoekschrift. Dit was een uiterst mager resultaat vergeleken bij het vorige verzoek-
schrift, dat door ruim 1300 inwoners was getekend. De verzoekers hebben zich mis-
schien getroost met de gedachte, dat wat zij aan kwantiteit misten ten dele werd 
goedgemaakt door de kwaliteit van sommige ondertekenaren. De voorzitter van het 
voorlopige bestuur van het vrijkorps in oprichting en eerste ondertekenaar, Corne-
lis Pieter Chastelein, was schout van Leiderdorp en zoon van de oud-burgemeester 
van Leiden Cornelis Chastelein. Deze laatste kon bogen op een indrukwekkende be-
stuurlijke carrière als kapitein van de Leidse Schutterij, lid van de Vroedschap, sche-

25    Conceptplan, 14 april 1783. ral, 501A, nr. 227, Notulboek van Burgemeesters 1782-1783, Bijlage 20. Idem in: 
LC 1783, nr. 63 (26 mei); NNJ 18 (1783), 782-787. VH, dl. 6, boek 16 (1783), 267. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 348-349.
26    Op grond van een (aangevochten) interpretatie van het Reglement voor de Schutterij van 1749 mocht ieder 
van de acht schuttersvendels ten hoogste 165 schutters tellen.
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pen, schout, burgemeester en nog een handvol ambten meer. Hij had nog steeds 
aanzienlijke invloed en maakte daarvan gebruik om toenadering teweeg te brengen 
tussen zijn zoon en daarmee het vrijkorps enerzijds en de kolonel van de Schutte-
rij anderzijds.27 Uit deze nauwe familiebetrekking bleek nog eens duidelijk, dat de 
oprichting van het vrijkorps de steun van bepaalde personen binnen het stadsbe-
stuur genoot. Slechts enkele textielondernemers tekenden het verzoekschrift, waar-
onder Pieter Vreede als tweede ondertekenaar. De overigen die hun handtekening 
plaatsten, vormen een bont gezelschap van advocaten, kantoorpersoneel, ambachts-
lieden en winkeliers, waarin geen sociale samenhang is te bespeuren. De actie van 
het vrijkorps in oprichting bleef niet zonder gevolgen. De Patriotten waren vanaf dat 
moment gemobiliseerd, ook in de militaire betekenis van het woord. Zij begonnen, 
vooruitlopend op de goedkeuring van het stadsbestuur, al met hun oefeningen in de 
‘wapenhandel’ op een terrein achter het Rechthuis van het nabijgelegen Leiderdorp. 
De Leidse Schutterij voelde zich danig in haar wiek geschoten en kwam eveneens in 
beweging.

De acties van de oprichters van het vrijkorps waren, zoals gezegd, ook aan de schut-
ters niet geruisloos voorbij gegaan. Een groeiend gevoel van onvrede over de gang van 
zaken met het vrijkorps, dat tot in de hoogste kringen van het Leidse stadsbestuur 
werd gedoogd en door sommige leden daarvan actief werd ondersteund, leidde ertoe 
dat de schutters een tegenactie ondernamen die, achteraf beschouwd, in drie stap-
pen verliep. Eerst legde een groep schutters aan de Krijgsraad een ontwerp van een 
verzoekschrift voor, dat zij aan het college van Burgemeesters wilden aanbieden.28 Zij 
hadden voor het opstellen van het ontwerp niemand minder dan de advocaat, uitge-
ver en boekverkoper Elie Luzac in de arm genomen, zoals later bleek.29 De schutters 
uitten hierin hun bezorgdheid over het initiatief dat enkele inwoners hadden geno-
men om, afzonderlijk van de Schutterij, een korps gewapende burgers op te richten 
en om hiervoor goedkeuring van het stadsbestuur te vragen. Bovendien pretendeer-
den de initiatiefnemers tot de oprichting van deze zogenoemde vrijwillige compag-
nie, dat de meerderheid van de inwoners van Leiden hiermee zou instemmen. De 
schutters zouden niet graag zien, dat hun stilzwijgen als toestemming zou worden 
opgevat. Zij kwamen daarom tegen de oprichting van het vrijkorps in het geweer en 
voerden aan, dat zo’n korps in strijd was met het staatsbestel van Holland en van Lei-
den, zonder overigens aan te geven op welke punten er strijdigheid bestond. Het be-
staan van een vrijkorps verdroeg zich volgens hen ook niet met het alleenrecht van de 
Leidse Schutterij en kon alleen maar leiden tot tweedracht in de stad. Hier zagen zij 
met een vooruitziende blik het ontstaan van een ‘dubbelheerschappij’ enkele jaren 
later. De schutters vroegen daarom aan de burgemeesters om geen goedkeuring aan 

27    Mededeling in de vergadering van 8-4-1783. ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de Schutterij, 
1777-1784, 61. De kolonel, Anthony Diederik van den Santheuvel (1749-1830), weigerde hierop in te gaan.
28    Ontwerp van een verzoekschrift, 25-4-1783. ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de Schutterij 
1777-1784, copie ingevoegd tussen bladzijde 63v. en 64. Enkele dagen later dienden een groep van 28 schutters 
een ontwerp van een verzoekschrift van gelijke strekking in. NNJ 18 (1783), 818.
29    Vierde verhoor van Adrianus Trago, 5 juli 1784, ral, nr. 508, ora, nr. 3, Crimineel vonnisboek, nr. 57. 
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het vrijkorps te verlenen en ook in de toekomst geen korpsen van gewapende burgers 
en ingezetenen, apart van de Schutterij, toe te staan.

Het ontwerp van dit verzoekschrift is nooit verder gekomen dan de krijgsraad-
kamer van de Doelen en alleen in kopie bewaard gebleven. Een van de initiatiefne-
mers, de broodbakker en schutter Herman Woltering, overhandigde het ontwerp 
eerst ter beoordeling aan een van de kapiteins, Charles Christoffel Brender à Bran-
dis.30 Woltering had hem hierbij gezegd, dat nog veel meer burgers het ontwerp van 
het verzoekschrift hadden willen tekenen, als dit ontwerp door de Krijgsraad zou 
zijn goedgekeurd. Hij had om goedkeuring van het ontwerp gevraagd en tevens om, 
na goedkeuring, acht kopieën van het verzoekschrift te laten afschrijven, zodat iede-
re kapitein een exemplaar aan de schutters van zijn vendel ter tekening zou kunnen 
voorleggen. Brender à Brandis bracht het ontwerp een dag later in de wekelijkse ver-
gadering van de Krijgsraad ter tafel. De Krijgsraad besloot om de initiatiefnemers te 
vragen om het opgestelde verzoekschrift vooralsnog niet aan het college van Burge-
meesters aan te bieden. Na afloop van de bespreking liet de Krijgsraad Herman Wol-
tering in de Doelen ontbieden en stond hem toe nog enkele andere ondertekenaren 
van het ontwerp mee te nemen. Hij verscheen samen met nog twee andere schutters 
in de Krijgsraad om het besluit aan te horen. Een van hen was zijn collega broodbak-
ker Adrianus Trago, een bekend Prinsgezinde.31 De heren van de Krijgsraad deelden 
aan de ontboden schutters mee, dat zijzelf alles in het werk zouden stellen om de 
rechten van de Schutterij te handhaven. De schutters antwoordden bij monde van 
Herman Woltering, dat zij de behartiging van hun belangen aan de heren toever-
trouwden en daarin zouden berusten.32 Onder het ontwerp hadden 61 schutters hun 
handtekening gezet. Kenmerkend voor deze actie is, dat onder de handtekeningen 
alleen de namen van gewone schutters en niet die van officieren of andere leiding-
gevenden zijn te vinden. Voor zover valt na te gaan, behoorden de prinsgezinde on-
dertekenaren grotendeels tot de ambachtslieden en winkeliers, zoals de al genoemde 
broodbakkers.

Het bleef echter broeien binnen de Leidse Schutterij. Om de onvrede onder de 
schutters weg te nemen en hun vage belofte aan Herman Woltering en zijn mede-
standers na te komen, waren de leden van de Krijgsraad wel gedwongen een volgen-
de stap te doen door op hun beurt een verzoekschrift bij het college van Burgemees-
ters in te dienen.33 De opsteller van dit verzoekschrift is waarschijnlijk de secretaris 

30    Vergadering van 26-4-1783. ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de Schutterij 1777-1784, 63v.-64. 
Charles Christoffel Brender à Brandis (1751-1837) en Herman Woltering (1758-1818) stonden bekend als prins-
gezind.
31    A. Trago, Ter heuglijke verjaring van Zijne Doorlugtige Hoogheid Willem Fredrik, Erfprince van Oranje en Nassauw, Grave van 
Buren enz. enz. enz. Tredende in zijn twaalfde jaar den 25. Augustus MDCCLXXXIII (z.p. 1783) (Knuttel 20509). Uit de notulen 
valt op te maken, dat hij tot de initiatiefnemers behoorde, maar zijn handtekening staat niet op deze copie ver-
meld. ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de Schutterij, 1777-1784, 64v.
32    Later gaf de Krijgsraad aan Herman Woltering op zijn verzoek het originele exemplaar van het ontwerp 
met de handtekeningen terug. Vergadering van 28-4-1783. ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de 
Schutterij 1777-1784, 64v.
33    Verzoekschrift van de Krijgsraad, 12-5-1783. ral, 501A, nr. 227, Notulboek van Burgemeesters, 1782-1783,  
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van de Krijgsraad, Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk, geweest. Hij heeft het ver-
zoekschrift mede namens de leden van de Krijgsraad ondertekend.34 Allereerst uitten 
de heren van de Krijgsraad hun ongenoegen, dat de burgemeesters aan de Krijgsraad 
wel het conceptplan van het vrijkorps ter beoordeling hadden voorgelegd, maar niet 
het verzoekschrift waarop het conceptplan berustte. Zij wilden inzage hebben in de 
tekst van het verzoekschrift om kennis te kunnen nemen van de motieven die de ini-
tiatiefnemers van het vrijkorps bewogen en de gronden waarop zij meenden bevoegd 
te zijn om een dergelijk vrijkorps op te richten. De heren van de Krijgsraad verzoch-
ten hierbij nogmaals om de tekst van het verzoekschrift, want pas daarna konden 
zij het conceptplan in samenhang met het verzoekschrift beoordelen en een advies 
aan de burgemeesters geven. Het verzoekschrift van het vrijkorps in oprichting had 
in die zin succes, dat het als een twistappel tussen de heren burgemeesters enerzijds 
en de heren van de Krijgsraad anderzijds ging werken. Beide partijen gaven niet toe. 
De burgemeesters vonden, dat zij de aangewezenen waren om de belangen van de 
Schutterij te behartigen. Om dit duidelijk te maken, hadden zij al eerder de kolonel 
van de Schutterij, Anthony Diederik van den Santheuvel, bij zich ontboden om hem 
te vragen waar het advies van de Krijgsraad bleef.35 Van den Santheuvel hield tegen-
over de burgemeesters zijn been stijf. De leden van de Krijgsraad moesten eerst het 
verzoekschrift kunnen inzien alvorens zij over het conceptplan een advies aan het 
college van Burgemeesters konden uitbrengen. De Krijgsraad bleef achter de kolonel 
staan en herhaalde zijn standpunt.

Ondanks dit touwtrekken was de Krijgsraad wel genegen om zijn mening over het 
vrijkorps in oprichting te geven, voor zover dat uit de bewoordingen van het con-
ceptplan viel te destilleren. Het eerste dat de heren van de Krijgsraad te berde brach-
ten, was de vraag naar de redenen om een vrijkorps op te richten. Zij wilden van de 
ware motieven van de initiatiefnemers op de hoogte zijn, omdat zijzelf geen enke-
le reden daartoe zagen. De reden die in het conceptplan was gegeven, namelijk om 
het welzijn van de stad en de stadsbestuur te bevorderen, vonden zij te algemeen, 
te vaag en daarom onvoldoende. Naar hun mening zou de oprichting van een vrij-
korps het tegendeel teweegbrengen. Het was de taak van de Schutterij om het wel-
zijn van de inwoners van de stad te beschermen. De schutters hadden daar ‘goed en 
bloed’ voor over en voelden niets voor het invoeren van een gevaarlijke nieuwigheid 
zoals dit vrijkorps. De burgemeesters dienden het verzoekschrift dat aan de Krijgs-
raad werd onthouden, nog eens na te lopen om te zien welke gewichtige redenen de 
initiatiefnemers eigenlijk aanvoerden. Het argument dat in naburige plaatsen, on-
der andere in Rotterdam, ook vrijkorpsen waren opgericht, gold niet voor Leiden. 
Hier waren geen onlusten geweest, ondanks de ‘kommerlijke tijden’, die de inwo-
ners doormaakten. Mocht het tot oproer in de stad komen, dan stond de Schutterij 

 
bijlage nr. 20; ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de Schutterij, 1777-1784, copie ingevoegd tussen 
bladzijde 68v. en 69. Idem in: NNJ 18 (1783), 801-807. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 349.
34    Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk (1754-1844) werd in 1784 lid van de Vroedschap. NNBW, dl. 8, 1149.
35    Anthony Diederik van den Santheuvel (1749-1830) werd in 1785 lid van de Vroedschap.
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klaar om dit onmiddellijk de kop in te drukken. Ten tweede vroegen de heren van de 
Krijgsraad naar de gronden waarop de initiatiefnemers bevoegd waren om een vrij-
korps op te richten. Zij achtten het oprichten van een vrijkorps juridisch volstrekt 
onverenigbaar met de regelingen over de bestuursinrichting van de stad in het alge-
meen en met de regels over de Leidse Schutterij in het bijzonder. De initiatiefnemers 
moesten hun redenen en gronden nog maar eens duidelijk uiteenzetten. De Krijgs-
raad legde hier de vinger op de zwakke plek. De argumentatie om een vrijkorps op 
te richten was mager. Er lagen verholen ideologische en politieke motieven aan ten 
grondslag.

Het verzoekschrift van de Krijgsraad was niet voldoende om het groeiende on-
behagen over het vrijkorps weg te nemen. De gisting binnen de gelederen van de 
Schutterij werd zo groot, dat de kurk al snel van de fles vloog. De schutters deden 
zelf een derde stap en namen het initiatief om op hun beurt verzoekschriften bij het 
college van Burgemeesters in te dienen. Zij lieten een verzoekschrift opstellen en in 
acht gelijkluidende exemplaren afschrijven, zoals al eerder het plan was geweest. Ie-
der vendel kreeg een exemplaar van het verzoekschrift om dit voor de schutters van 
het betreffende vendel ter tekening te leggen.36 Aan de oproep om de verzoekschrif-
ten in het gebouw van de Doelen te ondertekenen werd door de schutters massaal 
gehoor gegeven. Nadat een eerste poging tot mobilisering door de Krijgsraad in de 
kiem was gesmoord, lukte het bij dit initiatief niet meer om de mobilisering te stui-
ten. De mobilisering van de schutters was mede daarom zo snel en massaal, omdat 
deze langs de van oudsher bestaande lijnen in het netwerk van de schutters verliep. 
Onder de verzoekschriften plaatsten eerst de vaandrig en de vaandrig-luitenant hun 
handtekeningen, gevolgd door de acht kwartiermeesters. Daarna was het de beurt 
aan de schutters. Bij elkaar opgeteld, ondertekenden meer dan 860 leden van de Leid-
se Schutterij de verzoekschriften. Het aantal handtekeningen en daarmee het succes 
had nog veel groter kunnen zijn, als niet van hogerhand was ingegrepen. 

De schutters hadden weliswaar acht gelijkluidende verzoekschriften laten opstel-
len, maar deze bevatten niet dezelfde tekst als het ontwerpverzoekschrift dat een 
groep van hen eerder had laten maken. Wie hun verzoekschriften heeft opgesteld, 
is niet meer na te gaan. De schutters betoogden in hun verzoekschriften, dat er geen 
enkele reden was, zelfs geen schijnbare, om een vrijkorps op te richten. Aan dit vrij-
korps zouden ook bepaalde rechten moeten worden toegekend en dit zou onherroe-
pelijk afbreuk doen aan de rechten en voorrechten van de Leidse Schutterij. De ani-
mo om in de Schutterij te dienen zou eveneens verminderen. Zij spraken de vrees uit, 
dat het toelaten van een vrijkorps zou leiden tot een ‘heilloze tweedracht’, waarvan al 
een begin was te bespeuren. De schutters erkenden, dat zij niet genoeg geoefend wa-
ren, maar dit probleem was al bij de burgemeesters ter sprake gebracht. Zijzelf zou-

36    Verzoekschriften van 13 mei 1783. ral, 501A, nr. 227, Notulboek van Burgemeesters, 1782-1783, bijlage nr. 
22; ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de Schutterij, 1777-1784, copie ingevoegd tussen bladzijde 
68v.-69. Idem in: NNJ 18 (1783), 807-810. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 349. Het ging de schutters in de eerste 
plaats om een verbod tot oprichting van een vrijkorps en niet, zoals Blok schrijft, om de wapenoefeningen.
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den niets liever willen dan beter geoefend te zijn en vroegen om de ondersteuning 
van het stadsbestuur om dit doel te bereiken. Inmiddels, zo hadden zij gehoord, was 
er door de burgemeesters al vergaderd om hier iets aan te doen. Zij hoopten, dat de 
geestdriftigen die een vrijkorps wilden oprichten zich bij de Leidse Schutterij zouden 
aansluiten om gezamenlijk te oefenen in de ‘wapenhandel’ en vrijwillig schutters-
diensten te verrichten, ook de minder populaire zoals het wachtlopen in de nacht.37 
De redenen om een afzonderlijk vrijkorps op te richten kwamen naar hun mening 
hierdoor te vervallen. De schutters verzochten de burgemeesters dan ook om de op-
richting van een vrijkorps, los van de Schutterij, onder welke naam dan ook, van de 
hand te wijzen.

Aan de presentatie van de acht verzoekschriften aan de burgemeesters ging een in-
leidende brief vooraf.38 Hierin schreven de lagere officieren van de Schutterij, dat zij 

37    Ontwerp tot eene vereeniging tusschen de Schutterye der stad Leyden, aan de eene, en de vry-compagnie, welke men voorneemens is 
in de zelve stad opterichten, aan de andere zyde. Eerbiediglyk onderworpen aan ’t onderzoek van de Wel-Edele Groot Achtbaare Heeren, 
de Heeren Burgemeesteren, Schepenen en Vroedschap der gemelde stad (Leiden [1783]) (Knuttel 20634). 
38    Inleidende brief van 13 mei 1783. ral, 501A, nr. 227, Notulboek van Burgemeesters, 1782-1783, bijlage nr. 
22; ral, 534A, nr. 25, Notulen van het bestuur van de Schutterij, 1777-1784, copie ingevoegd tussen bladzijde 
68v-69. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 349.

Afb. 15 De Schuttersdoelen. Gravure door A. Delfos, 1763. RAL, PV 20515.
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aan hun kapiteins hadden gevraagd om voor hen de verzoekschriften aan de burge-
meesters aan te bieden. Hiermee voorkwamen zij, dat er een oploop voor het stad-
huis zou ontstaan. Vervolgens beklaagden zij zich over het gedrag van drie leden van 
de Vroedschap op zaterdagavond 10 mei 1783, een avond waarop de verzoekschrif-
ten in de Doelen ter tekening lagen. Wat was er toen gebeurd? Deze drie, F.G. Blok, 
Joost Romswinckel en Jan van Royen, waren op die avond naar de Doelen gewandeld 
om eens te kijken wat de schutters daar aan het doen waren.39 Toen zij de vrijwillige 
ondertekenaren in actie zagen, hadden zij inzage in de verzoekschriften geëist en ge-
kregen. Na kennis van de inhoud te hebben genomen, hadden zij namens de burge-
meesters bevolen om de ondertekening te staken. Veel schutters hadden daardoor de 
verzoekschriften niet kunnen ondertekenen. Er was volgens de officieren geen enke-
le aanleiding om in te grijpen, want de ondertekening verliep in alle rust en orde. De 
drie leden van de Vroedschap hadden door hun bevel om het ondertekenen te staken 
inbreuk gemaakt op een grondrecht, namelijk het recht van petitie.40 Zij hadden het 
recht geschonden van elke burger in het algemeen en het recht van de Schutterij als 
vereniging van burgers in het bijzonder om zich met verzoekschriften tot het stads-
bestuur te richten. De schutters voelden zich in de uitoefening van hun ‘burgerlij-
ke vrijheden’ belemmerd. Hiertegen dienden de officieren bij de burgemeesters een 
krachtig protest in. Bovendien voelden zij zich door dit gedrag van de drie leden van 
de Vroedschap in de rug aangevallen, omdat de officieren er alles aan hadden gedaan 
om de rust onder de burgerij te bewaren. De betreffende drie leden van de Vroedschap 
beklaagden zich op hun beurt bij het college van Burgemeesters. Zij waren van me-
ning dat zij op die bewuste zaterdagavond uiterst onvriendelijk door de schutters te-
gemoet waren getreden. Daarop stuurden de burgemeesters aan kolonel Van den San-
theuvel onmiddellijk een waarschuwing.

Helaas vonden deze verzoekschriften, door hoeveel schutters ook ondertekend, 
geen gehoor bij het stadsbestuur. Het Gerecht stond de oprichting van het vrijkorps 
op 22 mei 1783 feitelijk toe.41 De maximale omvang werd bepaald op 300 man, zoals 
in het concept-plan was gevraagd. Als compromis mocht de Schutterij ook een exer-
citiegezelschap oprichten, zodat Leiden ineens twee vrijkorpsen rijk was.42 Het eerste, 
patriotse, vrijkorps telde feitelijk zo’n honderd man. Voor al te veel openlijk vertoon 
van dit vrijkorps was de sfeer in de stad blijkbaar toch te gespannen. De manschap-
pen oefenden gezamenlijk in de ‘wapenhandel’ achter het Rechthuis van Leiderdorp, 
waar hun voorzitter schout was. Het tweede vrijkorps, dat van de Schutterij, bleef be-
perkt tot ongeveer vijftig man. Aan het hoofd stond kolonel Van den Santheuvel zelf, 

39    Franciscus Gualtherus Blok was gehuwd met de zuster van Joost Romswinckel (1745-1824), Catharina Mar-
garetha (1749-1807). Jan Adriaanszn. van Royen (1736-1803) was de zoon van prof. Van Royen, de jubileumspre-
ker in 1775. Deze drie leden van de Vroedschap waren patriotsgezind.
40    Vgl. Grondwet (1983), art. 5, “Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.”
41    Besluit (provisioneel) van het Gerecht, 22 mei 1783. LC 1783, nr. 64 (28 mei); NNJ 18 (1783), 812-814.
42    Er bestond destijds een verschil tussen de begrippen ‘vrijkorps’, waarvan de leden niet onder de schutters-
plicht vielen en ‘exercitiegezelschap’ dat uitsluitend uit schutters bestond. Dit onderscheid verdween al spoe-
dig. P.J.H.M. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) (Hilversum 2002), 231-234.
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die zich liet vervangen door enkele van de schuttersofficieren.43 Dit korps kon zijn 
oefeningen op het Doelenterrein houden. De leden en sympathisanten van het pa-
triotse vrijkorps beleefden een hoogtepunt, toen hun grote man Johan Derk van der 
Capellen tot den Pol zelf op donderdag 31 juli 1783 de manifestatie van het korps op 
een terrein even buiten de stad bijwoonde en het korps voor hem paradeerde.44 Spe-
ciale redenaar op deze feestelijke bijeenkomst was de bekende patriotse dominee Ba-
cot uit het verre Groningse Eenrum.45 De controverse tussen vrijkorps en Schutterij en 
tussen Vroedschap en Krijgsraad bleef voortduren De Krijgsraad gooide nog eens olie 
op het vuur door het publiceren van een uitvoerige ‘Verantwoording’.46 Uiteindelijk 
barstte de bom in de vroedschapsvergadering van 7 november 1783. De Vroedschap 
besloot om aan de Krijgsraad nog eens goed duidelijk te maken hoe de verhoudingen 
lagen. De Vroedschap had het in de stad voor het zeggen en de Krijgsraad was daaraan 
ondergeschikt. Dit besluit leidde tot een breuk in de Vroedschap. Drie leden van de 
Vroedschap, Bartholomeus van Assendelft, Johannes van der Marck en Diederik van 
Leyden tekenden tegen dit besluit protest aan.47 Van de veertig leden waren er vanaf 
dat moment drie openlijk patriots en drie openlijk prinsgezind. Zo kreeg Leiden niet 
alleen twee vrijkorpsen, maar ook twee fracties in de Vroedschap. Het harmoniemo-
del had afgedaan.

Ook buiten de vroedschapskamer en de exercitieterreinen ging de strijd door. Om 
de onwillige geesten rijp te maken voor de aanvaarding van het vrijkorps schreef een 
onbekende sympathisant onder de naam “uw welmenende medeburger” een pam-
flet, waarin de zaken rond het omstreden korps vanuit zijn patriotse standpunt nog 
eens duidelijk werden gemaakt. Op sussende toon legde hij uit, dat de oprichters van 
het korps het beste met de bevolking van Leiden voorhadden. Hij deed dit in de vorm 
van een brief, waarin hij een uitvoerig commentaar gaf op elk van de twaalf artikelen 
van het conceptplan, dat de oprichters van het korps bij de burgemeesters hadden in-
gediend.48 Dit lokte een tegenactie uit van de prinsgezinde schrijver en lector aan de 
Academie, Johannes le Francq van Berkheij, die al eerder van zich had laten horen. In 
een pamflet met de titel: Aan zyne medeburgeren nam hij vanuit zijn prinsgezinde visie 

43    Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 349-350.
44    Op 27 juli 1783 kwam hij te Leiden aan en verbleef daar ten huize van Pieter Vreede. W.H. de Beaufort (ed.), 
Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll (Utrecht 1879), 617-618; W.W. van der Meulen, ‘Brieven van 
J.D. van der Capellen tot den Pol’, BMHG 28 (1907), 228, 231. NNJ 18 (1783), 1119-1120; VH, dl. 6, boek 16 (1783), 271.
45    Dichterlijke aanspraak, gedaan door den Wel-Eerwaarden Heere G.J.G. Bacot, predikant te Eenrum, op de exercitie-plaats van de 
sociëteit, zich oefenende in den wapenhandel, te Leyden, toen zij in tegenwoordigheid van den Hoog-Edelen Hoog-Gebooren Heere Baron 
van der Capellen tot den Pol op Donderdag den 31ste July 1783 vuurde (z.p. [1783]) (Knuttel 20647).
46    Verandwoordinge van den Krygsraad van de manhafte Schutterye der stad Leyden (z.p. 1783). LC 1783, nr. 143 (28 novem-
ber); NNJ 18 (1783), 814-840; VH, dl. 6, boek 16 (1783), 271. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 349, 353-354.
47    ral, 501A, nr. 513, Vroedschapsboek 1782-1783, 207v-208. Idem in: LC 1783, nr. 143 (28 november); NNJ 18 
(1783), 1908-1918. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 349-350. Bartholomeus Adriaan van Assendelft (1730-1784) was 
sinds 1759 lid van de Vroedschap, Johannes Hieronymus van der Marck (1735-1813) sinds 1763 en Diederik van 
Leyden (1744-1810) sinds 1771.
48    Brief aan de burgers en inwoners der stad Leyden (z.p. 1783) (Knuttel 20633). Hieruit blijkt het bestaan van vrijkorp-
sen in Rotterdam, Schiedam en Deventer. In Haarlem maakte het vrijkorps deel uit van de schutterij.
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elk artikel van het concept-plan stevig onderhanden.49 Het bijtende commentaar van 
Berkheij was allesbehalve geschikt om de gemoederen te kalmeren. Bovendien liet 
hij zijn uiteenzettingen vergezeld gaan van persoonlijke aanvallen op vooraanstaan-
de Patriotten.50 Deze heren, op hun beurt, lieten dit niet op zich zitten en zagen hun 
kans schoon om deze geharnaste Oranjeman en vurig publicist een lesje te leren. Vier 
van hen spanden tegen hem, die als lector onder de rechtskring van de Academie viel, 
een proces aan voor de Universiteits-vierschaar.51 In dit proces werd Berkheij veroor-
deeld tot schorsing in zijn functie met verlies van salaris gedurende zes weken.52 De 
hoge kosten van dit proces en de daaruit voortvloeiende inkomstenderving brach-
ten hem in financiële problemen. Prinsgezinden betuigden Berkheij hun sympathie 
door een demonstratie voor zijn huis te houden. Een detachement van een van de 
vendels van de Schutterij, dat het vaandel na afloop van de parade naar het huis van 
hun kapitein Charles Christoffel Brender à Brandis terugbracht, bewees hem hulde 
door met hun geweren saluutschoten af te vuren.53

Al deze schermutselingen zouden haast doen vergeten hoe de organisatie van het 
vrijkorps, onder de officiële naam van Genootschap van Wapenhandel onder de zin-
spreuk: ‘Door Vrijheidsliefde Verenigd’, zich na de oprichting verder ontwikkelde.54 
De kleine groep van ongeveer vijftig man die om erkenning van het vrijkorps had 
gevraagd en deze van het stadsbestuur had gekregen, toog aan het werk om nieuwe 
leden te werven en had in het begin redelijk succes. Het vrijkorps had exercerende 
leden, honoraire leden en donateurs. De algehele leiding berustte bij een bestuur, 
‘Commissie van Directie’ genoemd, dat uit niet minder dan twaalf leden was samen-
gesteld. Aan het hoofd van het bestuur stond de kolonel met onder zich een majoor, 
beiden als permanente bestuursleden. De overige leden van het bestuur werden ge-
kozen uit de kapiteins, de sergeanten, de exercerende en honoraire leden. De bedoe-
ling was om de ‘Commissie van Directie’ een afspiegeling van het gehele vrijkorps te 
laten zijn. De exercerende leden waren verdeeld over vijf compagnieën van elk onge-
veer 50 à 60 man.55 Elke compagnie stond onder leiding van een kapitein met onder 

49    J. le Francq van Berkheij, Aan zyne medeburgeren (Amsterdam 1783) (Knuttel 20635). Het pamflet werd in het-
zelfde jaar in Leiden nog tweemaal herdrukt (Knuttel 20636, 20637).
50    Hij had het in het bijzonder voorzien op: Joost Romswinckel (1745-1824), lid van de Vroedschap; Cornelis 
Pieter Chastelein (1748-1806), schout van Leiderdorp; François Adriaan van der Kemp (1752-1829), doopsgezind 
predikant; Pieter van Schelle (1749-1792), stadsdokter; Gijsbert van Staveren (1738-1793), pensionaris; Pieter 
Vreede (1750-1837), textielfabrikeur. NNJ 18 (1783), 1117-1118, 1569-1570; 1706-1707.
51    VH, dl. 6, boek 16 (1783), 270. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 350.
52    Resolutie van Curatoren, 14 juni 1783. P.C. Molhuysen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, dl. 
6 (’s-Gravenhage 1923), 260-261. Vrank en Vry beteugeld (z.p. [1783]) (Knuttel 20640).
53    Politieke Kruyer, dl. 2 (1784), 1057-1059 (Nr. 76). J. le Francq van Berkheij, Aan de getrouwe en echte Patriotten van 
Leydens Edele en Manhafte Schutterye. Op haar triumphanten derden en zevenden van Wijnmaand des jaars MDCCLXXXIII (Leiden 
1783) (Knuttel 20651). Verslag van de parade in: LC 1783, nr. 121 (8 oktober).
54    Programma. Verslag van gecommitteerden, besluiten en provisioneele wetten van de Sociëtijt van Wapenhandel, opgericht binnen 
Leyden. Ten spreuke voerende: ‘Door Vrijheidsliefde Vereenigd’ (Leiden 1783) (Knuttel 20655).
55    Naamen der officieren en exerceerende leden van het Genootschap van Wapenhandel te Leyden, ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ (Lei-
den, 1785) (ral lb 64248). Hiervan bestaan nog twee bijgewerkte versies, de eerste tot 1786 (ral lb 64249) en de 
tweede tot 20 januari 1787 (ral lb 64250). 
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zich een kapitein-luitenant. Hieronder stonden weer een luitenant, een vaandrig, 
vier sergeanten en vier korporaals. De totale sterkte van het exercerende gedeelte van 
het vrijkorps bedroeg uiteindelijk ongeveer 375 man. Het aantal exercerende leden 
had hiermee het hoogste punt bereikt. Vergeleken met de Schutterij met meer dan 
1700 schutters, verdeeld over acht vendels, was het vrijkorps een bescheiden organi-
satie. Het aantal honoraire leden bereikte een maximum van ruim 400 leden.56 De ho-
noraire leden oefenden niet mee. Hun lidmaatschap behelsde alleen financiële exer-
cities. De naamlijst van de honoraire leden telde zeven van de veertig leden van de 
Vroedschap en zes van de negentien hoogleraren.57 Opvallende namen onder de ho-
noraire leden zijn: Etienne en Johan Luzac, uitgevers en redacteuren van de Gazette de 
Leyde, Felix de Klopper, uitgever van de Leydse Courant, en de gebroeders Nicolaas en Ja-
cob van Staphorst, bankiers te Amsterdam.58 De namen van de donateurs en donatri-
ces zijn niet meer te achterhalen, evenmin als de namen van de leden van een met het 
vrijkorps samenwerkend ‘Genootschap te paard’, waarin het draagkrachtige gedeelte 
van de Leidse Patriotten was verenigd.59

56    Naamen der honoraire leden van de Sociëteit van Wapenhandel te Leyden (Leiden 1785) (ral lb 64246). Hiervan bestaat 
nog een bijgewerkte versie met aanvullingen in handschrift (ral lb 64247).
57    R.C.J. van Maanen, ‘Revolutie en rampspoed. Leiden rond 1800’, LJ 100 (2008), 204; W. Otterspeer, De werken 
van de wetenschap. De Leidse Universiteit 1776-1876 (Amsterdam 2005), 107-109; R.G.H. Sluijter, ‘Tot ciraet, vermeerderinge 
ende heerlyckmaeckinge der universiteyt’. Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 (Hilversum 
2004), 140-141; E.V. Vrij, ‘Het collegegeschil tussen de hoogleraren A. Kluit en J. Luzac in 1786’, LJ 63 (1971), 121-125.
58    John Adams had Nicolaas (1742-1801) en Jacobus (1747-1812) van Staphorst in 1782 op zijn lijstje staan. 
Adams papers, Series 1, Diaries, Diary and autobiography, Vol. 2 (1771-1781) (Cambridge, Mass. 1961), 444. Zij zouden in 
de komende jaren bemiddelen in leningen aan de Verenigde Staten.
59    J. de Kruijff, Aan de leden van het gelegalizeerd Genootschap dienst doende te paard bij de overgifte van den standaard, aan het-

Afb. 16 Wapenoefening van het vrijkorps op het exercitieveld. Tekening van J. Timmermans. RAL, PV 37838.
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De eerste van de Prinsgezinden die tijdens de bovengenoemde verwikkelingen rond-
om de Leidse Schutterij en het vrijkorps in actie kwam, was de stadhouder, Prins 
Willem v, in eigen persoon. Op 5 juni 1783 bracht hij een informeel bezoek aan Lei-
den. Deze keer kwamen er geen officiële plichtplegingen aan te pas en de hoogwaar-
digheidsbekleders van allerlei rang en stand konden rustig thuis blijven. Prins Wil-
lem v, zijn vrouw Prinses Wilhelmina, en hun kinderen kwamen om ongeveer tien 
uur ’s morgens in Leiden aan. Zij brachten na hun aankomst een bezoek aan de Leid-
se kermis, die jaarlijks in de week na Hemelvaartsdag plaats vond.60 De prinselijke 
familie werd ontvangen door een comité van Prinsgezinden, waaronder Elie Luzac, 
Jan Willem Kumpel en timmerman Johannes Boonebakker.61 De kousenwinkelier 
Isaac des Bouvrie hield een toespraak.62 Voorafgegaan door Des Bouvrie en de bakkers 
Frans van Duren en Herman Woltering wandelden Prins Willem v en zijn gezin op 
deze laatste kermisdag langs de kramen, maakten een praatje en kochten hier en daar 
wat van hun gading.63 Niet alle hoogwaardigheidsbekleders echter waren thuis ge-
bleven. Bij het gezelschap van de Prins voegden zich Adriaan van Heusden, lid van de 
Vroedschap, tevens schepen, met zijn oudste zoon.64 Het gerucht over de aanwezig-
heid van de stadhouder en zijn gezin in de stad verspreidde zich snel. Prinsgezinden 
en nieuwsgierigen stroomden van alle kanten toe. De menigte juichte en riep regel-
matig “Vivat Oranje”, daartoe aangevuurd door Des Bouvrie, Van Duren en Wolte-
ring. Na de rondgang over de kermis ging de prinselijke familie naar het huis van 
professor Van Doeveren, aan het Pieterskerkhof om daar in selecte kring het dejeuner 
te gebruiken.65 Hier voegde Hendrik Twent, lid van de Vroedschap en tevens sche-
pen, zich bij het gezelschap.66 Professor Pestel maakte eveneens zijn opwachting.67 
Prins Willem v, Prinses Wilhelmina en hun kinderen brachten na het genoten mid-
dagmaal een bezoek aan de Hortus Botanicus en vertrokken om drie uur ’s middags 
weer naar Den Haag.68

Het bezoek van Prins Willem v met zijn familie ondervond, zoals is te begrijpen, 
geen instemming van patriotse zijde.69 Menigeen vroeg zich af, wat de bedoeling 
van dit bezoek zou kunnen zijn. Wilde de stadhouder zijn aanhangers slechts een 

zelve door eenige vaderlandsche vrouwen geschonken (Leiden 1786). Zie ook: LC 1786, nr. 76 (26 juni) en 114 (22 september).
60    Hemelvaartsdag viel in 1783 op 29 mei. De kinderen van Prins Willem v en Prinses Wilhelmina waren Louise 
(1770-1819), Willem (1772-1843), de latere Koning Willem i, en Frederik (1774-1799).
61    Johannes Johanneszn. Boonebakker (1751-1810) was timmerman en woonde en werkte aan de Oranjegracht.
62    Isaac Isaacszn. des Bouvrie (ca. 1740-1808) had een kousenwinkel in de Donkersteeg.
63    Frans Johanneszn. van Duren (1738-1816) en Herman Woltering (1758-1818) waren broodbakkers in de 
Galgstraat (nu Morsstraat). De vader van laatstgenoemde, Jan Dirk (1735-1802), was eveneens broodbakker.
64    Adriaan van Heusden (1739-1802) was sinds 1769 lid van de Vroedschap. Zijn zoon Waltherus Adriaan (1763-
178?) werd reeds in 1779 tot regent van het Pesthuis benoemd. Zie onder andere: Naemwijzer 1781, 25.
65    Wouter (Gualtherus) van Doeveren (1730-1783), hoogleraar geneeskunde te Groningen (1754), Leiden 
(1771), lijfarts van Prins Willem v (1781), overleed op 31 december 1783 aan de jicht.
66    Hendrik Twent (1743-1788) was sinds 1770 lid van de Vroedschap.
67    Friedrich Wilhelm (von) Pestel (1724-1805), hoogleraar rechtsgeleerdheid te Rinteln (1748) en Leiden (1763).
68    LC 1783, nr. 68 (6 juni); NNJ 18 (1783), 1028; Politieke Kruyer, dl. 1 (1783), 639-642 (Nr. 51).
69    Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 350. Nood-kreet van Leydens burgery op de inkomst van Prins Willem de Vde, den 5de Juny 
1783 (Leiden [1783]) (Knuttel 20645). Politieke Kruyer, dl. 1 (1783), 599-600 (Nr. 48).
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hart onder de riem steken of had zijn bezoek een ander doel? Ruim een maand la-
ter bij de jaarlijkse benoeming van de nieuwe schepenen bleek, dat Prins Willem 
v en de twee regenten die hij bij zijn bezoek aan Leiden had ontmoet niet alleen 
maar over kermisattracties hadden gesproken. De stadhouder had in Leiden, zoals 
gezegd, het recht om de acht schepenen te benoemen. Hiervoor maakte de Vroed-
schap voor hem een voordracht met dubbeltallen. Uit de lijst met zestien geno-
mineerde leden van de Vroedschap benoemde de stadhouder de acht leden die het 
hoogst op de lijst waren geplaatst. De lijst was zo opgesteld, dat een schepen die 
gedurende één jaar deze functie had uitgeoefend in het jaar daarop weer op een be-
noeming als schepen voor één jaar kon rekenen. In de loop van de jaren was zo de 
gewoonte gegroeid, dat een schepen twee jaar zonder onderbreking zitting had en 
daarna voor een bepaalde periode niet werd herbenoemd. In juli 1783 bleek, dat 
Adriaan van Heusden, Hendrik Twent en Abraham van Alphen na een termijn van 
twee jaar tegen de gewoonte in opnieuw voor een jaar waren benoemd.70 De sche-
penen Jan van Royen en Gerard van Hoogeveen daarentegen kwamen, na een jaar 
hun ambt te hebben bekleed, niet voor een verwachte herbenoeming in aanmer-
king.71 Jacob Balthazar Douw, die volgens de onderlinge afspraken in de Vroed-
schap aan de beurt was, zag een nieuwe termijn van twee jaar aan zijn neus voor-
bijgaan.72 Jan van Royen was een van de drie leden van de Vroedschap geweest, die 
twee maanden eerder de handtekeningenactie van de schutters had belemmerd.

Prins Willem v maakte op deze wijze gebruik van zijn benoemingsrecht in Lei-
den om zo leden van de Vroedschap met prinsgezinde sympathieën in het schepe-
nambt te benoemen en leden met patriotse ideeën uit deze functie te weren. Het 
zogenoemde stadhouderlijk stelsel, waarbij aanhangers van de stadhouder zoveel 
mogelijk op sleutelposities werden aangesteld, werkte echter in de provincie Hol-
land niet zo doeltreffend als in de andere provincies.73 In Leiden kwam daar nog bij, 
dat de Vroedschap zelf de burgemeesters benoemde en alleen de verkiezing van de 
schepenen aan de stadhouder moest overlaten. Prins Willem v gooide in 1783 door 
zijn van de gewoonte afwijkende beleid zand in de nauwkeurig afgestelde machine 
van benoemingen, die door onderlinge afspraken tussen de Leidse regenten in de 
loop van de jaren soepel was gaan functioneren. Hiermee streek hij niet alleen patri-
otsgezinde Leidse regenten tegen de haren in. De reacties van sommige leden van de 
Vroedschap logen er ook niet om. Joost Romswinckel stelde kort en bondig vast, dat 
deze benoeming van de schepenen geen rechtskracht kon hebben, omdat de door de 
Vroedschap vastgestelde rangschikking in de nominatie niet in acht was genomen. 

70    Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 351. Elegie. By gelegenheid van het wederrechtelyk en met het gewoon gebruik strydig voor-
bygaan der Edele Achtbare Heeren Mr. Jan van Rooyen, Adrz., Mr. Gerard van Hoogeveen en Mr. Jacob Balthazar Douw. In de verkiezing 
van Schepenen der stad Leyden, op den 25 van Hooimaand 1783 (z.p. [1783]) (ral, lb 914). Abraham van Alphen (1729-1785) 
was sinds 1761 lid van de Vroedschap. 
71    Gerard van Hoogeveen (1738-ná 1792) was sinds 1767 lid van de Vroedschap. Hij was gehuwd met de zuster 
van F.G. Blok, Clara Adriana (1753-1792).
72    Jacob Balthazar Douw (1739-1792) was sinds 1771 lid van de Vroedschap.
73    Zie voor het zogenoemde stadhouderlijk stelsel Hoofdstuk 5.
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Het Gerecht kwam bijeen, maar de meningen in dit college waren verdeeld. Sommi-
gen vonden, dat de stadhouder opnieuw schepenen diende uit te kiezen volgens de 
door de Vroedschap vastgestelde nominatie. Anderen gingen minder ver en meen-
den, dat de beëdiging van de verkozen schepenen kon doorgaan. Het Gerecht zou de 
stadhouder op zijn fout moeten wijzen. Zijn handelwijze was in strijd met de stede-
lijke vrijheden. De meerderheid besloot dit laatste standpunt te volgen. Joost Roms-
winckel protesteerde, weigerde de beëdiging van de nieuwe schepenen bij te wonen 
en verliet voortijdig het stadhuis.74 De brief aan de stadhouder trof doel, want het is 
bij deze ene poging gebleven om het Gerecht met meer prinsgezinde leden aan te 
vullen. Ondertussen besloten patriotse voormannen uit de gehele Republiek, die in 
de stadsbesturen zitting hadden, om regelmatig bijeen te komen in Amsterdam. Zij 
vormden een ‘Vergadering van Vaderlandsche Regenten’ om politieke vraagstukken 
te bespreken en acties te ondernemen.75

Wanneer de gebeurtenissen van het jaar 1783 in Leiden vanuit de theorie van de col-
lectieve actie worden bezien, dan valt allereerst de verschuiving bij het onderdeel be-
lang op. In de jaren 1781 en 1782 waren het de belangen op het gebied van de bui-
tenlandse handel en de buitenlandse politiek die tot acties voor het ondertekenen 
van verzoekschriften hadden geleid. De steunbetuiging aan de Vroedschap inzake 
het onderzoek naar de leiding van de vloot had al een scherpe kant gehad die de bin-
nenlandse politiek raakte. Deze tendens tot verschuiving in de richting van binnen-
landse politieke kwesties zette door. De verzoekschriften van 1783 hadden niets meer 
met de economie of het buitenland te maken, maar betroffen uitsluitend de min-
der vrijblijvende binnenlandse of, beter gezegd, de stedelijke politiek. Er trad een 
verschuiving op van materiële, economische belangen naar ideële, politieke belan-
gen, die Charles Tilly onder het begrip ‘programma’ samenbrengt. Dit alles had een 
scherpe daling van het aantal gemobiliseerde aanhangers van de oppositie in Leiden 
tot gevolg. De textielondernemers haakten in overgrote meerderheid af. De patriotse 
oppositie moest zich ook inspannen om een nieuwe organisatie op te zetten, terwijl 
hun tegenstanders, in de eerste plaats de schutters, konden beschikken over een al 
bestaand netwerk waarop zij bij mobilisering konden terugvallen. De oprichting van 
deze nieuwe patriotse organisatie, het vrijkorps, leidde tot een hoge graad van mo-
bilisering bij de tegenstanders. Die mobilisering werd nog versterkt, doordat velen 
zich voelden uitgedaagd in hun identiteit als schutter. De aarzelende houding van 
het stadsbestuur met betrekking tot de verbetering van de Leidse Schutterij leidde 
ertoe, dat de oprichters van het vrijkorps hun kans grepen. Hierbij werden zij ge-
steund door bepaalde personen binnen het stadsbestuur. Meningsverschillen tussen 

74    LC 1783, nr. 90 (28 juli); NNJ 18 (1783), 1399-1400.
75    Deelnemers voor Leiden aan de eerste vergadering op 16 augustus 1783 in de herberg ‘De Toren van Cor-
duan’ op de Hoogte Kadijk in Amsterdam: F.G. Blok, J. Romswinckel en G. van Hoogeveen; aan de tweede verga-
dering op 4 oktober 1783: F.G. Blok, J. Romswinckel en H.B. van Halteren. H.Th. Colenbrander, ‘Aanteekenin-
gen betreffende de vergadering van vaderlandsche regenten te Amsterdam, 1783-1787’, BMHG 20 (1899), 77-192; 
Idem, Patriottentijd, dl. 1, 274-276. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 352.
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stadsbestuur en Krijgsraad gaven de schutters de kans om met hun spontane acties 
van onderop te beginnen. De vorm van de eigenlijke collectieve actie bleef dezelfde, 
het aanbieden van verzoekschriften. De oppositionele Patriotten verschilden op één 
belangrijk punt van hun tegenstanders. De mobilisering van een beperkt aantal van 
hun aanhangers kreeg een militair aspect en ging over in een mobilisatie van een vrij-
korps, een eerste aanzet tot collectief geweld. De acties van de Prinsgezinden bleven 
vooralsnog beperkt tot toejuichingen van de Prins en zijn familie bij zijn informe-
le bezoek aan de stad. Een poging om door middel van het benoemingsrecht van de 
schepenen de samenstelling van het stadsbestuur in prinsgezinde richting te beïn-
vloeden, stuitte op zoveel weerstand, dat de stadhouder dat verder achterwege liet.
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De politieke atmosfeer in Leiden raakte in het begin van de jaren ’80 steeds meer ver-
hit. In maart 1784 was de temperatuur zo hoog opgelopen, dat een op zichzelf onbe-
tekenend arbeidsconflict aanleiding gaf tot grote opschudding. Waarom groeide dit 
conflict uit tot een zaak die zo’n grote beroering veroorzaakte, dat deze ook lande-
lijk de aandacht trok? De feiten waren betrekkelijk eenvoudig.1 Een zekere Johannes 
Greifzu was sinds enkele jaren als koetsier in dienst van de wolhandelaar en textiel-
fabrikeur Gilles Christiaan van der Meulen, gehuwd met Catharina Taan.2 Het kin-
derloze echtpaar behoorde tot de Doopsgezinde Gemeente. De familie Van der Meu-
len woonde en werkte al ruim honderd jaar in een complex huizen, dat zich van de 
Hogewoerd uitstrekte tot het daarachter gelegen Utrechtse Veer. Enkele leden van 
deze familie hadden zich in drie generaties opgewerkt van eenvoudige handelaren, 
afkomstig uit Aken, tot gezeten burgers van Leiden. Gilles Christiaan van der Meu-
len was lid van de Oeconomische Tak en ondertekenaar van drie van de vijf verzoek-
schriften die de afgelopen jaren bij het stadsbestuur waren ingediend. De echtelie-
den Van der Meulen-Taan waren kennelijk niet onbemiddeld. Hun twee naast elkaar 
gelegen huizen aan de kant van de Hogewoerd lieten zij samenvoegen en voorzien 
van een fraaie voorgevel, die nog steeds de straat siert. Zo’n façade zou men eerder aan 
het Rapenburg verwachten.3 Zoals in die tijd bij de burgerij gebruikelijk was, had het 
echtpaar behalve de koetsier nog meer huispersoneel in dienst, waaronder de dienst-
bode Johanna Cornelia van der Sand.

De koetsier Johannes Greifzu was kennelijk niet langer tevreden met zijn betrek-
king bij de familie Van der Meulen, hoewel hij per 1 januari 1784 opslag had ge-
kregen. Hij solliciteerde daarom bij Jan Hubrecht, lid van de Vroedschap en op dat 
moment presiderend burgemeester van Leiden.4 Greifzu verkeerde in zijn vrije tijd 
onder prinsgezinde ambachtslieden en had zich in die kringen beklaagd over zijn 

1    H.A. Höweler, ‘Een moordplan tegen Willem v? De aanklacht tegen Catharina van der Meulen-Taan in 
1784’, LJ 56 (1964), 103-124. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 354. E.M.A.J. Soer schreef over deze affaire de roman 
Catharina (Leiden 1909).
2    Gilles Christiaan van der Meulen (1725-1784) was in 1771 gehuwd met Catharina Taan (1734-1805).
3    Het huis aan de Hogewoerd (nr. 144) werd in 1781 verbouwd. H.J.H. Mooren, ‘Een verdwenen huis aan het 
Utrechtse Veer te Leiden’, in: J.W. Marsilje e.a. (red.), Uit Leidse bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het 
verleden (Leiden 1989), 331-337.
4    Jan Hubrecht (1718-1794) was sinds 1748 lid van de Vroedschap.
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werkgevers. Hij klaagde niet alleen, hij maakte het echtpaar ook verdacht. Een van 
zijn kennissen, de broodbakker Frans van Duren, liep met de door Greifzu geui-
te aantijgingen tegen het echtpaar naar burgemeester Hubrecht om hem te waar-
schuwen. Deze burgemeester vatte de zaak zo ernstig op, dat hij schout Johan 
Hieronymus van der Marck en pensionaris Gijsbert van Staveren bij zich riep om 
gezamenlijk de beschuldigingen te bespreken.5 Vervolgens lieten zij Greifzu en de 
broodbakkers Willem Devens en Frans van Duren bij zich komen om nadere uitleg 
te geven.6 Dit leidde ertoe, dat al de volgende dag de schepenen bijeen kwamen om 
Greifzu te ondervragen. Hij verklaarde, dat mevrouw Van der Meulen aan de dienst-
boden boekjes met een politieke inhoud had gegeven en dat zij deze boekjes in de 
keuken door de dienstbode Johanna Cornelia van der Sand aan het huispersoneel 
liet voorlezen. Vervolgens verklaarde hij, dat mevrouw Van der Meulen tegenover 
hem een keer had gezegd, dat iemand die de stadhouder, Prins Willem v, zou ver-
moorden wel f 10.000 beloning zou kunnen krijgen. Greifzu bevestigde zijn verkla-
ringen kort daarop tot drie maal toe onder ede en voegde daar nog aan toe, dat me-
vrouw Van der Meulen hem zou hebben aangespoord om de Prins met behulp van 
diens kok te vergiftigen.

Nadat de schepenen Greifzu uitvoerig aan de tand hadden gevoeld, togen twee van 
hen samen met de griffier diezelfde avond nog naar de Hogewoerd om het echtpaar 
Van der Meulen-Taan te ondervragen. Toen de echtelieden de redenen van het be-
zoek van de schepenen en de griffier vernamen, waren zij hoogst verontwaardigd. 
Beiden ontkenden alle beschuldigingen en lieten de schepenen even later per brief 
weten, dat zij zonder een dagvaarding niet verder op de aantijgingen konden ingaan. 
Van der Meulen en zijn echtgenote hadden inmiddels de hulp van advocaat, uitgever 
en redacteur Johan Luzac ingeroepen. De schepenen ondervroegen ook de dienstbo-
de Johanna Cornelia van der Sand, die onder ede de verklaringen van Greifzu beves-
tigde. Het echtpaar Van der Meulen-Taan schreef aan de schepenen een tweede brief 
gevolgd door een memorie met twee bijlagen. In de memorie ontkende het echtpaar 
zich ooit met politiek bezig te hebben gehouden. De beschuldigingen waren uitslui-
tend het werk van kwaadsprekend ontslagen personeel en werden gevoed door agi-
tatie tegen de Doopsgezinden die al geruime tijd aan de gang was. In het openbaar 
zongen actievoerders liedjes, waarin sprake was van ‘mennonitisch vee’ dat uit de 
weg moest. Zij vermeldden hierbij nog, dat twee weken eerder ’s avonds iemand een 
steen door de ruit boven de voordeur had gegooid, die de vrouw des huizes bijna had 
getroffen. Achteraf bezien was dit een voorbode van de stenen die enkele maanden 
later door de ruiten van de Patriotten zouden vliegen. De bijlagen bevatten getuigen-
verklaringen van de overige leden van het personeel. Zij verklaarden, dat de perso-

5    Zij bespraken de zaak op zaterdagavond 6 maart 1784. De ondervragingen vonden plaats op zondag 7 maart 
1784. Johan Hieronymus van der Marck (1735-1813) was sinds 1763 lid van de Vroedschap. Gijsbert van Staveren 
(1738-1793) was pensionaris van Brielle (1763), van Schiedam (1767) en vanaf 1780 van Leiden.
6    Johannes Greifzu werd in 1747 in Saksen-Eisenach geboren. Willem Devens, overleden in 1791, was afkom-
stig uit Essen. Bij het huwelijk van Greifzu met Dirkje Wijtvliet in 1780 was Devens getuige voor de bruid. Frans 
van Duren (1738-1816) ondertekende in 1783 het concept-verzoekschrift van prinsgezinde schutters.
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neelsleden in de keuken van het echtpaar Van der Meulen alleen de bijbel en andere 
stichtelijke lectuur lazen of hieruit werden voorgelezen.7

Het echtpaar Van der Meulen schreef enkele weken later een tweede memorie aan 
de schepenen, waarin zij hun beklag deden over de vooringenomenheid van de schout 
bij zijn onderzoek. De schepenen ondervroegen vervolgens de overige personeelsleden 
en confronteerden hen met Greifzu en Van der Sand. Onderzoek bij de doopsgezinde 
boekverkoper Leendert Herdingh toonde aan, dat hij aan het echtpaar Van der Meulen 
geen politiek drukwerk had geleverd. Greifzu en Van der Sand werden daarop in hech-
tenis genomen. Het vrijwillige huisarrest van Catharina van der Meulen-Taan, dat zij-
zelf in de eerste memorie had aangeboden, ging gelijktijdig in.8 Tijdens dat huisarrest 

7    Verzameling van stukken betreffende de valsche beschuldiging tegens Catharina Taan, wed. Van der Meulen, nevens een kort verslag 
van de uitkomst derzelve zaak (Leiden 1786), 1-48. De getuigenverklaringen werden afgelegd voor notaris Isaac Elias 
Luzac (1727-1790), jongere broer van Elie Luzac (1721-1796).
8    De hechtenis en het vrijwillige huisarrest gingen op 30 maart 1784 in.

Afb. 17 A. Trago. Achter hem 
zijn E. Luzac, W. Bilderdijk en J. 
le Francq van Berkheij met elkaar 
in gesprek. Ets en gravure door J. 
Hulst kamp. Boekdruk door F. de 
Does, 1784. Rijksmuseum Amster-
dam, RP-P-OB-85.370.
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overleed haar echtgenoot en stond zij er verder alleen voor. Zij liet zich echter niet uit 
het veld slaan en schreef een klaagschrift aan de Staten van Holland, die hierop de pro-
cedure opschortten en de schout en schepenen van Leiden om inlichtingen verzoch-
ten. Een juridisch steekspel tussen de instanties was het gevolg en de zaak raakte zo-
doende bekend in de Republiek.9 Schout Van der Marck werd van de zaak afgehaald en 
zijn beoogde opvolger, Pieter Jan Marcus, kreeg de opdracht om samen met het lid van 
de Vroedschap, F.G. Blok, de zaak opnieuw te behandelen.10 Eind 1784 werd Catharina 
van der Meulen-Taan voorlopig ontslagen uit haar vrijwillige huisarrest. Van der Sand 
en Greifzu werden vanuit het stadhuis, waar zij in hechtenis zaten, naar de gevange-
nis in het Gravensteen overgebracht.11 De dienstbode trok vervolgens de beschuldi-
gingen tegen haar vroegere werkgeefster in, maar de koetsier volhardde in zijn verkla-
ringen. Daarop besloten de schout en schepenen over te gaan tot de toepassing van de 
pijnbank om hem tot een bekentenis te dwingen. Greifzu gaf geen duimbreed toe. De 
hevige folteringen maakten van hem een gebroken man. Enige dagen later bekende 
hij de valse beschuldigingen alsnog. Beiden werden zwaar gestraft.12 Er was geen spra-
ke geweest van politieke motieven of van een complot tegen de stadhouder. De zaak 
die alom zo’n beroering had gewekt bleek louter om een persoonlijk conflict te gaan.

De affaire Van der Meulen-Taan zou voortreffelijk als propaganda voor de prins-
gezinde politiek kunnen dienen, maar dit gebeurde niet. Het valt op dat van de vele 
pamfletten die in deze tijd zijn verschenen er slechts enkele aan deze zaak zijn ge-
wijd.13 Bovendien is na de politieke omwenteling in september 1787 aan koetsier 
Greifzu en dienstbode Van der Sand geen gratie verleend, zoals bij vele Prinsgezin-
den die in de jaren daarvoor waren veroordeeld, wel gebeurde. De leiders van de 
Leidse Prinsgezinden twijfelden al vanaf het begin aan het waarheidsgehalte van de 
zaak. De broodbakker Van Duren had zijn verhaal over het plan om de Prins te ver-
moorden eerst aan Johannes le Francq van Berkheij verteld, voordat hij ongeveer een 
maand later daarmee naar burgemeester Hubrecht liep. Volgens Van Duren had Gil-
les Christiaan van der Meulen aan de koetsier voorgesteld om dienst te nemen in 
het leger en vervolgens Willem v bij een legeroefening te vermoorden. Het verhaal 
van de broodbakker verschilde dus van dat van de koetsier. Het werd schout Van der 
Marck verweten, dat hij dit niet had onderzocht. Berkheij vond het verhaal van de 
bakker ongeloofwaardig en zei hem dat ook. Aan de andere kant vond hij het toch 
belangrijk genoeg om het aan Elie Luzac voor te leggen, die zich eveneens niet kon 
voorstellen dat het echtpaar Van der Meulen zulke snode plannen zou smeden. Berk-
heij distantieerde zich daarna direct van de broodbakkers Van Duren en Devens met 

9     Zie hiervoor onder andere: LC 1784, nr. 129 (27 oktober); NNJ 19 (1784), 791, 984-986, 1836-1837; VH, dl. 8, 
boek 22 (1784), 284-290; VP, dl. 50, 211-215.
10    Pieter Jan Marcus (1736-1811) was sinds 1763 lid van de Vroedschap.
11    LC 1784, nr. 155 (27 december). Van der Sand en Greifzu zaten onderin het stadhuis in hechtenis.
12    Höweler, ‘Een moordplan tegen Willem v?’, LJ 56 (1964), 113.
13    Brief van een man van aanzien uit Haarlem aan een advocaat in ’s-Gravenhage, nopens de ontdekte aanslag op ’t leeven van Zyne 
D. Hoogheid den P.v.O., gesmeedt door ’t wyf van een Mennoniet Vermeulen, door haar koetzier ontdekt. Waarachtig verhaal (z.p. 
[1784]) (Knuttel 20750); Waarachtig bericht van zekere beschuldiging, ingebracht tegen eene juffrouw te Leyden door haren Hoog-
duitschen koetsier (in Holland 1784) (Knuttel 20751).
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wie hij contact had gehad en hij weigerde koetsier Greifzu te ontvangen. Hij liet de 
vrouw van Greifzu wegsturen, toen zij de advocaat Willem Bilderdijk die bij hem 
thuis op bezoek was, wilde spreken. Elie Luzac hield eveneens gepaste afstand.14 Berk-
heij heeft nog wel getracht de zaak wat bij te sturen, maar het was al te laat. Achteraf 
beschouwd lijkt het erop, dat enkele voormannen van de Prinsgezinden zich in hun 
vurige Oranjeliefde hebben vergaloppeerd.

De andere kwestie die in Leiden nog steeds voor veel beroering zorgde, was die van 
het vrijkorps of, beter gezegd, van de twee vrijkorpsen, het zelfstandige vrijkorps en 
het exercitiegenootschap onder de vleugels van de Leidse Schutterij, dat een patriot-
se politieke kleur had gekregen. Het lag voor de hand om beide vrijkorpsen samen te 
voegen en aan de Schutterij te verbinden naar het voorbeeld van Haarlem. In het voor-
jaar van 1784 kwam de samenvoeging tot stand. Deze werd door een plechtige acte 
van vereniging bezegeld.15 De gezamenlijke vrijkorpsen boden vervolgens het stads-
bestuur een verzoekschrift aan, waarin zij verzochten om hun vereniging te erken-
nen. Het stadsbestuur verleende korte tijd hierna de gevraagde erkenning en kreeg 
hiervoor omstandige dankbetuigingen toegezwaaid, maar er klonken ook kritische 
geluiden.16 Voortaan was er slechts één vrijkorps van burgers in Leiden actief onder de 
nieuwe zinspreuk: ‘Voor Vrijheid en Vaderland’. Pieter Vreede schreef aan Johan Derk 
van der Capellen, kort na het prinsgezinde oproer te Rotterdam op 3 en 4 april van dat 
jaar, dat de exercerende leden van het vrijkorps voor het eerst onder leiding van hun 
officieren op volle sterkte hadden geoefend. Hij meende dat dit machtsvertoon de op-
roerige prinsgezinde elementen in de stad wel zou afschrikken. Het vrijkorps telde op 
dat ogenblik ongeveer 130 man. De wapenoefening vond plaats op een besloten terrein 
aan het Galgewater, op de nu nog bestaande Stadstimmerwerf. Een belangrijke reden 
om de exercities op dit terrein te houden, was de sterke weerstand die het vrijkorps bij 
een aanzienlijk gedeelte van de Leidse bevolking opriep. Veel prinsgezinde inwoners 
staken hun afkeer niet onder stoelen of banken. Al voor de ingang van het terrein wer-
den de leden van het vrijkorps met scheldwoorden en verwensingen begroet. In de niet 
ver van de Stadstimmerwerf gelegen korenmolen waren sommigen tot in de wieken 
geklommen om van boven af de exercerende leden van het vrijkorps uit te jouwen.17

Pieter Vreede toonde zich ernstig bezorgd over de Leidse Schutterij en de nieuwe 
wapens, waarvan de schutters waren voorzien om de interne en externe veiligheid 

14    Vgl. M. van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen 2005), 374-375.
15    Acte van Vereniging, 16 maart 1784. LC 1784, nr. 44 (12 april); NNJ 19 (1784), 783-791. Deze vereniging werd 
van patriotse zijde van harte toegejuicht. Post van den Neder-Rhijn, dl. 5 (1785), 650-652. Zang aan de Sociëteiten van 
Wapenhandel te Leyden, onder de spreuken: Door Vrijheidsliefde Vereenigd en Tot Nut en Stand van ’t Vaderland. Op heden den 6. Mei 
1784 vereenigd, Voor Vrijheid en Vaderland (z.p. 1784).
16    Het Gerecht willigde het verzoek in op 23 april 1784. LC 1784, nr. 59 (17 mei). Kritiek in: Voor Leydens burgery. Ter 
ontdekking en ontzenuwing van de vleitaal en geheime praktyken van het zogenaamd vrycorps of sociteiten, in de Leydsche Courant 
No. 59, dato 17 Mey 1784 om tevens te kunnen dienen tot voorbeelden voor andere steden en plaatzen die door vry-corpsen worden beroerd 
(z.p. 1784) (Knuttel 20919).
17    Hier is niet bedoeld de standerdmolen ‘De Put’, herbouwd in 1987, maar de stellingmolen ‘De Koren-
bloem’, die van 1729 tot 1817 bij de Stadstimmerwerf heeft gestaan. Deze stellingmolen vertoonde grote gelijke-
nis met de nu nog bestaande molen ‘De Valk’, tegenwoordig een museum.
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van de inwoners van de stad beter te handhaven. Ook in andere Hollandse steden was 
de bewapening van de schutterij verbeterd. Hij schreef aan Van der Capellen, dat vol-
gens zijn schatting drie kwart van de schutters niets van het vrijkorps moest hebben. 
Dat betekende volgens hem dat zo mogelijk ongeveer duizend goed bewapende en 
geoefende mannen van prinsgezinde zijde tegen de Patriotten konden worden inge-
zet. Hij betreurde het, dat tot een algemene verbetering van de bewapening van de 
schutterijen was besloten en dat er geen afzonderlijke patriotsgezinde korpsen wa-
ren gevormd en bewapend. Op die manier zouden de prinsgezinde schutters buiten 
de vernieuwing van de bewapening zijn gehouden, maar hieraan was op dat ogenblik 
niets meer te doen. Er bestonden blijkbaar nog steeds meningsverschillen onder de 
Patriotten over de vraag of de vrijkorpsen binnen of buiten de schutterijen moesten 
functioneren. Pieter Vreede zette aan Van der Capellen uiteen, dat de Patriotten in 
Leiden langs een andere weg probeerden om de Schutterij onder controle te krijgen. 
Zij trachtten de kapiteins van de afzonderlijke vendels naar hun kant over te halen. 
De “uilen van kapiteins” zaten in een moeilijke positie. Enerzijds waren zij via het 
patronagestelsel gebonden aan hun beschermheren in het stadsbestuur. De leden 
van de Vroedschap, die in meerderheid tot de aristocratische Patriotten behoorden, 
zagen met groeiende bezorgdheid de acties van de democratische Patriotten aan. Als 
de kapiteins de stadsbestuurders voor het hoofd zouden stoten, was de kans op een 
begeerlijk stedelijk ambt, laat staan een zetel in de Vroedschap, voor hen voorgoed 
verkeken. Anderzijds konden de kapiteins de prinsgezinde schutters in hun vendel 
niet al te zeer tegen de haren instrijken. De strijd om de schutterij was nog lang niet 
gestreden.18

Buitenstaanders die een bezoek aan Leiden brachten, bespeurden weinig tot niets 
van de politieke spanningen in de stad. Een van die bezoekers was Elkanah Watson, 
een jonge Amerikaanse koopman en een goede bekende van Charles Dumas en John 
Adams.19 Hij kwam op 7 juni 1784 in de loop van de ochtend met de trekschuit uit 
Den Haag bij de Witte Poort aan. Watson liep langs het Noordeinde naar zijn hotel 
‘Le Lion d’Or’ aan de Breestraat, waar hij zich aan tafel zette voor het middagmaal.20 
Na de maaltijd wandelde hij wat door de stad, bracht een bezoek aan enkele beziens-
waardigheden, slenterde wat langs de winkels en probeerde met sommige Leidena-
ren een gesprek aan te knopen. Hij vond de mensen in Leiden weinig toeschietelijk, 
maar hij weet dit aan de taalbarrière. Met brieven van Dumas en Adams op zak ging 
hij vervolgens naar Johan Luzac, die hem hartelijk welkom heette. De heren spra-

18    Brief van Pieter Vreede aan Johan Derk van der Capellen tot den Pol, april 1784. W.H. de Beaufort (ed.), 
Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll (Utrecht 1879), 815-816. H.Th. Colenbrander, De Patriottentijd, 
hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 2 (’s-Gravenhage 1898), 265. Uit de brief van Vreede valt op te maken, 
dat het stadsbestuur en de Krijgsraad nieuwe geweren hadden aangeschaft voor de schutters die aan hen tegen 
betaling werden doorgeleverd. Bij ontslag uit de Schutterij kregen de schutters het betaalde bedrag terug, mits 
hun geweer bij inlevering in goede staat werd bevonden.
19    Elkanah Watson (1758-1842). American National Biography (New York-Oxford 1999), Vol. 22, 790-791
20    E. Watson, A tour in Holland in MDCCXXXIV by an American (Worcester, Mass. 1790), 82, 92; W.C. Watson (ed.) Men 
and times of the Revolution or memoirs of Elkanah Watson (New York 1856), 210-213. Watson kwam aan op maandag 7 
juni 1784 en vertrok de dag daarop. Hij vergiste zich bij aankomst en schreef “Wednesday”.
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ken tijdens het souper uitgebreid met elkaar, vooral over Amerika. Luzac vertelde 
hem enkele wetenswaardigheden over Leiden, blijkbaar zonder op de recente poli-
tieke ontwikkelingen in te gaan. Watson heeft daarover in elk geval niets genoteerd. 
Om elf uur in de avond keerde hij langs het Rapenburg terug naar zijn hotel onder 
schemerig maanlicht en verwonderde zich over de rust in de stad. Hij schreef dit toe 
aan de teruggang van de bevolking, zoals Luzac hem had verteld. De volgende mor-
gen vertrok hij naar Haarlem. Watson was nog geen veertien dagen later opnieuw 
in Leiden, op doorreis van Utrecht naar Den Haag en verder.21 Hij kwam vroeg in de 
morgen met de nachtschuit aan en liep van het Utrechtse Veer langs de Hogewoerd, 
Breestraat en Noordeinde naar de Witte Poort om daar de schuit naar Den Haag te 
nemen. Op de Breestraat aangekomen viel hem op dat het stadhuis door de Leidse 
Schutterij werd bewaakt. Hij had wel iets over oproer en gevechten in Leiden ge-
hoord, maar besteedde er verder geen aandacht aan en liep door naar de Witte Poort. 
Wat was er intussen in de stad gebeurd?

De gebeurtenissen in Leiden in de week van 7 tot en met 13 juni 1784 zijn in gro-
te lijnen na te gaan door verslagen in kranten en tijdschriften. Onze Amerikaanse 
bezoeker had geen weet van de eerste ongeregeldheden, die op de dag van zijn aan-
komst, maandag 7 juni, begonnen met het ingooien van de ruiten van het huis van 
een van de leden van het vrijkorps aan de Oranjegracht. Op die dag konden de op-
roerlingen door de stadssoldaten van de Binnenwacht, militairen van het garnizoen 
en behulpzame burgers nog in toom worden gehouden. De acties op die maandag 
beperkten zich tot wat straatrelletjes en vernielingen. Gedurende de daarop volgen-
de dagen bleef het onrustig en tenslotte ging het echt mis. Op dinsdag 8, maar vooral 
op woensdag 9 juni 1784 begonnen de Prinsgezinden zich openlijk in groten getale 
met oranje versierselen te tooien. Deze collectieve actie hield tot op zekere hoogte een 
uitbreiding in van het bekende ‘repertoire’, omdat een zo massaal vreedzaam blijk 
van aanhankelijkheid nog niet eerder was vertoond. Een aantal Prinsgezinden ging 
hierin echter te ver door ook nog mensen op straat lastig te vallen. Zij verplichtten 
deze voorbijgangers om ook oranje te gaan dragen. Diegenen die dat weigerden, wer-
den bedreigd en mishandeld. Op donderdag 10 juni 1784 vernielde een menigte eerst 
de ruiten van het huis van koekbakker Johannes Kleuters aan de Hogewoerd, een lid 
van het vrijkorps.22 Nadat de glazen aan diggelen waren gegooid, maakte de menigte 
aanstalten om de winkel en het woonhuis van Kleuters te plunderen. De ijlings op-
getrommelde stadssoldaten en militairen van het garnizoen konden de plundering 
nog maar net verhinderen. Vervolgens was het bedrijf van een ander lid van het vrij-
korps het doel. Dit was de jeneverstokerij aan de Langegracht van Johannes Hartevelt, 
kapitein-luitenant van het vrijkorps.23 Ook hier moesten de stadssoldaten en militai-
ren voorkomen, dat de menigte de stokerij zou binnendringen, aan het plunderen 

21    E. Watson, A tour in Holland, 152-153; W.C. Watson, Men and times of the Revolution, 224. Hij was op zondag 20 juni 
1784 in Leiden aangekomen.
22    Johannes Dirkszn. Kleuters (ca. 1750-1821) was exercerend lid en zegde in maart 1787 zijn lidmaatschap op. 
Naamlijst der honoraire leden van de Sociëteit van Wapenhandel (Leiden [1785]) (ral, lb 64204) (circulaires).
23    Adrianus (1759-1827) & Johannes (1762-1824) Hartevelt exploiteerden sinds 1780 een jeneverstokerij.
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zou slaan en zich meester zou maken van de daar opgeslagen voorraad sterke drank.24

Het stadsbestuur reageerde snel met wetgevende maatregelen. Op dezelfde dag 
nog werd er na de middag vanaf de roepstoel van het stadhuis een publicatie afgekon-
digd, die het dreigen, schelden, werpen met stenen en het dwingen tot dragen van 
uiterlijke kentekenen verbood. De publicatie stelde tevens een beloning van f 1.000 
in het vooruitzicht voor het ontdekken en aangeven van de aanstichters van de onge-
regeldheden in de stad. Deze gelegenheidswetgeving had voor dat ogenblik enig ef-
fect. Dit werd nog versterkt door het in hechtenis nemen van enkele personen die bij 
de rellen het voortouw hadden genomen. Het oproer kwam even tot bedaren.25 Op 
diezelfde donderdagmiddag was een wapenoefening van het vrijkorps uitgeschre-
ven. Vrijwel iedereen in Leiden vreesde moeilijkheden, omdat het gerucht ging dat 
de Prinsgezinden zich naar het exercitieveld zouden begeven om daar te protesteren. 
De wapenoefening verliep echter zonder problemen. Een aantal patriots gezinde stu-
denten had zich naar het veld begeven om dit te bewaken. Het weer op die dag was 
slecht, zodat de oefeningen wegens de zware regenbuien snel afgelopen waren. Op 
vrijdag 11 juni richtte de woede van de menigte zich opnieuw op het bedrijf en de 
persoon van Johannes Hartevelt. Inmiddels had een aantal verontruste burgers op 
diezelfde dag twee verzoekschriften opgesteld, een voor de Vroedschap en een voor 
het Gerecht, die de dag daarna werden ingediend.26 Zaterdagavond 12 juni vaardigde 
het stadsbestuur nogmaals een publicatie uit, waarin de eerdere bepalingen verder 
waren aangescherpt.27

De twee verzoekschriften van verontruste burgers zijn niet te vergelijken met de 
schriftelijke stukken die in vorige jaren bij de verschillende overheidsinstanties wa-
ren ingediend. De bijzondere omstandigheden maakten het voor de in het nauw ge-
dreven ondertekenaren onmogelijk om beide verzoekschriften uitvoerig te bespre-
ken met de juridisch deskundige die de stukken had opgesteld. Er kon evenmin 
sprake zijn van een weloverwogen ondertekening door de verzoekers. Op dat mo-
ment dwongen de ontwikkelingen van het oproer een groep bedreigde burgers tot 
snel handelen. De twee verzoekschriften ademen daarom de geest van een groep ban-
ge burgers, die niet alleen hun huizen, bedrijven en andere goederen, maar ook hun 
eigen persoon en hun familieleden in groot gevaar zagen verkeren. Beide verzoek-
schriften zijn inderhaast door 34 burgers ondertekend. Twee derde daarvan waren 
textielondernemers. Vijf ondertekenaren behoorden tot de Doopsgezinde Gemeente 

24    Overzicht in: LC 1784, nr. 71 (14 juni); NNJ 19 (1784), 1118-1120; VH, dl. 8, boek 22 (1784), 264-266. Prinsge-
zinde visie in: Echt bericht van de waare oorzaaken der onrustige beweegingen onder het gemeen te Leyden (z.p. 1784) (Knuttel 
20911). Patriotse visie in: Verdediging der heeren studenten aan ’s Lands Hoogeschool te Leyden, tegen de vyanden der goede orde 
en der vryheid, berispers van hun betaamelyk, edelmoedig en inderdaad patriotisch gedrag in den opstand van ’t gemeen, voorgevallen te 
Leyden op den 8, 9, 10, 11 en 12. Juny 1784 door een lid der gemelde Hoogeschool (Leiden 1784) (Knuttel 20913).
25    Publicatie van het Gerecht, 10 juni 1784. Idem in: LC 1784, nr. 70 (11 juni); NNJ 19 (1784), 1126-1127.
26    Verzoekschriften van burgers en ingezetenen, 11 juni 1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, 
tussen blz. 143v. en 144. Idem in: LC 1784, nr. 72 (13 juni); NNJ 19 (1784), 1122-1127; VH, dl. 8, boek 22 (1784), 266-
268 (verkorte weergave).
27    Publicatie van het Gerecht, 12 juni 1784. Idem in: LC 1784, nr. 71 (14 juni); NNJ 19 (1784), 1127-1129 (Knuttel 
20910).
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en vijf waren rooms-katholiek. Niet alleen Patriotten, zoals de textielfabrikeurs Jan 
van Heukelom Senior en Jan van Heukelom Junior ondertekenden, maar ook Prins-
gezinden, zoals Cornelis van der Moer.28 Van Heukelom Senior en Junior hadden 
verschillende eerdere verzoekschriften ondertekend. Van der Moer zou na de om-
wenteling in 1787 en de daarop gevolgde politieke zuiveringen zitting nemen in de 
Vroedschap. De vrees voor personen en goederen drong voor dit ogenblik de poli-
tieke meningsverschillen naar de achtergrond. De opsteller van deze twee uit nood 
geboren verzoekschriften is vermoedelijk Johan Luzac geweest. Zijn handtekening 
staat in elk geval onder beide verzoekschriften.

De verontruste burgers richtten zich in de eerste plaats tot het Gerecht met een 
verzoek om strengere maatregelen te nemen dan de voorgaande regelingen, die op 
donderdag 10 juni in een proclamatie waren uitgevaardigd. Deze proclamatie had 
slechts tijdelijk geholpen en het was nu van het grootste belang om “de openbare 
rust en veiligheid op een vaste voet te herstellen”. Zij brachten het stadsbestuur in 
herinnering, dat de burgers voor het handhaven van de veiligheid en de openbare 
orde in de stad belasting betaalden en door hun werkzaamheden als fabrikeurs en 
kooplieden hun bijdrage aan de welvaart van Leiden leverden. Hun verzoek aan het 
stadsbestuur richtte zich vooral op het verruimen van de kring van te bestraffen per-
sonen en het invoeren van strengere straffen. Zij verzochten het stadsbestuur niet 
alleen diegenen die het eerst tot het oproer hadden aangezet, te straffen, zoals in de 
vorige proclamatie was bepaald, maar ook de gewone deelnemers aan de ongeregeld-
heden straffen op te leggen. Wat de verzoekers betreft kon het stadsbestuur over de 
aanstokers en deelnemers vrijelijk inlichtingen laten inwinnen om hen voor de straf-
rechter te brengen. Zij hadden vastgesteld, dat er ook leden van de Leidse Schutterij 
aan de ongeregeldheden hadden deelgenomen. Dit wekte des te meer de verontwaar-
diging op, omdat juist de schutters door hun schutterseed verplicht waren om de 
veiligheid en orde in de stad te handhaven. De verzoekers vroegen het stadsbestuur 
diegenen, die al op grond van de vorige proclamatie in hechtenis waren genomen, 
streng te straffen om als voorbeeld te dienen. Om hun verzoek aan het Gerecht kracht 
bij te zetten dienden zij daarnaast nog een tweede verzoekschrift bij de Vroedschap 
in. Hierin herhaalden zij in het kort hun standpunten en verzochten de Vroedschap 
om het Gerecht te steunen in de voorgestelde scherpere wetgevende maatregelen te-
gen de “muitmakers” en “oproerstokers”.

De verzoekers werden op hun wenken bediend. Nog diezelfde zaterdagavond 
kwam een publicatie van het Gerecht af, waarin de bepalingen tegen de oproerkraai-
ers waren aangescherpt, zoals reeds is vermeld. Het verbod op het dwingen tot het 
dragen van leuzen of tekenen van partijschap werd omgezet in een algeheel draagver-
bod en aangevuld met de zinsnede “hoe ook genaamd” om daarover iedere discussie 
uit te sluiten. Dit gebeurde overeenkomstig het verzoek van de verontruste burgers. 

28    Jan van Heukelom Senior (1730-1806) en zijn zoon Jan waren honorair lid van het vrijkorps. Jan van Heu-
kelom Junior (1758-1835) was evenals Cornelis van der Moer (1755-1802) vennoot in de firma Frans Willemszn. 
van Lelyveld & Co., opgericht in 1783. 
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Tevens werd strafbaar “het maken van enig geschreeuw of getier en het naschelden 
of smadelijk bejegenen”. Diegene die deze verboden zou overtreden, werd voor veer-
tien dagen op water en brood gezet. Bij herhaalde overtreding volgden zwaardere 
straffen. Er kwam een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen, waarop 
bij overtreding dezelfde strafmaatregelen volgden. Mishandeling van personen werd 
gestraft met geseling. Op het vernielen en plunderen van huizen of het aanzetten 
daartoe door het gooien van stenen of het plegen van ander geweld werd de dood-
straf gesteld. Verder riep het Gerecht de burgers en inwoners nogmaals op om zoveel 
mogelijk thuis te blijven en hun kinderen in huis te houden. De verontruste burgers 
hadden al bij de eerste oproep om in huis te blijven zich enigszins beledigd gevoeld, 
omdat de “goede en rustige burgerij” over één kam werd geschoren met het “plun-
derziek grauw”. Het Gerecht trok zich niets van deze gekwetste gevoelens aan en 
vond het beslist noodzakelijk om dit dringende advies opnieuw aan alle burgers en 
inwoners voor te houden ter voorkoming van ongelukken.

Het stadsbestuur besefte, dat er meer nodig was dan gelegenheidswetgeving om de 
“openbare orde en veiligheid op vaste voet te herstellen”. Inmiddels had de Vroed-
schap besloten om de hulp van de Staten van Holland in te roepen. De pensionaris, 
Gijsbert van Staveren, spoedde zich naar Den Haag met een verzoek om militaire on-
dersteuning. Het college van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland in 
het Zuiderkwartier, het dagelijks bestuur voor het zuidelijke gedeelte van de provin-
cie, kwam op zaterdagavond 12 juni 1784, in aanwezigheid van stadhouder Willem v, 
de kapitein-generaal, in buitengewone vergadering bijeen en besloot de gevraagde 
hulp van het leger onmiddellijk te verlenen. Op zondag 13 juni 1784 trokken twee 
eskadrons dragonders de stad binnen.29 Deze legereenheden van de cavalerie onder-
vonden geen enkele tegenstand. In Leiden was de rust weergekeerd.30 Het stadsbe-
stuur had voorts op diezelfde zaterdagavond aan de predikanten van de heersende 
kerk gelast om de volgende zondag de in de kerkdiensten verzamelde gelovigen op 
te wekken tot “schuldige gehoorzaamheid aan de van God over haar gestelde Over-
heid”. Het viel gemakkelijk te controleren of iedere predikant zich daaraan hield. 
De bekende prinsgezinde predikant Ds. Herbertus de Haas had volgens het stads-
bestuur deze opdracht in zijn preek tot de gemeente in de Pieterskerk onvoldoende 
laten doorklinken en werd daarom in het stadhuis op het matje geroepen door de 
Burgemeesters.31 Niet alleen via de preekstoel werden de kerkgangers vermaand. De 
armen onder hen die gedeeltelijk of geheel van de bedeling leefden, werden nog eens 
afzonderlijk aangepakt. In kleine groepen werden zij opgeroepen om op een bepaal-
de tijd in het Huiszittenhuis te verschijnen. Zij kregen daar onder andere te horen, 

29    Een eskadron (cavalerie) of compagnie (infanterie) omvat 100 tot 150 manschappen. Dragonders zijn mili-
tairen te paard, die ook te voet kunnen worden ingezet.
30    NNJ 19 (1784), 1129; VH, dl. 8, boek 22 (1784), 270. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 355-356; Colenbrander, Pa-
triottentijd, dl. 2, 65-66; P.C.A. Geyl, De Patriottenbeweging, 1780-1787 (Amsterdam 1947), 86. Licht gewijzigd in: Idem, 
Geschiedenis van de Nederlandse Stam, dl. 3 (Amsterdam 1959), 150-151.
31    Echt bericht van de waare oorzaaken (Knuttel 20911), 32-34. Ds. Herbertus de Haas (1736-1792) was sinds 1775 
predikant in Leiden.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   178 25-03-14   10:21



9 het oproer 179

dat zij hun ondersteuning meteen en voor altijd zouden verliezen, indien zij door 
woorden, daden of het dragen van uiterlijke kentekenen of leuzen zich met oproe-
rige bewegingen zouden inlaten en zich niet als stille en vreedzame burgers zouden 
gedragen. De kinderen in het Weeshuis kregen eenzelfde vermaning te horen32 De 
Staten van Holland vaardigden enkele dagen later een verbod uit op “het draagen van 
eenige teekenen of leuzen van oproer”.33 Hieronder viel alles wat maar oranjekleurig 
was, met inbegrip van goudsbloemen. Om dit verbod te ontwijken, kozen de Patriot-
ten voor wit of zwart als hun ‘kleuren’.

Na het bedwingen van het oproer volgden, voor zover die niet eerder waren verricht, 
de aanhoudingen, de gevangenzettingen, de verhoren, de processen, de vonnissen 
en de nabeschouwingen.34 De rechters in Leiden veroordeelden in totaal negen per-
sonen, drie vrouwen en zes mannen, voor hun deelneming aan acties tijdens het op-
roer. De openbare aanklager had, zoals blijkt uit de bewaard gebleven schriftelijke 
verslagen van getuigenverhoren, nog meer personen op het oog. Waarschijnlijk is het 
hem niet gelukt om voldoende zwaarwegend bewijsmateriaal te verzamelen om een 
proces tegen ieder van hen te beginnen dat tot een veroordeling zou leiden. De ge-
tuigenverhoren werden door twee schepenen afgenomen. Deze verhoren waren ge-
grond op vooraf geformuleerde schriftelijke vraagpunten, artikelen genoemd. Deze 
vraagpunten en de beantwoording daarvan geven de mogelijkheid om na te gaan 
welke prominente Prinsgezinden door justitie werden verdacht van deelneming aan 
bepaalde acties tijdens het oproer en in welke vorm deze acties hebben plaatsgevon-
den. Soms is het mogelijk hieruit een glimp van een eerste aanzet tot organisatie van 
de Prinsgezinden waar te nemen. Met betrekking tot deze getuigenverhoren moet 
wel in aanmerking worden genomen, dat de getuigen verplicht waren om voor de 
schepenen te verschijnen en antwoord te geven op hun vragen, dat de getuigenver-
klaringen onder ede zijn afgelegd en dat de vraagpunten vooraf waren bedacht en ge-
formuleerd om de afgelegde verklaringen in een bepaalde richting te sturen.

Een van de bekende Leidse Prinsgezinden die door justitie in de gaten werd ge-
houden, was Pieter Bindervoet.35 Zijn uitdragerswinkel aan de Breestraat was volgens 
de verklaring van een getuige een verzamelplaats van partijgenoten, die er de hele 
dag in- en uitliepen.36 Prinsgezinde voormannen zoals Johannes le Francq van Berk-
heij, de broodbakker Adrianus Trago, de kapitein van de schutterij Charles Chris-
toffel Brender à Brandis en Elias Joël Luzac, een neef van Elie Luzac, waren er kind 

32    VH, dl. 8, boek 22 (1784), 270-273; Post van den Neder-Rhijn, dl. 5, 805-807.
33    Besluit van de Staten van Holland, 16 juni 1784. NNJ 19 (1784), 1111-1112; VH, dl. 8, boek 22 (1784), 370-372; 
ZSO, dl. 20, 335-336 (nr. 105). Colenbrander, Patriottentijd, dl. 2, 66.
34    Zie voor nabeschouwingen ook: R.A.M. Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! (Leiden 2011), 99-106.
35    Pieter Bindervoet (1730-1799) was een bekende Prinsgezinde. Waarachtige levensgevallen van den alom befaamden 
Leydschen Lector J. le Francq van Berkhey (Holland 1785) (Knuttel 21127), 9. 
36    Getuigenverklaring van Albertus Jansz. Kleinenberg, notaris en tweede klerk ter secretarie, 26 november 
1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bijlagen, ongenummerd. Kleinenberg was de overbuur-
man van Bindervoet. Het huis van Bindervoet had een uitgang aan de verdwenen Vispoort, een doodlopende 
steeg vanaf de Aalmarkt.
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aan huis.37 Elie Luzac zelf hield zich op de achtergrond en stuurde, wanneer dat no-
dig was, een knecht. De schepenen kwamen er ook achter, dat in de uitdragerswin-
kel officieren en manschappen van de in de stad gelegerde dragonders kwamen. Uit 
dit verhoor werd duidelijk, dat de door het stadsbestuur binnengehaalde militairen, 
evenals de schutters, voor een gedeelte politiek onbetrouwbaar waren. Het initiatief 
van de actie om oranje versierselen te gaan dragen bleek ook van de uitbater van de 
uitdragerswinkel te zijn uitgegaan. Op woensdag 9 juni 1784 was het een drukte van 
belang in en voor de winkel van Bindervoet. Hij deelde oranjelinten uit, waarmee 
jongens als eersten de straat opgingen. De meeste mensen die zich met oranje tooi-
den, woonden in het gedeelte van de stad dat ook heden ten dage nog bekend staat 
onder de naam ‘De Waard’. Dezelfde getuige was op die dag gaan wandelen langs de 
Groenestegen, de Oranje- en de Waardgracht. Hij had er veel mensen met oranje ge-
zien en Pieter Bindervoet zelf in die buurt ontmoet. Een andere getuige bevestigde 
dat een groep jongens naar het huis van Bindervoet was gegaan.38 Hij voegde er nog 
aan toe, dat de jongens niet alleen om oranjelinten, maar ook om een dubbeltje voor 
iedere jongen hadden gevraagd, zoals zij er ook ’s morgens al een hadden gekregen. 
De oudste dochter van Bindervoet, Yda, had de getuige op de stoep van de winkel op-
gemerkt en toen aan de jongens gezegd dat het geld nu op was. Ze had hen wegge-
stuurd en gevraagd om later terug te komen.

De andere bekende Prinsgezinde over wiens handel en wandel de schepenen ge-
tuigen hoorden, was Johannes le Francq van Berkheij. Hierbij valt op dat in zijn ge-
val geen sprake was van deelneming aan ongeregeldheden of aanstichting of uitlok-
king daartoe. De eerste twee getuigen verklaarden, dat Berkheij aan een Katwijkse 
visvrouw, een zekere Neel, een rolletje gedrukte papieren had meegegeven om dat 
naar een geestverwant van hem in Katwijk, Reinier Varkenvisser, te brengen.39 De ge-
tuigen verklaarden dat zij samen met de visvrouw het rolletje hadden opengemaakt 
en in de papieren hadden geneusd, nieuwsgierig naar de inhoud, die uit twee prins-
gezinde pamfletten bleek te bestaan.40 De schepenen konden uit het getuigenverhoor 
alleen opmaken, dat Berkheij zijn medestanders buiten de stad van prinsgezinde lec-
tuur uit zijn eigen inktkoker voorzag. Een gebeurtenis waarbij Berkheij persoonlijk 
was betrokken, speelde zich af in een slagerij aan de Langegracht.41 Hij deed daar sa-

37    Elias Joël Luzac (1757-1806) was advocaat. Brief van Elias Luzac aan neef Joël, gedateerd Cranenburg, 28 July 1783, gevon-
den voor ’t huys van Do. de H. te L. (Ds. Herbertus de Haas te Leiden) (Leiden [1783]) (Knuttel 20555).
38    Getuigenverklaring van timmerman Bartholomeus Stevenszn. Groeneveld (1738-1822), 25 november 1784. 
ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bijlagen, ongenummerd. Hij was een bekend Patriot en korpo-
raal van het vrijkorps.
39    Getuigenverklaringen van zevenmaker Lambertus Corneliszn. van der Meij (1755-1821) en van zijn echtge-
note Johanna Catharina Snarenberg, 26 november 1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bijla-
gen, ongenummerd. Van der Meij was exercerend lid van het vrijkorps.
40    Deze pamfletten waren: J. le Francq van Berkheij, Samenspraak tusschen Govert Bidlo, Romein de Hooge en de Politieke 
Kruijer, in de Acherontsche velden (z.p. 1784) (Knuttel 20883); Idem, Voor Leydens burgery, voor de echte vrye Friesen en echte Bata-
vieren en alle eendragtlievende ingezetenen der Vereenigde Nederlanden, door een getrouwen vry en vranken Batavier (Amsterdam 1784).
41    Getuigenverklaring van vleeshouwersknecht Hendrik Scholting, 11 december 1784. Getuigenverklaring 
van vleeshouwersknecht Gerrit Teijken, 18 november 1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bij-
lagen, ongenummerd. Beide getuigen waren exercerend lid van het vrijkorps.
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men met zijn vrouw inkopen, had zich daarna door de slager op zijn balans laten 
wegen en gaf ondertussen duidelijk lucht aan zijn politieke gezindheid. Hij liet ook 
zijn sabel met een oranje lintje eraan zien en maakte een minachtende opmerking 
over de Remonstranten aan wie hij een gloeiende hekel had. Een andere gebeurtenis 
waarbij Berkheij betrokken was, vond plaats voor de deur van zijn huis.42 Een gezel-
schap van twee officieren en drie dames die bij hem thuis waren onthaald, nam voor 
zijn deur uitbundig afscheid onder het roepen van “Oranje boven” en andere prins-
gezinde leuzen, alvorens in het rijtuig te stappen. De getuigenverhoren tegen twee 
andere Prinsgezinden leverden eveneens bijna niets op. De schout en de schepenen 
waren zo verstandig om al deze kleinigheden te laten voor wat zij waren en niet tot 
verdere vervolging over te gaan.

De negen personen die tijdens of onmiddellijk na afloop van het oproer waren 
opgepakt, werden verdeeld in lichte en zware gevallen. De vijf lichte gevallen, twee 
vrouwen en drie mannen, hoorden ruim een maand na afloop van het oproer hun 
vonnis. Welke acties hadden zij ondernomen die een veroordeling tot hechtenis, 
tuchthuis en verbanning rechtvaardigden? Uit de vonnissen wordt duidelijk, dat het 
ging om acties op de Langegracht op donderdag 10 en vrijdag 11 juni 1784. Voor het 
huis en de winkel van broodbakker Willem Kloots had zich een grote menigte verza-
meld. Een van de veroordeelde vrouwen, Cornelia Blansitet, had “Oranje boven” en 
andere prinsgezinde leuzen geroepen. Om de aandacht van de menigte te trekken 
had zij al schreeuwend staan zwaaien met een fles. Vervolgens had ze haar “oproe-
rig geschreeuw” kracht bijgezet door haar nieuwe klompen tegen elkaar te slaan. In 
de ogen van de rechters stak zij boven de verzamelde menigte uit met haar lawaai en 
was zij de belangrijkste aanstookster van het oproer in de buurt. Bovendien had zij 
zich niets aangetrokken van de militaire wacht die op de gracht was geplaatst om sa-
menscholingen tegen te gaan en plunderingen van huizen te verhinderen. De andere 
vrouw had volgens de rechters minder op haar kerfstok. Zij werd slechts veroordeeld 
voor het roepen van “Vivat Oranje” en andere “muitzieke uitdrukkingen”. Zij tracht-
te zich nog te verschonen door aan te voeren dat zij wegens haar drankgebruik niet 
goed meer wist wat zij had gedaan, maar deze verontschuldiging veegden de rech-
ters van tafel. Broodbakker Willem Kloots had eveneens oranjeleuzen geschreeuwd 
en daarbij met een zakdoek met oranjemotief gezwaaid. Het werd hem in het bijzon-
der aangerekend dat hij als schutter in strijd met zijn schutterseed en schuttersplicht 
had gehandeld. Hij had de ongeregeldheden behoren te onderdrukken, maar hij had 
het tegendeel gedaan door de oproerige menigte door zijn geschreeuw en gezwaai op 
te zwepen. Evenmin had hij zich iets aangetrokken van de militaire wacht die op de 
gracht voor de deur van zijn winkel was geplaatst, terwijl hij kort daarvoor als schut-
ter dienst had gedaan.43

42    Getuigenverklaringen van organist Cornelis Gerardus van den Heuvel en van pruikenmaker Abraham Ver-
schoor, 18 december 1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bijlagen, ongenummerd. Van den 
Heuvel was honorair lid en Verschoor exercerend lid van het vrijkorps.
43    Vonnissen van 23 juli 1784 inzake Cornelia Blansitet, dubbelaarster; Pieternella Timmermans, spinster en 
fruitverkoopster; Willem Kloots, broodbakker; Isaac Jonkers, kuipersknecht; Adrianus van der Zanden, kuipers-
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In de zware gevallen wezen de rechters pas begin november 1784 vonnis. Het ging 
om drie mannen en een vrouw, van wie de wat later opgepakte broodbakker Adria-
nus Trago de belangrijkste boosdoener was. In het jaar daarvoor was Trago al eens 
met justitie in aanraking geweest. Hij had op de stoep van zijn winkel staan bla-
zen met zijn bakkershoorn, een runderhoorn die veelal voorzien was van een kope-
ren mondstuk. Hij blies, zoals te doen gebruikelijk, ten teken dat in zijn bakkerij 
de broden zojuist uit de oven waren gekomen en dat er nu vers gebakken brood te 
koop was. Trago gebruikte daarvoor de melodie van de eerste strofen van het ‘Wil-
helmus’ en werd vervolgens gearresteerd en veroordeeld tot een geldboete.44 Vijf da-
gen na het dempen van het oproer, op 18 juni 1784, werd Trago, toen hij op weg was 
om als schutter wacht te lopen en zich al met de manschappen van zijn kwartier voor 
het huis van de vaandrig van het Oranje-Blanje-Bleu vendel had verzameld, voor de 
tweede keer gearresteerd. Hij belandde in een gevangeniscel van het Gravensteen, 
waar hij zonder veroordeling in eenzame opsluiting werd vastgezet, zodat hij van 
alle contacten met de buitenwereld, ook met zijn familie, was afgesloten en niemand 
hem een bezoek kon brengen. De onderzoeksrechters waren gespitst op de veronder-
stelde contacten van Trago met andere Prinsgezinden. Uit deze verhoren is hier en 
daar wel iets te bespeuren van een prinsgezinde organisatie, al probeerde Trago dit 
natuurlijk zo goed mogelijk in het midden te laten.

Adrianus Trago bekende, dat hij in Den Haag contact met Willem Bilderdijk had 
gehad, maar hij ontkende dat er politieke zaken met hem waren besproken.45 Oran-
jeliefde dreef hem en enkele andere Leidse Prinsgezinden naar de hofstad. Zij gingen 
daar zondags wel eens te voet heen, bezochten dan eerst de kerk en daarna de para-
de die de stadhouder afnam. Op een van deze parades had hij aan Prins Willem v een 
handgeschreven gedicht overhandigd.46 Hij gaf toe dat Johannes le Francq van Berk-
heij dit grotendeels had geschreven. Na zo’n bezoek keerden zij met de trekschuit 
naar Leiden terug. Trago had ook contact gehad met Jan Willem Kumpel, een stu-
dievriend van Bilderdijk. Kumpel had hem en nog een tiental vrienden, wandelend 
vanaf het Warmonderhek naar de Rijnsburgerweg, over de doeleinden van de prins-
gezinde politiek verteld. Trago noemde in dit verband een aantal namen uit prinsge-
zinde kring die steeds weer in de verhoren opduiken.47 Het ontwerp van een verzoek-

knecht. ral, 508, ora, nr. 3, Crimineel vonnisboek, nr. 57 (1781-1784), 24v.-46. NNJ 19 (1784), 1271-1272. Zie ook: 
H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811 (Leiden 1978), 424-426. Allen kregen in 1787 
gratie. Zie voor de deelneming van vrouwen en jongens aan oproeren: R.M. Dekker, Holland in beroering. Oproeren 
in de 17de en 18de eeuw (Baarn 1982), 51-64.
44    De boete bedroeg f 3 of subsidiair 24 uur hechtenis. Vonnis van 9 oktober 1783. ral, 508, ora, nr. 3, Crimi-
neel vonnisboek, nr. 57 (1781-1784), 23. Verhoor in: ral, 508, ora, nr. 10, Confessieboek (1782-1790).
45    Vierde verhoor van Adrianus Trago, 5 juli 1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bijlagen, 
ongenummerd.
46    A. Trago, Ter heuglijke verjaring van Zijne Doorlugtige Hoogheid Willem Fredrik, Erfprince van Oranje en Nassauw, Grave 
van Buren enz. enz. enz. Tredende in zijn twaalfde jaar den 25. Augustus MDCCLXXXIII (z.p. 1783) (Knuttel 20509). Vijfde ver-
hoor van Adrianus Trago, 12 juli 1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bijlagen, ongenummerd. 
Trago overhandigde later nog een gedrukt exemplaar van zijn gedicht aan Prins Willem v.
47    Tot deze kring van Prinsgezinden behoorden: Klaas van Duikeren, Philip de Blauw, keurslijfmaker, Lode-
wijk Zitman, droogscheerder, Herman Woltering, broodbakker, Johannes Boonebakker, timmerman, Jan Mas-
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schrift tegen de oprichting van het vrijkorps, dat door de kapitein Brender à Brandis 
in de vergadering van de Krijgsraad ter sprake was gebracht, was opgesteld door Elie 
Luzac, zo vernamen de ondervragers. Het was duidelijk dat Trago in verbinding met 
Berkheij had gestaan. Het gedicht van Trago en Berkheij was voor rekening van deze 
laatste in druk uitgegeven. Berkheij had een aantal presentexemplaren daarvan aan 
Trago gegeven om uit te delen. De tenlastelegging tegen Trago hield uiteindelijk 
in: het aanzetten tot oproer, het verspreiden van prinsgezinde pamfletten en het in 
het openbaar zingen van het ‘Wilhelmus’. Alles bij elkaar genomen vonden de rech-
ters dit voldoende om Trago te veroordeelden tot tepronkstelling, geseling, vijf jaar 
tuchthuis en tien jaar verbanning uit Holland. De vonnissen voor drie overige ver-
oordeelden vielen eveneens zwaar uit, zeker vergeleken bij de tenlasteleggingen die 
niet meer omvatten dan medeplichtigheid aan de onlusten en straatschenderij.48

Leiden was niet de enige stad in de Republiek waar een prinsgezind oproer uitbrak. 
In Den Haag was eerder, op 6 december 1783, een grote menigte samengekomen op 
het Buitenhof. Het zag er dreigend uit, maar het bleef bij lichte mishandelingen van 
enkele voorbijgangers. Desalniettemin staat deze Haagse demonstratie bekend on-
der de benaming ‘Sint Nicolaasoproer’.49 In Rotterdam liepen de zaken op 3 en 4 april 
1784 pas echt uit de hand. Er waren na afloop van het oproer vier doden te betreuren, 
doordat de in het nauw gedreven manschappen van het vrijkorps op de menigte vuur-
den.50 Pieter Vreede uitte in zijn brief aan Van der Capellen de ijdel gebleken wens, dat 
het Leidse “canaille” het Rotterdamse voorbeeld niet zou volgen. In Leiden brak ech-
ter twee maanden later toch een oproer uit en vanaf dat ogenblik werden er verge-
lijkingen tussen de oproeren in Rotterdam en Leiden getrokken. Sommigen sugge-
reerden zelfs, dat de Rotterdamse Prinsgezinden de Leidse hadden opgestookt, maar 
achteraf kon dit niet worden vastgesteld. In Leiden ging het er echter veel minder hef-
tig aan toe en was er ook vrijwel geen sprake van collectief geweld. Er sneuvelden wel 
ruiten, maar er vielen geen doden. De vormen van collectieve actie bleven hoofdzake-
lijk beperkt tot het demonstratief dragen van oranje. Dit gebeurde zo massaal, dat er 
al snel een tekort aan oranjepapier, oranjelint en oranjestof ontstond. De Prinsgezin-
den moesten vervolgens noodgedwongen hun oranje versierselen met elkaar delen.51

De Prinsgezinden lieten zien wie en met hoeveel zij waren. Zij trokken twijfelen-
de stadgenoten die zich op straat lieten zien onder zachte of wat hardere dwang over 
de streep om zich ook tot hun politieke kleur te bekennen. Eensgezind waren zij in 

saar, greinwerker, Jan Brouwer, Frans van Duren, broodbakker en Pieter Quaadgras, kaardenmaker. Adrianus 
Trago was in 1776 gehuwd met Maria Quaadgras, zuster van Pieter. De beroepen van Van Duikeren en Brouwer 
zijn niet bekend.
48    Vonnissen van 5 november 1784 inzake Adrianus Trago, broodbakker; Abraham van Rhijn, verver- en gla-
zenmakersknecht; Anna van Staveren, spinster; Pieter van Staveren, knecht van het timmermansgilde en noder 
ter begrafenis. ral, 508, ora, nr. 3, Crimineel vonnisboek, nr. 57 (1781-1784), 48v.-60v. H.M. van den Heuvel, 
De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811 (Leiden 1978), 424-426. Allen kregen in 1787 gratie. Patriotse visie in: 
Voornaamste en echte levensbyzonderheden van den alom beruchten broodbakker Adrianus Trago (Knuttel 20923).
49    NNJ 17 (1782), 1574-1578; VH, dl. 5, boek 13 (1782), 304-305. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 2, 269-270.
50    Een patriotse visie in: J. Kok & J. Fokke, Vaderlandsch Woordenboek, dl. 25 (Amsterdam 1791), 58-65.
51    Verdediging der heeren studenten (Knuttel 20913).
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hun afkeer van het vrijkorps en zij lieten dit duidelijk merken in samenscholingen 
voor de huizen en bedrijven van enkele leden daarvan. Het eerste programmapunt 
van de Prinsgezinden was te laten zien hoe groot hun aanhang onder de bevolking 
was en hoe gering daar tegenover het aantal Patriotten. Uit de verhoren is vast te 
stellen, dat er prinsgezinde groepen in de stad waren, met name de groep rond Tra-
go, die voldeed aan beide vereisten die Tilly in zijn theorie van de collectieve actie 
aan een organisatie stelt. De groep onderscheidde zich door bepaalde gemeenschap-
pelijke kenmerken. De meeste groepsleden behoorden tot de ‘smalle gemeente’, de 
kleine burgerij, zoals uit hun beroepen is af te leiden. De groep vormde een netwerk, 
doordat de meeste groepsleden in een bepaald gedeelte van de stad woonden, ruim 
genomen in de buurt ‘De Waard’. Bovendien waren velen van hen door zakelijke en 
familiebanden persoonlijk met elkaar verbonden. Van een hechte organisatie is niets 
gebleken, hoezeer de justitiële autoriteiten hun best deden om daar bewijzen van te 
vinden. Wel valt op dat de leidsmannen van de Prinsgezinden in het hogere echelon, 
zoals Elie Luzac, Johannes le Francq van Berkheij en Jan Willem Kumpel niet recht-
streeks aan de collectieve acties hebben deelgenomen. Het aantonen van de betrok-
kenheid van Berkheij liep op niets uit. Van steun van de kant van leden van de Vroed-
schap die zich openlijk prinsgezind hadden betoond, is niets bekend. De enige met 
een bestuurlijke functie die zich voor de Prinsgezinden actief inzette, was een lid 
van de Krijgsraad, namelijk kapitein Brender à Brandis. Dat zou hem duur te staan 
komen.

De mobilisering van de Prinsgezinden verliep snel. Binnen de kortste keren was 
Leiden oranje gekleurd. Er is van patriotse zijde, zoals we uit een van de verhoren 
kunnen opmaken, niet zonder reden gesuggereerd, dat vooral de straatjongens daar-
in een groot aandeel hebben gehad. De uitdragerswinkel van Pieter Bindervoet was, 
zoals we hebben gezien, een centrum van waaruit oranjeversierselen aan de jongens 
werden verstrekt. Hun geestdrift voor de prinsgezinde zaak zou zijn bevorderd door 
het verstrekken van geld en alcoholische drank. Het gebruik van laatstgenoemd sti-
muleringsmiddel is echter niet aangetoond. Van prinsgezinde zijde werd betoogd, 
dat het herhaalde ingrijpen van leden van het vrijkorps bij de vreedzame vieringen 
van de verjaardagen van leden van het Oranjehuis een sterke prikkel is geweest om 
te mobiliseren.52 Vooral het doven van de kaarsen van de illuminaties aan de huizen 
zette kwaad bloed. De Prinsgezinden en velen met hen voelden het ingrijpen in deze 
feestelijkheden door leden van het vrijkorps als een inbreuk op hun tradities. Leden 
van het vrijkorps, een particuliere organisatie, waagden zich juist op die dagen in een 
buurt waar ze in de ogen van bewoners helemaal niets te maken hadden en traden te-
gen uitingen van feestvreugde op die door de bewoners als aanhankelijkheidsbetui-
gingen aan de overheid werden gezien. Deze gepaste feestvreugde van de buurtbe-
woners, zoals het versieren van huizen en het verlichten van ramen, gaf volgens hen 

52    Zie hiervoor de notarieel vastgelegde verklaringen, gepubliceerd in: Echt bericht van de waare oorzaaken (Knut-
tel 20911), 1-32; Een nieuw lied van de Leidsche wevers, over verscheide oproermakers op den 8. Maart 1784 (z.p. 1784) (Knuttel 
20909b).
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ook geen enkele aanleiding tot ingrijpen. De Prinsgezinden doopten het ‘vrijkorps’ 
dan ook om tot ‘dwangkorps’, dat alleen maar ten doel had om iedere uiting van aan-
hankelijkheid jegens het Huis van Oranje te onderdrukken.

Waarom brak in Leiden op 7 juni 1784 het oproer uit en waarom zou op die datum 
de gelegenheid, zoals Tilly het noemt, gunstig zijn om tot actie over te gaan? Er is 
van patriotse zijde wel gesuggereerd, dat op dat tijdstip een groot aantal bestuurders 
buiten de stad verbleef, maar hier zijn geen aanwijzingen voor. De eigenlijk collec-
tieve acties waren beperkt van omvang en draagwijdte, zoals we hebben gezien. De 
omvangrijkste actie was die van het openlijk dragen van oranje. Verschillende zaken, 
tot aan de jenever toe, werden van een oranje kleur voorzien. Deze oranjebitter gleed 
soepel door de keel van menig Prinsgezinde, terwijl patriotse voormannen, zoals de 
jeneverstoker Johannes Hartevelt, deze drank verafschuwden. Andere actievormen 
van Prinsgezinden waren het uitsteken van de vlag, het zwaaien ermee, het zingen 
van prinsgezinde liederen en het roepen van oranjeleuzen ten teken van hun politie-
ke gezindheid. De Leidse Schutterij bewaakte het stadhuis permanent en hield dit na 
het dempen van het oproer nog enige tijd vol, zoals een Amerikaanse bezoeker van 
de stad, Elkanah Watson, opmerkte. De prinsgezinde menigte schoolde op bepaalde 
plaatsen in de stad samen en gooide de ruiten bij sommige prominente Patriotten in. 
De mikpunten van het ongenoegen waren voornamelijk de huizen en bedrijven van 
leden van het vrijkorps. De woningen, winkels en werkplaatsen van exercerende le-
den, zoals Hendrik van Tiel,53 koekbakker Kleuters en jeneverstoker Hartevelt, waren 
daarom het doelwit van vernieling en gedeeltelijke plundering. De collectieve acties 
gingen in deze gevallen over in collectief geweld.

Actievormen die een uiting van volkscultuur vormden, zoals bedel- en afdwing-
tochten, omkeringsriten en parodieën, zijn vooralsnog niet te herkennen als elemen-
ten van het Leidse oproer. In Rotterdam waren deze op de volkscultuur geënte actie-
vormen veel duidelijker te identificeren.54 Het enige vergelijkbare element in beide 
oproeren was het dwingen tot het demonstratief dragen van oranje, waar niet iedere 
voorbijganger, zoals valt te begrijpen, van gediend was. In beide steden kregen on-
willige voorbijgangers bij een volgehouden weigering te maken met dreigende taal 
en in veel gevallen met gewelddadigheden. Er werden soms rake klappen uitgedeeld. 
Voorbijgangers die wel oranje droegen, maar volgens fervente Prinsgezinden op een 
te onopvallende plaats, konden eveneens rekenen op een hardhandige terechtwij-
zing, wanneer zij geen gehoor gaven aan het dringende verzoek om de schikking 
van hun oranje versierselen op hun kleding te veranderen om deze zodoende beter 
te laten uitkomen. Het dragen van oranje gaf het recht op vrije doorgang en deel-
neming aan de prinsgezinde feestvreugde. Het karakter van het Leidse oproer was 
per saldo dus anders. Uit de overgeleverde documentatie blijkt niet dat de feestvier-

53    Hendrik van Tiel (Thiel) (1735-1820) was meesterknecht in het bedrijf van Pieter Vreede, de firma Vreede 
& Van Marle (1781).
54    E.H.A.H. Palmen, ‘Oranjebitter. De smalle gemeente van Rotterdam in de partijstrijd tussen de Patriotten 
en de Orangisten’, Rotterdams Jaarboekje, 10e reeks, jrg. 2 (1994), 243-261.
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ders in Leiden ook toegang hadden, zoals in Rotterdam, tot een verbeeld rijk van 
zotheid, een omgekeerde wereld of een stad die door schertsproclamaties werd ge-
regeerd. Wat waren dan wel de verder strekkende doeleinden van de Leidse prins-
gezinde actievoerders? Het ging vermoedelijk om spontane acties, die voor de prins-
gezinde aanvoerders van het hogere echelon als een verrassing kwamen en door hen 
niet werden gesteund. Er waren geen vooraf geformuleerde doeleinden en geen ver-
bindingen met leden van het stadsbestuur. Er stond ook geen prinsgezinde ‘scha-
duwvroedschap’ klaar om het bestuur van de stad over te nemen. Kort gezegd, er was 
nauwelijks of geen sprake van een programma, een organisatie en beschikbare hulp-
bronnen. Bovendien vielen de actievormen buiten het repertoire. Geweld tegen per-
sonen en/of goederen was in elk geval altijd strafbaar en het dwingen tot het dragen 
van oranje werd niet algemeen aanvaard. Het ontbrak dus aan een aantal wezenlijke 
elementen, zoals door Tilly genoemd, bij deze collectieve acties. De acties leidden 
dan ook niet tot politieke resultaten.

Het bleef na de demping van het oproer niet alleen bij verhoren en vonnissen. De 
Patriotten zagen in die situatie hun kans schoon om hun greep op de Leidse Schutte-
rij te vergroten. Na alle beroering waarin het vrijkorps in het algemeen en enkele le-
den in het bijzonder bij verschillende conflicten het doelwit waren geweest, maakten 
vier bestuursleden van de gelegenheid gebruik om namens het gehele korps een ver-
klaring af te leggen tegenover het stadsbestuur.55 Hierin betuigde het vrijkorps aller-
eerst zijn trouw aan de Constitutie van de Republiek. De patriotse opstellers van de 
verklaring hebben bij het interpreteren van deze Constitutie de leer van de machten-
scheiding, de ‘trias politica’, voor ogen gehad. Volgens hun opvattingen berustte de 
soevereiniteit en de hoogste wetgevende macht in het gewest uitsluitend bij de Sta-
ten van Holland. De stadhouder, Prins Willem v, was het “luisterrijk hoofd” van de 
uitvoerende macht in zijn functies als erfstadhouder, kapitein-generaal en admiraal-
generaal, met alle rechten die door de soevereine Staten van de gewesten aan hem wa-
ren toegekend. Met andere woorden: de stadhouder was de hoogste dienaar van de 
soevereine Staten. Het vrijkorps betuigde nog eens zijn trouw aan het stadsbestuur 
en verklaarde geen verandering na te streven in de positie van de heersende kerk en 
geen inbreuk te willen maken op de rechten van de Leidse Schutterij of van wie dan 
ook. Kortom het vrijkorps was een vaderlandslievende organisatie en een steunpilaar 
voor stad, provincie en Republiek. Deze loyaliteitsverklaring maakte de weg vrij voor 
een innige samenwerking tussen het vrijkorps en de Leidse Schutterij.56 De Patriot-
ten begonnen meteen de Schutterij van prinsgezinde elementen te zuiveren. Zij re-
kenden eerst af met kapitein Brender à Brandis. Zijn medeleden in de Krijgsraad zeg-
den het vertrouwen in hem op en verzochten het Gerecht hem te ontslaan, waarop 

55    Memorie of declaratoir, 1 juli 1784. LC 1784, nr. 79 (2 juli); NNJ 19 (1784), 1267-1271; VH, dl 8, boek 22 (1784), 
274-279.
56    De samenwerking veranderde in een samengaan op 24 juli 1784. ral, 534a, nr. 204, Reglement van vereeni-
ging der Schuttery deezer stad en het Exercitie-Genootschap, onder de spreuk Voor Vryheid en Vaderland. Idem in: 
LC 1785, nr. 136 (14 november).
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zijn ontslag volgde.57 Het Gerecht keurde tevens het samengaan van het vrijkorps en 
de Leidse Schutterij goed. Onder de verklaring van het vrijkorps stond als eerste de 
handtekening van de kolonel van de Schutterij, Anthony Diederik van den Santheu-
vel. Menigeen verbaasde zich over zijn politieke ommezwaai. Prinsgezinden spraken 
zonder omwegen van “verraad”. Zij betitelden de verklaring als “vleitaal”, waarachter 
de Patriotten hun “geheime praktijken” verborgen.58

Het proces tegen Adrianus Trago kreeg aan het slot een onverwachte wending. Op 
de dag voorafgaande aan de dag waarop het vonnis zou worden uitgevoerd, dienden 
de echtgenote van Trago, Maria Quaadgras, zijn schoonmoeder Maria de Clerq en zijn 
zwager Pieter Quaadgras een verzoekschrift bij Prins Willem v in, waarbij zij hem vroe-
gen om Trago gratie te verlenen.59 Tot zijn verdediging voerden zij aan, dat hij alleen 
in woorden, maar niet in daden verkeerd had gehandeld. Bovendien had hij niet de 
gelegenheid gehad om zich voldoende te verdedigen, omdat bezoekers niet tot hem 
werden toegelaten. De stadhouder besloot het verzoekschrift per omgaande naar de 
schout van Leiden, Van der Marck, te sturen met een bijgaand verzoek om de tenuit-
voerlegging van het vonnis op te schorten, zolang er over de gang van zaken inlichtin-
gen moesten worden ingewonnen.60 De schout voelde er zelf niets voor om de uitvoe-
ring van het vonnis te schorsen en voor die beslissing persoonlijk verantwoordelijk te 
worden gesteld. Hij vond het daarom raadzaam voor zijn voorgenomen beslissing bre-
dere steun te verkrijgen. Hij lichtte eerst de presiderende burgemeester over zijn voor-
nemen in. De burgermeester schreef terstond twee vergaderingen uit, een gewone ver-
gadering van het Gerecht en een buitengewone vergadering van de Vroedschap. Beide 
stedelijke bestuursorganen stemden in met de gedragslijn van de schout. Het verzoek 
van de stadhouder werd terzijde gelegd en het vonnis werd de volgende dag onverkort 
aan Trago voltrokken. De schout deelde dit op de dag van de voltrekking per brief aan 
de stadhouder mee.61 Het optreden van schout Van der Marck had andermaal een juri-
disch steekspel tussen de verschillende instanties tot gevolg. Het ging in dit geval ech-
ter niet, zoals bij de affaire Van der Meulen-Taan, in hoofdzaak om juridische vraag-
stukken, maar om staatkundige. Bij het verzoek om gratieverlening aan Trago kwam 
op de eerste plaats het vraagstuk van de soevereiniteit, dat in de Republiek nooit op een 
voor alle partijen bevredigende wijze was opgelost, weer in volle omvang aan de orde.

Het recht van gratieverlening, een recht dat vanouds alleen aan de soevereine vorst 
toekwam, was in de provincie Holland met de nodige omzichtigheid geregeld. De 
stadhouder oefende het recht van gratie uit na advies van het Hof van Holland, de 
hoogste rechtsprekende instantie in deze provincie, en in naam van de Staten van 
Holland, die immers soeverein waren. Het optreden van de schout, gesteund door 

57    Verzoek van een afvaardiging van de Krijgsraad tot het ontslag op 2 juli 1784, verlening van het ontslag op 
6 juli 1784. LC 1784, nr. 82 (9 juli); NNJ 19 (1784), 1266.
58    Voor Leydens burgery. Ter ontdekking en ontzenuwing van de vleitaal en geheime praktyken van het zogenaamd vrycorps (Knut-
tel 20919).
59    Tekst van het verzoekschrift in: NNJ 19 (1784), 1837-1838.
60    NNJ 19 (1784), 1840-1841.
61    LC 1784, nr. 141 (24 november). Tekst van de brief in: NNJ 19 (1784), 1842.
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het Gerecht en de overige leden van de Vroedschap, leidde in eerste instantie tot een 
aanvaring met het Hof van Holland. De schout betoogde, dat de misdrijven die door 
Trago waren begaan niet onder het recht van gratie vielen. Hij weigerde dan ook om 
de gevraagde stukken aan het Hof toe te sturen en de verdere tenuitvoerlegging van 
de straf op te schorten. Het stadsbestuur bracht het conflict in de Staten van Holland 
door voor te stellen het Hof te verbieden zich verder met de zaak te bemoeien. De Sta-
ten van Holland verwezen de zaak vervolgens naar een commissie van onderzoek. De 
wens dat dit “teder onderwerp” spoedig zou zijn afgehandeld, werd niet vervuld.62 
Trago zelf merkte niets van deze juridische schermutselingen, hij kwam pas vrij na 
de politieke omwenteling in 1787. Hieruit blijkt, dat er meer op het spel stond dan 
de strafvoltrekking aan een Leidse broodbakker. De stedelijke autonomie op het ge-
bied van de rechtspraak en de executie van opgelegde straffen stond hier lijnrecht 
tegenover het recht van de soeverein om gratie te verlenen. Zoals hiervoor aangege-
ven, werd dit recht uitgeoefend door de stadhouder. Volgens de opvattingen van de 
Leidse schepenen had Trago een zwaar misdrijf gepleegd. De berechting van dit soort 
misdrijven kwam uitsluitend aan de stedelijke overheid toe en de gewezen vonnis-
sen konden niet door middel van gratieverlening door een hogere instantie onge-
daan worden gemaakt. Het Hof van Holland kon dan wel betogen, dat de door Trago 
gepleegde handelingen niet onder deze zware misdrijven vielen en er bijgevolg wel 
gratie kon worden verleend, maar deze redenering legde het stadsbestuur van Leiden 
naast zich neer. Het afgeleide recht van Prins Willem v om gratie te verlenen werd 
hierdoor, tot verontwaardiging van de Prinsgezinden, nog verder gekortwiekt.63

Het samengaan van de Leidse Schutterij en het vrijkorps betekende niet, dat de 
prinsgezinde schutters in deze nieuwe formatie hun politieke overtuiging overboord 
hadden gezet. Er is iets te proeven van de stemming die er onder de manschappen 
heerste uit een klikbrief van twee schutters, die zij waarschijnlijk aan de Vroedschap 
hebben verstuurd.64 Hierin verklaarden een broodbakker en een schoenmaker, dat er 
onder de manschappen tijdens de wacht prinsgezinde pamfletten en kranten circu-
leerden. Het ging in het bijzonder om een exemplaar van de wekelijks verschijnende 
Na-Courant, die in Leiden was verboden.65 Veel artikelen in deze publicatie waren van 
de hand van Johannes le Francq van Berkheij en Jan Willem Kumpel. Niet alle brood-
bakkers, zo blijkt hieruit, waren prinsgezind. Voorlezing van dit exemplaar leidde bij 
de schutters tot luid gejuich. Toen deze twee patriotse schutters dit probeerden te 
verhinderen door het enig aanwezige exemplaar van deze krant achterover te druk-

62    NNJ 19 (1784), 1899. Patriotse visie in: VH, dl. 8, boek 22 (1784), 279-284.
63    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 2 (’s-Gravenhage 1898), 66-67. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 356-357.
64    Brief inhoudende een verklaring van Abraham Felix, broodbakker en Adrianus Broekhuijzen, schoenma-
ker, schutters onder het Oranje vendel, 23 oktober 1784. ral, 501A, nr. 514, Vroedschapsboek 1783-1784, bijla-
gen, ongenummerd.
65    W.P. Sautijn Kluit, ‘De Na-Courant en de Vaderlandsche Byzonderheden’, Nederlandsche Spectator 18 (1873), 292-295. 
De achtereenvolgende periodieken waren uitgaven van de prinsgezinde boekverkoper Hendrik Arends in Am-
sterdam. Verspreiders in Leiden waren aanvankelijk de boekverkopers Elie Luzac & Jan Hendrik van Damme en 
later de boekverkoper en boekbinder Jacobus Perk (1731-1808).
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ken, ontstond er een fikse ruzie waarin zij alleen stonden. Hieruit is af te leiden, dat 
de Schutterij nog steeds een onbetrouwbaar instrument voor het stadsbestuur was. 
Veel ernstiger was het incident aan het einde van het jaar 1784, toen de dragonders 
de stad verlieten en weer naar Den Haag vertrokken. Hun taak als bedwingers van 
het oproer en handhavers van de openbare orde in de stad zat erop. Tot verbijstering 
van de patriotsgezinde inwoners die naar het schouwspel keken, hadden de dragon-
ders zich met oranje linten en strikken getooid, riepen zij “Oranje boven” en andere 
prinsgezinde leuzen en lieten zij anderszins hun politieke voorkeur blijken. Het ver-
bod op het dragen van oranje, het roepen van leuzen en dergelijke, dat door de Staten 
van Holland was uitgevaardigd, lapten zij aan hun laarzen. Het stadsbestuur stond 
hier machteloos tegenover en had het nakijken.66

De gebeurtenissen in het jaar 1784 werden gedomineerd door het oproer dat Leiden 
ongeveer een week in zijn greep had gehouden. Alles begon met het ingooien van 
ruiten van het huis van een Patriot, waarna er straatrelletjes ontstonden die de kop 
werden ingedrukt. Als reactie hierop volgden er de volgende dagen demonstraties, 
waarbij de Prinsgezinden duidelijk wilde laten zien met hoevelen zij wel waren door 
op grote schaal oranje versierselen te dragen. Hieraan was voor vriend en vijand te 
zien, dat het oproer een uitgesproken politiek karakter droeg. Het aantal deelnemers 
is niet bekend, maar uit de verslagen valt op te maken, dat een grote groep inwoners 
aan het oproer heeft deelgenomen. Deze demonstraties gingen opnieuw over in on-
geregeldheden. De openbare orde in de stad werd grondig verstoord. Dit gebeurde 
niet alleen door de vernieling van eigendommen, maar ook door het bedreigen en 
mishandelen van inwoners die niet aan het oproer wilden deelnemen of die zich te-
gen de vernielers keerden. Het oproer duurde ongeveer een week en kon alleen na 
het inroepen van hulp van militairen van buiten de stad worden onderdrukt.67 Ach-
teraf bezien ligt het oproer in Leiden in de lijn van de traditionele oproeren die in de 
zeventiende en achttiende eeuw in Holland plaatsvonden. Het verloop van de on-
geregeldheden in Leiden wijst eerder naar gebeurtenissen in het verleden dan naar 
toekomstige ontwikkelingen. Wel waren de godsdienstige motieven uit vroeger tijd 
inmiddels vervangen door politieke.68 Tilly rangschikt dergelijke oproeren onder de 
noemer “reactive collective actions” of collectieve reacties, waarbij groeperingen in 
de maatschappij in actie komen om hun gevestigde aanspraken weer te doen gelden 
tegenover andere groeperingen die deze aanspraken uitdagen of schenden.69 De pa-

66    Op verzoek van de Leidse afvaardiging moesten de commandant van de dragonders, Jan Hendrik de Lannoy 
(1720-1786), en drie aan hem ondergeschikten zich hiervoor verantwoorden tegenover de Staten van Holland. 
Voor zover bekend waren hiermee de incidenten op 15 december 1784 afgedaan. NNJ 19 (1784), 1836-1837; VH, 
dl. 8, boek 22 (1784), 372-373; ZSO, dl. 26, 353-365 (nr. 8). De Lannoy was reeds commandant van de in Leiden 
gelegerde militairen en hield Prins Willem v tijdens het oproer van dag tot dag nauwgezet op de hoogte van de 
gebeurtenissen in de stad. kha, Archief Willem v, nr. 1951. VH, dl. 8, boek 22 (1784), 270.
67    Dekker, Holland in beroering, 10-13, 41, 47. 
68    Ibidem, 49-50.
69    Ch. Tilly, From mobilization to revolution (Reading, Mass. etc. 1978), 144-145. 
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triotse acties tegen uitingen van aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje en het 
machtsvertoon van de sinds het voorjaar van 1784 verenigde vrijkorpsen leidden in 
juni van dat jaar tot verzet tegen deze aanspraken van de Patriotten. Het lijkt er veel 
op, dat het oproer in Leiden toen spontaan is uitgebroken. De autoriteiten, het stads-
bestuur voorop, waren er volkomen door verrast. Nadat ze van de eerste schrik wa-
ren bekomen, reageerden zij met harde maatregelen. Tot hun ongenoegen zagen zij 
dat de uitvoerders van hun beleid, de schutters en de binnengehaalde militairen, niet 
volledig betrouwbaar waren en hun sympathie met de prinsgezinde oproerlingen 
soms openlijk lieten blijken.
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10  Mobilisering, acties  
en verdeeldheid

De beroeringen in Leiden lieten ook de studentenwereld niet ongemoeid. Patriots-
gezinde studenten waren het stadsbestuur behulpzaam geweest om de orde in de 
stad te handhaven. Zij kregen voor hun medewerking veel lof toegezwaaid.1 Twee 
van hen traden daarbij op de voorgrond, Anthony Hoynck van Papendrecht en Rut-
ger Jan Schimmelpenninck.2 Het stadsbestuur toonde zijn dankbaarheid door bei-
den te eren met een gouden gedenkpenning.3 Er ontstond enige discussie over het 
antwoord op de vraag of de studenten wel hadden mogen meehelpen. Professoren, 
studenten en andere leden van de Academie waren als ‘academieburgers’ binnen hun 
eigen rechtskring ondergeschikt aan de Senaat. Zij waren niet ondergeschikt aan 
het stadsbestuur, zoals de gewone burgers en ingezetenen van Leiden. Een patriot-
se pamfletschrijver ontkende dit niet. Hij wees er echter op, dat tijdens het oproer 
de studenten zich niet met de Leidse burgerij hadden bemoeid, maar integendeel 
dat sommige studenten door Leidse burgers en ingezetenen waren lastiggevallen. 
Prinsgezinden hadden ook op straat lopende studenten gedwongen om kleur te be-
kennen. Zij hadden twee studenten die weigerden om oranje versierselen te dragen, 
zwaar mishandeld. Bovendien waren de studenten, ofschoon geen gewone burgers, 
wel ingezetenen van Leiden, Holland en de Republiek. Doorgaans woonden zij tijde-
lijk in de stad, maar dit betekende niet, dat zij zich van het stadsleven afzijdig hiel-
den. Bij rampen en ongelukken, zoals brand, had de Leidse burgerij hun hulp altijd 
dankbaar aanvaard. Waarom zou men in het geval van dit oproer een andere maatstaf 
moeten hanteren? De pamfletschrijver betoogde, dat de assistentie van de studenten 
bij het blussen van deze politieke ‘brand’ alleen maar was te prijzen.4

1    P. Nieuwland, Aan de studerende jongelingschap te Leyden, bij gelegenheid harer betoonde dapperheid en vaderlandsliefde in het 
te keer gaan van het oproer aldaar, den 10. Junij 1784 (Leiden 1784) (Knuttel 20914).
2    Anthony Hoynck van Papendrecht (1762-1837), NNBW, dl. 2, 612-613; R.J. Schimmelpenninck (1761-1825), 
NNBW, dl. 4, 1225-1230; M. Siegenbeek, ‘Levensbericht van Rutger Jan Schimmelpenninck’, Handelingen der jaarlijk-
sche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden 27 (1825), 50-51; G. Schimmelpenninck, Rutger 
Jan Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd (’s-Gravenhage-Amsterdam 1845), dl. 1, 16-17.
3    Gouden gedenkpenningen werden onder andere ook uitgereikt aan Jan Hendrik de Lannoy, kolonel van het 
regiment dragonders, Anthony Diederik van den Santheuvel, kolonel van de Leidse Schutterij en het Vrijkorps, 
en Cornelis Pieter Chastelein, majoor van het Vrijkorps. Een zilveren gedenkpenning was er onder andere voor 
Cornelia Twuijver (1752-1800), echtgenote van Karel Pietersz. de Pecker, die met een bezem de plundering van 
hun huis aan de Hogewoerd op 11 juni 1784 had verhinderd. LC 1784, nr. 130 (29 oktober). sml, inv. nrs. 407 (zil-
ver), 408 (gipsafdruk, met inscriptie voor A. D. van den Santheuvel) en 409.1 (vergulde afdruk in papier).
4    Verdediging der heeren studenten aan ’s Lands Hoogeschool te Leyden tegen de vyanden der goede orde en der vryheid, berispers van 
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De mishandeling van de hiervoor ver-
melde twee studenten, die op donder-
dag 10 juni 1784 plaatsvond, veroorzaakte 
nogal wat beroering. Onmiddellijk na dit 
voorval kwamen ruim honderd studen-
ten, gewapend met hun degens, in ver-
gadering bijeen. Zij besloten over het ge-
beurde hun beklag te doen bij de rector 
magnificus en de exercities van het vrij-
korps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’, die 
op diezelfde dag buiten de Witte Poort 
zouden plaatsvinden, door hun voltal-
lige aanwezigheid te ondersteunen en te 
beschermen. Zoals gezegd verliepen deze 
exercities in goede orde, mede veroorzaakt 
doordat het nogal regende. De dag daarop 

kwamen de studenten nogmaals in actie en lieten zich nog één keer ‘en corps’ aan de 
inwoners van Leiden zien om daarna uiteen te gaan. Veel studenten voelden er blijk-
baar voor om deze tijdelijke samenwerking in een blijvende om te zetten. Na de zo-
mervakantie richtten zij onder leiding van Hoynck van Papendrecht en Schimmel-
penninck een afzonderlijk studentenvrijkorps op.5 Het Leidse studentenvrijkorps 
vormde geen openbaar, maar een besloten genootschap. Voor de oprichting van een 
dergelijk besloten genootschap was geen toestemming van de Senaat vereist. Deze 
beslotenheid bracht wel enkele beperkingen met zich mee. Deze hielden onder an-
dere in, dat het aan de leden van het studentenvrijkorps niet was toegestaan om in 
het openbaar uniformen of onderscheidingstekens te dragen en anderen met woor-
den of daden lastig te vallen. Vanaf begin januari 1785 konden nieuwe leden zich la-
ten inschrijven. Nog diezelfde maand exerceerden zij voor het eerst onder leiding van 
een daartoe aangestelde en door hen betaalde exercitiemeester. Een gedeelte van de 
studenten was nu georganiseerd en gemobiliseerd in een vrijkorps dat eerst de naam 
‘Pro Patria’ en later de naam ‘Pro Pallade et Libertate’ droeg.

Inmiddels had Rutger Jan Schimmelpenninck zijn rechtenstudie, zoals toenter-
tijd gebruikelijk, met een promotie afgesloten en Leiden verlaten om in Amsterdam 
als advocaat carrière te maken.6 Hij zou het, zoals bekend, nog heel ver brengen. Het 
nieuw gekozen bestuur van het studentenvrijkorps bestond uit zes commissarissen. 
De leiding van de gewapende studenten bij het exerceren berustte bij zes comman-

hun betaamelyk, edelmoedig en inderdaad patriotisch gedrag in den opstand van ’t gemeen, voorgevallen te Leyden op den 8, 9, 10, 11 en 
12. Juny 1784 (Leiden 1784) (Knuttel 20913).
5    LC 1785, nr. 117 (24 oktober); NNJ 20 (1785), 105; VH, dl. 8, boek 22 (1784), 265; dl. 10, boek 26 (1785), 173-174; 
W.A. Fasel, ‘Een studentengenootschap in de Patriottentijd’, LJ 45 (1953), 126-127.
6    Promotie 11 december 1784. P.C. Molhuysen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, dl. 6 
( ’s-Gravenhage 1923), 117*. Titel proefschrift: De imperio populari rite temperato, (Leiden 1784); Verhandeling over eene wel 
ingerigte volksregeering (vertaling A.B. Swart) (Leiden 1785); 2e druk (Amsterdam 1794).

Afb. 18 Gedenkpenning van de onderdrukking van 
het oproer. J.G. Holtzhey, 1784. Museum De Laken-
hal, Leiden, inv. nr. 407 vz.
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danten. Het stadsbestuur verleende toestemming om de wapenoefeningen op het 
terrein van de Stadstimmerwerf te houden, maar verlangde wel dat de studenten af-
zonderlijk en niet ‘en corps’ naar de werf zouden gaan. In de zomermaanden vonden 
de exercities plaats op het terrein van het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ bui-
ten de Witte Poort. Het kostte het bestuur van het studentenvrijkorps grote moei-
te om de geestdriftige leden in toom te houden. Veel leden wilden het liefst in ge-
sloten gelederen, met vliegend vaandel en slaande trom door de stad trekken, maar 
dat was in strijd met de beslotenheid van het gezelschap. Vervulling van deze wens 
zou zonder twijfel leiden tot een conflict met de Senaat en het stadsbestuur. Op 2 
oktober 1784 was er al een incident voorgevallen, toen na afloop van de inaugurele 
oratie van professor Nicolaas Paradijs het cortège van hoogleraren het Academiege-
bouw verliet.7 Johannes le Francq van Berkheij die als lector achteraan in de stoet liep, 
werd door een groep patriotse studenten uitgejouwd. Hij ontstak in woede, gooide 
zijn toga uit en wilde met zijn belagers op de vuist gaan.8 Openlijk vertoon van het 
studentenvrijkorps zou niet alleen onvermijdelijk leiden tot conflicten met andere 
‘academieburgers’, maar ook met Leidenaren die een studentenvrijkorps niet zagen 
zitten. Aanvankelijk slaagde het bestuur erin om de leden ervan te overtuigen, dat 
deze wensen niet te vervullen waren. Een nieuw bestuur, dat na veel interne strub-
belingen eind oktober 1785 werd gekozen, gaf aan de wensen van de leden toe. De al-
gemene ledenvergadering besloot een verzoekschrift op te stellen om als groep naar 
buiten te mogen treden. De vraag was nu aan wie dit verzoekschrift moest worden 
aangeboden, aan de Senaat, aan de Burgemeesters of aan beide instanties. Uitein-
delijk werd het vraagstuk verwezen naar een commissie.9 De interne meningsver-
schillen leidden tot een zeker ledenverloop. Het vrijkorps telde ruim een jaar na de 
oprichting per saldo zo’n tachtig leden op een totaal van 530 aan de Academie inge-
schreven studenten.10

De mobilisering van een gedeelte van de studenten kon niet verhullen, dat de Pa-
triotten in Leiden slechts op een bescheiden aanhang konden rekenen. Dit was nog 
eens pijnlijk duidelijk geworden tijdens de week van het oproer, toen in een mum 
van tijd een groot aantal inwoners van de stad zich tooide met oranje versierselen en 
ook de oranjebitter niet versmaadde. Het was dus voor de Patriotten zaak om hun 
aanhang te verbreden en meer inwoners van de stad voor hun ideeën te mobiliseren. 
Een van de middelen om de mobilisering te vergroten was en is nog altijd de ver-

7    Nicolaas Paradijs (1740-1812) was hoogleraar in de geneeskunde.
8    Nieuw-lied voor de door en door beruchte lector Le Francq van Berkhey te Leyden. Op ’t onthaal aan hem gedaan op Saturdag den 
2den October 1784 (z.p. 1784) (op de wijs van ‘Marlbrough s’en va-t-en guerre’) (Van Alphen 1554). De studenten rie-
pen hem na: “Berkheij, waar is je pop”. Zij maakten ook toespelingen op zijn relatie met Hester van Dienderen 
(1735-1791), “Hesje Vruchtbaar”, met wie hij samenleefde en kinderen had, hoewel hij met een andere vrouw, 
Gerritje van Nier (1727-1788) in 1750 was getrouwd en niet officieel van haar was gescheiden. J. le Francq van 
Berkheij, De Bataafsche menschlijkheid (Leiden 1804), 237.
9    Fasel, ‘Een studentengenootschap’, 128-130; W. Otterspeer, De werken van de wetenschap. De Leidse Universiteit, 
1776-1876 (Amsterdam 2005), 68-70.
10    G.H. Blanken, Het aantal studenten aan de Hoogeschool te Leiden van 1775 tot en met 1868 (Leiden 1869), 25; Ledenlijst 
van het studentenvrijkorps, ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 44. 
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spreiding van het gedrukte woord. De Patriotten vonden in de uitgever Christoffel 
Frederik Koenig de man die zij daarvoor goed konden gebruiken.11 Hij koesterde niet 
alleen democratisch-patriotse ideeën, maar had ook een uitgesproken mening over 
de wijze waarop de afzet van boeken, tijdschriften en ander drukwerk groter en tege-
lijk winstgevender kon worden gemaakt. Destijds brachten de meeste uitgevers een 
tijdschriftnummer uit met een oplage van ongeveer 500 stuks. Zij verkochten dit te-
gen een prijs van zo’n anderhalve stuiver per nummer. Koenig voerde de oplage van 
zijn tijdschriften op tot meer dan 2000 stuks, die hij tegen iets minder dan een hal-
ve stuiver per nummer verkocht. Hij verwachtte door genoegen te nemen met een 
kleine winst toch meer dan een grijpstuiver aan zijn tijdschriften te kunnen verdie-
nen. In patriotse kringen had hij al naam gemaakt door het uitgeven van een pam-
flet waarin het optreden van de Leidse studenten tijdens het oproer in de stad werd 
geprezen en een pamflet, waarin een Leidse Patriot, de stadsarts Pieter van Schelle, 
het neerslaan van het Oranjeoproer in Rotterdam verdedigde.12 Koenig beperkte zich 
overigens niet alleen tot laaggeprijsde lectuur. Hij gaf tevens hoogstaande literaire 
werken uit, zoals bundels met Latijnse gedichten.

Een groep Leidse Patriotten en uitgever Koenig vonden elkaar in hun gemeen-
schappelijke politieke en zakelijke plannen. Met een hoge oplage van goedkope tijd-
schriften probeerden de Patriotten verschillende groepen in de bevolking met hun 
ideeën te bereiken en daarvoor te winnen. Zij hadden daarbij vier doelgroepen voor 
ogen. Uitgever Koenig mikte allereerst op de gewone man. Dit deed hij met een po-
pulair blad onder de titel De Politieke Praatvaar, later veranderd in De Politieke Snapper. 
In het begin waren de wekelijkse afleveringen van dit blad voor slechts twee duiten 
per nummer te koop. Na twee maanden verhoogde de uitgever de prijs tot drie dui-
ten, maar dit bedrag was in verhouding tot andere bladen en blaadjes toch nog zeer 
laag.13 Het blad verscheen vanaf eind mei 1784 en heeft het met bij elkaar genomen 83 
afleveringen bijna anderhalf jaar uitgehouden. Voor een publiek met een wat meer 
theoretische belangstelling begon Koenig eind oktober 1784 met een tweede week-
blad, De Politieke Nalezer van oude en nieuwe stukken. Dit blad was iets duurder en kostte per 
nummer vier duiten. Het succes hiervan was veel minder groot, want na twintig afle-
veringen hield het blad binnen vijf maanden op te verschijnen. Koenig probeerde de 
christelijk geïnspireerde lezers vanaf eind november 1784 te bereiken met een derde 
weekblad onder de titel, De huisonderwijzer op den Zondag, na drie nummers veranderd 
in De huisleraar der Nederlandsche burgerij. Hiervoor rekende hij eveneens vier duiten per 
nummer. De patriotse ideeën, deze keer in een christelijke verpakking aangeboden, 

11    Christoffel Frederik Koenig (1756-1796) vestigde zich in 1782 als uitgever aan het Rapenburg tegenover de 
Academie. J. van Goinga-van Driel, ‘Een blik op de praktijk van de Nederlandse boekhandel omstreeks 1785. 
Christoffel Frederik Koenig, uitgever van volksblaadjes, Leiden 1782-1786’, DAE 25 (1993), 39-43.
12    Pieter van Schelle (1749-1792) was sinds 1783 stadsarts. NNBW, dl. 5, 680-681. Zijn verdediging is te vinden in: 
Aan mijne brave Landslieden, na het mislukte oproer van den 3. April 1784 (Leiden 1784) (Knuttel 20943a). Repliek in: Aen den 
Heere Pieter van Schelle, med. doctor te Leiden, tot antwoord op zyn oproerig en moordzuchtig gedicht aen zyne Landslieden te Rotterdam 
(z.p. 1784) (Knuttel 20849).
13    Er gaan acht duiten in een stuiver van f 0,05. De huidige waarde van een stuiver bedraagt iets meer dan € 0,02.
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vonden evenmin veel lezers. Na vijftien afleveringen staakte hij, ongeveer drie maan-
den later, ook die uitgave. De laatste doelgroep die Koenig voor de patriotse ideeën 
probeerde te winnen, was de bevolking van het omringende platteland. Hiervoor was 
zijn weekblad De Post voor de Boeren bestemd, dat vanaf half maart 1785 verscheen en het 
niet verder bracht dan acht afleveringen in twee maanden.14

Wat kreeg de lezer voor zijn duiten? Gezien de lage prijs kon de omvang van het 
weekblad niet groot zijn. Alle door Koenig uitgegeven weekbladen telden niet meer 
dan vier tot acht bladzijden. Hierin werden de gebeurtenissen en personen in de Re-
publiek, in Holland en in het bijzonder in Leiden en Rotterdam vanuit patriots ge-
zichtspunt besproken en over de hekel gehaald. Wie schreven er in zijn tijdschriften? 
Dit is moeilijk te achterhalen, omdat de schrijvers, in tegenstelling tot de uitgever, 
hun naam niet vermeldden. Prinsgezinde tegenstanders meenden de pen te herken-
nen van de hiervoor genoemde Pieter van Schelle en van de Leidse advocaat Jan Steen-
winkel, beiden afkomstig uit Rotterdam en goed op de hoogte van zowel de Leidse 
als de Rotterdamse gebeurtenissen.15 De doopsgezinde predikant F.A. van der Kemp 
werd als derde scribent aangemerkt. Koenig zelf heeft vermoedelijk ook het een en 
ander in zijn eigen bladen geschreven. Reacties bleven niet uit. De Prinsgezinden 
kwamen al enkele weken na het verschijnen van het eerste nummer van De Politieke 
Praatvaar met een tegenhanger onder de titel, De Politieke Praatmoer, die in Amsterdam 
werd uitgegeven en die ook tegen de prijs van twee, later drie duiten per nummer te 
koop was. Toen Koenig de titel veranderde in De Politieke Snapper, paste de tegenpar-
tij de titel snel aan en wijzigde die in De Politieke Snapster. De activiteiten van Koenig 
trokken eveneens de aandacht van de autoriteiten. Zij verboden verschillende num-
mers van zijn tijdschriften, namen sommige nummers in beslag en legden hem boe-
tes op. De acties van de autoriteiten vergrootten zijn financiële problemen, die al in 
het voorjaar van 1785 opdoemden en een half jaar later tot zijn faillissement leidden. 
Zijn afwijkende commerciële aanpak van het uitgeven van tijdschriften had hiermee 
schipbreuk geleden. De hierachter liggende poging van een groep Leidse Patriotten 
om door middel van deze tijdschriften de geesten van de gewone mensen rijp te ma-
ken voor de patriotse ideeën en hen vervolgens over te halen de patriotse kant te kie-
zen en te mobiliseren, liep uiteindelijk op niets uit.16

De Leidse Patriotten werkten niet alleen samen met hun medestanders uit Rotter-
dam. Vanaf 1784 deden de Patriotten, vooral de leden van de vrijkorpsen, alle moge-
lijke moeite om tot een vorm van georganiseerde samenwerking te komen op het ni-
veau van de provincie en op dat van de Republiek. De eerste zogenoemde ‘Algemene 
Vergadering van Gecommitteerden der Gewapende Burger Sociëteiten en Schutterij-

14    Een overzicht van deze tijdschriften en de bewaard gebleven nummers in: Van Goinga-van Driel, ‘Een blik 
op de praktijk van de Nederlandse boekhandel’, 50-55. 
15    Jan Steenwinkel (1754-1812) was sinds 1778 advocaat. Van der Aa, dl. 17, 2e stuk, 982-983.
16    J. van Goinga-van Driel, ‘De politieke praatvaar, De politieke snapper en De politieke nalezer. Een blik op de context 
van drie patriotse volksblaadjes’, in: P.W. van Wissing (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijme-
gen 2008), 59-72; 314-317; W.P. Sautijn Kluit, ‘De Politieke Praatvaar en Praatmoer, Snapper en Snapster’, Neder-
landsche Spectator 18 (1873), 266-269, 274-275 en 282-283.
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en’ uit de verschillende steden en dorpen van de Republiek werd in december 1784 
in Utrecht belegd. De Patriotten hadden hiervoor nog een reden. Na het sluiten van 
de vrede van Parijs tussen de Republiek en Groot-Brittannië in mei 1784 dreigde er 
opnieuw oorlog. Jozef ii, keizer van het Heilige Roomse Rijk, tevens landsheer van 
de Zuidelijke Nederlanden, eiste onder andere opening van de Schelde en vrije vaart 
naar Oost-Indië. Verschillende grensincidenten brachten aan het licht, dat het land-
leger van de Republiek onvoldoende op een oorlog was voorbereid. De tweede alge-
mene vergadering, waaraan ook het bestuur van het Leidse vrijkorps deelnam, werd 
in februari 1785 eveneens in Utrecht gehouden. Deze tweede vergadering besloot tot 
politieke acties over te gaan. De afgevaardigden kregen de opdracht om ter uitvoe-
ring van de op deze vergadering genomen besluiten hun vrijkorpsen aan te sporen 
om verzoekschriften aan de Statenvergaderingen van de provinciën op te stellen en 
daarin een aantal politieke en bestuurlijke verlangens te formuleren. In Leiden kwa-
men de Patriotten in maart 1785 met een dergelijk verzoekschrift voor de dag.17 Het 
bestuur van het vrijkorps had het initiatief hiertoe genomen, maar hield zich verder 
zoveel mogelijk op de achtergrond. De bedoeling was om dit verzoekschrift als een 
uiting van de verlangens van zoveel mogelijk Leidse burgers en ingezetenen aan de 
Staten van Holland te presenteren en niet louter als een verzoekschrift van het vrij-
korps. De Leidse Prinsgezinden doorzagen deze opzet vrijwel onmiddellijk en ha-
merden erop, dat het in werkelijkheid om een ‘gewapend’ verzoekschrift van het vrij-
korps ging. Zij waren nog verontwaardigder over de inhoud van het verzoekschrift 
zelf en niet de enigen die daar moeite mee hadden.

De opsteller of opstellers van het verzoekschrift zijn niet bekend. Zij introduceer-
den daarin twee vernieuwingen in het standaardrepertoire.18 Allereerst was hun op-
zet om dit verzoekschrift door een zo groot mogelijk aantal inwoners van Leiden te 
laten ondertekenen en vervolgens om dit rechtstreeks bij de Staten van Holland in 
te dienen. Ten tweede formuleerden zij in het verzoekschrift een aantal verlangens 
die direct betrekking hadden op de binnenlandse politiek. Het rechtstreeks indienen 
van een verzoekschrift bij de Staten van Holland en bij de Staten-Generaal, met voor-
bijgaan van het stadsbestuur, had al eerder, in 1782, plaatsgehad, maar dit gebeurde 
door een corporatie, het ‘corps kooplieden der Stad Leijden’. Vijftien Leidse textiel-
fabrikeurs hadden destijds als gezamenlijke vertegenwoordigers van hun bedrijfstak 
om het aangaan van handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten van Amerika ver-
zocht. Hun verzoekschrift ging voornamelijk over de buitenlandse handelspolitiek. 
Het verzoekschrift aan de Vroedschap over een onderzoek naar het reilen en zeilen 
van de vloot van de Republiek in datzelfde jaar was geen verzoekschrift in eigenlijke 
zin en had niet rechtstreeks betrekking op de binnenlandse politiek. Het stuk had 

17    Verzoekschrift aan de Staten van Holland, maart 1785. Verzameling van stukken, betreklyk tot het adres aan de Ed. Gr. 
Mog. Heeren Staaten van Holland en West-Friesland door de Leydsche burgers ingeleverd (Leiden 1785) (Knuttel 21171). NNJ 20 
(1785), 412-413; VH, dl. 10, boek 26 (1785), 147-148; Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 358. Een dergelijk verzoek-
schrift werd ook door inwoners van andere steden ingediend, zoals Deventer. LC 1785, nr. 33 (18 maart); NNJ 20 
(1785), 520.
18    Ch. Tilly, Regimes and repertoires (Chicago-London 2006), 43.
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het karakter van een steunbetuiging aan een voorstel van een lid van de Vroedschap, 
Van Halteren, om de werkloosheid en weerloosheid van de vloot van de Republiek 
te onderzoeken. Dit voorstel was vervolgens in opdracht van de Vroedschap door de 
Leidse afvaardiging in de vergadering van de Staten van Holland ter tafel gebracht. 
Aankondigingen, onder andere in de Leydse Courant, wekten de inwoners op om in zo 
groot mogelijke getale de steunbetuiging aan dit voorstel te ondertekenen.19 De ge-
volgen hiervan zijn hiervoor beschreven. Ruim twee jaar later, in maart 1785, had-
den de Leidse Patriotten in hun verzoekschrift weliswaar eveneens de defensie van de 
Republiek op het oog, maar nu waren de gebreken van het leger van de Republiek, 
of beter gezegd, het niet goed functioneren van de opperbevelhebber daarvan, kapi-
tein-generaal Prins Willem v, het doelwit. Alleen al de bespreking van de handel en 
wandel van de Prins was voldoende om er een brisant politiek vraagstuk van te ma-
ken. De Prinsgezinden reageerden, zoals te verwachten viel, furieus, maar ook een 
aantal Patriotten bleek achteraf weinig gecharmeerd van de in dit verzoekschrift naar 
voren gebrachte verlangens.

Als inleiding op vier nader geformuleerde verzoeken schetsten de opstellers een al-
lesbehalve vleiend beeld van Willem v. Eerst kwamen zij nog eens terug op het ge-
voerde beleid in zijn functie van admiraal-generaal tijdens de Vierde Engelse Oorlog 
en keurden dit af als “verkeerde directie” met “jammerlijke en schandelijke gevol-
gen”. Vervolgens deden zij hun beklag over de slappe defensiemaatregelen tegenover 
de nieuwe vijand, de keizer van het Heilige Roomse Rijk, die de Republiek vanuit de 
Zuidelijke Nederlanden bedreigde. Verantwoordelijk voor dit beleid, dat zij typeer-
den als “schandelijke directie”, waren de kapitein-generaal en de Raad van State. Zij 
verweten Prins Willem v en zijn raadgevers onkunde en zelfs kwaadwilligheid. De 
genomen maatregelen waren ineffectief en geldverspillend. Sommige personen die 
naast de Prins daarvoor verantwoordelijkheid droegen, zoals de Hertog van Bruns-
wijk, waren na hun ontslag vertrokken zonder rekening en verantwoording over hun 
beleid af te leggen. Prins Willem v werd nog eens op zijn staatsrechtelijke plaats gezet 
als hoogste ambtenaar in dienst van de soevereine Staten van de onderscheiden Pro-
vinciën. De opstellers verweten hem, dat hij weigerde openheid van financiële en an-
dere zaken met betrekking tot de defensie van de Republiek te geven. De Prins stel-
de noodzakelijke maatregelen voortdurend uit. Hij werd bovendien schuldig geacht 
aan het bevorderen van politieke verdeeldheid en het aanwakkeren van oproeren. De 
opstellers zegden daarom met zoveel woorden het vertrouwen in de Prins en de Raad 
van State op en verzochten aan de Staten van Holland om een onderzoek naar het ge-
voerde en toekomstige defensiebeleid in te stellen en om daarbij niemand te ontzien. 
Zij verzochten de Staten meer in het bijzonder om van de Prins en de Raad van State 
inwilliging van vier verlangens te vorderen: opening van zaken, voornamelijk finan-
ciële, van de gezamenlijke Provinciën, de zogenoemde Generaliteit; opening van za-
ken over de ingevoerde en voorgenomen defensiemaatregelen; verwijdering van die 
leden van de Raad van State, die het vertrouwen van de Staten en van de ‘Natie’ on-

19    LC 1782, nr. 119 (4 oktober); nr. 120 (7 oktober).
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waardig waren; een verbod voor de Hertog van Brunswijk om het grondgebied van 
de Republiek te betreden.20

De Leidse Patriotten, aangevuurd door het vrijkorps, beoogden door een grote 
handtekeningenactie in de stad kracht bij zetten aan hun verzoeken. Zij wilden ech-
ter ook de leden van de Vroedschap niet voorbijlopen, omdat zij hun ondersteuning 
via de Leidse afvaardiging in de Staten van Holland maar al te zeer nodig hadden. De 
Patriotten stelden daarom tegelijkertijd een afzonderlijk verzoekschrift op om de in-
stemming en ondersteuning van de Leidse Vroedschap voor hun acties te verkrijgen. 
De opstellers van dit verzoekschrift zijn waarschijnlijk dezelfden geweest als dege-
nen die het verzoekschrift aan de Staten van Holland hebben opgesteld. De verzoek-
schriften liggen als het ware in het verlengde van elkaar. Beide verzoekschriften wer-
den ter ondertekening in de Doelen neergelegd. De opstellers van het verzoekschrift 
aan de Vroedschap brachten de leden daarvan hierbij onder de aandacht, dat ook de 
inwoners van andere steden en provinciën dergelijke verzoekschriften hadden opge-
steld, ondertekend en ingediend bij hun hoogste bestuurlijke instanties. De Leidse 
burgers en ingezetenen konden vanzelfsprekend daarbij niet achterblijven. De ver-
zoekers bevestigden nog eens uitvoerig hun vertrouwen in de leden van de Vroed-
schap. Zij verzochten vervolgens de Vroedschap om uitdrukkelijke goedkeuring voor 
de stappen die zij naar de Staten van Holland zouden zetten en om ondersteuning 
door de afvaardiging van Leiden bij de behandeling van hun verzoekschrift in de Sta-
tenvergadering en bij de uitvoering van de verzochte maatregelen. Deze ondersteu-
ning kwam in hoofdzaak hierop neer, dat de Vroedschap aan de Leidse afvaardiging 
in de Staten zou opdragen om vóór de aanneming en uitvoering van de in het ver-
zoekschrift geformuleerde verlangens te stemmen en de andere afvaardigingen zou 
bewegen hetzelfde te doen.21

Ondanks de pogingen van de Patriotten om zoveel mogelijk inwoners van de stad 
te mobiliseren en te bewegen om de beide verzoekschriften te ondertekenen, liep de 
gehele actie voor hen uit op een teleurstelling. Het bekend worden van de daarin ge-
formuleerde verlangens leidde in de stad meteen al tot stevige discussies. Een van de 
punten van kritiek was, dat deze verzoekschriften die van een genootschap voor wa-
penhandel uitgingen, niet op de activiteiten van het genootschap zelf of op de wape-
noefening in het algemeen betrekking hadden, maar zaken van landspolitiek inhiel-
den. Het stadsbestuur besloot zich van de inhoud op de hoogte te stellen en greep 
daarna meteen in. De Burgemeesters lieten het verzoekschrift aan de Staten van Hol-
land door een stadsbode ophalen in de Doelen, waar het ter tekening lag. Het docu-
ment werd een etmaal in het stadhuis vastgehouden. De discussie verplaatste zich 
nu naar de vroedschapskamer, de burgemeesterskamer en de wandelgangen in het 
stadhuis. Op aandringen van de leden van de Vroedschap F.G. Blok en Daniël M.G. 

20    De politieke verwikkelingen met betrekking tot Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk (1718-1788) blijven 
hier buiten beschouwing.
21    Verzoekschrift aan de Vroedschap van Leiden, maart 1785. Verzameling van stukken, betreklyk tot het adres aan de 
Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en West-Friesland door de Leydsche burgers ingeleverd (Leiden 1785) (Knuttel 21171). 
Aankondigingen in LC 1785, nr. 30 (11 maart) en nr. 31 (14 maart).
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Heldewier werd het document schoorvoetend teruggegeven, zodat het opnieuw in 
de Doelen kon worden neergelegd en getekend.22 Deze gang van zaken kwam het en-
thousiasme om de verzoekschriften te ondertekenen niet ten goede. Voor veel Lei-
denaren bleef hier toch de kruitdamp van het vrijkorps omheen hangen. Het ver-
zoekschrift aan de Staten van Holland om onder andere een onderzoek in te stellen 
naar het functioneren van het leger van de Republiek, werd door ongeveer 575 man-
nen getekend, waaronder 380 leden van hun eigen organisaties, het vrijkorps en het 
studentenvrijkorps. Dat waren er aanzienlijk minder dan de ongeveer 1340 handte-
keningen die ruim twee jaar eerder werden gezet onder de steunbetuiging om het 
functioneren van de vloot te onderzoeken. Het aantal ondertekenaren onder het ver-
zoekschrift aan de Vroedschap bleef steken bij 311, waaronder iets meer dan 220 le-
den van hun eigen organisaties.23 Het gelukte de Patriotten niet om grote aantallen 
van de Leidse bevolking te mobiliseren, zij mobiliseerden voornamelijk zichzelf. Er 
bleken niet alleen grenzen voor de groei van het aantal democratische Patriotten te 
bestaan, maar ook voor de politieke inhoud van hun verzoekschriften.

Een comité, bestaande uit leden van het vrijkorps onder leiding van Pieter van 
Schelle, presenteerde uiteindelijk beide verzoekschriften, het verzoekschrift aan de 
Vroedschap en een kopie van het verzoekschrift aan de Staten van Holland, aan de 
Burgemeesters. Het comité verzocht aan de Burgemeesters om beide stukken in de 
vergadering van de Vroedschap ter tafel te brengen. Hoe hoog vervolgens de discus-
sies bij de behandeling ervan in de vergadering opliepen, bleek pas later. Uiteindelijk 
besloot de meerderheid van de leden van de Vroedschap, dat zij aan de ingediende 
verzoekschriften geen goedkeuring konden geven. Naar hun oordeel was de inhoud 
ervan ‘ongepast’. De vraag of gewone burgers zich rechtstreeks, over de hoofden van 
de leden van de Vroedschap heen, met verzoeken tot de Staten van Holland konden 
richten, behoefde daarom niet meer te worden beantwoord. De Burgemeesters kre-
gen de opdracht om de ingeleverde documenten terug te geven. Daartoe ontboden 
zij de vier leden van het comité op de burgemeesterskamer van het stadhuis.24 Na 
een korte toespraak, waarin zij het besluit van de Vroedschap meedeelden, kregen de 
heren die de verzoekschriften hadden ingediend hun documenten weer terug.25 De 
discussies in de Vroedschap waren daarmee niet afgelopen. Drie leden van de Vroed-

22    Aantekening van F.G. Blok bij de Resolutie van de Vroedschap van 29 maart 1785. LC 1785, nr. 49 (25 april).
23    Naamlijst der tekenaren, zoo van het nationaal adres aan de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en West-Friesland, als van 
het request van appui aan de Ed. Gr. Achtb. Heeren, die van de Groote Vroedschap der stad Leyden, door burgers en ingezetenen aldaar in 
Maart 1785 ingeleverd (Leiden 1785) (Knuttel 21172). De namen van de ondertekenaren zijn vergeleken met: Naamen 
der officieren en exerceerende leden van het Genootschap van Wapenhandel te Leyden (Leiden 1785), Naamen der honoraire leden van 
de Sociëteit van Wapenhandel te Leyden (Leiden 1785) en de ledenlijst van het studentenvrijkorps, ral, 501A, nr. 230, 
Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 44.
24    Deze leden waren: Pieter van Schelle, arts, Andries Everhard de Ruijter, kantoorbediende bij de Waag, 
Bartholomeus Groeneveld, timmerman, en Hendrik van Tiel, boekhouder bij Vreede & Van Marle, het bedrijf 
waarin Pieter Vreede vennoot was.
25    Resolutie van de Vroedschap, 29 maart 1785, in: Verzameling van stukken (Knuttel 21171), 12-13. Idem in: LC 
1785, nr. 40 (4 april); NNJ 20 (1785), 621-622; VH, dl. 10, boek 26 (1785), 147-148. De teruggave van het verzoek-
schrift vond plaats op 1 april 1785.
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schap, Jan van Royen, F.G. Blok en Daniël M.G. Heldewier, lieten aantekenen, dat 
zij niet instemden met het besluit van de meerderheid om aan de verzoekschriften 
geen goedkeuring te verlenen en deze terug te geven. Zij gingen ervan uit dat bur-
gers altijd het recht hadden om verzoekschriften in te dienen en dat de overheid ver-
plicht was hierop zo gunstig mogelijk te beslissen, tenzij de verzoeken ongerijmd of 
ongepast waren. In dit geval was daar volgens de drie dissidenten geen sprake van.26 
Een meerderheid van negentien leden van de Vroedschap kwam daarop met contra-
aantekeningen, waarin zij de redenen voor het onthouden van hun goedkeuring uit-
eenzetten. Daarop antwoordden Van Royen, Blok en Heldewier met nadere aanteke-
ningen.27

Uit de discussies kwam naar voren, dat de Patriotten in de Vroedschap een flink ge-
deelte van hun politieke krediet hadden verspeeld. Slechts de hierboven genoemde 
drie leden van de veertig die de Vroedschap telde, bleven onverkort achter de patriot-
se politieke idealen staan. Onder de negentien die de contra-aantekeningen hadden 
ingediend, bevonden zich leden, zoals Cornelis Chastelein en Hendrik Balthazar van 
Halteren, die kort daarvoor nog tot de Patriotten werden gerekend. De mobilisering 
van een aanzienlijk aantal van de inwoners van Leiden voor de ondertekening van 
de verzoekschriften was mislukt. Dit echec leidde ook tot discussies binnen het vrij-
korps. Drie kopstukken van het vrijkorps zagen na dit fiasco geen mogelijkheid meer 
om hun idealen in Leiden te verwezenlijken. Pieter van Schelle en François Adriaan 
van der Kemp zegden hun lidmaatschap op en gaven dat in het openbaar te kennen. 
Van Schelle stelde vast, dat er bij veel regenten wantrouwen heerste en dat zij bang 
waren, dat “hun geringere medeburgeren zich nevens hen verheffen zullen.” Hij ver-
weet het grootste gedeelte van de Leidse burgerij lauwheid en besluiteloosheid. Deze 
houding speelde volgens hem de Prinsgezinden in de kaart. Nu de zaken er zo voor-
stonden, wenste Van Schelle zijn rust en veiligheid en die van zijn gezin niet langer 
meer op het spel te zetten en trok hij zich terug uit alle openbare functies.28 Van der 
Kemp beklaagde zich over de tegenwerking die hij ondervond van het grootste ge-
deelte van zijn medeburgers. Hij verklaarde, dat het nooit zijn bedoeling was ge-
weest om de stadhouderlijke macht te vernietigen om vervolgens een kleine groep 
zwakke aristocraten in het zadel te helpen. Zijn streven was het herstel van de rechten 
van het volk en het tegengaan van machtsmisbruik.29 Van der Kemp nam voorgoed 
afscheid van Leiden en van de kleine doopsgezinde gemeente waarvan hij predikant 
was. Menigeen zag deze criticus met een zeker gevoel van opluchting vertrekken.

26    Verzameling van stukken (Knuttel 21171), 14-40. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 359.
27    Contra-aanteekeningen van negentien leden van de Vroedschap der stad Leyden, betreklyk tot het adres in Maart 1785 aan dezelve 
Vroedschap ingeleverd (Leiden 1785) (Knuttel 21175). Nadere aanteekeningen van de Wel Ed. Heeren Raaden Mr. F.G. Blok, Mr. 
J. van Royen en Mr. D.M.G. Heldewier tegen de contra-aanteekening van negentien leden der Leydsche Vroedschap, overgeleverd den 
21sten van Juny 1785 (Leiden 1785) (Knuttel 21176).
28    Missive aan de Commissie van Directie, 7 april. LC 1785, nr. 43 (11 april); NNJ 20 (1785), 622-624; VH, dl. 10, 
boek 26 (1785), 149-150.
29    Missive aan de Commissie van Directie, 6 april. LC 1785, nr. 43 (11 april); NNJ 20 (1785), 624-626; VH, dl. 10, 
boek 26 (1785), 151-152.
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De derde voorman van het vrijkorps, Cornelis Pieter Chastelein, zegde na Van 
Schelle en Van der Kemp eveneens zijn lidmaatschap op.30 Hij had enkele maanden 
daarvoor een stevig verlies aan prestige geleden. Chastelein was, zoals hiervoor aan-
gegeven, schout van Leiderdorp en in die functie kreeg hij van doen met de mobi-
lisatie van de boerenbevolking, die door de Staten van Holland eind 1784 was afge-
kondigd in verband met de oorlogsdreiging vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Alle 
weerbare mannen op het platteland werden opgeroepen. De plaatselijke autoriteiten 
in de dorpen moesten steeds één van iedere drie opgekomen mannen door loting 
aanwijzen om zijn dienstplicht te vervullen. De schout had daartoe begin januari de 
Leiderdorpse weerbare mannen laten oproepen om voor hem in de ‘rechtskamer’ te 
verschijnen. In plaats van gedwee met slechts drie man tegelijk de kamer te betreden, 
stormde een woedende menigte mannen naar binnen, weigerde te loten en begon 
met schelden, stompen en slaan, zodat Chastelein ijlings naar Leiden moest vluchten 
om aan verdere mishandelingen te ontkomen.31 Aanvankelijk weigerde het stadsbe-
stuur hem te hulp te komen. Tenslotte moesten de Leidse Schutterij en het vrijkorps 
eraan te pas komen om de orde op het omringende platteland te herstellen. De situ-
atie van Chastelein werd nog pijnlijker, toen zijn vader Cornelis zich aansloot bij de 
meerderheid van negentien leden van de Vroedschap die hun goedkeuring aan de 
verzoekschriften hadden geweigerd en hun redenen daarvoor in uitvoerige contra-
aantekeningen, zoals hierboven uiteengezet, toelichtten. Diezelfde Cornelis Chas-
telein had twee jaar eerder nog al zijn invloed aangewend om de oprichting van het 
vrijkorps, waarvan zijn zoon voorzitter was, te bevorderen. De gehele gang van zaken 
laat zien, dat de Patriotten een gelegenheidscoalitie vormden en dat zij op een veel 
geringere aanhang konden rekenen dan zij zichzelf hadden toegedicht. Binnen hun 
gelederen tekenden zich een aristocratische en een democratische stroming af. De 
Patriottencoalitie dreigde door interne verdeeldheid uiteen te vallen.

Zo belandde het vrijkorps in een ernstige crisis. Het zag er in het voorjaar van 1785 
even naar uit, dat de Patriottenbeweging in Leiden volledig in elkaar zou zakken om 
vervolgens nooit meer in actie te komen. Om de aangeslagen leden van het vrijkorps 
en hun sympathisanten een hart onder de riem te steken, publiceerde een onbekend 
gebleven lid een open brief, ondertekend met de initialen E.L.I. Hij gaf hierin een 
kort overzicht van de gebeurtenissen en de discussies binnen dit genootschap. Hier-
uit bleek, dat gematigde leden al vooraf bezwaar hadden gemaakt tegen het verzoek-
schrift wegens de politiek gevoelige inhoud ervan. De “al te grote en onberaden ijver” 
van sommige doordrijvers had ertoe geleid, dat dit verzoekschrift ondanks hun be-
zwaren toch ter tekening was gelegd. Het verbaasde hem dan ook niet, dat velen, ook 
leden van het vrijkorps, niet wensten te tekenen. Diegenen die wel hadden getekend, 
moesten daarom geen verwijten richten tot diegenen die dat niet hadden gedaan. 

30    Missive aan de Commissie van Directie, 7 april. LC 1785, nr. 48 (22 april); NNJ 20 (1785), 627; VH, dl. 10, boek 
26 (1785), 152.
31    NNJ 20 (1785), 105; VH, dl. 7, boek 20 (1784), 300-301. E.W. Sodderland, ‘De vlam van oproer. De patriotse 
revolutie in Leiderdorp 1784-1787’, LJ 104 (2012), 154-158. Hierin twee versies van de ‘vlucht’ van Chastelein.
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Volgens de schrijver was slechts de actie rondom dit verzoekschrift mislukt en de 
goede zaak van de vrijheid niet verloren. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het stadsbe-
stuur, de Leidse Schutterij en het vrijkorps als waarborg voor de vrijheid en als garan-
tie tegen “alle monarchale of aristocratische of zogenaamde democratische overheersing”.32 
De schrijver poogde met een beroep op de doctrine van het ‘imperium mixtum’, de 
leer van de gemengde regeringsvorm, de aan de dag getreden meningsverschillen te 
overbruggen, maar overtuigen deed hij niet.33 Er volgde een scherpe repliek door een 
lid van het bestuur, de ‘Commissie van Directie’, van het vrijkorps. Later bleek dit 
Pieter Vreede te zijn. Hij gaf nog eens zijn visie op wat er rond het verzoekschrift was 
voorgevallen. Vreede meende dat het vrijkorps zich niet alleen met wapenoefeningen 
moest bezighouden, maar ook met algemene politieke zaken. Hij bespeurde een dui-
delijke verandering in de politiek van de regenten, waardoor zijns inziens de goede 
zaak van de vrijheid juist groot gevaar liep.34

De gevolgen van het oproer van begin juni 1784 waren nog steeds niet helemaal 
voorbij, zoals in de gelederen van de Leidse Schutterij was te merken. Het samen-
gaan tussen de Schutterij en het vrijkorps was met veel plechtige woorden beklon-
ken, maar veel schutters voelden er weinig of niets voor. Het gedwongen ontslag van 
kapitein Brender à Brandis in de zomer van 1784 laat zien, dat een gedeelte van de 
schutters, ook de leidinggevenden onder hen, het hiermee niet eens waren. Toen dit 
ontslag tijdens de zomerexercities van de Schutterij bekend werd, kwam een gedeelte 
van de schutters in actie. De schutters van het vendel van Brender à Brandis weigerden 
hun wapenoefeningen voort te zetten. Vier andere kapiteins stemden erin toe, dat 
ook de schutters van hun vendels de verdere oefeningen staakten. Kolonel Van den 
Santheuvel en de overige kapiteins hielden vol, maar de exercities werden geen succes. 
In de herfst, toen de gemoederen weer wat tot rust waren gekomen, bracht de Schut-
terij volgens de Patriotten de oefeningen wel tot een goed einde.35 Uit een pamflet, 
waarbij enkele bevelhebbers belachelijk worden gemaakt, valt op te maken, dat de 
patriotse aanvoerders er alles aan deden om de schutters voor hun doeleinden te win-
nen. Een groot gedeelte van de schutters bleef echter afkerig.36 De Patriotten hadden 
aan het vendel van de kolonel een negende en tiende kwartier toegevoegd om de Leid-
se Schutterij nog beter onder hun controle te kunnen krijgen. Deze twee toegevoegde 
kwartieren waren met ruim honderd fervente aanhangers bemand. Dit alles zorgde 
voor wrijving en verloop onder de schutters. Vier kapiteins en twee luitenants be-

32    LC 1785, nr. 44 (13 april); NNJ 20 (1785), 627-630; VH, dl. 10, boek 26 (1785), 153. Tijdgenoten hielden de initi-
alen E.L.I. voor Een Leids Ingezetene. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 359.
33    De gedachte van het ‘imperium mixtum’ is ontleend aan de Griekse schrijver (gelatiniseerd 
Polybius, 203 v. Chr.-120 v. Chr.). Dit denkbeeld was destijds algemeen gangbaar in de politieke theorie.
34    LC 1785, nr. 46 (18 april); NNJ 20 (1785), 630-635. Hierna schreef E.L.I. nog een antwoord in LC 1785, nr. 48 
(22 april). Hierop reageerde Pieter Vreede in de Zuid-Hollandsche Courant 1785, nr. 52 (2 mei). Deze krant werd in 
Woerden uitgegeven. Verdediging van de aanspraken door E.L.I. geplaatst (Leiden 1785) (Knuttel 21173).
35    LC 1784, nr. 126 (20 oktober).
36    Justus Schietspoel van der Blaauw, schutter onder het Blaauwe Vaandel van kaptein Blaauwbak in de stad Blaauw Blaauw aan 
Pefroen, Haarlemmer Bont, onder de spreuk: Laat blaauw blaauw blyven (z.p. [1783]) (Knuttel 20657). Dit pamflet is waar-
schijnlijk geschreven door J. le Francq van Berkheij. 
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dankten voor hun functie.37 Het prinsgezinde verzet binnen de Schutterij bleef niet-
temin bestaan. De Patriotten besloten eind 1784 tot een zuivering van de schuttersge-
lederen om dit verzet voorgoed de kop in te drukken. Een commissie uit het Gerecht, 
bestaande uit de schout, een burgemeester, tevens deken van de Schutterij, en twee 
schepenen, ging de antecedenten van alle schutters per vendel nauwkeurig na en stel-
de een lijst van te verwijderen schutters op. Een buitengewone geheime vergadering 
van de leden van deze commissie met de kolonel en de overgebleven kapiteins en lui-
tenants besloot begin 1785 tot het ontslag van bijna 140 prinsgezinde schutters.38

Tijdens een grote openbare manifestatie in juni 1785 werden de nieuwe ‘patriot-
se’ vaandels, ‘gezuiverd’ van het wapen van de kapitein-generaal, Prins Willem v, aan 
de Leidse Schutterij uitgereikt. De Schutterij leverde tegelijkertijd de oude ‘prins-
gezinde’ vaandels in. Deze gebeurtenis leidde, tegen de verwachting in, niet tot veel 
politieke beroering. Pieter Vreede wijdde er een gedicht aan, dat hij na afloop van de 
uitreiking op een feestelijke maaltijd in ‘De Doelen’ declameerde. Johannes le Fran-
cq van Berkheij bracht de restanten van enkele verscheurde oude vaandels in veilig-
heid.39 Een gebeurtenis buiten Leiden bracht twee maanden later de gemoederen in 
de stad wel in beweging. De meerderheid van het stadsbestuur van Amersfoort had 
aan de stadhouder gevraagd om troepen naar de stad te sturen. Hieraan had de Prins 
gevolg gegeven en op 16 augustus 1785 trokken stadhouderlijke troepen zonder slag 
of stoot Amersfoort binnen. Deze vreedzame invasie vormde een bedreiging voor de 
patriotsgezinde stad Utrecht. De patriotse minderheid van het Amersfoortse stads-
bestuur liet een luid protest horen, dat door de Patriotten in het hele land werd over-
genomen.40 In navolging van veel andere steden grepen de Patriotten deze voor hen 
gunstige gelegenheid aan om ook in Leiden zoveel mogelijk aanhangers te mobilise-
ren. Zij riepen de inwoners op om tegen de ‘bezetting’ van Amersfoort te protesteren 
en een verzoekschrift aan het stadsbestuur te tekenen. Twee gelijkluidende exem-
plaren lagen ter ondertekening in ‘De Doelen’ en in de ‘sociëteitskamer’ van het vrij-
korps, die in herberg ‘De Pauw’ bij kastelein Frederik Degenhardt was gehuurd.41 

37    Dit waren de kapiteins Andreas van Dam (1763-1787), Dirk Keun (1752-1818), Pieter Frederik van Kuffeler 
(1760-1839) en Anthony Pietermaat (1760-1842) en de luitenants Isaac Daniëlszn. Willer (1755-1816) en Johannes 
Hendrik Prins van Lockhorst (1748-1827). Hierna volgden de luitenants Aarnoud Haarsma (1753-1830) en Pau-
lus van der Spoor (1730-ná 1796). J. le Francq van Berkheij, De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen burger (Leiden 
1786), 91.
38    Extra-ordinaire vergadering op de Doelen, 8 januari 1785. ral, 534a, nr. 173, secreet notulboek. Deze gehei-
me vergadering werd buiten het notulenboek van de Krijgsraad gehouden. De stadsboden zegden op 10 januari 
van dat jaar de afzonderlijke schutters hun ontslag aan. De ontslagen schutters moesten hun geweren inleveren 
en kregen daarvoor, nadat deze door deskundigen waren geïnspecteerd en in goede staat bevonden, f 12 terug. 
39    LC 1785, nr. 74 (22 juni); Extract enz. (Knuttel 21177); NNJ 20 (1785), 836-837; VH, dl. 10, boek 26 (1785), 173. 
Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 359-360. De nieuwe vaandels vertoonden het wapen van Leiden aan de ene zijde 
en het wapen van de Provincie Holland aan de andere. Enkele oude verscheurde vaandels zijn dankzij Berkheij 
bewaard gebleven en later opgenomen in de collectie van ‘De Lakenhal’. sml, inv. nr. 381.
40    Bericht van de negen Regenten van de minderheid van den Raad der stad Amersfoort (Knuttel 21213); NNJ 20 (1785), 1173-
1191.
41    Verzoekschrift aan de Vroedschap van Leiden, augustus 1785. ral, 501A, nr. 515, Vroedschapsboek 1784-
1786, bijlagen. Hierin de twee identieke exemplaren met verschillende ondertekeningen. Idem in: LC 1785, nr. 
101 (24 augustus); NNJ 20 (1785), 1004-1006; VH, dl. 11, boek 29 (1785), 84-85.
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Het was niet zonder reden, dat de Patriotten op twee plaatsen de mogelijkheid boden 
om te ondertekenen. Mocht het verzoekschrift in ‘De Doelen’ worden opgehaald, 
dan kon er toch nog in ‘De Pauw’ worden getekend. Deze campagne werd, gemeten 
naar het aantal handtekeningen onder het verzoekschrift en vergeleken met andere 
steden, een bescheiden succes. In totaal plaatsten bijna 950 mannen hun handteke-
ning, waarvan er bijna 500 lid waren van hun eigen organisaties, het vrijkorps en het 
studentenvrijkorps.42

De opsteller of opstellers van bovengenoemd verzoekschrift zijn onbekend geble-
ven. In de tekst werd nog eens onderstreept, dat de inwoners van Amersfoort in het 
geheel geen aanleiding hadden gegeven voor deze militaire bezetting, zoals de Patri-
otten de intocht van de stadhouderlijke troepen betitelden. Er was geen sprake ge-
weest van oproer of andere ongeregeldheden in deze stad. De burgerij van Amers-
foort had alleen maar geprobeerd haar rechten langs vreedzame en wettige weg te 
herstellen. Naar de mening van de opstellers zou het inzetten van militairen tegen 
burgers door de ene partij, dat wil zeggen de Prinsgezinden, tegen de andere, de Pa-
triotten, alleen maar leiden tot gewelddadige conflicten. Deze conflicten zouden ver-

42    Aantal handtekeningen vergeleken met het aantal inwoners en uitgedrukt in een percentage: Leiden, 944 
handtekeningen, ca. 31.000 inwoners: 3%; Dordrecht, ca. 1600 handtekeningen, ca. 18.000 inwoners: 8,8%; Heus-
den, ca. 100 handtekeningen, ca. 1.600 inwoners: 6,25 %. Alkmaar, 316 handtekeningen, ca. 7.500 inwoners: 4,2%. 
Amsterdam, ca. 800 handtekeningen, ca. 217.000 inwoners: 0,37%. NNJ 20 (1785), 979-980.

Afb. 19 Fragmenten van de verscheurde vaandels van de Schutterij, 1785. Museum De Lakenhal, Leiden, inv. nr. 381.
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volgens op een burgeroorlog kunnen uitlopen. Hier kwam nog bij, dat de troepen 
die Amersfoort waren binnengerukt via een omslagstelsel betaald werden door de 
gezamenlijke Provinciën, in het bijzonder door Holland. In het spraakgebruik van 
die tijd heette het, dat deze troepen “ter repartitie” stonden. Uiteindelijk kwamen de 
militairen die Amersfoort bezet hielden langs deze weg voor een gedeelte voor reke-
ning van de inwoners van Leiden. De opstellers stelden vast, dat het door Leidse bur-
gers opgebrachte belastinggeld op die manier werd gebruikt voor de onderdrukking 
van de inwoners van Amersfoort. Met een beroep op de Unie van Utrecht verzochten 
zij daarom aan het stadsbestuur om er in de vergadering van de Staten van Holland 
op aan te dringen om de troepen in Amersfoort, voor zover deze voor rekening van 
de Provincie Holland kwamen, terug te roepen, de inzet van deze troepen tegen pro-
vinciën, steden en hun inwoners in de toekomst te voorkomen en wetgeving te ma-
ken die alleen aan de Staten van Holland de uitdrukkelijke bevoegdheid gaf om deze 
troepen bij binnenlandse acties te gebruiken.

De initiatiefnemers legden het verzoekschrift op de hiervoor genoemde twee plaat-
sen ter tekening. Het stadsbestuur zag deze actie weliswaar met lede ogen aan, maar 
durfde niet te hard in te grijpen. Het resultaat was een politieke en bestuurlijke zig-
zagkoers. De Burgemeesters lieten het verzoekschrift eerst uit de Doelen ophalen, 
maar gaven het later weer terug. Zij weigerden vervolgens een vergadering van de 
Vroedschap hierover bijeen te roepen, maar deden dat later schoorvoetend alsnog. De 
leden van de Vroedschap reageerden in meerderheid koel op het binnentrekken van 
de prinselijke troepen in Amersfoort en de acties die daarvan het gevolg waren. Toch 
gaven de leden aan de afvaardiging in de Staten de opdracht om dit verzoekschrift ter 
kennis van de andere afvaardigingen te brengen en te overleggen hoe aan de daarin 
gestelde verzoeken kon worden tegemoetgekomen. De afvaardiging van Leiden in 
de Staten van Holland sloot zich echter niet bij het protest tegen het binnentrekken 
van de troepen in Amersfoort aan, dat de afvaardiging van Schoonhoven had inge-
diend. Dordrecht, Gouda, Schiedam, Alkmaar en Purmerend deden dit wel. Heus-
den, hoewel niet in de Staten vertegenwoordigd, deed in de vergadering een mede-
deling voorlezen, waarbij het stadsbestuur verklaarde het voorstel van Schoonhoven 
te ondersteunen. In de vergadering gingen de overige steden en de ridderschap ver-
volgens met het voorstel mee, met uitzondering van Leiden. De Leidse afvaardiging 
keerde voor overleg naar de stad terug. De zaak Amersfoort kwam opnieuw ter be-
spreking in de Vroedschap. De afvaardiging kreeg hierna de opdracht om de zaak in 
de Staten aan te houden. De leden van de Vroedschap wilden eerst nadere inlichtin-
gen over deze zaak inwinnen. Het zou wel eens kunnen zijn, dat het legeren van troe-
pen in Amersfoort gerechtvaardigd was, vonden sommige leden. Had men in Leiden 
een jaar eerder niet eveneens troepen uit Den Haag te hulp geroepen om het oproer 
in de stad te onderdrukken?43

De behandeling van de zaak Amersfoort in de Vroedschap bleef niet binnen de mu-
ren van het stadhuis. In de Zuid-Hollandsche Courant werd een advies over de zaak gepu-

43    NNJ 20 (1785), 1001-1003. VH, dl. 11, boek 29 (1785), 86-87. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 360.
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bliceerd, dat burgemeester Pieter Changuion in de vergadering van 24 augustus 1785 
had uitgebracht. Daarin had hij zich gekeerd tegen de algemene bevlieging om ver-
zoekschriften in te dienen.44 In ieder geval had één van de leden uit de vroedschapska-
mer geklapt en het geheim van de beraadslaging geschonden. Changuion had daar-
over op de daarop volgende vroedschapsvergadering van 30 augustus 1785 zijn beklag 
gedaan. Hij had daarbij gedreigd niet meer in de vergadering te verschijnen, zolang 
het geheim van de beraadslaging niet gewaarborgd was. Hoe kon dit geheim beter 
beveiligd worden? Een van de leden van de Vroedschap, Johan Andreas Cunaeus, stel-
de voor maatregelen te nemen en daartoe een commissie uit de Vroedschap te be-
noemen om voorstellen hierover te laten opstellen.45 Deze commissie bracht op de 
vroedschapsvergadering van 12 oktober 1785 een rapport uit. Hierin was het voorstel 
opgenomen, dat de leden van de Vroedschap elkaar zouden verplichten om geen ad-
viezen van hun medeleden buiten de vroedschapsvergadering te brengen. Het zou 
aan de leden wel vrijstaan om hun eigen adviezen naar buiten te brengen. Om ge-
heimhouding te verzekeren zou ieder nieuw te benoemen lid dit moeten beloven 
alvorens de eed op de Vroedschap te kunnen afleggen. De leden van de Vroedschap 
kregen een kopie van het rapport om rond te laten gaan en over de inhoud ervan te 
overleggen. De Vroedschap zou op 10 november 1785, na de keuze van de nieuwe bur-
gemeesters, definitief een besluit over de voorgestelde maatregelen moeten nemen.46 

De inhoud van het rapport werd snel bekend en onmiddellijk barstte de kritiek 
los. De opsteller van dit “werkelijk antidemocratisch voorstel”, Johan Luzac, kreeg de 
scherpste verwijten naar zijn hoofd.47 Hij werd uitgemaakt voor een doortrapt aris-
tocraat en een heimelijke prinsgezinde. Het voorstel werd in patriotse bladen hef-
tig aangevochten. Een Leidse Patriot schreef onder de schuilnaam Janus Liberius een 
openbare brief aan de leden van de Vroedschap, waarin hij aan de hand van het gedrag 
van het stadsbestuur bij de indiening van de verzoekschriften evenals Pieter Vreede 
een verandering van de “denk- en handelwijze” van de regenten constateerde.48 Te-
gen het voorstel kwamen ook de kwartiermeesters van de Schutterij in het geweer. 
Het samengaan van de Schutterij met het vrijkorps in de zomer van 1784 had veel 
veranderingen ten gevolge. De prinsgezinde leden van de Krijgsraad waren na hun 
ontslag door Patriotten vervangen. Sinds januari 1785 hadden Patriotten de Leidse 
Schutterij van zoveel mogelijke prinsgezinde elementen gezuiverd. De patriotsge-
zinde kwartiermeesters hadden een activiteitenplan opgesteld en kwamen regelma-
tig in vergadering bijeen. Op deze vergaderingen bespraken zij niet alleen zaken van 

44    Zuid-Hollandsche Courant 1785, nr. 102 (26 augustus). Pieter Changuion (1731-1804) was sinds 1759 lid van de 
Vroedschap.
45    Johan Andreas Cunaeus (1743-1797) was sinds 1770 lid van de Vroedschap.
46    Historisch verhaal van het gepasseerde te Leyden, met de propositie van geheimhouding. Ontworpen bij een Vroedschaps rapport 
van 12. October en 3. December 1785 en op den laatstgemelden dag bij eene resolutie gedeclineerd. (Leiden 1786) (Knuttel 21414), 
1-5. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 360-361.
47    Eerkrans voor den steller van het rapport omtrend de Leydsche propositie van geheimhouding, den Hooggeleerden Heer Mr. Jan 
Luzac, Grieksch Hoogleraar te Leyden (z.p. [1785]) (Van Alphen 1678).
48    Janus Liberius, Aan de Edele Groot Achtbare Heeren, die van de Groote Vroedschap der stad Leyden (24 oktober 1785) (z.p. 
[1785]) (Knuttel 21185). 
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de Schutterij, maar ook, zij het onder een beperkende voorwaarde, politieke vraag-
stukken. Deze beperking hield in, dat politieke kwesties uitsluitend door middel 
van het indienen van schriftelijke vragen en antwoorden konden worden besproken. 
De Krijgsraad had de vorming van dit nieuwe college binnen de Schutterij goedge-
keurd.49 De patriotse greep op de Krijgsraad was vrijwel volledig, die op het midden-
kader van de Schutterij ging minder ver. Bij de vergadering van kwartiermeesters wa-
ren 52 van de 66 kwartiermeesters aangesloten. Het verzoekschrift aan de Krijgsraad 
om de Vroedschap op de hoogte te brengen van hun protest tegen het voorstel over 
de geheimhoudingsplicht werd door 44 kwartiermeesters ondertekend.50 

In het verzoekschrift van de kwartiermeesters betoogden de opstellers, die verder 
onbekend zijn gebleven, dat het aanbieden van een verzoekschrift een gepast middel 
was om het “dreigend onweder” af te wenden van de Leidse burgerij. De kwartiermees-
ters kenschetsten de Krijgsraad als het hoogste van de aan het stadsbestuur onderge-
schikte bestuurscolleges. De bevoegdheden van de Krijgsraad grensden volgens hen 
onmiddellijk aan die van het stadsbestuur. De schutterijen in de Republiek, de Leidse 
Schutterij daaronder begrepen, waren op grond van de Unie van Utrecht verplicht de 
steden tegen aanvallen van buiten èn van binnen te beschermen. De Krijgsraad verte-
genwoordigde de gehele Schutterij van de stad en nam als het stadsbestuur ophield te 
functioneren het bestuur van de stad Leiden in handen. De kwartiermeesters verzoch-
ten aan de Krijgsraad zich tegen dit voorstel, dit “binnenmuurse” gevaar, te verzetten. 
Zij zagen in het voorstel over de geheimhoudingsplicht niet alleen een aanslag op de 
burgerrechten, maar ook een mogelijkheid om meer van deze rechten af te schaffen. 
Bovendien zou aanneming van het voorstel in Leiden een ongunstige voorbeeldwer-
king kunnen hebben op andere steden. Zij wezen erop dat zij geen verloren recht te-
rugeisten, maar een recht verdedigden dat zij tot op heden rechtmatig hadden beze-
ten. De burgerij behoorde het recht te hebben de daden van de Vroedschap te kennen 
en te beoordelen. De leden van de Vroedschap zaten in dit bestuurscollege om het al-
gemeen belang en niet om hun bijzondere belangen te behartigen. De burgerij moest 
een onderscheid kunnen blijven maken tussen waardige en onwaardige vertegen-
woordigers in de Vroedschap. Politie en justitie moesten diegenen die deze vertegen-
woordigers beledigden volgens het gewone recht straffen. De vrijheid van drukpers 
mocht niet worden opgeofferd aan de bestrijding van de weinigen die daar misbruik 
van maakten. Ofschoon de kwartiermeesters beweerden slechts oude rechten terug te 
willen hebben, formuleerden zij in feite een aantal rechten die in een door hen geïde-
aliseerd verleden zouden hebben bestaan. Die rechten waren er echter nooit geweest.

De Krijgsraad van de Schutterij, die inmiddels volledig van prinsgezinde kapiteins 
en luitenants was gezuiverd, nam met geestdrift het verzoekschrift van de kwartier-
meesters aan en stelde zelf een verzoekschrift onder de naam ‘remonstrantie’ aan de 

49    Goedkeuring van de Krijgsraad, 4 augustus 1785. Bijdragen ter aankweeking van eendracht-, stad- en vaderlandliefde 
(Leiden 1786) (Knuttel 21413).
50    Verzoekschrift van de kwartiermeesters aan de Krijgsraad, 1 november 1785. ral, 534, nr. 26, Notulen van de 
Krijgsraad van de Schutterij 1784-1786. Idem in: LC 1785, nr. 132 (4 november); Historisch verhaal van het gepasseerde te 
Leyden, 8-14. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 361-362.
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Vroedschap op, waarbij het verzoekschrift van de kwartiermeesters was gevoegd.51 De 
Krijgsraad zette zichzelf neer als hoofd en vertegenwoordiging van de Schutterij en 
maakte zich tot tolk van de gevoelens die onder de burgerij leefden over het gewraak-
te voorstel. De Krijgsraad kenschetste de Schutterij als de steunpilaar van het wettig 
gezag en tegelijkertijd als de handhaver van de burgerlijke vrijheden. De schutters 
waren volgens de schutterseed verplicht de privileges van de stad te beschermen. Het 
voorstel over de geheimhoudingsplicht zou de bescherming van de voorrechten van 
de stad en zijn burgers onmogelijk maken. Hoe zou de Schutterij deze rechten kun-
nen beschermen, als een aanslag op deze rechten onbekend zou blijven? De Krijgsraad 
achtte zich in rang het dichtst bij de Vroedschap staan en wierp zich op grond hiervan 
op als behoeder van de burgerlijke vrijheden. De Krijgsraad was van mening, evenals de 
vergadering van kwartiermeesters, dat de burgers de handelingen van hun vertegen-
woordigers, de leden van de Vroedschap, “vrijelijk mits bescheiden” moesten kunnen 
beoordelen. Dit burgerrecht kwam door het voorstel over de geheimhoudingsplicht 
in gevaar. De Krijgsraad verzocht daarom dit voorstel af te wijzen. Wel erkende de 
Krijgsraad dat in sommige gevallen geheimhouding noodzakelijk was, maar daarvan 
kon alleen sprake zijn als de te behandelen zaak nog niet tot “rijpheid” was gekomen.

In de korte tijd die overbleef vóór de vroedschapsvergadering van 10 november 
1785 probeerden de Patriotten nog zoveel mogelijk inwoners te mobiliseren om hun 
handtekening onder het verzoekschrift tegen de invoering van de geheimhoudings-
plicht te zetten. Zij legden daartoe opnieuw twee gelijkluidende exemplaren van het 
verzoekschrift klaar, één in de Doelen en één in de ‘sociëteitskamer’ van het vrijkorps 
in herberg ‘De Pauw’. Vanwege de beperkte tijd konden niet zoveel Leidenaren teke-
nen als de Patriotten graag hadden gezien, maar alles bij elkaar zetten toch nog bijna 
vierhonderd mannen hun handtekening onder dit verzoekschrift, voor het meren-
deel leden van het vrijkorps.52 Wie de opstellers van dit verzoekschrift zijn geweest, 
is niet meer te achterhalen. Zij verzochten hierin alleen het afwijzen van het voor-
stel om aan de leden van de Vroedschap de verplichting op te leggen de stemmen 
van hun medeleden geheim te houden. Dit zou volgens de opstellers leiden tot ver-
wijdering tussen regenten en burgerij en tot lauwheid en onverschilligheid voor de 
publieke zaken. Het voorstel tastte volgens hen de burgerrechten aan, omdat aan de 
burgers het recht toekwam om een “bescheiden oordeel” over de verrichtingen van 
zijn overheden te vellen.

De vroedschapsvergadering op 10 november 1785 liep voor de Patriotten op een 
lichte teleurstelling uit. De Vroedschap hield het voorstel aan en verwees het naar 
een commissie die op de vergadering van 3 december van dat jaar rapport zou uit-
brengen. De discussies buiten de raadzaal gingen onverminderd voort. Het rapport 
dat even vóór laatstgenoemde datum uitkwam, gooide olie op het vuur. De opstel-

51    Remonstrantie van de Krijgsraad aan de Vroedschap, 10 november 1785, ral, 501A, nr. 515, Vroedschaps-
boek 1784-1786, bijl. nr. 2. Idem in: Historisch verhaal van het gepasseerde te Leyden, 27-30. 
52    Verzoekschrift, 10 november 1785. ral, 501A, nr 515, Vroedschapsboek 1784-1786, bijl. nr. 3. Idem in: Histo-
risch verhaal van het gepasseerde te Leyden, 24-25. 
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lers van het rapport stelden dat geen enkele organisatie van burgers zich mocht be-
moeien met zaken van bestuur of justitie, met uitzondering van die organisaties die 
daarvoor een wettelijke grondslag hadden. Zij ontkenden vervolgens de bevoegdheid 
van veel inwoners om verzoekschriften te ondertekenen, laakten het misbruik van 
dat recht en tekenden nog eens protest aan tegen de publicatie van de adviezen van 
burgemeester Changuion in de pers.53 Zij pleitten voor onverkorte handhaving van 
de geheimhoudingsplicht zoals die in het vorige rapport van 12 oktober 1785 was 
voorgesteld. Tegen het nieuwe rapport brachten verschillende leden van de Vroed-
schap adviezen uit. Op de vroedschapsvergadering van 3 december daaropvolgend 
waren 31 van de 40 leden aanwezig. Er brandde een heftige discussie los en toen het 
op de stemming aankwam, bleken veertien leden hun stem vóór en zeventien leden 
hun stem tegen het rapport te hebben uitgebracht. Het rapport werd aldus verwor-
pen en de geheimhoudingsplicht was van de baan. Bovendien besloot de Vroedschap 
dat het rapport nooit meer opnieuw in behandeling zou worden genomen. De de-
mocratische Patriotten kregen uiteindelijk hun zin en hadden hiermee een belang-
rijke overwinning geboekt.54

Er was nog een zaak die de verhouding tussen de Vroedschap en de Krijgsraad op 
scherp dreigde te zetten. De vergadering van de kwartiermeesters beschouwde de 
Krijgsraad als een bestuursorgaan waarvan de bevoegdheden zouden grenzen aan die 
van de Vroedschap. Deze vergadering stelde dat de Krijgsraad de bevoegdheden van 
de Vroedschap zou kunnen overnemen, als dit college niet meer zou kunnen func-
tioneren. Deze redenering bezorgde menig regent koude rillingen. Het schrikbeeld 
van 1748, toen de Krijgsraad samen met de Schutterij de Vroedschap enige tijd bui-
ten spel hadden gezet, dook weer op. Bij het vooruitzicht op het ontstaan van een 
dergelijke ‘dubbelheerschappij’ kregen vele regenten het haast nog benauwder dan 
bij het oproer van een jaar geleden. Dit kwam tot uiting in de acties rond een ver-
zoekschrift om de kolonel van de Schutterij, Antony Diederik van den Santheuvel 
in de Vroedschap te benoemen op een plaats die door overlijden was opengevallen. 
Het verzoekschrift om de kolonel tot lid van de Vroedschap te benoemen lag op de 
Doelen ter tekening. Wie het initiatief tot dit verzoekschrift heeft genomen en wie 
het heeft opgesteld, is onbekend gebleven. Deze inmenging van gewone burgers in 
benoemingen van leden van de Vroedschap werd van hogerhand niet op prijs ge-
steld. Nadat bekend was geworden, dat de schutters het verzoekschrift konden on-
dertekenen, werden de manschappen en de officieren in de Doelen samengeroepen. 
Twee officieren, kapitein Jacob Bijleveld en kapitein-luitenant Willem van de Goor-
berg, bewogen de schutters, uit naam van enkele leden van de Vroedschap, om het 
verzoekschrift in te trekken. Zij gaven tevens de verzekering dat kolonel Van den 
Santheuvel in de Vroedschap zou worden benoemd.55 Na enige discussie trokken de 

53    Het rapport is afgedrukt in: Historisch verhaal van het gepasseerde te Leyden, 34-43.
54    Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 362-363.
55    Jacob Bijleveld (1761-1814), was lakenfabrikeur en later goeverneur van de Lakenhal. Willem van de Goor-
berg (1753-1833) was goud- en zilversmid en had zitting in het bestuur van het gilde.
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schutters hun verzoekschrift in. Op deze wijze werd de collectieve actie in de kiem 
gesmoord en kon worden voorkomen dat de democratische Patriotten hun aristo-
cratische ‘bondgenoten’ al te veel tegen de haren in zouden strijken. De leden van de 
Vroedschap konden de schijn ophouden, dat alléén zij Van den Santheuvel in hun 
midden hadden gekozen. In de vergadering van 3 december 1785, werden de beslui-
ten met betrekking tot zowel deze verkiezing als de verwerping van de geheimhou-
dingsplicht aangenomen.56

De patriotse vrijkorpsen gingen vanaf eind 1784 samenwerken op het niveau van de 
Republiek en belegden daartoe regelmatig vergaderingen te Utrecht.57 De samenwer-
king tussen vrijkorpsen op provinciaal niveau kwam iets later van de grond. Laatstge-
noemde samenwerking was intensiever en kreeg na verloop van tijd meer belang. In 
Holland kwam de eerste vergadering van vrijkorpsen van de steden samen in Leiden 
in de herfst van 1785.58 In deze vergadering waren ruim vijftig vertegenwoordigers 
van achttien stedelijke vrijkorpsen aanwezig onder voorzitterschap van F.G. Blok, 
lid van de Leidse Vroedschap. De Leidse textielfabrikeur Pieter Vreede was secretaris. 
Tot woede van de Patriotten publiceerde Johannes le Francq van Berkheij de notulen 
van deze vergadering, door hem voorzien van een pittig commentaar. Deze notulen 
waren hem op slinkse wijze toegespeeld.59 Een commissie uit deze vergadering had 
een discussiestuk opgesteld, dat later bekend zou worden als het ‘Leids Ontwerp’.60 
De twintig artikelen van dit stuk vormen het politieke programma van de democra-
tische Patriotten, dat hiervoor al in het kort is weergegeven.61 Dit programma vond 
ruime verspreiding en was min of meer verplichte lectuur voor de leden van het vrij-
korps.62 Hieruit blijkt onmiskenbaar, dat het programma als heel belangrijk werd 
beschouwd en maakt duidelijk, dat de belangen van de Patriotten niet alleen beperkt 

56    LC 1785, nr. 145 (5 december); NNJ 20 (1785), 1591-1592 en 1755; VH, dl. 10, boek 26 (1785), 169-172.
57    Zie voor een overzicht van de landelijke vergaderingen van de vrijkorpsen te Utrecht: W.A. Knoops, Gouda 
1787. Radicalisering – Revolutie – Restauratie (Amsterdam 2011), bijgevoegde cd-rom.
58    Deze eerste provinciale vergadering werd van 4-7 oktober 1785 gehouden in de zaal van het dichtgenoot-
schap ‘Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen’ aan de Langebrug. Zie voor een overzicht van deze provinciale 
vergaderingen: Knoops, Gouda 1787, bijgevoegde cd-rom. Aanvankelijk waren er twee provinciale vergaderingen 
in Holland, een vergadering van de vrijkorpsen van de grote steden en een vergadering van de vrijkorpsen van 
de kleine steden en het platteland. Beide vergaderingen zijn al spoedig samengevoegd.
59    Copia autentiek van de gedrukte memorie voor eenige leden der vergadering van gewapende burger corpsen binnen de provintie 
Holland, gehouden te Leyden op Dingsdag den 4. October 1785, ’s morgens ten 9 uuren (z.p. 1785) (Knuttel 21183). Iets voor Jan 
bij gelegenheid dat hij zich van de notulen, gehouden op de vergadering van gewapende burger corpsen binnen de provintie Holland te 
Leyden op Dingsdag den 4. October 1785, op een zeer schelmachtige wijze had meester gemaakt (Holland 1785).
60    Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van Regent en Burger van binnen gelukkig en van buiten 
gedugt te maaken (Leiden 1785) (Knuttel 21045). NNJ 20 (1785), 1427-1434; VH, dl. 10, boek 26 (1785), 155-167. Een 
eerdere versie: Noodzaakelijkheid van de bewaaring der Constitutie door de verbetering der ingesloopene misbruiken (z.p. [1785]) 
(Van Alphen 1627). Over het ‘Leids Ontwerp’ onder andere: Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 363-364. H.Th. Co-
lenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 2, 277. S.R.E. Klein & J.G.M.M. Rosendaal, 
‘Democratie in context. Nieuwe perspectieven op het Leids Ontwerp (1785), DAE 26 (1994), 71-100. S.R.E. Klein, 
Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995), 250-252.
61    Zie hoofdstuk 2.
62    Zie het exemplaar met een handgeschreven lijst met de aangegeven volgorde van circuleren onder de leden 
van de 4e compagnie van het vrijkorps onder leiding van Nicolaas Bucaille. ral, 249, Archief Bucaille, nr. 33.
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waren tot materiële belangen. Tilly heeft in zijn theorie van de collectieve actie aan-
vankelijk alleen de directe invloed van materiële belangen in zijn beschouwingen be-
trokken. Hij schreef aan levensovertuigingen, wereldbeschouwingen, ideologieën en 
morele opvattingen, kortom aan immateriële belangen, slechts een indirecte invloed 
toe. Later is hij enigszins teruggekomen op zijn materiële uitgangspunten. Hij heeft 
de directe invloed van immateriële belangen als onderdeel van de theorie van de col-
lectieve actie opgenomen onder het begrip ‘programma’.63 De democratische Patri-
otten hebben als enige politieke stroming een dergelijk programma kort en bondig 
op schrift gesteld. 

Al met al eindigde het jaar 1785 voor de Leidse Patriotten toch nog met een positief 
politiek saldo. De mobilisering van hun aanhangers was niet altijd even gemakkelijk 
gegaan. De opzet om met populaire bladen de eenvoudige stads- en plattelandsbewo-
ners te bereiken en naar hun kant over te halen, was zonder meer mislukt. De acties 
met de verzoekschriften verliepen niet zoals de Patriotten hadden verwacht. Hierte-
genover stond dat de ‘voorjaarscrisis’ in de Patriottenbeweging was overwonnen. De 
Patriotten brachten enkele kleine vernieuwingen aan in de vorm en de inhoud van 
hun repertoire. Deze vernieuwingen stuitten aanvankelijk op weerstand, niet alleen 
bij hun tegenstanders, maar ook bij de gematigden in eigen kring. De vernieuwin-
gen betroffen, zoals hiervoor aangegeven, het zich rechtstreeks wenden tot de Sta-
ten van Holland en het behandelen van binnenlandse politieke vraagstukken. Het 
stadsbestuur, het ‘regime’ volgens Tilly, had het eerste verzoekschrift teruggegeven, 
omdat de inhoud daarvan niet paste in het ‘repertoire’.64 Het tweede verzoekschrift 
was, na veel vijven en zessen, wel aangenomen met alle gevolgen van dien. De invloed 
van de Patriotten op de Schutterij was door de zuiveringen onder de schutters aan-
zienlijk toegenomen. De Krijgsraad was vrijwel geheel en het middenkader voor een 
groot gedeelte in hun handen. De machtsbasis van de Patriotten bleef het vrijkorps, 
het studentenvrijkorps en het patriotse gedeelte van de Schutterij. De acties rond het 
voorstel tot geheimhouding van de beraadslagingen in de Vroedschap hadden suc-
ces gehad. Hieruit kwam naar voren dat er toch meer leden van de Vroedschap de pa-
triotse ideeën ondersteunden dan de Patriotten hadden verwacht. Bovendien was er 
op de laatst opengevallen plaats een patriots voorman gekozen, zodat het ernaar uit-
zag dat hun invloed in het stadsbestuur verder zou toenemen. Het opstellen, aanne-
men en publiceren van een gemeenschappelijk programma, het ‘Leids Ontwerp’, was 
misschien wel het belangrijkste succes. En de Prinsgezinden? Die hielden zich na de 
onderdrukking van het oproer stil, behalve Johannes le  Francq van Berkheij, die on-
vermoeid zijn commentaar bleef leveren en pamfletten bleef schrijven. Het uitblij-
ven van activiteiten op dat moment betekende echter niet dat de Prinsgezinden in de 
toekomst niets meer van zich zouden laten horen.

63    Zie onder andere: Ch. Tilly & S. Tarrow, Contentious politics (Boulder, Col.-London 2006), 5.
64    Ch. Tilly, Regimes and repertoires (Chicago-London 2006), 43.
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De acties van de Patriotten in Leiden waren in de jaren voorafgaand aan 1786 voor-
namelijk uitgegaan van het Genootschap van Wapenhandel ‘Voor Vrijheid en Va-
derland’, door vriend en vijand kortweg ‘vrijkorps’ genoemd. Het vrijkorps was 
samengegaan met de Leidse Schutterij, maar daarbinnen behield het zijn eigen or-
ganisatie.1 De Patriotten hadden vervolgens stap voor stap hun greep op de leiding 
van de Schutterij versterkt, te beginnen bij de Krijgsraad. Het eerste slachtoffer van 
hun machtspolitiek was, zoals hiervoor vermeld, kapitein Brender à Brandis. Na de 
allesbehalve vlekkeloos verlopen wapenoefeningen in de zomer van 1784 deden nog 
eens vier kapiteins en twee luitenant-kapiteins afstand van hun functie. Op voor-
stel van kolonel Van den Santheuvel en met instemming van de meerderheid van 
de leden besloot de Krijgsraad het familiewapen van Brender à Brandis uit de verga-
derkamer in het gebouw van de Doelen te laten verwijderen.2 Dit betekende de aan-
zet tot verdere zuiveringen in de Schutterij. De Patriotten waren bovenaan begon-
nen en zuiverden vervolgens langs de lagere echelons van onderofficieren en overige 
leidinggevenden tot zij op de gewone schutters stuitten. Sluipenderwijs vervingen 
zij, zodra de gelegenheid zich voordeed en dit zonder al te veel problemen mogelijk 
was, één voor één prinsgezinde en ‘neutrale’ leidinggevenden door patriotse.3 Bin-
nen de Schutterij hielden de patriotse leidinggevenden regelmatig bijeenkomsten. 
Zij vormden een vergadering van onderofficieren en daarnaast een vergadering van 
kwartiermeesters. Over de vergadering van onderofficieren is verder niets bekend. De 
vergadering van kwartiermeesters is eerder aan de orde geweest in verband met het 
verzoekschrift tegen de geheimhouding van de beraadslagingen in de Vroedschap. 
De deelnemers aan de vergadering van kwartiermeesters stelden bepalingen op, door 
hen ‘wetten’ genoemd, die deze maandelijkse bijeenkomsten regelden. Tijdens de 
vergaderingen was drinken, zij het met mate, toegestaan, maar spelen en ander ver-

1    Naamen der officieren en exerceerende leden van het Genootschap van Wapenhandel te Leyden, ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ (Leiden 
1785). Idem: uitgave 1787. Zie ook: NNJ 20 (1785), 1586.
2    ral, 534a, nr. 26, Notulen van het bestuur van de schutterij, 1784-1786. J. le Francq van Berkheij, De Leydsche 
Stedemaegd en haeren getrouwen burger, nr. 12, 91. Dit houten wapenschild wordt bewaard in ‘De Lakenhal’. sml, inv. 
nr. 346.2.
3    Tot 1786 werden vervangen: zes van de acht kapiteins; 16 van de 32 onderofficieren; 50 van de 64 kwartier-
meesters en daarnaast nog vele lagere leidinggevenden. De omvang van de schutterij daalde door vervanging en 
zuivering van ca. 1600 tot ca. 1200 man. Berkheij, De Leydsche Stedemaegd, nr. 15, 120.
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maak waren verboden. De deelnemers dienden zich bezig te houden met ernstiger 
zaken. Deze groepsvorming van de Patriotten binnen de Schutterij kon voortaan re-
kenen op de goedkeuring van de Krijgsraad.4

Groepsvorming, overleg binnen de groep en coördinatie tussen de Krijgsraad, de 
vergadering van onderofficieren en de vergadering van kwartiermeesters onderling 
waren niet de enige activiteiten die de Patriotten binnen de Schutterij ontplooiden. 

4    Bijdragen ter aankweeking van eendracht-, stad- en vaderlandliefde (Leiden 1786) (Knuttel 21413), 5-9 (Voorbericht) 
en 10-12 (Wetten). Zie ook: LC 1786, nr. 59 (17 mei); NNJ 21 (1786), 40-41. De vergadering van kwartiermeesters 
ontstond in 1785. P. Vreede, Ter eerste verjaering van de Vergadering van Kwartiermeesteren der Leydsche Schutterij. Gevierd den 
6. Julij 1786 (Leiden [1786]).

Afb. 20 Wapenschild van C.C. 
Brender à Brandis, 1751-1837, 
afkomstig uit de vergaderkamer van 
de Krijgsraad. Museum De Laken-
hal, Leiden, inv. nr. 346.2 vz.
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Zij deden ook aan politiek-ideologische scholing. De patriotse kwartiermeesters wa-
ren, naar eigen zeggen, van plan om in hun vergaderingen in de eerste plaats de zaken 
van de Schutterij zelf te bespreken. Hiertegen was niet veel in te brengen. Ook hun 
plannen om de ‘wapenhandel’ te bevorderen en de in onbruik geraakte en verloren 
gewaande rechten en vrijheden van de Schutterij te laten uitzoeken, ondervonden 
geen bezwaar. De plannen om zaken buiten de Schutterij en meer in het bijzonder 
om politieke onderwerpen te behandelen, konden echter rekenen op felle prinsge-
zinde tegenstand. De patriotse kwartiermeesters lieten zich hierdoor niet ontmoedi-
gen en stelden voor om hoofdstukken uit de Grondwettige Herstelling en artikelen van de 
Unie van Utrecht in hun vergaderingen te bespreken.5 De deelnemers aan de verga-
deringen konden ook zelf politieke onderwerpen aandragen in de vorm van schrifte-
lijke vragen en werden daartoe ook aangemoedigd. Een commissie zou de vragen in 
ontvangst nemen. Ieder lid van de commissie die zich daartoe geroepen voelde, zou 
bij toerbeurt een vraag beantwoorden in de vorm van een verhandeling, die niet lan-
ger dan een half uur zou mogen duren. Daarna zouden de aanwezige kwartiermees-
ters hierover in discussie gaan.6 Drie van deze verhandelingen zijn gepubliceerd. Het 
was tekenend voor de situatie in de stad, dat de opstellers anoniem bleven om zo-
doende te verhinderen dat zij zouden worden vervolgd. Er valt daardoor niet meer te 
achterhalen wie dit zijn geweest.

De eerste verhandeling over enkele noodzakelijke vereisten voor een dienstdoen-
de schutter bevatte weinig punten waaraan politieke tegenstanders aanstoot konden 
nemen. Fervente Prinsgezinden zijn destijds wellicht gestruikeld over termen als 
“vrije republikeinse regeringsvorm”, “wettige regenten of representanten” en “ge-
machtigden van het volk”. De verhandeling als geheel liep echter uit op een moralis-
tisch betoog met een godsdienstige ondertoon waarop weinig viel aan te merken.7 De 
inhoud van de tweede verhandeling lag politiek veel gevoeliger. De kwartiermees-
ters discussieerden naar aanleiding van deze uiteenzetting over de vraag, welke re-
genten als aristocratisch en welke als niet aristocratisch konden worden beschouwd. 
De schrijver van de verhandeling baseerde zijn betoog op de door Montesquieu in 
zijn L’esprit des lois onderscheiden drie soorten regeringsvormen, te weten: de monar-
chie, de aristocratie en de democratie. Uitgaande van deze drie standaardtypen pro-
beerde hij kenmerken te vinden op grond waarvan hij de regenten kon verdelen in 
slechte ‘aristocratische’ enerzijds en goede ‘democratische’ anderzijds. Zijn verhan-
deling maakte de groeiende afstand tussen aristocratische en democratische Patriot-
ten duidelijk zichtbaar. De schrijver liet onverbloemd merken, dat hij de voorkeur 
gaf aan een gemengde regeringsvorm van aristocratie en democratie. Als rechtgeaard 
Patriot waarschuwde hij voor de monarchie, die maar al te vaak ontaardde in een ti-
rannie. Hij gaf echter geen antwoord op de vraag hoe deze mengvorm van aristocra-

5    Grondwettige Herstelling van Nederlands staatswezen, 2 dln. (Amsterdam 1784-1786) (Knuttel 20853, 21282).
6    Bijdragen ter aankweeking van eendracht-, stad- en vaderlandliefde, 15-17.
7    ‘Verhandeling over eenige noodzaekelijke vereischten in een dienstdoend schutter’, Bijdragen ter aankweeking 
van eendracht-, stad- en vaderlandliefde, 24-33. 
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tie en democratie eruit moest zien en hoe patriotse regenten en burgers deze vorm 
moesten geven.

Volgens de schrijver van deze tweede verhandeling moest in deze gemengde rege-
ringsvorm van aristocratie en democratie de stelregel zijn, dat in een vrije Republiek 
de regenten er voor het volk waren en het volk er niet was voor de regenten. De re-
genten ontleenden hun gezag en macht aan het volk. Het volk was door de verkie-
zing van regenten en voldoende invloed op de regering zijn eigen wetgever en ge-
hoorzaamde langs deze weg aan zijn eigen wetten. Het volk zelf was ongeschikt om 
te regeren en daarom gaf het aan de “kundigste, eerbaarste en aanzienlijkste man-
nen” het bestuur in handen. De schrijver liet zich echter niet uit over de wijze van 
de verkiezing van regenten en over de mate van invloed op de regering. Hoewel hij 
zich laat kennen als een democratische Patriot, moest hij niets hebben van een vol-
strekte democratie, die hij nog gevaarlijker achtte dan een aristocratisch bewind. Een 
zuiver aristocratisch bestuur, zo betoogde hij, had ook grote nadelen. De aristocra-
tische regenten misbruikten hun macht, gedroegen zich arrogant tegenover de bur-
gers en stelden het eigen- en familiebelang boven het algemeen belang. Een goed 
regent daarentegen moest de wetten en vrijheden van de burgers en ingezetenen 
handhaven, overeenkomstig de wetten handelen en ervoor zorgen dat deze door ie-
dereen, ook door hemzelf, werden nageleefd. Als rechter diende hij volgens de wet 
recht te spreken en volgens de wet te straffen. Overheid en regenten waren aan de 
wet onderworpen. Waartoe het omgekeerde had geleid, lieten de gebeurtenissen in 
de jaren 1672-1673 en 1747-1748 zien. Als destijds geen ‘wetsverzettingen’ hadden 
plaatsgevonden, dan waren, aldus de schrijver, waarschijnlijk de huidige politieke 
beroeringen uitgebleven.8 Het antwoord op de vraag op welke manier de burgers er-
voor zouden kunnen zorgen, dat deze ideale regenten op de kussens van de zetels 
in de vroedschaps- en burgemeesterskamer van het Leidse stadhuis zouden kunnen 
plaatsnemen, bleef echter open.

De schrijver van de derde verhandeling probeerde wel een antwoord op bovenge-
noemde vraag te geven. In een omstandig vertoog over wat een goede Patriot moest 
nastreven, gaf hij uiteindelijk als zijn mening dat zijn hoofddoel zou moeten zijn 
“volksregering bij representatie”. Dit betekende niet dat het gehele volk zijn verte-
genwoordigers mocht kiezen. Evenals de hiervoor aangehaalde scribent had hij een 
afkeer van monarchie en aristocratie, maar een volledige democratie had evenmin 
zijn voorkeur. In een gemengde regeringsvorm van aristocratie en democratie kwam, 
volgens hem, slechts aan een beperkt gedeelte van het volk het recht toe om verte-
genwoordigers te kiezen. Hij had hierbij alleen de vertegenwoordiging van de bevol-
king in de steden voor ogen en liet zich niet uit over de bewoners van het platteland. 
Het recht om regenten in de stedelijke vertegenwoordiging, de vroedschap, te kiezen 
zou volgens hem in beginsel moeten toekomen aan de weerbare mannen, zij het met 
een aantal beperkingen. De kiezers moesten in de stad geboren zijn of daar een be-

8    ‘Beantwoording van de vrage: Wat moet ‘er afblijven in een Regent om geen Aristocraat te zijn’, Bijdragen ter 
aankweeking van eendracht-, stad- en vaderlandliefde, 35-43.
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paald aantal jaren hebben gewoond. Zij moesten “eigen meester” zijn en een bepaald 
bedrag aan belasting betalen. Mannelijk huispersoneel en mannen die voor hun in-
komsten een beroep op de armenzorg deden of gedaan hadden, zouden van het kies-
recht zijn uitgesloten. Vrouwen komen in zijn betoog in het geheel niet ter sprake. 
Hierdoor bracht de schrijver een onderscheid aan tussen de kiesgerechtigden en het 
volk achter de kiezers.9 De kiesgerechtigden zouden eveneens uit de oudste regen-
ten jaarlijks de burgemeesters kunnen kiezen en daarnaast de leden van een nieuw te 
vormen College van Gemeenslieden dat het toezicht op de financiën en de belasting-
heffing zou gaan uitoefenen. Voor dit herstel van volksinvloed op het bestuur voerde 
de schrijver rechtshistorische argumenten aan. De vier burgemeesters werden oud-
tijds gekozen door de inwoners van de vier oudste stadswijken van Leiden. De Vroed-
schap was oorspronkelijk een vergadering die van tijd tot tijd samenkwam en be-
stond uit mannelijke burgers die een zekere hoeveelheid gemeenschappelijke lasten 
droegen. Deze vroegere volksinvloed moest in een nieuwe vorm worden hersteld.10

De vergadering van patriotse kwartiermeesters merkte al snel dat er een grote kloof 
gaapte tussen de hooggestemde idealen en de weerbarstige praktijk. Bij de eerste vin-
geroefeningen in de richting van een zekere inspraak in benoemingen van leden van 
de Leidse Vroedschap ging het al meteen mis. De reeds vermelde collectieve actie van 
de patriotse schutters om hun kolonel, Van den Santheuvel, in de Vroedschap te be-
noemen en een verzoekschrift daartoe in de Doelen te laten tekenen, stuitten op on-
verwachte tegenstand van politiek bevriende zijde. Kapitein Bijleveld en kapitein-
luitenant Van de Goorberg, beiden tevens bevelvoerende leden van het vrijkorps en 
prominente Patriotten, moesten eraan te pas komen om deze actie in de kiem te smo-
ren. De patriotse schutters kregen uiteindelijk toch hun zin.11 Een stap verder ging 
het voorstel van de vergadering van kwartiermeesters om te proberen een niet met 
name genoemd lid van de Leidse Vroedschap uit dit bestuurscollege te laten zetten. 
Het ging volgens het voorstel om een lid dat al geruime tijd zowel lichamelijk als 
geestelijk disfunctioneerde en al drie jaar buiten de stad woonde. Ook in dit geval 
keerde de vergadering van kwartiermeesters snel op haar schreden terug. In een pre-
advies dat op dit voorstel werd uitgebracht, stelden de schrijvers, dat de betreffende 
regent op grond van de geldende wetgeving zijn poorterschap en daarmee zijn zetel 
in de Vroedschap had verloren, omdat hij langer dan de wettelijke termijn uitstedig 
was geweest, maar de burgerij moest “om redenen van voorzichtigheid” ervan afzien 
deze regent tot aftreden te dwingen.12 De opstellers van het preadvies gaven daar-
om slechts een aanbeveling om deze zaak onder de aandacht van de overige leden 
van de Vroedschap te brengen, en vervolgens aan dit bestuurscollege zelf de oplos-

9     Dit onderscheid zou pas worden opgeheven door de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919.
10    ‘Verhandeling over hetgeen een Patriot thans moet beoogen’, Bijdragen ter aankweeking van eendracht-, stad- en 
vaderlandliefde, 54-68. De vereisten voor de kiesgerechtigden zijn geformuleerd op bladzijde 63.
11    Het verzoekschrift lag vanaf 26 november 1785 ter tekening in de Doelen. Kolonel Antony Diederik van 
den Santheuvel werd op 3 december 1785 in de Vroedschap gekozen. LC 1785, nr. 145 (5 december); NNJ 20 (1785), 
1591-1592 en 1755; VH, dl. 10, boek 26 (1785), 169-172.
12    De wettelijke termijn bedroeg één jaar en zes weken, tenzij de Leidse burger in ‘gemene landsdienst’ was.
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sing ervan over te laten.13 Beide voorvallen tonen aan dat het toekennen van politieke 
rechten aan personen buiten de kring van regenten een uiterst gevoelig punt was in 
de samenwerking tussen aristocratische en democratische Patriotten. Zelfs de schijn 
van toekenning moest worden vermeden. De aristocratische Patriotten wilden hun 
machtspositie tot iedere prijs behouden. Om deze kwetsbare samenwerking niet ver-
der op het spel te zetten, bonden de democratische Patriotten in. Hun voormannen 
ontzagen zich niet om die politieke verlangens bij hun achterban te onderdrukken.14

De vergadering van kwartiermeesters vertrouwde in de hierboven genoemde situ-
atie op het zelfreinigend vermogen van de Vroedschap, maar dit vermogen is nooit 

13    ‘Voorstel ten einde de geschikste middelen te beraamen, dat één der heeren Veertigen, om aangevoerde 
redenen, van zijn post als Veertig werde verlaaten’ en ‘Praeadvijs op hetzelve voorstel’, Bijdragen ter aankweeking van 
eendracht-, stad- en vaderlandliefde, 44-50. Het ‘Praeadvijs’ is gedateerd 5 januari 1786.
14    Zie voor de verschillende opvattingen over de toekenning van politieke rechten tussen de aristocratische en 
democratische Patriotten hoofdstuk 2.

Afb. 21 A.D. van den  Santheuvel, 
1749-1830. Ets en stippelgravure 
door M. de Sallieth naar een teken-
ing van L. Temminck, 1786. Rijks-
museum Amsterdam, RP-P-1906-
2838.
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erg groot geweest, zoals ook bij de rumoerige gebeurtenissen twee jaar later zou blij-
ken. Verder dan deze twee mislukte collectieve acties, waarmee de patriotse schut-
ters alleen maar hun vingers hadden gebrand, durfde de vergadering van kwartier-
meesters niet te gaan. Deze in de kiem gesmoorde acties laten zien, dat er grenzen 
waren aan de invloed van de door de Patriotten beheerste Schutterij en van de patri-
otse georganiseerde groepen daarbinnen, het vrijkorps daarbij inbegrepen. De Leid-
se Schutterij bleek voor de Patriotten minder geschikt om als uitvalsbasis voor hun 
collectieve acties te dienen. De Patriotten stuitten van meet af aan op weerstand van 
een groot aantal gewone schutters. Dit vloeide onder andere voort uit het karakter 
van de Schutterij als een organisatie die niet op vrijwillige dienstneming, maar op de 
schuttersplicht berustte. Zoals gezegd, waren in beginsel alle weerbare mannen tus-
sen 18 en 60 jaar, welke politieke beginselen zij ook waren toegedaan, schuttersplich-
tig. De schutters dienden daarnaast over een zeker inkomen of een zeker vermogen te 
beschikken, omdat zij zelf hun eigen uitrusting moesten bekostigen. De schutters-
plicht maakte een sluipende vervanging van prinsgezinde door patriotse schutters, 
zoals bij de leidinggevenden, niet mogelijk. De bijna geruisloze patriotse acties bin-
nen de Schutterij liepen begin 1785 dan ook uit op een grote politieke zuivering van 
de gewone schutters onder leiding van een commissie uit het Gerecht, waarbij zoveel 
mogelijk prinsgezinde schutters werden ontslagen.15 Toch gelukte het de Patriotten 
niet om zich van alle prinsgezinde schutters te ontdoen. Ongeveer anderhalf jaar la-
ter, tijdens het hoogtepunt van de spanningen tussen beide partijen, waren de Pa-
triotten gedwongen om de Schutterij nogmaals van prinsgezinde elementen te zui-
veren, zoals later zal worden uiteengezet.16 Door de schuttersplicht was het voor hen 
niet mogelijk de toetreding van nieuwe prinsgezinde schutters te verhinderen. An-
derzijds bleef de Vroedschap, waarin de Patriotten in de minderheid waren, de jaren 
1747-1748 indachtig, overgevoelig voor acties van de kant van de Krijgsraad. Het ging 
er steeds meer naar uitzien, dat de Patriotten via de bestaande organisaties niet veel 
verder kwamen. Van de door hen gevormde nieuwe organisatie, het vrijkorps, ging 
slechts een beperkte wervingskracht uit. Zij gingen daarom op zoek naar andere or-
ganisatievormen.

Waaruit bestond het ‘volk achter de kiezers’ of liever gezegd achter de weerbare man-
nen met een zeker inkomen of een zeker vermogen? De overgrote meerderheid van 
de inwoners van Leiden komt eigenlijk alleen maar in beeld bij relletjes, oproer of 
plunderingen. Dit beeld is fragmentarisch en krijgt pas gestalte uit de daarop vol-
gende processen tegen sommige deelnemers, uit de tegen hen gewezen vonnissen 
en uit de tenuitvoerlegging van hun straffen. Een voorbeeld hiervan is Pieternella 
Timmermans, in de volksmond ‘Nelle Potvet’ genaamd. Zij werd evenals broodbak-
ker Adrianus Trago veroordeeld voor deelneming aan het oproer in juni 1784. De 
gerechtelijke stukken geven slechts een zwak beeld van de armoedige omstandig-

15    Zie voor de zuivering van de Schutterij in januari 1785 hoofdstuk 10.
16    LC 1787, nr. 83 (11 juli). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 370-371.
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heden waarin zij leefde. Haar beroep was spinster en daarnaast ventte zij met fruit 
langs de deuren. De kosten van de procedure konden niet op haar worden verhaald 
en zij kreeg een acte van onvermogen.17 Andere bronnen om een beeld te krijgen zijn 
uiterst schaars. De armoede onder het grootste gedeelte van de Leidse bevolking was 
zo alledaags, dat slechts een enkele schrijver, zoals Johannes le Francq van Berkheij, 
hiervoor belangstelling toonde. De Leidse volksjongen, die Berkheij ook was, kende 
de behoeftige omstandigheden waarin de meeste inwoners leefden zeer goed. Hij gaf 
in de discussies met politieke tegenstanders lucht aan zijn grote verontwaardiging 
over de schrijnende armoede en de voortdurende vernederingen waaraan het me-
rendeel van de Leidse bevolking was blootgesteld. Hij reageerde furieus op de stel-
ling, dat het verval van de Leidse textielnijverheid voornamelijk te wijten was aan 
de hoogte van de arbeidslonen. Als de arbeidslonen zogenaamd te hoog waren en 
het verval verder voortging, zo vroeg hij zich af, hoe kwam het dan dat de fabrikeurs 
steeds rijker werden? 18

Johannes le Francq van Berkheij wees de textielfabrikeurs zelf als de voornaam-
ste schuldigen aan. Vermoedelijk waren velen dezelfde mening over de fabrikeurs 
toegedaan.19 Zij en zij alleen waren volgens hem de hoofdverantwoordelijken voor 
het verval van de Leidse textielnijverheid. De fabrikeurs waren eertijds begonnen om 
schaamteloos te knoeien met de herkomst van de Leidse lakens en ander textiel door 
aan buiten de stad geproduceerde stoffen Leidse zegels te hechten en op die wijze dit 
textiel voor een echt Leids kwaliteitsproduct te laten doorgaan. De fabrikeurs begon-
nen tegelijkertijd te beknibbelen op grondstoffen en arbeidslonen. Van toen af aan 
“nam de moedeloosheid toe, op de moedeloosheid volgde armoede, en op de armoe-
de wanhoop, eindelijk Stads totale ruïne”.20 Berkheij zag ook wel dat zowel prinsge-
zinde als patriotse fabrikeurs zich aan deze praktijken schuldig maakten. In het vuur 
van zijn verontwaardiging ontzag hij “niemand, nog van deeze of geene partij, om 
de oorzaaken van verval mijner Vaderstad aan te toonen”.21 Hij prees de heren Van 
Bommel, hoewel Rooms-Katholieken en gematigde Patriotten, omdat zij nimmer 
op het arbeidsloon bezuinigden. Andere fabrikeurs, zoals de met name genoemde 
firma’s Sandra, Clignet en La Pierre, allen Patriotten, nagelde hij aan de schandpaal 
door enkele opmerkelijke staaltjes van het vervalsen van de herkomst van hun tex-
tielproducten uiteen te zetten. Tussen de regels door vermeldde hij nog, dat subsi-

17    Pieternella Timmermans (geboren in 1731), weduwe van Paulus Vindekleet (1729-1781), werd op 23 juli 
1784 veroordeeld tot twee jaar tuchthuis en vier jaar verbanning. ral, 508, ora, nr. 3, Crimineel vonnisboek, nr. 
57, 29-32v. Gerechtsdienaren zetten dit “oproerig vrouwspersoon” twee jaar later onder veel publieke belang-
stelling de stad uit. NNJ 21 (1786), 650.
18    Berkheij, De Leydsche Stedemaegd, nr. 16 en 17.
19    Cosmopoliet (pseudoniem), Tafreel van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak en verlichting in het voormalig gewest van 
Holland aan het einde der agttiende eeuw (Amsterdam 1798), 16-20; R.M. Dekker, ‘Arbeidsconflicten in de Leidse tex-
tielindustrie’, in: H.A. Diederiks, D.J. Noordam & H.D. Tjalsma (red.), Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische 
studies over Leiden in de achttiende eeuw (Hilversum 1985), 69-86. Na 1770 zijn er in Leiden tot 1882 geen collectieve 
acties van textielwerkers meer gevoerd.
20    Berkheij, De Leydsche Stedemaegd, nr. 16, 125.
21    Ibidem, nr. 17, 131.
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dies van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-
pen aan de kledenfabriek van Zaalberg om nieuwe uitvindingen toe te passen, waren 
gekort vanwege de ‘verkeerde partijschap’, dat wil zeggen de prinsgezinde politieke 
voorkeur van de fabrikeur.

Le Francq van Berkheij rekende ook voor hoe fabrikeurs, met name de firma van de 
Patriot Hendrik Jacob Clignet, bijgenaamd de ‘Zwarte’, op de arbeidslonen bezui-
nigden en welke kunstgrepen zij daarbij toepasten om zo het bespaarde loon in hun 
eigen zak te kunnen steken. De meeste laken-, grein- en dekenfabrikeurs stonden 
vanwege het afknijpen van de loonkosten al slecht bekend, maar de ergste beknib-
belaars waren de rokjesfabrikeurs.22 Van het armzalige loon dat zij aan de rokjesspin-
ners en -spinsters uitbetaalden, haalden zij eerst nog de huur van het spinnewiel, 
van de haspel en van andere werktuigen af, zodat er voor hun arbeiders nauwelijks 
nog iets over bleef. Berkheij sprak zonder omhaal van woorden over bloedknijpers, 
bloedgeld en loondieverij. Dit waren niet de enige misstanden. Enkele fabrikeurs en 
meesterknechts exploiteerden winkels, waarin zij kruidenierswaren, koffie en thee 
verkochten. Zij verplichtten hun arbeiders om in deze winkels te kopen, desnoods 
op de pof. Anderen hielden stille pandjeshuizen. De kwalijkste vorm van gedwongen 
winkelnering was de verplichte aankoop van stoffen waarmee de fabrikeur was blij-
ven zitten. Sommige lakenfabrikeurs dwongen hun arbeiders om oude voorraden la-
ken af te nemen, volgens Berkheij meestal “verlegen lappen”, en verrekenden dat met 
het schamele arbeidsloon. De arbeiders hadden weliswaar geen behoefte aan laken, 
een luxeartikel, maar dat interesseerde de fabrikeurs in het geheel niet. Sommige de-
kenfabrikeurs maakten het op dit punt nog bonter. Zij ruilden hun oude voorraden 
met andere fabrikeurs die met andere soorten onverkoopbare textielproducten wa-
ren blijven zitten en verplichtten vervolgens hun arbeiders om deze te kopen. Op 
deze manier sneed voor de fabrikeurs het mes aan twee kanten. Zij konden op de 
loonkosten besparen en raakten tegelijkertijd hun onverkoopbare voorraden kwijt.23

De meerderheid van de bevolking van Leiden leidde een armoedig en uitzichtloos 
bestaan en had de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. Dat kostte 
zoveel tijd en inspanning, dat er voor andere zaken weinig ruimte overbleef. De con-
flicten tussen de Patriotten en de Prinsgezinden gingen daardoor grotendeels aan 
hen voorbij, behalve als er relletjes, oproer en plunderingen plaatsvonden. Voor het 
‘muitziek’ en ‘plunderziek’ grauw waren de gegoede burgers, om het even prinsge-
zind of patriots, het meest bevreesd, zoals wij hebben gezien. Het leek erop, dat voor-
al burgers met een voorraad levens- of genotmiddelen in hun bedrijf het grootste ri-
sico liepen. Bij het oproer in juni 1784 werd de menigte ongetwijfeld aangetrokken 
door de ‘koek’ van banketbakker Kleuters aan de Hogewoerd en het ‘zoopje’ van je-
neverstoker Hartevelt aan de Langegracht. De partijen beschuldigden elkaar over en 
weer, dat zij de lagere stedelijke bevolkingsgroepen voor hun politieke doeleinden 

22    Deze fabrikeurs lieten rokjesgoed vervaardigen, een bepaalde stof waarvan waarschijnlijk vrouwenrokken 
werden gemaakt. WNT, dl. 13 (’s-Gravenhage-Leiden 1924), 902.
23    Berkheij, De Leydsche Stedemaegd, nr. 17, 131.
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trachtten te gebruiken. De Patriotten betichtten de Prinsgezinden ervan, dat zij het 
gepeupel aanzetten tot oproer en plundering om hun politieke streven te dwarsbo-
men. De Prinsgezinden, op hun beurt, beschuldigden de Patriotten en vooral de fa-
brikeurs onder hen, dat zij ongeoorloofde dwang op hun arbeiders uitoefenden om 
verzoekschriften met een patriotse politieke strekking te ondertekenen.

Een handtekening meer of minder zal niet zoveel hebben uitgemaakt. Gijsbert Ka-
rel van Hogendorp stelde vast, terugblikkend op de acties in de jaren 1786 en 1787: 
“Een karakteristieke trek van die tijden was de onverschilligheid der grote menigte. 
De grote menigte zat volkomen stil en zag toe.” Hij berekende dat er in Rotterdam 
op een bevolking van ongeveer 60.000 inwoners slechts ongeveer 1200 Patriotten en 
1800 Prinsgezinden metterdaad bij de politieke conflicten waren betrokken.24 Van 
Hogendorp baseerde zich hierbij op het aantal leden van de beide sociëteiten in Rot-
terdam, de patriotse en de prinsgezinde. In Leiden waren op een bevolking van on-
geveer 33.000 inwoners zo’n 1.000 Patriotten actief. Het kwam er voor ieder van deze 
steden op neer, dat de patriotse aanhang niet meer dan ongeveer 2% tot 3% van de to-
tale bevolking bedroeg. Niettemin was tot dan toe nog nooit een zo groot gedeelte 
van de bevolking van de Republiek politiek actief geweest. Het aantal actieve Patriot-
ten in Leiden valt min of meer af te lezen uit de bijna 950 handtekeningen onder het 
verzoekschrift om geen troepen naar Amersfoort te sturen die door de provincie Hol-
land werden betaald.25 Het verzoekschrift tegen de geheimhouding van de beraad-
slagingen in de Vroedschap werd door bijna vierhonderd mannen ondertekend.26 Bij 
dit laatste verzoekschrift moet wel in aanmerking worden genomen, dat de voor-
bereidingstijd voor de actie vrij kort was. Het aantal exercerende leden van het vrij-
korps bleef eveneens beneden de vierhonderd man steken. Het aantal honoraire le-
den, ruim vierhonderd man, groeide nauwelijks. Het studentenvrijkorps telde nog 
geen honderd leden, waarvan de samenstelling nogal wisselde door het grote verloop 
onder de studenten. De collectieve acties om verzoekschriften op te stellen en te laten 
ondertekenen kostten steeds veel tijd en inspanning. Het viel de leiders van de Patri-
otten niet mee om iedere keer weer hun aanhang te mobiliseren ten einde een ver-
zoekschrift over een actuele kwestie te laten tekenen. De Patriotten bedachten daar-
om een andere constructie om hun aanhang in beweging te krijgen. Deze constructie 
zal nog worden uiteengezet.

Inmiddels was er buiten Leiden de nodige beroering ontstaan. Er waren geruchten 
dat de stadhouderlijke troepen na in Amersfoort vreedzaam te zijn binnengemar-

24    G.K. van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, dl. 2 (’s-Gravenhage 1866), 252. H.Th. Colenbrander, De patriot-
tentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 2 (’s-Gravenhage 1898), 292. Van Hogendorp gaf deze terugblik 
in 1830.
25    Verzoekschrift aan de Vroedschap van Leiden, augustus 1785. ral, 501A, nr. 515, Vroedschapsboek 1784-
1786, bijlagen. Idem in: LC 1785, nr. 101 (24 augustus); NNJ 20 (1785), 1004-1006; VH, dl. 11, boek 29 (1785), 84-85. 
Zie verder hoofdstuk 4.1.
26    Verzoekschrift, 10 november 1785. ral, 501A, nr 515, Vroedschapsboek 1784-1786, bijl. nr. 3. Idem in: Histo-
risch verhaal van het gepasseerde te Leyden (Knuttel 21414), 24-25. Zie verder hoofdstuk 10.
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cheerd nu ook Wijk bij Duurstede probeerden te bezetten. De stad Utrecht, die zich 
tot een bolwerk van de democratische Patriotten had ontwikkeld, zou op deze ma-
nier van de oostelijke kant worden ingesloten en daarna het volgende doelwit van 
militaire acties kunnen zijn.27 Het ‘dreigend onweder’ kwam langzamerhand dich-
terbij. Er hing in het vroege voorjaar van 1786 een confrontatie in de lucht tussen 
prinsgezinde troepen enerzijds en opgetrommelde patriotse vrijwilligers anderzijds. 
Het politieke conflict dreigde uit te groeien tot een burgeroorlog. Zover kwam het 
nog niet, maar er kwamen wel troepenbewegingen op gang.28 De inwoners van Wijk 
bij Duurstede bereidden zich al voor op een inundatie rondom de stad en een lang-
durig beleg. Vrijwillige manschappen en oorlogsmaterieel werden van elders aange-
voerd, want deze kleine stad zelf kon niet meer dan ongeveer honderd gewapende 
mannen op de been brengen.29 De Patriotten in Utrecht voelden zich eveneens be-
dreigd en ook naar deze stad bleven vrijwilligers komen. In Utrecht hadden de Patri-
otten met hun collectieve acties voor een nieuw stedelijk reglement in democratisch-
patriotse geest ogenschijnlijk een succes behaald. Onder druk van de schutterij, die 
het Utrechtse stadhuis tijdens de beraadslagingen had ingesloten, besloot de vroed-
schap dit nieuwe reglement goed te keuren, te publiceren en uiterlijk na drie maan-
den te bekrachtigen en in te voeren. Alom in de Republiek volgden de democratische 
Patriotten met grote belangstelling de ontwikkelingen in Utrecht. Het leek er even 
op, dat de Utrechtse Patriotten een aanzet tot veranderingen in de bestuursvorm van 
de stad en wellicht, naar hun voorbeeld, ook in de bestuursvorm van andere steden 
in de Republiek zouden geven. De Utrechtse vroedschap kwam echter op haar afge-
dwongen schreden terug en verklaarde, enkele weken voordat het nieuwe reglement 
op uiterlijk 20 maart 1786 zou worden bekrachtigd en ingevoerd, het goedkeurings-
besluit van nul en generlei waarde.30

De eerste reactie van de Leidse Patriotten op de gebeurtenissen in de stad en de 
provincie Utrecht was het indienen van verzoekschriften. De vrijwel volledig door 
de Patriotten beheerste Krijgsraad overhandigde met de hartelijke instemming van 
de vergadering van onderofficieren en van de vergadering van kwartiermeesters als 
eerste een verzoekschrift aan de Burgemeesters en de Vroedschap. Hierin verzoch-
ten zij het stadsbestuur om aan de Leidse afvaardiging in de Staten van Holland op 

27    Zie over de Patriotten in Utrecht: N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 
1750-1900 (Amsterdam 2004), 223-253.
28    De kosten van het beroepsleger van de Republiek werden omgeslagen over de afzonderlijke provincies. 
Elke provincie bekostigde een aantal regimenten of delen daarvan. De door een provincie betaalde troepen wa-
ren meestal niet op het eigen grondgebied gelegerd. De troepen van Holland bijvoorbeeld lagen voornamelijk 
in de Generaliteitslanden. Op grond van dit zogenoemde repartitiestelsel meende iedere provincie een zekere 
zeggenschap te hebben over haar ‘eigen’ legeronderdelen. Vanaf 1786 gebruikten zowel Patriotten als Prinsge-
zinden dit stelsel om ‘eigen’ troepen naar het grondgebied van de ‘eigen’ provincie te dirigeren. H.L. Zwitser, 
‘De militaire dimensie van de Patriottenbeweging’, in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt & N.C.F. van Sas, Voor 
Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de Patriotten (Amsterdam 1987), 39-41.
29    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 2, 220-221. 
30    Besluit van de Vroedschap van Utrecht, 20 december 1785. LC 1785, nr. 153 (23 december). Besluit tot vernie-
tiging hiervan, 6 maart 1786. LC 1786, nr. 30 (10 maart). I. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de 
politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht (Amsterdam 1950), 239-245.
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te dragen in deze vergadering erop aan te dringen, dat er geen troepen die middels 
het omslagstelsel door Holland werden betaald, tegen de burgerij van Utrecht en die 
van Wijk bij Duurstede zouden worden ingezet.31 Een afvaardiging uit de Krijgsraad 
bracht het verzoek aan de Burgemeesters over, die het ‘gratieuselijk’ in ontvangst na-
men en beloofden het ter bespreking aan de Vroedschap voor te leggen.32 Een dag la-
ter presenteerde het vrijkorps een verzoekschrift met dezelfde inhoud, zij het in wat 
hoogdravender bewoordingen, aan het stadsbestuur. Een delegatie van het vrijkorps, 
aangevoerd door Pieter Vreede, zei te zijn “gelast van enige honderd burgers en wel-
denkende ingezetenen van deze stad,” allen lid van het korps. Het aantal exerceren-
de en honoraire leden was alles bij elkaar genomen nog geen achthonderd, zoals wij 
hebben gezien, maar deze bescheiden mankracht stond het voortdurend ontplooien 
van verschillende activiteiten niet in de weg. De Burgemeesters namen ook dit ver-
zoekschrift in ontvangst met de belofte het aan de Vroedschap voor te leggen.33 Beide 
verzoekschriften hadden het beoogde effect. De Vroedschap gaf aan de afvaardiging 
van Leiden de verzochte opdracht. De stad Leiden stond hierin niet alleen. De afvaar-
digingen van Dordrecht, Delft en Amsterdam drongen eveneens hierop aan. De Sta-
ten van Holland verboden daarop meteen de door hen betaalde troepen tegen de in-
woners van Utrecht en Wijk bij Duurstede in te zetten.34

In de Krijgsraad hadden de Patriotten de overhand, in de Vroedschap vormden zij 
een minderheid, maar deze minderheid vormde geen hecht politiek blok. Dit werd 
nog eens pijnlijk duidelijk bij de behandeling van een verzoekschrift van een van de 
kapiteins van de Schutterij, Dirk Wormer. Hij was gedurende één jaar waarnemend 
pensionaris van Purmerend geweest. Volgens de meerderheid van de Vroedschap had 
hij hiermee zijn poorterschap van Leiden verloren en daarmee zijn functie als kapi-
tein.35 Voor Wormer had dit als gevolg, dat zijn carrière in Leiden voorlopig was ge-
blokkeerd en zijn kansen om hogerop te komen misschien voorgoed waren verkeken. 
Een minderheid van tien leden, waaronder bekende Patriotten als F.G. Blok en A.D. 
van den Santheuvel, was het daar niet mee eens. Andere patriotse leden sloten zich 
echter niet bij hun politieke vrienden aan. De tien leden betoogden dat de wettelij-
ke termijn voor het verval van het poorterschap bij uitstedigheid niet was overschre-
den.36 Het was bovendien voor iedereen duidelijk geweest, dat Wormer na afloop van 

31    Verzoekschrift van de Krijgsraad aan de Burgemeesters en de Vroedschap van Leiden, 13 maart 1786. ral, 
501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters, 1785-1788, bijlage 16. Idem in: LC 1786, nr. 32 (15 maart); NNJ 21 
(1786), 203.
32    ral, 543a, nr. 26, Notulen van het bestuur van de schutterij, 1784-1786, 116v.; ral, 501A, nr. 230, Notulboek 
van Burgemeesters, 1785-1788, 13v. 
33    Verzoekschrift van de Sociëteit van Wapenhandel ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ aan de Burgemeesters en de 
Vroedschap van Leiden, 14 maart 1786. ral, 501, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters, 1785-1788, bijlage 17. 
Idem in: LC 1786, nr. 32 (15 maart); NNJ 21 (1786), 203.
34    Besluit van de Staten van Holland, 16 maart 1786. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 2, 217, 221.
35    Besluit van de Vroedschap, 6 maart 1786. ral, 501A, nr. 515, Vroedschapsboek 1784-1786, ongenummerd. 
Dirk Wormer (1756-1818) was sinds 1778 advocaat te Leiden en sinds 1780 kapitein van de Schutterij. Tussen 
april 1784 en april 1785 was hij waarnemend pensionaris van Purmerend.
36    De wettelijke termijn bedroeg één jaar en zes weken. Hij was één jaar en negen dagen afwezig geweest.
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dat jaar weer naar Leiden zou terugkeren. Hij had zijn huis in Leiden aangehouden, 
de stedelijke belastingen betaald en ook aan andere verplichtingen voldaan. In plaats 
van het schrijven van ‘aantekeningen’ en ‘contra-aantekeningen’, zoals dat bij vori-
ge gelegenheden gebruikelijk was, verzochten de tien aan de Staten van Holland om 
het besluit van de Vroedschap van Leiden te vernietigen.37 De verhoudingen binnen 
de Vroedschap werden er niet beter op toen de meerderheid van de Vroedschap deze 
handelwijze als ongegrond en onrechtmatig afkeurde. De leden van de meerderheid 
wendden zich eveneens tot de Staten van Holland en betoogden onder andere, dat 
het hier om een wettig genomen besluit ging. Zij vroegen zich af hoe een stad nog te 
besturen viel, als ieder genomen besluit waarmee een minderheid in de vroedschap 
het niet eens was ter vernietiging aan de Staten kon worden voorgedragen.38

In een sfeer van verhoogde mobilisering die langzamerhand overging in milita-
risering probeerde het studentenvrijkorps ‘Pro Pallade et Libertate’ in mei 1786 als-
nog gedaan te krijgen, dat dit vrijkorps “met gesloten gelederen, slaande trom en 
vliegende vaandels” van zijn vergaderplaats naar het exercitieterrein en terug door 
de stad mocht marcheren. De studenten richtten zich eerst met een verzoekschrift 
tot de Rector en de Senaat van de Academie waarin zij hiervoor om toestemming 
vroegen, maar deze instanties verklaarden zich onbevoegd.39 Vervolgens wendden 
zij zich tot het stadsbestuur, maar dat schoof een beslissing over dit verzoek voor 
zich uit. Eveneens in mei 1786 kwam in Leiden de Vergadering van afgevaardigden 
van de gewapende burgerkorpsen binnen de provincie Holland bijeen, dezelfde ver-
gadering die in oktober van het jaar daarvoor het ‘Leids Ontwerp’ had aangenomen. 
De afgevaardigden van deze bijeenkomst lieten het bij het zenden van brieven aan 
hun politieke vrienden en wapenbroeders in de steden Utrecht en Wijk bij Duur-
stede om hun standpunten te ondersteunen en hen te bemoedigen.40 De afgevaar-
digden van diezelfde Vergadering, die een maand later, in juni 1786, nogmaals in 
Leiden bijeenkwamen, sloegen een heel andere toon aan. Zij besloten het niet bij 
schriftelijke steunbetuigingen te laten, maar hen metterdaad te gaan bijstaan. De 
Krijgsraad en het bestuur van het vrijkorps benoemden een commissie die geld zou 
gaan inzamelen om de bedreigde Patriotten in Wijk bij Duurstede te steunen. In 
andere steden in Holland, onder andere in Amsterdam en Rotterdam, werden even-
eens dergelijke commissies opgericht. Vrij snel hierna richtten de Patriotten een 
overkoepelend Nationaal Fonds op onder de zinspreuk ‘Tot onderstand en ter be-
vordering van de gewichtigste belangen des Vaderlandschen Volks’, waarin zij de 

37    Berigt van Burgemeesteren en Vroedschappen der stad Leyden op het versoek van tien Vroedschappen om annullatie der Vroed-
schaps-Resolutie waar by Mr. Dirk Wormer bevoorens Pensionaris van Purmerende van het poorterschap van Leyden is vervallen (z.p. 
[1786]) (ral, lb 1084).
38    Missive van eenige leeden der Vroedschap der stad Leyden, tot een ampele deductie in de zaak van Mr. D. Wormer (z.p. [1787]) 
(ral, lb 1103). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 365.
39    Verzoekschrift van 6 mei 1786 en onbevoegdverklaring van 9 mei 1786. P.C. Molhuysen (ed.), Bronnen tot de 
geschiedenis der Leidsche Universiteit, dl. 6 (’s-Gravenhage 1923), 284-285; LC 1786, nr. 58 (15 mei); NNJ 21 (1786), 455; VH, 
dl. 12, boek 32 (1786), 77-78. W. Otterspeer, De werken van de wetenschap. De Leidse Universiteit, 1776-1876 (Amsterdam 
2005), 68-70; W.A. Fasel, ‘Een studentengenootschap in de Patriottentijd’, LJ 45 (1953), 130-131.
40    NNJ 21 (1786), 456. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 2, 220, noot 2.
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hulpbronnen ter ondersteuning van hun mobilisering onderbrachten en centrali-
seerden.41 De leden van de Vroedschap F.G. Blok en Daniël M.G. Heldewier en de 
textielfabrikeur Pieter Vreede, namen zitting in het bestuur van de Leidse afdeling.42

De bezetting van de Gelderse stadjes Hattem en Elburg door de stadhouderlijke 
troepen zette begin september 1786 heel wat in beweging. De patriotse leiders zagen 
wel in, dat de vrijkorpsen die in de beide plaatsen waren gelegerd voor de beroepsmi-
litairen geen partij waren. Zij hadden, zodra zij van de voorgenomen operatie lucht 
kregen, aan hun aanhangers de raad gegeven om de beide plaatsen te ontruimen. Die 
raad werd opgevolgd. De Patriotten vluchtten en vele inwoners met hen. De stad-
houderlijke troepen trokken ongehinderd de grotendeels verlaten stadjes binnen. In 
Hattem sloegen de militairen aan het plunderen, maar dit werd door hun officieren 
snel de kop ingedrukt.43 Voor de gevluchte inwoners van Hattem en Elburg organi-
seerden de Patriotten in Leiden, evenals in andere steden, een collecte. Het publiek 
kon zijn bijdragen in de Burcht in een gesloten bus deponeren.44 De afgevaardigden 
van de Vergadering van vrijkorpsen in Holland, terzelfder tijd in Leiden bijeen, kwa-
men woorden tekort om van hun verontwaardiging over de bezetting blijk te geven. 
Zij richtten zich met een felle aanklacht tegen Prins Willem v en boden de Staten van 
Holland hun steun aan tegen zijn agressieve plannen. Zij verzochten de Staten om 
de Prins aan zijn ‘plicht’ te houden.45 Diezelfde vergadering besloot een Commissie 
van Defensie van negen leden in te stellen en deze in Woerden te vestigen. Uit Leiden 
namen hierin Daniël M.G. Heldewier en Pieter Vreede zitting. De Commissie had de 
opdracht om in geval van nood zo snel mogelijk de vrijkorpsen van Holland op de 
been te brengen om de provincie Holland te verdedigen en kreeg daartoe de beschik-
king over de helft van de middelen van het Nationaal Fonds.46 Vrijwilligers uit Leiden 
trokken vanaf de Hogewoerdse Poort onder luide toejuichingen van de Patriotten 
naar Utrecht. Een comité onder leiding van het vroedschapslid F.G. Blok verzamelde 
een groep weesjongens die eveneens daarvandaan met de trekschuit naar Utrecht af-
voer om te helpen bij de verdediging van die stad.47 In totaal vertrokken begin sep-
tember ongeveer 165 vrijwilligers naar Utrecht.48

41    Ch. Tilly, From mobilization to revolution (Reading, Mass. etc. 1978), 7-8, 54, 69-73.
42    LC 1786, nr. 75 (23 juni); nr. 78 (30 juni); nr. 109 (11 september); NNJ 21 (1786), 562-563. Blok, Geschiedenis 
(Leiden), dl. 3, 367.
43    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 82-84.
44    LC 1786, nr. 113, 117 (20, 29 september).
45    ral, 543a, nr. 26, Notulen van het bestuur van de schutterij, 1784-1786, ingevoegd tussen 16v. en 17. Idem 
in: Adres aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland door de Provintiale Vergadering van schutteryen 
en gewapende burger-corpsen, te Leyden gehouden den 6. September 1786 (z.p. [1786]) (Knuttel 21269).
46    NNJ 21 (1786), 1106-1108; VH, dl. 11, boek 30 (1786), 202-203. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 86-87. Blok, 
Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 366.
47    C. van Hoogeveen, Zang by het uittrekken eeniger leden der Sociëteit van Wapenhandel te Leyden tot bescherming der belaegde 
stad Utrecht (Leiden 1786); Beschrijving der plechtige uittocht van Leydens weezen naer Utrecht, op den 6. October 1786 (Leiden 
1786) (Knuttel 21416).
48    ral, 543a, nr. 26, Notulen van het bestuur van de Schutterij, 1784-1786, ingevoegd tussen 16v. en 17. Zie 
ook: Naamlijst van de heeren officieren, onder-officieren en schutters van de onderscheiden detachementen, zo als dezelve zedert den 5. 
September 1786 te Utrecht ter adsistentie zyn ingerukt (Utrecht-Bodegraven 1786) (Knuttel 21445).
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In het kielzog van de mobilisering van het vrijkorps en het patriotse gedeelte van 
de Schutterij gaf het stadsbestuur begin oktober 1786 uiteindelijk toestemming aan 
het studentenvrijkorps ‘Pro Pallade et Libertate’ om in gesloten gelederen, met vlie-
gend vaandel en slaande trom door de stad te marcheren. Er waren wel enkele stren-
ge voorwaarden aan verbonden. De studenten mochten alleen langs een vastgestel-
de route van de Stadstimmerwerf naar het exercitieveld buiten de Witte Poort in het 
gelid optrekken, zodat zij gezamenlijk slechts een korte afstand binnen de stad zou-
den afleggen. De leden dienden eerst naar het stadhuis te komen om daar bij een 
van de burgemeesters een eed van gehoorzaamheid aan het stadsbestuur af te leg-
gen. Ieder nieuw aangenomen lid moest voortaan eveneens deze eed doen. Het be-
stuur van het studentenvrijkorps was verplicht om de ledenlijst op het stadhuis in te 
leveren en iedere wijziging in het ledenbestand door te geven. Alle leden verplicht-
ten zich om alleen de bevelen van het stadsbestuur op te volgen, waarmee zij in feite 
afstand deden van hun academische vrijheid. Het studentenvrijkorps verloor door 
de aanvaarding van deze voorwaarden zijn zelfstandigheid en stelde zich volledig in 
dienst van de stad. Sommige leden waren het met deze gang van zaken niet eens en 
verlieten het gezelschap. Het Besluit van de Staten van Holland om de vrijkorpsen 
en schutterijen in de provincie in bescherming te nemen zorgde daarentegen voor 
de aanmelding van veel nieuwe leden.49 Om de nieuwe verhoudingen te bevestigen 
en tegelijkertijd als genootschap in de openbaarheid te treden, nam het studenten-
vrijkorps, samen met het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’, deel aan een grote 
parade die half oktober 1786 plaatsvond. De leden defileerden op de Breestraat langs 
het stadhuis waarvoor het stadsbestuur stond opgesteld. Rector en Senaat van de 
Academie waren afwezig. Zij hadden voor de uitnodiging voor deze manifestatie be-
dankt. De drie professoren die wel aanwezig waren, verklaarden uitdrukkelijk, dat 
zij niet in hun functie als hoogleraar, maar als particulier persoon het défilé wens-
ten bij te wonen.50

De tegenpartij zat ook niet stil, maar het was voor buitenstaanders moeilijk te ach-
terhalen wat de Prinsgezinden precies in hun schild voerden. Troepenbewegingen in 
de omgeving van Leiden hadden tot gevolg, dat begin september bij de Witte Poort 
een regiment onder bevel van Hendrik Pallardy aankwam, dat vanuit Den Briel en 
omliggende plaatsen naar Woerden was gestuurd. Het stadsbestuur had uit voor-
zorg de Witte Poort laten sluiten en hield ook de Koepoort en de Hogewoerdse Poort 
stevig dicht, zodat geen enkele soldaat de stad in kon en omgekeerd geen Prinsge-
zinden met leden van het regiment in contact konden komen. Het gehele regiment 
moest door deze afgrendeling van de poorten rondom de stad langs de buitensin-
gels marcheren. Even dreigde het uit de hand te lopen toen een soldaat net buiten 
de stadswal bij de Hogewoerdse Poort, waar de soldaten op voor hen gereed liggende 

49    Besluit van de Staten van Holland, 7 september 1786, NNJ 21 (1786), 1042-1044.
50    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters, 1785-1788, 31v., bijlage 44. NNJ 21 (1786), 1303-1307; VH, 
dl. 12, boek 32 (1786), 78-79. Fasel, ‘Een studentengenootschap in de Patriottentijd’, 131-132; Otterspeer, Werken 
van de wetenschap, 68-70. De toestemming werd verleend op 9 oktober 1786. De eerste plechtige eedaflegging met 
de daaropvolgende parade vonden plaats op 14 oktober 1786.
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trekschuiten overstapten, “Oranje Boven” begon te schreeuwen. Hij werd door om-
standers in de kraag gevat, in de poort vastgezet, vervolgens naar het Stadhuis ge-
bracht en daarna in het Gravensteen opgesloten. Deze oranjekreet kwam hem op één 
jaar tuchthuisstraf te staan.51 Het Leidse stadsbestuur, indachtig het oproer van twee 
jaar eerder, lette op iedere uiting van prinsgezindheid, zelfs de meest onschuldige, 
en strafte die ongenadig af. De autoriteiten waren er, zoals we hebben gezien, op ge-
spitst om achter het functioneren van prinsgezinde netwerken te komen. Het lukte 
de Prinsgezinden dan ook niet om een organisatie van enige betekenis op te bouwen, 
hulpbronnen te verzamelen en hun aanhangers te mobiliseren. Een van de oorzaken 
daarvan was de repressie van de kant van de overheid, die met een beroep op het eer-
dergenoemde Besluit van de Staten van Holland niet alleen weigerde om prinsge-
zinde wapengenootschappen in bescherming te nemen, maar ook de oprichting van 
deze genootschappen met kracht onderdrukte.

Veel meer dan enkele incidentele veroordelingen wegens openlijke blijken van 
oranjeliefde, hoe ingetogen ook, zijn er in de schriftelijke bronnen niet terug te vin-
den. Een voorbeeld van een incident waarbij de stedelijke overheid hard ingreep, is 
de veroordeling van de herbergier Lodewijk Rijkewaard, die volgens de aanklacht een 
oranje das had gedragen. De Schepenbank veroordeelde hem uiteindelijk tot één jaar 
gevangenisstraf met daarbij aansluitend twee jaar verbanning.52 Het was voor de ste-
delijke autoriteiten moeilijker vat te krijgen op anonieme Oranjepamfletten dan op 
de hiervoor genoemde openlijke betuigingen van Oranjeliefde. Anonieme pamflet-
ten met een prinsgezinde inhoud bleven verschijnen. In deze pamfletten beklaag-
den de schrijvers zich, dat de overheid Patriotten en Prinsgezinden ongelijk behan-
delde. Patriotten konden hun gang gaan, terwijl de machthebbers de Prinsgezinden 
zo veel mogelijk klein hielden en onderdrukten. Om de pamfletten voor de stad- en 
tijdgenoten aantrekkelijker te maken schuwden de schrijvers de ‘couleur locale’ en 
de persoonlijke aanval niet. Een voorbeeld is het pamflet Kootje en Kaatje, waarin de 
anonieme schrijver, naar later bleek Johannes le Francq van Berkheij, twee bekende 
beeldjes, een weesjongen en een weesmeisje, ten tonele voerde. Hij liet hen de Leid-
se Patriotten op de hak nemen in de destijds populaire vorm van een samenspraak. 
Zij beleden elkaar openlijk hun vurige oranjeliefde en beklaagden zich erover dat 
Oranje een verboden kleur en het Wilhelmus een verboden lied in hun stad waren 
geworden. De Patriotten werden betiteld als “vuil gespuis”, dat er alleen maar op uit 
was om tweedracht te zaaien. Het gebouw van de patriottensociëteit kreeg van hen 
de naam “muiters-konijnenhol”. De vader van het weeshuis, de in Leiden beruchte 
Patriot Adriaan Kester, kreeg er ook van langs. Kaatje maakte zich vrolijk, dat hij, die 
oude snoeper, haar alleen maar in de stenen billen kon knijpen.53

51    NNJ 21 (1786), 1095. Vonnis van Jan Bastiaan Liesman (geboren in 1764), soldaat, 19 december 1786. ral, 508, 
ora, nr. 3, Crimineel vonnisboek, nr. 58, 38. Hendrik Pallardy voerde het bevel over het regiment Nationalen 
nummer 5.
52    Vonnissen van 3 en 20 juli 1786, ral, ora, nr. 3, Crimineel vonnisboek, nr. 58, 24 en 36. NNJ 21 (1786), 649. 
Lodewijk Andrieszn. Rijkewaard (geboren in 1760) was tevens houtkoper.
53    J. le Francq van Berkheij, Kootje en Kaatje, weesjes Nieuwe-jaarslied en saamenspraak (z.p. 1786) (Knuttel 21417). De  
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De Patriotten zonnen intussen op middelen om hun aantrekkingskracht te vergro-
ten en hun organisatie te versterken. Het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ was 
tot nu toe hun enige nieuwe volledig patriotse organisatie geweest, maar, zoals ge-
zegd, nam het aantal leden nauwelijks toe. Blijkbaar was de aantrekkingskracht van 
de ‘militaire tak’ niet sterk genoeg meer. Daarom besloten zij een ‘burgerlijke tak’ op 
te richten in de vorm van een ‘burger-sociëteit’. Het verschijnsel ‘sociëteit’ was, zoals 
wij al hebben gezien, niet nieuw in Leiden. Al in de zeventiende eeuw kwamen man-
nen uit de betere standen in zogenoemde ‘colleges’ bijeen voor een ongedwongen 
omgang met elkaar. Later huurden sommige colleges een kamer in een herberg, lo-
gement of koffiehuis en richtten deze naar eigen behoeften in. Hier kwamen beslo-
ten gezelschappen bijeen om te praten over politiek, literatuur en de dingen van de 
dag. Wanneer de leden zich wilden ontspannen, dan konden zij zich daar overgeven 
aan schaak-, kaart- of dobbelspel. In deze collegekamers lagen kranten, pamfletten 
en ander drukwerk voor de leden ter lezing. Uit deze besloten colleges ontstonden in 
de 18e eeuw de sociëteiten. In Leiden werd in 1768 de sociëteit ‘Amicitia’, opgericht, 
die overigens nog altijd bestaat. In de loop van de tijd veranderde deze sociëteit in een 
genootschap van deftige burgers en kreeg daardoor een enigszins elitair karakter.54 
Ook het vrijkorps had een sociëteitskamer, die werd gehuurd in herberg ‘De Pauw’ 
bij kastelein Frederik Degenhardt. Een patriots bezoeker was vol lof over de opzet 
van de sociëteit en schreef: “Hier komt de aanzienlijkste uit de stad tesamen met de 
ambachtsman (…). Hier moeten de (…) vrije burgers gevormd worden, daar de gerin-
ge werkman uit het dampig bierhuis of kroeg gelokt wordt, waarin hij niemand aan-
treft die zijn verstand of hart kan verbeteren om hier te worden ingeleid in een kring 
waarin hij niet weinig aanzienlijke en kundige mannen aantreft”.55

Blijkbaar was er ook behoefte aan een patriotse sociëteit voor aanhangers die geen 
lid van het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ waren of wilden worden. Als eer-
ste richtten de Patriotten de ‘Vaderlandsche Burgersociëteit’ op. De initiatiefnemers 
van deze sociëteit deden het op de traditionele manier. Zij huurden een kamer in het 
logement ‘Het Zwijnshoofd’ aan de Marendorpse Achtergracht (nu Van der Werff-
straat), tegenover de Lege Werfsteeg, bij kastelein Albrecht Ernst Dransfeld. Over 
deze sociëteit is niet zoveel bekend. Reglementen, ledenlijsten en dergelijke zijn niet 
overgeleverd. Het enige tot nu toe bekende schriftelijke stuk dat van deze sociëteit 
bewaard is gebleven, is een certificaat van lidmaatschap, uitgereikt aan de patriotse 
kolonel van de Leidse Schutterij Daniël Hendrik Righout, de opvolger van Antony 
Diederik van den Santheuvel.56 Hieruit is ondubbelzinnig het patriotse karakter van 

 
beeldjes van Kootje en Kaatje staan nog steeds boven de poort van het vroegere weeshuis aan de Hooglandse 
Kerkgracht. Adriaan Hendrikszn. Kester (1735-1812) was destijds ‘binnenvader’ van het Weeshuis.
54    P.J. Blok, ‘Amicitia’, LJ 5 (1908), 92-96.
55    ‘Briev van Burgerhart over de opgerigte Vaderlandsche Sociëteit te Leiden voor de leden van ’t Exercitiege-
nootschap (…)’, De Politieke Kruyer, nr. 192 (Amsterdam 1784), 533-535. Van Sas, De metamorfose van Nederland, 199-
200. Het lidmaatschap van deze sociëteit kostte 24 stuivers (f 1,20) per jaar.
56    ral, lb 79025. Hieruit blijkt dat de ‘Vaderlandsche Burgersociëteit’ is opgericht op 1 juli 1786. Daniël Hen-
drik Righout (1741-1787) was sinds 1778 kapitein van de Leidse Schutterij.
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deze sociëteit af te leiden. Het logement ‘Het Zwijnshoofd’ was in de loop van de tijd 
een trefpunt geworden voor de Patriotten. Dit blijkt uit een conflict met prinsgezin-
de bezoekers, die in de late avond van 12 september 1785 het lied met de titel ‘Schop-
pen troef’ aanhieven, dat begon met: “Wij arme Schoppen zijn in druk, Wij worden 
steeds gekweld.” De patriotse bezoekers probeerden de Prinsgezinden, de Schoppen, 
het zingen te beletten. Een fikse vechtpartij tussen beide groepen was hiervan het ge-
volg.57 Er zijn vermoedelijk nog meer patriotse sociëteiten actief geweest, maar hier-
van is geen enkel schriftelijk stuk overgeleverd. Alleen de namen zijn nog bekend, 
zoals het ‘Vaderlandsch Gezelschap’ en de ‘Oude Knegten’.58 De vereniging van poli-
tiek gelijkgezinden in de organisatievorm van een sociëteit vond veel bijval. De op-
richting van een nieuwe patriottensociëteit op een wat andere grondslag deed aan 
het voortbestaan van de eerder of later opgerichte sociëteiten niet veel af. Blijkbaar 
verschilden deze sociëteiten van karakter en sociale samenstelling en trokken zij elk 
een eigen patriots publiek. Het beste bewijs van het succes van deze aanpak was de 
navolging daarvan door de Prinsgezinden met hun Oranjesociëteiten.

De in de herfst van 1786 opgerichte sociëteit onder de zinspreuk ‘Ter bevordering 
van Eendracht’ had een nieuwe opzet. Hier was geen sprake meer van de huur van 
een kamer in een herberg, logement of koffiehuis bij een kastelein. Dertien kapitaal-
krachtige Patriotten legden een fors bedrag op tafel en kochten voor gezamenlijke 
rekening, zonder hypotheek, een huis aan de oostzijde van de Nieuwsteeg, tussen 
de Zonneveldsteeg en het Rapenburg.59 De oprichters vormden een bestuur van ze-
ven commissarissen, waarvan er zes door de leden en één door de gezamenlijke ei-
genaren van het sociëteitsgebouw werden gekozen. In het Reglement zetten de op-
richters hun doeleinden uiteen en verdedigden zij zich tegen de aantijgingen als 
zou het hier om een commerciële en niet om een idealistische organisatie gaan. Het 
Reglement stelde als voornaamste doel van de sociëteit: de vertrouwelijke omgang 
tussen regenten en burgers met elkander.60 In het bestuur namen de leden van de 
Vroedschap Pieter Vromans en F.G. Blok en de textielfabrikeur Jan Pieter Sandra zit-
ting. Van de zeven commissarissen waren er vijf meester in de rechten, één notaris 
en één tabakswinkelier. Men kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat 
deze nieuwe sociëteit, evenals het politiek neutrale ‘Amicitia’, van het begin af een 

57    Zie voor de betekenis ‘Schop’ hoofdstuk 2. Het lied ‘Schoppen troef’ is gepubliceerd in de zangbundel: Van 
den hemel afgebeeden (z.p. [1785]) (Knuttel 21066), 7-8. ral, 508, ora, nr. 38, Notulen van schepenen betreffende 
enige politieke misdrijven. K. Waarmond (pseudoniem), Briev uit Leijden (ral, lb 1059). Berkheij, De Leydsche Stede-
maegd, nr. 12, 92. W.A. Fasel, ‘De ommekeer in Leiden in 1787’, LJ 46 (1954), 137-138.
58    Het bestaan van deze sociëteiten valt af te leiden uit de vertegenwoordigers die zij in 1787 naar Amsterdam 
zonden. Nauwkeurige naamlyst van alle de heeren gedeputeerden van krygsraaden, gewapende genootschappen, geconstitueerden en 
patriottische sociëteiten of corporatiën (z.p. [1787]) (ral lb 64205).
59    ral, 501A, nr. 6614, Bonboek, Zevenhuizen, 50v. Het complex omvatte een huis aan de Nieuwsteeg en vier 
huizen in de Zonneveldsteeg. De aankoopprijs bedroeg f 3.500 in 1786. Na de opheffing van de sociëteit in 1787 
werd het geheel in 1789 voor f 4.000 verkocht. Het complex is in 1807 door de Kruitramp verwoest.
60    Reglement voor de Burger-Sociëteit, ‘Ter bevordering van Eendragt’. Opgericht binnen Leyden, den 1. October 1786 (Leiden 
[1786]) (Knuttel 21415). Het lidmaatschap van deze sociëteit kostte 30 stuivers (f 1,50) per jaar en stond in begin-
sel los van het gewone of honoraire lidmaatschap van het vrijkorps. Vgl. S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politie-
ke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995), 192. Vele, niet alle, Patriotten waren lid van beide organisaties.
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enigszins elitair karakter had, al deden de Patriotten hun best zoveel mogelijk aan-
hangers uit alle lagen van de bevolking erbij te betrekken. De leden hadden een 
grote voorkamer ter beschikking om er met elkaar te converseren en kranten in te 
zien. Hier werden de ernstige politieke zaken van de dag besproken. Een tweede ka-
mer diende meer tot ontspanning. Hierin konden de leden zich wijden aan schaak-, 
kaart- of dobbelspel. De oprichters hadden succes. Er meldden zich ongeveer 345 le-
den aan.61 

De sociëteit ‘Ter bevordering van Eendracht’ aan de Nieuwsteeg ontwikkelde zich 
tot belangrijkste actiecentrum van de Patriotten en tot een knooppunt van hun net-
werken. In het stelsel van patriottensociëteiten vormde deze sociëteit duidelijk het 
middelpunt. Zo waren de Patriotten erin geslaagd hun organisatie te versterken en 
meer aanhangers aan zich te binden. Een zwak punt in hun organisatie waren de po-
litieke acties om hun verzoekschriften door zoveel mogelijk personen te laten on-
dertekenen om daardoor zo krachtig mogelijk hun verzoeken naar voren te brengen. 
Het kostte bij ieder verzoekschrift telkens weer grote inspanningen om veel handte-
keningen bij elkaar te krijgen. Dit bleek weer eens bij het verzoekschrift in de vorm 
van een dankadres aan de Staten van Holland, dat bij de Vaderlandsche Burgerso-
ciëteit in ‘Het Zwijnshoofd’ ter tekening had gelegen. Slechts 140 mannen uit Lei-
den en omgeving hadden het adres ondertekend.62 Hier bracht het voorbeeld van de 
Utrechtse Patriotten uitkomst. Deze hadden al een paar jaar daarvoor, in septem-
ber 1784, vertegenwoordigers of ‘geconstitueerden’ uit hun midden gekozen.63 Zij 
maakten hierbij gebruik van de juridische constructie van de volmacht die no tarieel 
werd vastgelegd. Deze gevolmachtigden, de ‘geconstitueerden’, werden door de vol-
machtgevers, de ‘constituanten’ gemachtigd om op grond van de verleende volmacht 
namens laatstgenoemden op te treden, onder andere bij het ondertekenen van ver-
zoekschriften.64 In Utrecht hadden de Patriotten het voor elkaar gekregen, dat 1215 
constituanten hun volmacht hadden verleend aan 24 geconstitueerden.65 In ande-
re steden, zoals Amersfoort en Rotterdam, hadden de Patriotten, in navolging van 
Utrecht, ook al geconstitueerden gekozen en waren met behulp van deze juridische 
constructie politieke acties gaan voeren.

In Leiden wilden de Patriotten, evenals in Utrecht, 24 geconstitueerden machti-
gen om namens de ondertekenaars van een ‘qualificatie’ in de zin van ‘bevoegdver-
karing’ voortaan verzoekschriften en andere stukken te ondertekenen en die bij de 

61    Naamlijst der leden van de Burger-Sociëteit, ‘Ter bevordering van Eendracht’. Opgericht binnen Leyden den 1. October  MDCCLXXXVI 
(z.p. [1786]) (ral, lb 78976). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 365.
62    Dankadres omtrent de besluiten van de Staten van Holland tot bescherming van hun vrijheden en voor-
rechten, 20 oktober 1786. na, 2.21.057, Collectie Dumont Pigalle, nr. 101. Zie ook: LC 1786, nr. 128 (25 oktober). 
Antwoord van de Staten van Holland, LC 1786, nr. 137 (15 november); NNJ 21 (1786), 1449.
63    Zie voor de begrippen ‘constitueren’, ‘constituant’ en ‘geconstitueerde’: WNT, Aanvullingen, dl. 1 (’s-Graven-
hage 2001), 1381-1386.
64    Zie voor de juridische begrippen ‘volmacht’, ‘volmachtgever’ en ‘gevolmachtigde’: Burgerlijk Wetboek, 
boek 3, art. 60 e.v.; WNT, dl. 22, 1e stuk (Leiden, 1986), 951-960.
65    LC 1784, nr. 136 (12 november). Zie verder het Rapport en de Consideratiën ( Knuttel 20962 en 20962a), van 1 en 
30 september 1784. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie, 198-199. Van Sas, De metamorfose van Nederland, 241.
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bevoegde instanties in te dienen.66 Notaris Josué l’Ange, commissaris van de burger-
sociëteit ‘Ter bevordering van Eendracht’, was bereid om de handtekeningen onder 
de ‘qualificatie’ te legaliseren. De Leydse Courant publiceerde een artikel, waarin deze 
wijze van vertegenwoordiging van de ondertekenaren van verzoekschriften nog eens 
werd aangeprezen.67 Veel patriotse voormannen stonden echter niet te popelen om 
tot geconstitueerde te worden gekozen.68 Tenslotte verklaarden negentien mannen 
zich bereid om als geconstitueerde op te treden. Van een echte keuze tussen verschil-
lende personen was zodoende nog geen sprake.69 De geconstitueerden traden meteen 
na de verlening van de volmachten door de constituanten op als vertegenwoordigers 
bij een aan de Vroedschap van Leiden gericht verzoekschrift. Hierin verzochten zij 
namens de volmachtgevers om aan de afvaardiging van Leiden in de Staten van Hol-
land onder andere op te dragen, dat de vluchtelingen uit Hattem en Elburg de toege-
zegde bescherming zouden krijgen en de gewapende korpsen, die niet door de Staten 
in bescherming waren genomen, dat wil zeggen, de korpsen die niet patriotsgezind 
waren, te vernietigen. De ondertekenaars van de ‘qualificatie’ verklaarden tevens, dat 
zij de geconstitueerden machtigden om “over al hetgeen verder tot herstel van rech-
ten en voorrechten of bevordering van het gemene welzijn van deze stad en burgerij 
nodig zal worden bevonden” te overleggen en daarover discussiepunten op te stel-
len die in de vergadering van constituanten zouden worden behandeld.70 De Patriot-
ten vormden hiermee een politiek lichaam, het College van Geconstitueerden, verder 
kortweg Geconstitueerden genoemd, dat steeds meer als een soort ‘democratische’ 
tegenhanger van de vroedschap ging optreden.

De Patriotten legden deze ‘qualificatie’ op vier plaatsen ter tekening, te weten, in 
de sociëteit ‘Ter bevordering van Eendracht’ aan de Nieuwsteeg, in de Doelen, in de 
sociëteitskamer van het vrijkorps in herberg ‘De Pauw’ en in de sociëteitskamer in lo-
gement het ‘Zwijnshoofd’.71 Uiteindelijk tekenden ruim 700 mannen, ongeveer 600 
bij de eerste ronde en ongeveer 100 bij de tweede. Dit opmerkelijke initiatief trok 
ook de aandacht van Johannes le Francq van Berkheij. Hij publiceerde de namen van 
alle ondertekenaren, gerangschikt naar de lijst van de ‘qualificatie’ die zij hadden ge-
tekend.72 Hij noteerde achter de naam van iedere ondertekenaar, voor zover bekend, 

66    Zie voor het begrip ‘qualificatie’: WNT, dl. 12, 2e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1949), 5042-5045.
67    ‘Bedenkingen van een Leidsch burger’, ondertekend met ‘Civis Leidensis’. LC 1786, nr. 140 (22 november).
68    Uit de aantekeningen van P.A. Dumont Pigalle valt op te maken, dat zestien mannen, waaronder de enige 
drie Rooms-Katholieken, voor de eer hebben bedankt. na, 2.21.057, Collectie Dumont Pigalle, nr. 55, Établisse-
ment et gestion des constitués de Leyde et de la société de Nieuwsteeg en la ville. Hij achtte negentien wel genoeg.
69    Geconstitueerden: Pieter Vreede, Albert van Nievelt, Jan Pieter Sandra, Jan de Kruijff, Jacob Bijleveld, Abra-
ham Jacques la Pierre, Karel de Pecker, Christiaan George Reinhard van Marle, Abraham Seye, Jacob Arnold 
Clignet, Jacob George Hieronymus Hahn, Arend Bernard Swart, Gozewijn Jan Loncq, Paul Philippe du Cloux, 
Willem Jacob van Noort, Nicolaas Bucaille, Johannes Hartevelt, Willem Noodt en Abraham le Poole. LC 1786, nr. 
140 (22 november); NNJ 21 (1786), 1450; VH, dl. 12, boek 32 (1786), 79-80. 
70    Qualificatie van een notabel aantal burgers en inwoonders der stad Leyden, 13 november 1786 (ral, lb 1104). Idem in: LC 
1787, nr. 32 (14 maart); NNJ 21 (1786), 1449-1450.
71    na, 2.21.057, Collectie Dumont Pigalle, nr. 55, Établissement et gestion des constitués de Leyde et de la 
société de Nieuwsteeg en la ville. LC 1786, nr. 142 (27 november).
72    Berkheij, De Leydsche Stedemaegd, nr. 38, 301-312; 314.
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zijn beroep en probeerde er ook achter te komen welke godsdienstige richting hij 
was toegedaan. Vervolgens probeerde hij de gegevens van dit ‘kiezersonderzoek’ te 
analyseren en daarmee prinsgezinde propaganda te bedrijven. Uit zijn cijfers blijkt 
wel duidelijk, dat de aanhangers van de heersende kerk in de minderheid waren en 
dat een groot aantal Rooms-Katholieken had getekend. De Geconstitueerden traden 
in het vervolg op als woordvoerders van de Patriotten. Zij overlegden met hun ach-
terban die regelmatig werd opgeroepen.73 Het voeren van politieke acties werd door 
deze constructie een stuk eenvoudiger. De oprichting van een stelsel van sociëteiten 
en de instelling van een college van Geconstitueerden gaven de Patriotten een grote 
organisatorische voorsprong. De mobilisering van hun aanhangers en het voeren van 
collectieve acties waren hierdoor heel wat gemakkelijker geworden.

Terugkijkend op het jaar 1786 konden de Leidse Patriotten vaststellen, dat er tussen 
de aristocratische en democratische stroming nog steeds werd samengewerkt. Wel 
hadden de democratische Patriotten hun verlangen naar politieke rechten moeten 
onderdrukken om hun aristocratische medestanders niet tegen zich in het harnas te 
jagen. De Patriotten waren erin geslaagd de leiding van de Schutterij onder controle 
te krijgen en daarbinnen actief propaganda te voeren voor hun politieke standpun-
ten. Het in de Schutterij opgenomen vrijkorps groeide weliswaar niet meer in aantal, 
maar de nieuw opgerichte patriotse organisaties, ‘burger-sociëteiten’ genaamd, wa-
ren een succes. De sociëteit aan de Nieuwsteeg onderscheidde zich van de andere die 
een kamer van een kastelein huurden. Deze nieuwe organisatie beschikte over eigen 
huisvesting, die door kapitaalkrachtige Patriotten was gefinancierd. Deze sociëteit 
vormde voortaan het middelpunt van hun activiteiten. De Patriotten vernieuwden 
ook met succes de vorm van hun collectieve acties door de verlening van volmachten 
aan zogenoemde geconstitueerden. Hun collectieve acties werden sindsdien geleid 
door een college van Geconstitueerden namens hun achterban. Deze vorm van actie 
voeren was weliswaar nieuw voor Leiden, maar werd daarvoor al in enkele andere ste-
den gebruikt. De Prinsgezinden konden daar weinig tegenoverstellen. De stedelijke 
autoriteiten, die zelfs de geringste uitingen van Oranjegezindheid gerechtelijk lieten 
onderzoeken en vervolgen, zorgden er mede voor, dat prinsgezinde organisaties niet 
van de grond kwamen.74 Het werd de Prinsgezinden daardoor zo goed als onmogelijk 
gemaakt zich te organiseren, laat staan te mobiliseren.

73    Een voorbeeld in LC 1786, nr. 145 (4 december). Oproep aan de constituanten om zich op 7 december 1786 te 
verzamelen, onder andere in de Doelen, om de voorstellen van de Geconstitueerden aan te horen.
74    Een voorbeeld is het vonnis van Gerrit Moote, dekenwerker, die op 8 september 1786 werd veroordeeld tot 
één jaar tuchthuis met daarbij aansluitend één jaar verbanning wegens het in een herberg zingen van Oranjelie-
deren en het uitslaan van godslasterlijke taal. ral, 508, ora, nr. 3, Crimineel vonnisboek, nr. 58, 38.
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De organisatie van de Patriotten in Leiden had in november 1786 de vorm gekre-
gen die tot het binnentrekken van de Pruisische troepen in september 1787 in stand 
zou blijven. Aan het hoofd van deze organisatie stond het College van Geconstitu-
eerden, kortweg Geconstitueerden genoemd, bestaande uit negentien mannen, die 
gezamenlijk een soort vertegenwoordiging vormden om verzoekschriften te onder-
tekenen en andere acties te voeren. Onder deze top stonden het vrijkorps, de burger-
sociëteiten en, niet te vergeten, de vergaderingen van onderofficieren en van kwar-
tiermeesters binnen de Leidse Schutterij. De Geconstitueerden hadden van ongeveer 
700 constituanten een notariële volmacht gekregen om in naam van laatstgenoem-
den te tekenen. Zij voerden daarover regelmatig overleg met hun achterban van con-
stituanten en andere patriotse sympathisanten. Deze nieuwe politieke en juridische 
constructie was niet onomstreden. De Leidse Patriotten poogden hun critici de wind 
uit de zeilen te nemen door deze constructie en de bedoeling daarvan nog eens in 
het kort uiteen te zetten, maar zij slaagden er niet in om hun tegenstanders te over-
tuigen.1 De strijd spitste zich van het begin af aan toe op de ‘qualificatie’ van de con-
stituanten. Het betekende feitelijk dat de identificatie van de volmachtgevers in het 
geding was. Hun critici vestigden de aandacht op enkele zwakke plekken in deze 
constructie bij de identificatie van de volmachtgevers en stelden openlijk enkele on-
gemakkelijke vragen. Kwam de identiteit van iedere constituant wel overeen met de 
ondertekenaar van de ‘qualificatie’, waarbij aan de Geconstitueerden volmacht was 
verleend? Op de handtekeningenlijsten ondertekenden ook constituanten die op 
hun beurt van andere constituanten volmacht hadden gekregen om voor en in naam 
van de laatsten te tekenen. Hadden deze constituanten wel daadwerkelijk aan hun 
medeconstituanten een volmacht tot ondertekening verleend? Ook rees twijfel over 
de leeftijd en de afkomst van sommige ondertekenaren. Waren deze handtekeningen 
echt door meerderjarige burgers en ingezetenen van de stad Leiden gezet? In een aan-
tal gevallen ontstond er verwarring over de identiteit van personen die met dezelfde 
achternaam en met dezelfde voorletter(s) hadden ondertekend.

De Prinsgezinden, Johannes le Francq van Berkheij voorop, hadden er alle belang 
bij om twijfel te zaaien en hun politieke tegenstanders op bovengenoemde punten 

1    ‘Eenige korte en eenvoudige aanmerkingen tot nader verstant van den aart van Geconstitueerden en de 
aanstelling van dezelven in Leyden’, LC 1786, nr. 141 (24 november).

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   233 25-03-14   10:21



234 12 patriotten aan het bewind

in een kwaad daglicht te stellen. Zij verweten de Patriotten dat zij slinkse wegen be-
wandelden om handtekeningen van onkundige, onmondige en onbekende perso-
nen te verzamelen. Van prinsgezinde zijde werd ook gesuggereerd, dat er in sommi-
ge gevallen dubbel was getekend, dat er soms handtekeningen waren gezet in naam 
van constituanten die geen volmacht hadden verleend en dat er handtekeningen van 
in de stad onbekenden op de lijsten waren aangetroffen. Voor sommigen die oran-
jegezind waren of voor anderen die in het geheel niet bij politieke meningsverschil-
len betrokken wilden worden, was het hoogst onaangenaam, dat hun achternaam en 
hun voorletter(s) dezelfde waren als die van een van de patriotse ondertekenaren. Zij 
kregen daardoor ongewild een politiek stempel opgedrukt waarvan zij niet waren 
gediend. Bovendien voelden zij zich in hun omgeving volkomen onterecht aangeke-
ken op hun vermeende patriotse sympathieën. In enkele gevallen had deze naams-
verwarring voor sommigen zulke vervelende gevolgen, dat zij gedwongen waren in 
het openbaar te verklaren dat zij geen handtekening onder de volmacht aan de Ge-
constitueerden hadden gezet en bijgevolg geen deel uitmaakten van de constituan-
ten.2 Niet alleen Prinsgezinden, maar ook diegenen die niet tot de aanhangers van 
een van de partijen behoorden, hadden zo hun twijfels over de controle op de identi-
teit van de ondertekenaren. Het vraagstuk van de vaststelling van de identiteit van de 
volmachtgevers, de constituanten, en de bepaling van de vereisten die aan een hand-
tekening moesten worden gesteld om die identiteit vast te stellen, leidden in de eer-
ste maanden van 1787 tot een krachtmeting tussen de Geconstitueerden aan de ene 
en de Leidse Vroedschap aan de andere kant.

Het verzoekschrift dat de Geconstitueerden halverwege november 1786 bij de 
Vroedschap indienden, kon aanvankelijk nog op welwillende aandacht en behan-
deling rekenen. De Geconstitueerden verzochten namens hun constituanten aan de 
Vroedschap om de Leidse afvaardiging in de vergadering van de Staten van Holland, 
onder andere, te laten aandringen op het verlenen van de toegezegde bescherming 
aan de gevluchte inwoners van Hattem en Elburg en het opheffen van de vrijkorpsen 
die niet onder bescherming van de Staten van Holland waren gesteld.3 Het verzoek 
over deze vrijkorpsen wees erop, dat er inmiddels ook prinsgezinde vrijkorpsen wa-
ren opgericht die niet onder deze bescherming vielen. Een commissie uit de Gecon-
stitueerden overhandigde het verzoekschrift samen met de ‘qualificatie’, dat wil zeg-
gen de notariële volmacht van de constituanten, aan de Burgemeesters. Vervolgens 
brachten de Burgemeesters nog diezelfde dag deze stukken in de Vroedschap ter tafel 
waar zij enige tijd zouden blijven liggen. Een van de patriotse leden van de Vroed-
schap, Jean G. de Mey van Streefkerk, deed tezelfdertijd een voorstel om de recogni-
tiegelden, een belastingheffing die de Rooms-Katholieken aan de stedelijke overheid 
moesten betalen, af te schaffen en de traktementen van de predikanten van de heer-

2    J. le Francq van Berkheij, De Leydsche Stedemaegd en haeren getrouwen burger, bijvoegsel bij nr. 38 (Knuttel 21681).
3    Verzoekschrift van Geconstitueerden aan de Vroedschap van Leiden, 21 november 1786. Zie: Qualificatie van een 
notabel aantal burgers en inwoonders der stad Leyden, 13 november 1786 (ral, lb 1104). Idem in: LC 1787, nr. 32 (14 maart). 
Zie ook: LC 1786, nr. 142 (27 november); NNJ 21 (1786), 1449-1450.
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sende kerk te verhogen.4 Deze politieke en religieuze ‘koppelverkoop’ versoepelde 
blijkbaar de besluitvorming van de Vroedschap. De stedelijke overheid nam al snel 
een besluit tot afschaffing en stond eveneens toe, dat er wekelijks voor de rooms-ka-
tholieke armen werd gecollecteerd.5 Een dankbetuiging aan het stadsbestuur voor 
deze gunstige beslissingen voor de Rooms-Katholieken lag ter tekening bij de patri-
otse burgersociëteit in het logement ‘Het Zwijnshoofd’.6

Zo snel en soepel als de Vroedschap over bovengenoemd voorstel besluiten had ge-
nomen, zo traag en moeizaam verliep de behandeling van het gelijktijdig door de 
Geconstitueerden ingediende verzoekschrift.7 De commissie uit de Geconstitueer-
den, bestaande uit Jacob G.H. Hahn, Paul Ph. du Cloux en Jan de Kruijff, die het ver-
zoekschrift in november 1786 had ingediend, verzocht enkele weken later de Bur-
gemeesters dringend om de Vroedschap te bewegen hierover een besluit te nemen.8 
Deze aandrang had niet het gewenste resultaat, integendeel, de Burgemeesters ont-
boden de drie heren begin januari 1787 op de burgemeesterskamer van het stadhuis. 
Zij hadden hiertoe opdracht gekregen van de Vroedschap. De Burgemeesters deel-
den hun allereerst mee, dat zij het verzoekschrift en het herhaald verzoek dadelijk 
aan de Vroedschap hadden voorgelegd, die vervolgens daarover had beraadslaagd. De 
Vroedschap had, op haar beurt, eind december 1786 een besluit over het verzoek-
schrift genomen waaruit bleek, dat inwilliging van de daarin geformuleerde verzoe-
ken niet op bezwaren was gestuit. Kort gezegd kwam het erop neer dat de verzoeken 
óf waren afgedaan óf krachtens de daarvoor geldende regelingen waren doorgegeven 
aan de hogere staatsorganen van de provincie Holland. De oorzaak van de trage be-
handeling lag elders, zoals uit de bewoordingen van het betoog van de Burgemees-
ters tot de commissie uit de Geconstitueerden valt te lezen. De Burgemeesters richt-
ten zich in hun betoog uitdrukkelijk tot de drie heren als afzonderlijke personen, 
niet als vertegenwoordigers van een collectief. De Vroedschap had bij het eerder ge-
noemd besluit aan de Burgemeesters tevens gelast om de heren naar hun ‘acte van 
qualificatie’, hun schriftelijke volmacht, alsmede naar de namen van de volmachtge-
vers te vragen en het origineel of een kopie van dit document aan hen te overleggen. 
De drie heren, kennelijk van tevoren ingelicht, overhandigden aan de Burgemeesters 
direct na het einde van hun betoog een notarieel gewaarmerkte kopie.9

4    Voorstel van J.G. de Mey van Streefkerk (1754-1844), 21 november 1786. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 
1786-1787, tussen 14v. en 15. LC 1786, nr. 141 (24 november). De heffing bedroeg nog f 400 per jaar. Bij Besluit 
van de Staten van Holland van 25 januari 1787 werden de recognitiegelden uiteindelijk afgeschaft. ZSO, dl. 36, 
256-257 (nr. 15).
5    Publicatie van het Gerecht, 21 november 1786. LC 1786, nr. 141 (24 november). 
6    LC 1786, nr. 142 (27 november).
7    Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 368. De Vroedschap behandelde zowel het verzoekschrift als het voorstel in de 
vergadering van 21 november 1786. Blok verwarde beide, maakte van het voorstel een verzoekschrift en schreef 
foutief uitspraken over de heersende kerk aan dissenters toe.
8    Indiening verzoekschrift 21 november 1786; herhaald verzoek, 12 december 1786. ral, 501A, nr. 230, Notul-
boek van Burgemeesters 1785-1788, 37v.-38; 39; ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 14. Jacob  George 
Hieronymus Hahn (1761-1822) advocaat, Paul Philippe du Cloux (1727-1796) arts en Jan de Kruijff (1755-1821) 
was jurist, lakenverver en lakenkoopman.
9    Besluit van de Vroedschap, 29 december 1786. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 69-72. Mede-
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De Leidse Patriotten lieten zich in hun streven naar politieke hervormingen niet uit 
het veld slaan door de formele hindernissen die het stadsbestuur opwierp. Zij kon-
den hoop putten uit de instemming van het stadsbestuur met de inhoud van hun 
verzoeken. De Geconstitueerden vatten nieuwe moed en dienden nog geen week na 
hun onderhoud op de burgemeesterskamer een nieuw verzoekschrift bij de Vroed-
schap in.10 Ditmaal presenteerden de heren Albert van Nievelt, Christiaan G.R. van 
Marle en Jacob A. Clignet het stuk en zij verklaarden hierbij uitdrukkelijk dat zij niet 
als afzonderlijke personen optraden, maar als Geconstitueerden. Om dit te onder-
strepen voegden zij aan het verzoekschrift een kopie van een aanvullende lijst met 
ondertekenaren van hun ‘qualificatie’ toe.11 De Geconstitueerden bepleitten in dit 
verzoekschrift, evenals het lid van de Vroedschap De Mey van Streefkerk in zijn bo-
vengenoemd voorstel, het opheffen van de achterstelling van diegenen die niet tot de 
heersende kerk behoorden. In dit geval ging het om de benoemingen in lagere stede-

deling van Burgemeesters, 2 januari 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 41-42; 
idem tussen 44 en 45.
10    Verzoekschrift van Geconstitueerden over de begeving van de stedelijke ambten aan de Vroedschap van 
Leiden, 8 januari 1787. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, bijlagen ongenummerd (brief van J.G. de 
Mey van Streefkerk, 23 januari 1787). Idem in: LC 1787, nr. 8 (17 januari).
11    Aanbieding verzoekschrift, 8 januari 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 42-
42v. Albert van Nievelt (1747-1827) was advocaat, Christiaan George Reinhard van Marle (1752-1821) advocaat en 
vennoot van de firma Vreede & Van Marle, textielfabrikeurs, en Jacob Arnold Clignet (1756-1827) was advocaat 
en taal- en letterkundige.

Afb. 22 J.G.H. Hahn, 1761-1822. 
Mezzotint en gravure door C.H. 
Hodges, 1795. Rijksmuseum Am-
sterdam, RP-P-1906-1750.
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lijke ambten, waarvoor in beginsel, evenals voor de hogere ambten, alleen leden van 
de heersende kerk in aanmerking kwamen. De verzoekers openden met de opmer-
king, dat in “onze verlichte eeuw de heilrijke invloed van de ontwaakte vrijheid en 
de steeds toenemende kennis van de waarachtige rechten van burgerlijke maatschap-
pijen” de religieuze twisten en vervolgingen hadden bedwongen. Op grond hiervan 
bepleitten zij de openstelling van de stedelijke ambten voor alle burgers “zonder on-
derscheid tot welk christengezindheid dezelve mogen behoren.” Er was aan de verzoe-
kers ook geen stedelijke wetgeving bekend die de aanhangers van andere godsdien-
sten dan de heersende kerk van de stedelijke ambten uitsloot. Ongeschreven regels 
bepaalden blijkbaar, dat alleen lidmaten van de heersende kerk voor de vervulling van 
deze ambten in aanmerking kwamen. Toch waren de verzoekers minder verlicht dan 
uit een vluchtige lezing van het ingediende stuk zou kunnen worden opgemaakt. Zij 
verzochten weliswaar om deze ambten voor alle aanhangers van de christelijke reli-
gie, ongeacht van welke richting dan ook, open te stellen, maar verzwegen hierbij dat 
Leiden ook joodse inwoners telde voor wie dit verzoek kennelijk niet was geschreven.

Het verzoekschrift van de Geconstitueerden betrof alleen de openstelling van de 
lagere stedelijke ambten. De hogere ambtelijke functies in het bestuur van de staat, 
de stad en de heersende kerk vielen erbuiten. Deze ambten bleven voorbehouden aan 
diegenen die tot de heersende kerk behoorden. De Leidse Patriotten durfden het niet 
aan om meer te vragen. Hun verzoekschrift verbond aan de openstelling van de lage-
re stedelijke ambten veel beperkende voorwaarden. Deze aanvullende beperkingen 
die de Patriotten verlangden, laten zien dat zij veel minder ruimhartig waren dan zo-
als zij zich graag voordeden. Tegelijk met dit verzoek verzochten zij aan het stadsbe-
stuur om bij de benoeming in de lagere stedelijke ambten de voorkeur te geven aan 
burgers boven vreemdelingen. De Patriotten lieten hier de nationale, de provinciale, 
ja zelfs de stedelijke beperkingen van hun patriottisme zien. Zij erkenden met zo-
veel woorden wel, dat het land niet kon bestaan zonder een voortdurende toestroom 
van vreemdelingen. Immigranten waren immers nodig om de nijverheid en handel 
draaiende te houden, om de koloniën te bevolken, de schepen te bemannen en voor 
allerlei andere nuttige doeleinden. Zij konden echter pas aanspraak maken op een 
stedelijk ambt, als zij aantoonden dat zij aan hun nieuwe land “verknocht” waren en 
er belasting betaalden. De burgers, zeker als zij zonder inkomsten zaten en een gezin 
te onderhouden hadden, zouden zonder meer voorrang moeten krijgen. Het ging 
de verzoekers in de eerste plaats om Leidse burgers. Zij kwamen als eerste in aanmer-
king voor een benoeming, als zij in de stad woonden of, na een tijdelijke verhuizing, 
binnen één jaar en zes weken daarin waren teruggekeerd. Overschrijding van die ter-
mijn leidde tot verlies van het Leidse burgerrecht. De verzoekers vonden de voorrang 
voor Leidse burgers volstrekt vanzelfsprekend. De Leidse burgerij betaalde uit de op-
brengsten van de stedelijke belastingen uiteindelijk de salarissen die de bekleders 
van alle stedelijke ambten, van hoog tot laag, ontvingen.12

12    Vgl. M.R. Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak, ’s-Hertogenbosch 
1770-1820 (Nijmegen 1999), 154.
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De juridische en organisatorische constructie van de Geconstitueerden, die van 
hun achterban een notariële volmacht hadden gekregen, vormde voor het Leidse 
stadsbestuur langzamerhand niet alleen een juridisch, maar ook steeds meer een po-
litiek probleem. De Geconstitueerden vergaderden regelmatig met hun volmacht-
gevers, de constituanten, zoals uit verschillende aankondigingen in de Leydse Courant 
valt te lezen. De meeste van deze vergaderingen, waarin actuele politieke onderwer-
pen aan de orde kwamen, vonden plaats in het gebouw van de Doelen, de zetel van 
de Krijgsraad van de Schutterij. Intussen had de Vroedschap uit haar midden een 
commissie samengesteld, die de opdracht kreeg om de problemen met de ‘qualifi-
catie’ van de ondertekenaren van de verzoekschriften die door de Geconstitueerden 
waren ingediend, nader te bekijken.13 Daartoe hadden de voornoemde heren Hahn, 
Du Cloux en De Kruijff de notarieel gewaarmerkte lijsten van ondertekenaren bij 
de Burgemeesters ingeleverd. De commissie bracht een rapport uit dat in de verga-
dering van de Vroedschap die half januari 1787 werd gehouden, werd behandeld.14 
De leden van de commissie waren eensgezind van mening, dat de negentien Gecon-
stitueerden, na nauwkeurig onderzoek, ‘gequalificeerd’ bleken te zijn om namens 
hun constituanten het verzoekschrift van 21 november 1786 in te dienen. Zij onder-
streepten dat de Vroedschap altijd bereid was om door burgers ingediende verzoek-
schriften aan te nemen, daarover te beraadslagen en vervolgens besluiten te nemen. 
Dit gold eveneens voor verzoekschriften die door derden voor en in naam van ande-
re burgers en ingezetenen waren ondertekend. De commissie raadde echter aan, ter 
voorkoming van misverstanden en bedenkingen, dat de Vroedschap een besluit zou 
nemen waarin bepaalde vereisten voor de geldige ondertekening van toekomstige 
verzoekschriften zouden worden vastgesteld.

Staande de vergadering nam de Vroedschap de aanbevelingen van de commissie 
over en vaardigde op 23 januari 1787 een besluit uit, waarin de aanbevolen vereisten 
voor een geldige ondertekening van verzoekschriften waren neergelegd. Zowel de 
commissie als de Vroedschap rechtvaardigden deze voorgestelde en vervolgens uit-
gevaardigde maatregel met een aantal argumenten. Zij voerden onder meer aan, dat 
de identiteit van de ondertekenaren buiten twijfel moest zijn en dat persoonsverwis-
selingen moesten worden voorkomen. De vereisten die in het vervolg aan een geldi-
ge handtekening werden gesteld, waren alleszins redelijk. De geplaatste handteke-
ning moest worden vergezeld van een opgave van de kwaliteit, de ouderdom en de 
nauwkeurige woonplaats van de ondertekenaar. De kwaliteit van de ondertekenaar 
betrof in de meeste gevallen de vermelding van het door hem uitgeoefende beroep. 
De twee andere vereisten spreken voor zichzelf. De vereisten voor een ondertekening 
bij volmacht waren strikter. De ondertekenaar die bij volmacht voor een ander een 
verzoekschrift ondertekende, diende daarbij een akte waarbij hem tot het onderte-
kenen van dat verzoekschrift volmacht was verleend, te overhandigen. Dit schrifte-

13    Besluit van de Vroedschap, 29 december 1786. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 69-72.
14    Rapport op de Acte van Qualificatie tot het presenteren van zeker request op den 21. November 1786. ral, 
501A, nr. 516. Vroedschapsboek 1786-1787, 96v.-99.
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lijke stuk moest uitdrukkelijk vermelden op welk verzoekschrift de verlening van de 
volmacht betrekking had. Beide betrokkenen dienden hun handtekening eronder te 
plaatsen met vermelding van de kwaliteit, de ouderdom en de woonplaats van zowel 
de volmachtgever als de gevolmachtigde. De Leidse Vroedschap zou voortaan geen 
“regard” meer slaan op verzoekschriften met handtekeningen die niet aan boven-
staande vereisten zouden voldoen.15

De Vroedschap ging zonder veel discussie met deze voorwaarden voor het plaatsen 
van een geldige handtekening onder een verzoekschrift akkoord. Enige tijd na het 
nemen van dit besluit wierpen enkele patriotse leden hiertegen bezwaren op. Het 
besluit van de Vroedschap stelde als een van de voorwaarden voor de geldigheid van 
handtekening waarbij volmacht werd gegeven, dat deze volmacht niet alleen bij een 
akte, maar ook voor slechts één bepaald verzoekschrift kon worden verleend. Deze 
bepaling maakte het verlenen van een onbeperkte volmacht voor alle in de toekomst 
aan te bieden verzoekschriften met geldige handtekeningen onmogelijk. De Vroed-
schap kon op grond van deze bepaling de verzoekschriften die niet aan deze voor-
waarden voldeden, zonder meer ter zijde leggen. De Leidse Patriotten werden door 
deze bepalingen nogmaals gedwongen om voortaan voor elk afzonderlijk verzoek-
schrift lijsten in hun sociëteiten neer te leggen om handtekeningen voor dat ver-
zoekschrift te verzamelen. Zij hadden juist de bedoeling gehad om deze ingewik-
kelde en arbeidsintensieve procedure met onzekere afloop te ondervangen door het 
gebruik van de juridische constructie van de notariële volmacht. Het verlenen van 
onbeperkte volmachten door de constituanten aan de Geconstitueerden maakte het 
voeren van acties een stuk eenvoudiger. De bodem onder het door de Patriotten juri-
disch zorgvuldig opgezette stelsel van notariële volmachten viel door deze bepalin-
gen weg en de door hen opgebouwde organisatie van vergaderingen van constitu-
anten kwam in de lucht te hangen. Klaarblijkelijk hebben de patriotse leden van de 
Vroedschap dit te laat ingezien. Het patriotse lid van de Vroedschap F.G. Blok diende 
samen met vier medeleden pas drie weken na het nemen van het besluit daartegen 
een aantekening in.16

De vijf leden die de harde kern van de democratische Patriotten binnen de Vroed-
schap vormden, betoogden in hun aantekening, dat zij alleen in het besluit hadden 
toegestemd om erger te voorkomen. Zij suggereerden dat er een ontwerp voor een 
besluit ter tafel lag dat “nog nadeliger voor het recht der burgerij en ingezetenen 
van de stad” zou hebben uitgepakt en achtten de bepalingen van het huidige besluit 
overbodig. De behandeling van een enkel verzoekschrift door de Vroedschap had 

15    Besluit van de Vroedschap, 23 januari 1787. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 96v.-99. Zie: LC 
1787, nr. 16 (5 februari); NNJ 22 (1787), 236-237; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 297-298. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 
3, 368. P.A. Dumont Pigalle oordeelde: “Et voilà comment on chicane les Constituants et quel’ on cherche à les 
diviser ou intimider”. na, 2.21.057, Collectie Dumont Pigalle, nr. 55, Établissement et gestion des Constitués de 
Leyde et de la société de Nieuwsteeg en la ville.
16    Aantekening van P. Vromans, F.G. Blok, J.G. de Mey van Streefkerk, D.M.G. Heldewier en A.D. van den 
Santheuvel, 12 februari 1787. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 121-121v. Idem in: LC 1787, nr. 20 
(14 februari). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 368-369. 
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niet mogen leiden tot dit besluit waarin algemene voorwaarden voor geldige handte-
keningen onder in de toekomst in te dienen verzoekschriften waren vastgesteld. Het 
besluit maakte volgens de patriotse leden van de Vroedschap inbreuk op het “onbe-
twistbaar” recht van de burgers om verzoekschriften bij de stedelijke overheid in te 
dienen, zoals dat tot nu toe gebruik was. In hun opvatting behoorde het gewoonte-
recht boven de geschreven rechtsregels te gaan. De vijf leden betoogden verder, dat 
de Leidse Vroedschap met dit besluit de uitoefening van dit recht beperkte en be-
moeilijkte. Zij vermoedden, dat de meerderheid van de Vroedschap een afkeer had 
gekregen van alle “constitutionele middelen” om aan de bezwaren van de burgers 
tegemoet te komen. Dit leidden zij af uit soortgelijke gevallen in het verleden, waar-
bij de Vroedschap geen voorwaarden aan de geldigheid van ondertekeningen had ge-
steld. Geen enkel stadsbestuur in de Republiek stelde voorwaarden, zoals die nu in 
Leiden waren vastgelegd. Ook de Staten van Holland deden dit niet. De Leidse Patri-
otten vreesden blijkbaar, dat het besluit tot voorbeeld zou kunnen dienen om ook 
elders in de Republiek hun juridisch zorgvuldig opgebouwd stelsel van Geconstitu-
eerden en constituanten te ondergraven. De meeste argumenten die de vijf patriot-
se leden van Vroedschap in hun aantekening te berde brachten, doen nogal gezocht 
aan. Zij waren toch zelf bij de beraadslagingen in de Vroedschap aanwezig geweest? 
Het lijkt er veel op dat de patriotse leden de juridische en organisatorische gevolgen 
van het besluit niet hebben overzien en dat zij vervolgens door vooraanstaande per-
sonen in patriotse kring zijn teruggefloten.17

De aantekening tegen het besluit over de voorwaarden voor geldige handtekenin-
gen onder verzoekschriften wekte in de Vroedschap een sterke weerstand op, vooral 
door het optreden van F.G. Blok. Niet minder dan zestien van de veertig leden van de 
Vroedschap dienden een contra-aantekening in.18 Allereerst ontkenden deze zestien 
leden, dat er ooit een ander besluit, zogenaamd “nog nadeliger”, aan de orde was ge-
weest. Het hierop gebaseerde argument was volstrekt uit de lucht gegrepen en moest 
slechts verhullen, dat ook F.G. Blok en zijn medestanders vóór het besluit hadden 
gestemd, dat achteraf door hen werd aangevochten. Het was volgens hen ongehoord, 
dat leden van de Vroedschap die eerst met het besluit hadden ingestemd, vervolgens 
daartegen een aantekening maakten, deze aantekening in de notulen lieten invoegen 
en daarna in het openbaar bekendmaakten. De zestien leden van de Vroedschap voel-
den zich vooral aangevallen door de beweringen in de aantekening, dat het genomen 
besluit “nadelig voor het recht van de burgerij” was en dat de meerderheid van de 
Vroedschap zich afkerig toonde van alle “constitutionele middelen” om aan bezwa-
ren van burgers tegemoet te komen. Zij schreven deze ongegronde beweringen toe 
aan de sterke neiging van hun tegenstanders om hun plannen op alle mogelijke ma-

17    NNJ 22 (1787), 238; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 298-299.
18    Contra-aantekening, 12 maart 1787. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 180-180v; bijlagen, 
ongenummerd. Idem in: LC 1787, nr. 32 (14 maart). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 369. Deze zestien leden wa-
ren: C. Speelman, S. Drolenvaux, J.H. van der Marck, J.A. Cunaeus, P. Pompe van Slingeland, J.L. van der Burch, 
N. Hartingh, J. van der Meer, H.B. van Halteren, P. Marcus, P.J. Marcus, D. van Leyden, C.A. van Hoogstraten, 
P. van Lelyveld, P.J. Teding van Berkhout en J. van Poot.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   240 25-03-14   10:21



12 patriotten aan het bewind 241

nieren door te drijven, zelfs wanneer deze in strijd waren met de regelingen over het 
bestuur van de stad. De zestien leden hadden met enige verbazing een “zogenaamd 
college van Geconstitueerden” naast de Vroedschap zien ontstaan, dat zich beriep op 
de notariële volmacht en steun van ongeveer 700 constituanten. De zestien leden van 
de Vroedschap voelden zich in hun legitimiteit van enige en uitsluitende vertegen-
woordigers van de burgers en ingezetenen van Leiden aangetast. Zij gaven wel toe dat 
er op de verkiezing van nieuwe leden van de Vroedschap het een en ander was aan te 
merken, maar dat moest overeenkomstig de geldende rechtsregels worden opgelost. 
De Vroedschap had volgens hen slechts het belang van de stad en burgerij voor ogen 
en genoot het vertrouwen van het grootste gedeelte van de Leidenaren. Hierop dien-
den F.G. Blok en de zijnen op hun beurt weer een nadere aantekening in.19

De Vroedschap had al met al te maken met een college van Geconstitueerden, dat 
zich steeds meer ontwikkelde tot een mededinger en zich steeds meer opstelde als 
een alternatieve vertegenwoordiging of ‘schaduwvroedschap’. De zestien leden van 
de Vroedschap speelden in hun contra-aantekening nog even met de gedachte, dat er 
naast het patriotse college van Geconstitueerden ook colleges van Geconstitueerden 
van andere politieke richtingen zouden kunnen ontstaan. In werkelijkheid was van 
een prinsgezind college van Geconstitueerden of van een college dat de politiek van 
de meerderheid van de leden in de Vroedschap ondersteunde, geen sprake. In Leiden 
was sinds november 1786 in feite een dubbelheerschappij ontstaan, die bijna onver-
mijdelijk tot een revolutionaire situatie moest leiden, zoals door Charles Tilly is be-
schreven.20 Deze onderscheidt vier soorten revolutionaire situaties, waarvan er één op 
dit conflict tussen de Vroedschap en de Geconstitueerden van toepassing is. Het is de 
situatie waarin het politiek bestel uiteenvalt in twee machtsblokken. Deze machts-
blokken proberen bondgenoten buiten het politieke bestel voor zich te winnen en 
te mobiliseren. Voorafgaand aan het ontstaan van deze dubbelheerschappij was er in 
de Leidse Vroedschap een tegenstelling ontstaan tussen enerzijds een democratisch-
patriotse minderheid en anderzijds een meerderheid, die de aristocratisch-patriotse 
richting was toegedaan, maar die in wezen staatsgezind was gebleven. Beide groepe-
ringen waren tegenstanders van de Prinsgezinden, maar deze laatsten speelden geen 
rol van betekenis in dit conflict. De Burgemeesters stelden opgelucht vast, dat bij 
de viering van de verjaardag van Prins Willem v op 8 maart 1787 in Leiden alles rus-
tig was gebleven.21 Zowel de meerderheid in de Vroedschap als de Geconstitueerden 
beriepen zich op de steun van een groot aantal aanzienlijke burgers. De grote massa 
hield zich, zoals we reeds hebben gezien, politiek afzijdig.

Binnen de Leidse Vroedschap waren sinds begin 1787 de kaarten als volgt verdeeld: 
tenminste vijf leden maakten gemene zaak met de Geconstitueerden, zestien leden 

19    Nadere aantekening, 19 maart 1787. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 186v.-187; bijlagen, 
ongenummerd. Idem in: LC 1787, nr. 36 en 37 (23 en 26 maart). Zie: NNJ 22 (1787), 426 en 428.
20    Ch. Tilly, From mobilization to revolution (Reading, Mass. etc. 1978), 191-193; Zie ook: Ch. Tilly, European revoluti-
ons, 1492-1992 (Oxford-Cambridge, Mass. 1992), 10-12.
21    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 48. De prinsgezinde bakker Herman Wolte-
ring (1758-1818) schreef ter gelegenheid van deze verjaardag een Heilwensch (Knuttel 21557).
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verzetten zich daartegen en de overige negentien leden kozen dan weer voor de ene 
dan weer voor de andere politieke richting. Buiten de Vroedschap stonden de Ge-
constitueerden aan het hoofd van de organisatie van de Patriotten. De constituanten 
hadden weliswaar aan de negentien leden van dit college een onbeperkte volmacht 
voor het voeren van allerlei acties verleend, maar zij zelf werden ook regelmatig door 
de Geconstitueerden gemobiliseerd om in actie te komen. Op vergaderingen van 
constituanten bespraken zij samen met de Geconstitueerden actuele politieke vraag-
stukken en beoordeelden zij de verzoekschriften die namens hen werden ingediend. 
De Geconstitueerden waren altijd bereid om uitleg over bepaalde politieke zaken te 
geven. Dat gebeurde in de Doelen of op een van de locaties waar de patriotse sociëtei-
ten waren gevestigd. De Krijgsraad van de Schutterij was volledig patriotsgezind, de 
onderofficieren waren dat bijna volledig en de kwartiermeesters waren dat voor het 
grootste gedeelte. De Patriotten hadden daarnaast nog hun eigen organisaties, het 
vrijkorps, geïntegreerd in de Schutterij, en de burgersociëteiten. De Geconstitueer-
den neigden steeds meer tot de democratisch-patriotse politieke richting.22 Dit zet-
te de hiervoor genoemde zestien leden van de Vroedschap, hun tegenstanders, ver-
der op scherp. Deze zestien leden konden niet op zo’n groot aantal bondgenoten 
buiten dit bestuurscollege rekenen. Het is achteraf gezien dan ook niet verwonder-
lijk dat sommigen van hen naar de politieke richting van de Prinsgezinden overhel-
den. Hiervoor dienden zij echter bepaalde politieke standpunten op te geven en hun 
aversie tegen de Prins en zijn bondgenoten te overwinnen. De zestien leden van de 
Vroedschap en hun medestanders steunden in dit politieke conflict dan ook, gezien 
hun gebrek aan aanhang buiten de Vroedschap, allereerst op hun eigen gevestigde 
machtsposities en deden er alles aan om die te verdedigen.

In hun contra-aantekening poogden de zestien leden van de Vroedschap hun 
plaats en hun handelwijze te rechtvaardigen en tegelijk hun mededingers, de Ge-
constitueerden, als onwettig af te schilderen. Zij betoogden dat zij als leden van de 
Vroedschap de eed op de privileges en de Constitutie van de stad hadden afgelegd. 
Het was voor de Vroedschap niet mogelijk om op eigen initiatief de regelingen van 
het bestuur van de stad te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de Staten 
van Holland, de soeverein, zelfs al zou de gehele Leidse burgerij dat willen. Er kon 
vanwege deze staatsrechtelijke verhoudingen geen sprake zijn van een eigenmachti-
ge verandering in de regeling van het bestuur van de stad en van de erkenning van de 
Geconstitueerden, die slechts door ongeveer 700 constituanten waren gemachtigd. 
De Geconstitueerden vermeden dan wel de schijn, maar zij gedroegen zich in feite 
als een college van burgergecommitteerden of gemeenslieden.23 Dit leidden de zes-

22    Dit valt op te maken uit het verzoekschrift van de Geconstitueerden aan de Staten van Holland, 16 februari 1787. 
Idem in: LC 1787, nr. 22 (19 februari). Het ging hier om steun aan een voorstel van Haarlem in de Staten van Holland 
om de uitvoerende macht te beperken en grondbeginselen voor de vertegenwoordiging van het volk vast te stel-
len. H.Th. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 3 (’s-Gravenhage 1899), 147-149.
23    Burgergecommitteerden of gemeenslieden hadden wel een bescheiden plaats in de regelingen van het be-
stuur van sommige steden in Overijssel en Gelderland. Zij vertegenwoordigden de burgerij bij het stadsbestuur. 
Zie voor dit zogenoemde Oost-Nederlands model hoofdstuk 5.
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tien leden van de Vroedschap af uit het feit, dat de Geconstitueerden hun constituan-
ten regelmatig bijeenriepen om te beraadslagen en te stemmen over zaken van alge-
meen belang. De zestien leden stelden bovendien vast, dat volgens de regelingen van 
het bestuur van de stad de burgerij alleen door de Vroedschap werd vertegenwoor-
digd. Alleen dit bestuursorgaan kon over publieke zaken beraadslagen en besluiten 
nemen. De bestaande regelingen van het bestuur van de stad voorzagen niet in an-
dere vertegenwoordigende organen. De Vroedschap had daarom slechts de speciale 
‘qualificatie’ van de Geconstitueerden goedgekeurd, voor zover deze betrekking had 
op één verzoekschrift. Tegelijkertijd had de Vroedschap een algemene onbeperkte 
volmacht van de hand gewezen. De zestien leden achtten een indirecte democratie 
in het algemeen onmogelijk, omdat nooit was vast te stellen dat alle constituanten 
hetzelfde zouden oordelen over de inhoud van de verschillende verzoekschriften die 
op grond van een algemene onbeperkte volmacht voor hen en in hun naam door het 
college van Geconstitueerden zouden worden aangeboden.

Het democratische beginsel, waarop de ondertekening van de verlening van onbe-
perkte volmacht aan de Geconstitueerden was gegrond, stuitte de zestien leden van 
de Vroedschap eveneens tegen de borst. Dit beginsel ging ervan uit, dat alle burgers 
en ingezetenen van de stad konden ondertekenen, ongeacht hun maatschappelijke 
positie. De zestien leden achtten dit onjuist, omdat de ene handtekening, afhanke-
lijk van de persoon, meer gewicht had dan de andere. Als er sprake was van volksre-
gering of democratie, dan behoorde het volk, naar hun mening, bij verkiezingen te 
worden verdeeld in klassen. Iedere burger behoorde in zijn eigen klasse zijn stem 
uit te brengen (klassenkiesrecht) om te voorkomen dat een groot aantal maatschap-
pelijk onaanzienlijke burgers te veel gewicht in de schaal zou leggen. Het besluit 
van de Vroedschap dat voorwaarden aan de handtekeningen onder de verzoekschrif-
ten stelde, deed volgens hen juist recht aan de individuele burger. Welke positie de 
ondertekenaar innam, kon iedereen uit zijn bijgevoegde ‘qualiteit’, die meestal zijn 
beroep inhield, zijn ouderdom en zijn woonplaats, afleiden. De handtekening van 
een vooraanstaand burger had, in hun ogen, nu eenmaal meer gewicht dan de krab-
bel van een eenvoudig man. Het was door het stellen van deze voorwaarden nu ook 
mogelijk om handtekeningen van vreemdelingen, minderjarigen, bedeelden, huis-
bedienden en andere afhankelijke werknemers eruit te halen. Bovendien gaf een ge-
zuiverde handtekeningenlijst meer gewicht aan het ingediende verzoekschrift. Het 
stadsbestuur was weliswaar enerzijds gehouden om aangeboden verzoekschriften in 
ontvangst te nemen, maar anderzijds was het verplicht om verzoekschriften die in 
strijd met de wet waren, af te wijzen. In het geval van het plegen van strafbare fei-
ten dienden de autoriteiten de opstellers en ondertekenaren te vervolgen en voor de 
rechter te brengen om hen te laten bestraffen. Het besluit en de voorwaarden daarin 
gesteld zorgden ervoor, dat de identiteit van de daders en van de eventuele getuigen 
voor hen kenbaar zouden zijn.

Het besluit had zeker niet de bedoeling, zo betoogden de zestien leden van de 
Vroedschap voorts, om de vrijheid van de burgers om verzoekschriften in te dienen 
bij de stedelijke overheid te beperken, te belemmeren of zelfs te verhinderen, maar 
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juist om misbruik van dit recht te voorkomen. F.G. Blok en zijn bondgenoten beweer-
den daarom ten onrechte, dat het besluit in strijd was met eerdere besluiten of met 
een eerdere gedragslijn van de Vroedschap of van de Staten van Holland. Voorbeelden 
van andere steden lieten juist zien, dat daar naar aanleiding van de ondertekening 
van verzoekschriften vaak discussies ontstonden bij welke partij deze of gene had ge-
tekend. Het besluit met de daarin gestelde voorwaarden was bij uitstek geschikt om 
deze onnodige en ongewenste discussies in Leiden voor de toekomst te vermijden. De 
zestien leden van de Vroedschap eindigden hun contra-aantekeningen met een venij-
nige persoonlijke aanval op hun medelid F.G. Blok, die klaarblijkelijk grote irritatie 
bij hen had opgewekt. In de vorm van enkele retorische vragen over het begrip ‘con-
stitutioneel’, dat wil zeggen in overeenstemming met de regelingen van het bestuur 
van de stad, wasten zij hem hardhandig de oren. Was het wel ‘constitutioneel’, zo 
vroegen zij hem onder andere, dat een college van Geconstitueerden was opgericht, 
waarbinnen op grond van onbeperkte volmachten, verleend door burgers en ingeze-
tenen van allerlei klassen, werd beraadslaagd over zaken van algemeen belang, ter-
wijl volgens de wet “het gehele lichaam van de stad” uitsluitend werd vertegenwoor-
digd door de Vroedschap? Was het wel ‘constitutioneel’ om de regelingen van het 
bestuur van de stad te veranderen zonder dat daarvoor eerst toestemming van de Sta-
ten van Holland was verkregen, terwijl de leden van de Vroedschap, ook F.G. Blok, bij 
hun benoeming gehoorzaamheid en trouw aan diezelfde Staten hadden gezworen?

F.G. Blok en zijn patriotse medestanders in de Vroedschap lieten zich dit niet ge-
zeggen en gingen daar in een nadere aantekening tegenin. Hierin verklaarden Blok 
en zijn vier medestanders, dat zij vertrouwden op “de goedkeuring van het beste 
en het meest verlichte gedeelte van de burgerij.” Zij betoogden dat de zogenaamde 
‘qualificatie’ van de Geconstitueerden al vanaf het begin op de weerzin van de meer-
derheid van de leden van de Leidse Vroedschap was gestuit. Bovendien hadden deze 
leden op alle mogelijke manieren geprobeerd om de ondertekening en indiening van 
dit document tegen te werken. Deze zestien leden erkenden dit zelf ook met zoveel 
woorden, doordat zij in hun contra-aantekening gewag maakten van hun “bevreem-
ding” over het oprichten van een college van Geconstitueerden. De leden van de Leid-
se Vroedschap hadden tot nu toe, via de afvaardiging in de Staten van Holland, eraan 
meegewerkt om de onbegrensde macht van de stadhouder in te perken en verdien-
den daarvoor de dankbaarheid van de burgerij. De meerderheid van de leden wenste 
echter niet de invloed van de burgerij op het bestuur van de stad te vergroten, omdat 
hun eigen invloed daardoor scheen te verminderen. Deze meerderheid verklaarde 
wel te willen nadenken over een herziening van de wijze van de verkiezing van nieu-
we leden van de Vroedschap, maar deed dit slechts om de Geconstitueerden de wind 
uit de zeilen te nemen en alle verdere hervormingen de pas af te snijden. De vrees dat 
door het toelaten van de Geconstitueerden conflicten zouden ontstaan, was onge-
grond, omdat de ‘qualificatie’ grotendeels door dezelfde personen was ondertekend 
als de verzoekschriften die eerder bij de Vroedschap waren ingediend. De Geconsti-
tueerden hadden zich nooit als “burgergecommitteerden of gemeenslieden” voorge-
daan. Het aankondigen van het ter ondertekening leggen, het bijeenroepen van ver-
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gaderingen, het nemen van besluiten, het verlenen van volmachten en dergelijke was 
ook bij elk verzoekschrift, ongeacht de inhoud, gebruikelijk. Het verlenen van een 
algemene volmacht was hierbij, evenals in het burgerlijk recht, volledig aanvaard. 
Blok en zijn medestanders concludeerden, dat het recht om verzoekschriften in te 
dienen waarmee de burgers invloed op het stadsbestuur konden uitoefenen door het 
stellen van bovengenoemde vereisten aan de ondertekenaren zó werd ingeperkt, dat 
het in feite bijna werd afgeschaft.24

Niet alleen de vijf leden van de Vroedschap onder leiding van F.G. Blok hadden 
actie tegen het besluit ondernomen, ook de Geconstitueerden zelf kwamen in het 
geweer. Hun actie bestond dit keer uit het overhandigen van een zogenoemde ‘re-
monstrantie’ of bezwaarschrift aan de Vroedschap.25 Het besluit dat de Vroedschap 
op 23 januari 1787 had genomen, maakte het voor de Geconstitueerden onmogelijk 
om een schriftelijk stuk in de vorm van een verzoekschrift aan te bieden. De juridi-
sche grondslag waarop de Geconstitueerden tot nu toe hadden gehandeld, was door 
dit besluit immers nietig verklaard. De Geconstitueerden boden daarom hun bezwa-
ren in de vorm van een ‘remonstrantie’ aan, die in feite een verzoekschrift inhield. In 
deze ‘remonstrantie’ zetten zij in een uitgebreid vertoog van niet minder dan acht 
bladzijden hun bezwaren tegen het besluit van de Vroedschap en de gevolgen daar-
van nog eens uiteen.26 De Geconstitueerden betoogden onder andere, dat zij een no-
tariële volmacht van hun constituanten hadden gekregen, maar dat deze volmacht 
niet was bedoeld om een bepaalde waardigheid te verkrijgen en al helemaal niet om 
als “geheime mededingers of openlijke belagers” de rechten van de Vroedschap aan 
te tasten. Er ging van de Geconstitueerden, zo oordeelden zij over zichzelf, juist een 
matigende invloed uit. De Burgemeesters lieten zich door de betiteling ‘remonstran-
tie’ niet van de wijs brengen en meenden dat het hier om een gewoon verzoekschrift 
ging, dat niet aan de voorwaarden van het aangevochten besluit voldeed en daarom 
niet door de Vroedschap in behandeling behoefde te worden genomen. Dit gebeurde 
echter toch en na veel discussies stemden dertien leden vóór het standpunt om het 
stuk door een commissie uit de Vroedschap te laten onderzoeken. Een meerderheid 
van twintig leden besloot echter om de ‘remonstrantie’ aan de aanbieders terug te 
geven zonder een beslissing daarover te nemen. De minderheid van dertien leden be-
sloot vervolgens om zich hiertegen te blijven verzetten en daarvan een aantekening 
te maken.27

24    Nadere aantekening, 19 maart 1787. ral, 501A, nr. 516, Vroedschapsboek 1786-1787, 186v.-187; bijlagen, 
ongenummerd. Idem in: LC 1787, nr. 36 en 37 (23 en 26 maart). Zie: NNJ 22 (1787), 425-426. Het voorstel van Johan 
Andreas Cunaeus (1743-1797) om in de Vroedschap over nieuwe leden schriftelijk in plaats van mondeling te 
stemmen blijft hier buiten beschouwing. Het werd verworpen met 18 tegen 15 stemmen.
25    Remonstrantie van de Geconstitueerden, 12 maart 1787. Remonstrantie, gedaan maken en aan de Edele Gr. Achtb. 
Heeren die van de Groote Vroedschap der stad Leyden, overgegeven bij de ondergeteekenden als Geconstitueerden der requestreerende 
burgerij, op den 12den Maart 1787 (z.p. [1787]).
26    De opsteller van deze remonstrantie was, volgens P.A. Dumont Pigalle, de geconstitueerde Jan de Kruijff. 
na, 2.21.057, Collectie Dumont Pigalle, nr. 55, Établissement et gestion des Constitués de Leyde et de la société 
de Nieuwsteeg en la ville.
27    LC 1787, nr. 32 (14 maart); NNJ 22 (1787), 426.
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Uit de discussies binnen de Vroedschap blijkt duidelijk, dat het harmoniemodel 
voorgoed het veld had moeten ruimen voor het conflictmodel. De inzet van het con-
flict was eveneens helder. Het ging erom welk bestuurscollege in Leiden het uiteinde-
lijk voor het zeggen had, de Vroedschap, waarin de aristocratische Patriotten de meer-
derheid vormden, of de Geconstitueerden, die allen tot de democratische Patriotten 
behoorden. Het conflict over de erkenning van de Geconstitueerden bleef niet beperkt 
tot een meningsverschil tussen de leden van de Vroedschap onderling en het bleef ook 
niet binnen de muren van de vroedschapskamer of andere vertrekken in het stadhuis. 
Het conflict lag al snel op straat. De Krijgsraad van de Schutterij ging er zich als eerste 
mee bemoeien en kwam in actie. Op 19 maart 1787 diende dit bestuurscollege een ver-
zoekschrift in en verzocht daarbij de Vroedschap dringend om staande de vergadering 
van de Vroedschap het besluit van 23 januari 1787 over de ‘qualificatie’ in te trekken. 
Om aan hun verzoek kracht bij te zetten begaven de leden van de Krijgsraad zich sa-
men met een groot aantal officieren en onderofficieren, allen in uniform, ’s morgens 
om half twaalf naar het stadhuis. Daar overhandigden zij in de burgemeesterskamer 
hun verzoekschrift en verzochten de Burgemeesters om dat stuk bij de Vroedschap in 
te dienen.28 Deze actie was gecoördineerd met de patriotse leden van de Vroedschap on-
der leiding van F.G. Blok, die tegelijkertijd hun nadere aantekening ter vergadering in-
dienden. De patriotse leden tekenden daarnaast nog verzet aan tegen het besluit om de 
ingediende remonstrantie terug te geven. Hierbij kregen zij versterking van nog vijf an-
dere leden van de Vroedschap.29 Ook het college van Geconstitueerden liet van zich ho-
ren. De geconstitueerden Albert van Nievelt en Christiaan G.R. van Marle verschenen 
in de burgemeesterskamer om aan te dringen op het nemen van een besluit over het 
ingediende verzoekschrift dat ging over de begeving van de kleine stedelijke ambten.30 

Het gevolg van deze gecoördineerde acties was, dat de discussies in de Vroed-
schap tot grote hoogten oplaaiden. Bij de behandeling van het verzoekschrift van 
de Krijgsraad wilden elf leden van de veertig het besluit over de ‘qualificatie’ intrek-
ken. Twintig leden wilden dit besluit onverkort handhaven en de rest van de le-
den wilden het verwijzen naar een commissie uit de Vroedschap. Na een urenlange 
vergadering in de vroedschapskamer konden de leden van de Vroedschap het uit-
eindelijk eens worden over een tussenoplossing. Intussen wachtten de Krijgsraad, 
de officieren en de onderofficieren in de Grote Pers, destijds de grootste zaal in het 
stadhuis, op de uitslag. Voor het stadhuis dromde een menigte samen, die eveneens 
zeer benieuwd was naar wat de heren hadden beslist. Volgens het overeengekomen 
compromis zou er een commissie uit de Vroedschap worden ingesteld die de ver-
zoekschriften van de constituanten zou onderzoeken en daarover met de Geconsti-
tueerden in onderhandeling zou treden.31 Deze commissie zou echter alleen die ver-

28    Verzoekschrift van de Krijgsraad van de Schutterij aan de Vroedschap, 19 maart 1787. Idem in: LC 1787, nr. 
37 (26 maart). Zie: NNJ 22 (1787), 427-428; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 299-300.
29    NNJ 22 (1787), 428. Deze leden waren: Jan van Royen, Nicolaas van Leeuwen, Gerard van Hoogeveen, Jacob 
Balthazar Douw en Hugo de Wildt.
30    Notulen, 19 maart 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 53-53v.
31    NNJ 22 (1787), 428. Deze commissie bestond uit zes leden: A. van Heusden, J.A. Cunaeus, F.G. Blok, N. van 

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   246 25-03-14   10:21



12 patriotten aan het bewind 247

zoekschriften in behandeling nemen, die aan de voorwaarden van het gewraakte 
besluit voldeden. Deze uitslag veroorzaakte groot ongenoegen bij de Krijgsraad, de 
officieren en de onderofficieren. Hun eis bleef staan, het besluit moest worden in-
getrokken. De Krijgsraad verzocht dan ook om bijeenroeping van een nieuwe ver-
gadering van de Vroedschap die de volgende dag plaats zou moeten hebben. De 
Vroedschap gaf aan dit verzoek gehoor. Op 20 maart 1787 begaven de leden van 
de Krijgsraad, een groot aantal officieren en onderofficieren zich, evenals de vori-
ge dag, in uniform naar het stadhuis, waar ze opnieuw een verzoekschrift indien-
den. Hierbij verzochten zij het gewraakte besluit op te schorten.32 Hun tweede actie 
had succes. Met achttien tegen negen stemmen besloten de aanwezige leden van de 
Vroedschap aan dit verzoek gevolg te geven.33 Het besluit was nu voorlopig van tafel.

De opschorting van het besluit raakte meer dan enkele formele voorwaarden voor 

Leeuwen, H. Twent en D.M.G. Heldewier. Na de opschorting van het besluit van de Vroedschap van 23 januari 
1787 nam deze commissie de verzoekschriften van Geconstitueerden zonder meer in behandeling.
32    Verzoekschrift van de Krijgsraad van de Schutterij aan de Vroedschap, 20 maart 1787. Idem in: LC 1787, nr. 
37 (26 maart). Zie: NNJ 22 (1787), 429; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 300.
33    NNJ 22 (1787), 429. De schrijver van dit verslag eindigde met de zinsnede: “Wij laten alle bedenkingen die op 
deze gebeurtenissen zouden kunnen invallen aan den lezer over.” VH, dl. 16, boek 46 (1787), 299-302. De schrijver 
van dit korte verslag eindigde met een lofprijzing van Pieter Vreede op de machtsgreep. 

Afb. 23 Schutters in de Grote Pers van het Stadhuis. Tekening door J. Timmermans, 1788. RAL, PV 16912.
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de geldigheid van handtekeningen onder verzoekschriften. De Geconstitueerden be-
hielden hierdoor hun juridische grondslag en konden in naam van de constituanten 
verzoekschriften en andere schriftelijke stukken blijven ondertekenen. De Vroed-
schap had door het genomen besluit de ‘qualificatie’ van de constituanten, zoals zij 
die eerder hadden gegeven, zonder verdere formele voorwaarden aanvaard. De Ge-
constitueerden ontwikkelden zich al spoedig, ondanks hun geruststellende woor-
den, tot ernstig te nemen mededingers van de Vroedschap. Zoals te verwachten viel, 
volgde er een concurrentieslag om het hoogste gezag in de stad. De Vroedschap en de 
Geconstitueerden betwistten elkaar de legitimiteit en de representativiteit. De zes-
tien leden van de Vroedschap betoogden in hun contra-aantekening, zoals vermeld, 
dat de burgerij alleen door de Vroedschap werd vertegenwoordigd. De Leidse Patriot-
ten trokken deze aanspraak op alleenvertegenwoordiging sterk in twijfel. Na hun ge-
slaagde machtsgreep op 20 maart 1787 publiceerde de geconstitueerde Pieter Vreede 
een onderzoek naar de juridische positie van de Veertigraad die al in een ver verleden 
met de Vroedschap was samengegaan.34 In zijn voorwoord, ‘Aen mijne medeburgers’ 
verdedigde hij het ingrijpen van de Krijgsraad samen met officieren en onderofficie-
ren van de Schutterij, die het “onvervreemdbaar” recht van de burgerij op het indie-
nen van verzoekschriften met succes tegen aanslagen daarop hadden beschermd. An-
dere rechten en privileges van de burgerij waren echter in de loop van de tijd geheel 
of gedeeltelijk verloren gegaan.35 Hij achtte zijn onderzoek in veel opzichten ook toe-
passelijk op de bestuurscolleges in de andere steden in Holland. Vreede behandelde 
in zijn onderzoeksverslag het privilege waarbij de Veertigraad werd ingesteld. Hij 
stelde na een uitvoerige rechtshistorische verhandeling vast, dat de oorspronkelijke 
strekking van de bepalingen van dit privilege in de loop der eeuwen grotendeels was 
verdwenen.36

Vervolgens onderzocht Vreede de stand van zaken met betrekking tot het privilege 
van de Veertigraad op het tijdstip waarop hij zijn verhandeling schreef, in de zomer 
van 1786. Hij liet daarbij duidelijk uitkomen, dat de pretentie van de samengevoegde 
Vroedschap en Veertigraad als enige vertegenwoordiger van de burgerij weinig grond 
meer had. Verschillende stadhouders hadden in 1578, 1618, 1672 en 1747 “de wet ver-
zet”, dat wil zeggen dat zij de leden van dit gecombineerde college die aan hen of 
aan hun aanhangers onwelgevallig waren, hadden vervangen door politieke volgelin-
gen. Hierbij handelden zij in strijd met het privilege waarbij de Veertigraad was inge-
steld.37 Anderzijds hadden de leden van de Vroedschap en de Veertigraad in 1685, 1702 
en 1722 verschillende schriftelijke afspraken over de verdeling van ambten gemaakt, 

34    P. Vreede, Verhandeling over het Collegie van de Veertigen der stad Leyden (Leiden 1787). Zie ook over het bestuur 
van Leiden: Grondwettige herstelling, dl. 2 (Amsterdam 1786) (Knuttel 21282), 115-133. Zie voor het ontstaan van de 
Vroedschap en de Veertigraad en het samengaan van beide hoofdstuk 5.
35    Vreede, Verhandeling, iv-viii. Zie ook: VH, dl. 16, boek 46 (1787), 301-302.
36    Philips de Goede, hertog van Bourgondië (1396-1467), tevens graaf van Holland, verleende het privilege 
waarbij een Veertigraad werd ingesteld aan verschillende Hollandse steden, waaronder Leiden, in 1449. Sinds 
1510 hadden alle leden van de Veertigraad tevens zitting in de Vroedschap. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 2, 100.
37    Vreede, Verhandeling, 26-32.
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de zogenoemde contracten van correspondentie.38 Deze ingrepen en afspraken maak-
ten de bepalingen van het privilege tot een dode letter. Bij het schrijven van zijn ver-
handeling waren aan Vreede geen schriftelijke overeenkomsten tussen de leden be-
kend, maar hij leidde uit hun gedrag af, dat er wel degelijk afspraken bestonden. Of 
die overeenkomsten nu schriftelijk, mondeling of stilzwijgend waren gemaakt, het 
resultaat was hetzelfde. Hij gaf enkele voorbeelden waaruit hij dit kon afleiden. Bij de 
verkiezing van een burgemeester werd, wanneer er geen oud-burgemeester beschik-
baar was, steeds het oudste lid van de Vroedschap benoemd. De nominatie van zestien 
schepenen werd steeds zo opgesteld, dat de zestien oudste leden van de Vroedschap, 

38    Vreede, Verhandeling, 41-46; M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 
1985), 60 e.v.

Afb. 24 P. Vreede, 1750-1837. Ets 
en gravure door R. Vinkeles, 1786. 
Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-
OB-62.976.
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die niet tot de oud-burgemeesters behoorden, maar wel verkiesbaar waren, zonder 
uitzondering op de nominatie werden geplaatst. Op deze nominatie stonden uitslui-
tend leden van de Vroedschap en de Veertigraad, nooit gewone burgers, hoewel dit 
volgens de bewoordingen van het privilege wel mogelijk zou kunnen zijn. De fami-
lieleden van degenen die al in het stadsbestuur zitting hadden, genoten bij de verkie-
zingen voor opengevallen plaatsen in dit gecombineerde college altijd de voorkeur. 
De burgemeesters droegen op toerbeurt de kandidaten voor. Zo viel gemakkelijk uit 
te rekenen wie in dit college zitting kreeg en wie dus de nieuwe ‘vertegenwoordiger 
van de burgerij’ zou zijn. Het combineren van de burgemeester die aan de beurt was 
met zijn naaste verwanten volgens het geslachtsregister van zijn familie, zijn zoons 
en broers uitgezonderd, of met zijn politieke vrienden was hiervoor voldoende.39

Pieter Vreede heeft de vorming en bestendiging van een oligarchie in de samenge-
voegde Vroedschap en Veertigraad nauwkeurig ontleed en de geslotenheid van dit 
bestuurscollege nog eens duidelijk onder de aandacht gebracht. Van een “betamende 
volksinvloed” op het stadsbestuur was geen sprake. Om hierin verandering te bren-
gen stelde hij voor om het samengaan van Vroedschap en Veertigraad weer ongedaan 
te maken en de bevoegdheden van laatstgenoemd college te herstellen en uit te brei-
den. De hernieuwde Veertigraad zou jaarlijks de burgemeesters en thesauriers kiezen 
en de nominatie voor zestien schepenen opstellen, waaruit de soeverein, de Staten 
van Holland, er acht zouden kiezen, zoals dit tot dan toe gebruikelijk was. De keuze 
van burgers voor de nominatie zou in zijn voorstel vrij moeten zijn. Om de scheiding 
tussen beide colleges te handhaven, zouden de leden van de Vroedschap van de no-
minatie moeten worden uitgesloten. Deze vrije keuze zou betekenen, dat ook per-
sonen buiten de Veertigraad bij eenvoudige meerderheid op de nominatie konden 
worden gezet om tot schepen te worden benoemd. De leden van Veertigraad zou-
den de “nutsten en bekwaemsten uit de notabele poorters” moeten voordragen. Bij 
de keuze van nieuwe leden in de Veertigraad zouden de zittende leden eveneens de 
“nutsten en bekwaemsten” uit deze groep op de opengevallen plaatsen moeten kie-
zen en geen rekening meer moeten houden met kandidaten die werden voorgesteld 
door de burgemeesters en al helemaal niet door de burgemeesters die aan de beurt 
waren. De keuze van kandidaten zou vrij moeten zijn en niet beperkt tot de leden 
van regentenfamilies.40 In de visie van Vreede zou een hernieuwde Veertigraad kun-
nen fungeren als een soort college van gemeenslieden en kunnen dienen als tegen-
hanger van de Vroedschap.41

39    Vreede, Verhandeling, 58-59; Prak, Gezeten burgers, 38-41, 79-80.
40    Vreede, Verhandeling, 77-79.
41    Vreede ontleende deze gedachte, zoals hij zelf aan het begin van zijn boek vermeldt, aan de Rotterdamse Pa-
triot Hendrik Arnold Kreet (1739-1804). Deze gedachte is ook terug te vinden in het ‘Leids Ontwerp’ (art. 10, 12 
en 13) en gaat terug op een ouder Rotterdams plan, in 1722 opgesteld en met een uitgebreid commentaar door 
Leendert Herdingh in 1785 opnieuw uitgegeven. Laatstgenoemde uitgave dateert van 31 augustus 1785, ruim 
een maand vóór de bijeenkomst van de vrijkorpsen in Holland, waarop het ‘Leids Ontwerp’ werd besproken. 
Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der oppermacht by het volk (Leiden 1785) (Knuttel 21040) en de oorspronkelijke 
uitgave uit 1722 (Knuttel 16573, 17495). H.C. Hazewinkel, ‘Een Rotterdamsch plan voor een democratische be-
stuursorganisatie uit het begin van de 18de eeuw’, BMHG 55 (1934), 233-262.
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In zijn voorstellen waagde Pieter Vreede zich niet aan nadere definities van de 
“nutsten en bekwaemsten” en “notabele poorters”. De omvang van deze groep bleef 
vaag. Vreede maakte wel duidelijk dat hij een groep voor ogen had, die groter was 
dan de tot dan toe verkozen leden van de Vroedschap en Veertigraad uit de kring van 
Leidse regentenfamilies. Het privilege kon volgens hem nog steeds dienen om het re-
presentatief karakter van de Veertigraad te bevorderen en een passende volksinvloed 
op het stadsbestuur in te stellen. Het voorstel van Vreede om het stadsbestuur te ‘de-
mocratiseren’ stond echter ver van de werkelijkheid. De leden van de regentenfami-
lies dachten er niet over om vrijwillig hun kansen op de fel begeerde posities in het 
stadsbestuur te verkleinen. Bovendien was zijn voorstel bij het verschijnen van zijn 
boek al door de feiten achterhaald. Na de geslaagde acties van de democratische Pa-
triotten op 19 en 20 maart 1787 kregen de Geconstitueerden samen met een kleine 
minderheid van patriotse leden van de Vroedschap de macht in de stad metterdaad 
in handen. De democratische Patriotten deelden voortaan in Leiden de lakens uit en 
zetten de Vroedschap steeds meer onder druk. De meerderheid van de leden van de 
Vroedschap kwam zodoende vrijwel buiten spel te staan. De Geconstitueerden ble-
ven namens hun constituanten hun verzoekschriften indienen bij de Leidse Vroed-
schap en de Staten van Holland. Het indienen van verzoekschriften bij de Staten van 
Holland over de hoofden van de leden van de Leidse Vroedschap heen was geen punt 
van discussie meer. De onderwerpen die in de verzoekschriften aan de orde kwamen, 
gingen ver over de stadsgrenzen heen en betroffen onder andere de landsverdedi-
ging. Ook dit werd zonder meer aanvaard. Deze vernieuwingen in het repertoire ble-
ken blijvende veranderingen.42 Bovendien kwamen na de machtsgreep van de Leidse 
Patriotten de verzoekschriften van de Geconstitueerden in een ander perspectief te 
staan. De toon van de verzoekschriften veranderde en werd zelfbewuster. Langzaam 
maar zeker veranderden de verzoekschriften van de Geconstitueerden aan de Vroed-
schap in bevelschriften. De leden van de Vroedschap die niet met de Patriotten sym-
pathiseerden, waren op die wijze weliswaar in het voorjaar van 1787 buiten spel ge-
zet, maar er dienden zich intussen nieuwe tegenstanders aan, de Prinsgezinden. Het 
had enige tijd geduurd, maar nu begonnen ook zij zich tegen de verdrukking in te 
organiseren en te mobiliseren.

De democratische Patriotten hadden zich in de laatste maanden van 1786 goed ge-
organiseerd. De leiding van de Leidse Patriotten ging voortaan uit van de negentien 
Geconstitueerden. Het voeren van collectieve acties werd daardoor een stuk eenvou-
diger. Deze Geconstitueerden vormden een college, dat zich steeds meer als een alter-
natieve vroedschap ging gedragen. De vraag kwam zo naar voren welk college eigen-
lijk de burgerij het best vertegenwoordigde. Van meet af aan stonden de volmachten 
waarop de benoeming van de Geconstitueerden berustte ter discussie. De Leidse 
Vroedschap besloot daarop tot een regeling waarbij enkele redelijke eisen aan de ver-
lening van een volmacht voor de ondertekening van ieder afzonderlijk verzoekschrift 
werden gesteld. De democratische Patriotten gingen hiermee accoord, maar door-

42    Ch. Tilly, Regimes and repertoires (Chicago-London 2006), 43.
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zagen te laat, dat hiermee de positie van hun Geconstitueerden werd ondergraven. 
Uit de discussies in de Vroedschap bleek, dat zij een kleine minderheid vormden en 
het besluit niet meer konden terugdraaien. Zij besloten vervolgens tot een gecoördi-
neerde actie waarbij de door hen beheerste leiding van de Schutterij werd ingezet en 
geüniformeerd in het stadhuis verscheen. Onder deze druk zwichtte de Vroedschap. 
De Geconstitueerden legden daarna een steeds zwaardere druk op de leden van de 
Vroedschap die steeds meer tot uitvoerders van hun instructies werden gedegra-
deerd. Aanvankelijk leefden er ideeën, gezien de publicatie van Pieter Vreede, om de 
Vroedschap weer te splitsen in een oorspronkelijke Vroedschap en een Veertigraad, 
die de plaats zou innemen van een college van gemeenslieden naar Oost-Nederlands 
model. Na de machtsgreep werd deze visie door de ontwikkelingen achterhaald. In 
Leiden kwam het echter niet tot een vervanging van de Vroedschap door een demo-
cratisch gekozen bestuurscollege, zoals in Haarlem. In feite bestuurden de democra-
tische Patriotten vanaf het voorjaar van 1787 de stad door middel van de Geconstitu-
eerden met de Vroedschap aan de leiband. 
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13  Groeiende tegenstellingen  
en radicalisering

De Leidse Prinsgezinden hadden tot nu toe weinig van zich laten horen. Het leek 
er veel op dat de geslaagde politieke actie van de democratische Patriotten om het 
stadsbestuur van Leiden naar hun hand te zetten de Oranjeklanten nauwelijks be-
roerde. De machtsgreep op het stadhuis lokte daarentegen wel ironisch commen-
taar van patriotse kant uit, onder andere in het satirisch weekblad Janus, dat vanaf 
begin 1787 in Leiden verscheen. Het was voor één tot twee stuivers te koop.1 De uit-
gevers van het weekblad, eerst Leendert Herdingh en later Barend Onnekink, waren 
patriotsgezind.2 Dit betekende niet dat de anonieme schrijvers in het blad alleen Wil-
lem v en de Prinsgezinden belachelijk probeerden te maken. De Patriotten en hun 
aanhangers bleven ook niet buiten schot. In Janus verscheen vlak na de machtsgreep 
een gefingeerd nieuwsbericht, waaruit voor de goede verstaander meteen was te be-
grijpen, dat hierin de laatste politieke ontwikkelingen in Leiden werden belicht. De 
verslaggever berichtte over een spookgestalte die zich op het stadhuis had laten zien. 
Deze gedroeg zich niet zoals andere spoken en ook zijn kleding was afwijkend. Het 
spook verscheen op 19 maart 1787 ’s morgens bij daglicht en niet ’s nachts om klok-
slag twaalf uur, zoals bij spoken gebruikelijk is. De spookverschijning was, zoals an-
dere spoken, in het wit gehuld. Daaroverheen was blauwe kleding met zilveren ver-
sierselen gedrapeerd. De verschijning bleef de gehele dag door het stadhuis spoken, 
totdat het donker werd en de kaarsen werden ontstoken. De volgende dag verscheen 
het spook opnieuw op dezelfde tijd om even na het middageten weer te verdwijnen. 
Plaats en tijd van het nieuwsbericht spraken voor zich. De combinatie van witte en 
blauwe kleding was hèt kenmerk van de uniformen van de Leidse Schutterij. Het 
mocht dan op het stadhuis danig hebben gespookt, veel gevolgen zou dat volgens de 
schrijver niet hebben. Hij eindigde dan ook met de zinspreuk: “Parturiunt montes” 
(Bergen baren). De welingelichte lezer vulde dit in gedachten aan met “nascetur ridi-

1    Janus, 1747-1787, suum cuique. Het tijdschrift verscheen vanaf 1 januari 1787. Het laatste nummer, het testa-
ment van Janus, is gedateerd 15 augustus 1787. P.W. van Wissing, Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een 
achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad (Nijmegen 2003).
2    Leendert Herdingh (1752-1815) en Barend Onnekink (1751-1805) ondertekenden verschillende patriotse ver-
zoekschriften in de periode 1782-1785. De schrijvers in Janus zijn ondanks veel onderzoek tot nu toe onbekend 
gebleven. A.J.A.M. Hanou, ‘Iets over de auteur(s) van de Janus (1787) en de Janus verrezen (1795-1798)’, Mededelingen 
van de Stichting Jacob Campo Weyerman 14 (1991), 47-56 en 71-82.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   253 25-03-14   10:21



254 13 groeiende tegenstellingen en radicalisering 

culus mus” (er zal een belachelijke muis worden geboren).3 Een muis die, naar later 
bleek, een lange staart zou hebben.4

De schrijvers van de artikelen die in Janus verschenen, bedienden zich van aller-
lei literaire vormen. Naast gefingeerde nieuwsberichten verschenen er in dit week-
blad eveneens verzonnen beschouwingen, beurskoersen, scheepvaartberichten, ge-
dichten, advertenties, ingezonden brieven, documenten, verslagen van gesprekken, 
vertalingen, reisverslagen, boekbesprekingen en dergelijke.5 Al deze vormen van be-
richtgeving waren destijds in de serieuze kranten gebruikelijk en vele daarvan zijn 
dat tot op de dag van vandaag nog steeds. De schrijvers maakten daarnaast gebruik 
van allerlei stijlfiguren, naamgeving, groepstalen en visuele, typografische en andere 
technieken om hun ironische en af en toe bijtende commentaren kracht bij te zetten. 
De Prinsgezinden en in het bijzonder Prins Willem v werden met venijnige satiri-
sche artikelen bestookt. De Leidse lector Johannes le Francq van Berkheij werd onder 
de naam J. Vranckenvrij betiteld als “groot anatomist van luizen en vlooien” en van 
nog een hele reeks ander ongedierte. Vervolgens werd hij als lijder aan ongeneeslijke 
geelzucht, dat wil zeggen aan overmatige Oranjeliefde, en behept met een galachtig 
temperament op alle mogelijke manieren belachelijk gemaakt en ten slotte volledig 
de grond in geschreven.6 

Het weekblad Janus, genoemd naar de Romeinse god met de twee gezichten, deed 
zijn naam eer aan. De Patriotten ontkwamen, zoals gezegd, evenmin aan de kritiek 
en de spotlust van de anonieme schrijvers. De hoogdravende toespraken die verschil-
lende van hun kopstukken gewoon waren af te steken, bijvoorbeeld ter gelegenheid 
van de exercities van het vrijkorps of van het vertrek van patriotse vrijwilligers naar 
Utrecht en andere plaatsen die door het leger van Prins Willem v werden bedreigd, 
konden op stevige kritiek rekenen. De schrijvers richtten hun pijlen onder andere op 
de Leidse Patriot Anthony Droogzand, waarin de kolonel van de Schutterij, later lid 
van de Vroedschap, Anthony Diederik van den Santheuvel is te herkennen. Zij legden 
hem een onsamenhangende toespraak in de mond die stijf stond van brallende bom-
bast.7 In persiflages van advertenties werd P. Dreeve, dat wil zeggen Pieter Vreede, be-
titeld als “solliciteur-militair van zuipers en zwelgers, pluggen en straatschenders” 
en het Leidse vrijkorps kreeg als zinspreuk mee ‘Tot nut van Schiedam’.8

Het weekblad Janus richtte zich, gezien de voorkennis die voor een goed begrip 
van de artikelen noodzakelijk was, op het intellectuele, politiek bewuste en geïnte-
resseerde gedeelte van de verlichte burgerij. Het blad probeerde de publieke opinie 
en vooral de opiniemakers te beïnvloeden. Daarnaast gaf het uiting aan een groei-

3    De uitdrukking is ontleend aan Horatius, Ars poëtica, 139.
4    Janus, nr. 14 (26 maart 1787). Zie ook: A.J.A.M. Hanou, Janus en Leiden (1787) (Leiden 1993).
5    A.J.A.M. Hanou, ‘De literator als politiek commentator. Het geval Janus (1787)’, Spektator 19 (1990), 35-72.
6    Janus, nr. 4 (22 januari 1787).
7    Janus, nr. 7 (12 februari 1787). 
8    Janus, nr. 16 (16 april 1787); nr. 31 (30 juli 1787). Een solliciteur-militair was een persoon die bij een of meer 
legerafdelingen tegen een bepaalde rente voorschotten verstrekte op de te betalen soldij en andere uitgaven. 
Plug is een verouderd woord voor losbol e.d. WNT, dl. 12, 2e stuk (’s-Gravenhage-Leiden 1949), 2804-2805.
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end gevoel van onbehagen, dat de gematigde Patriotten beving, wanneer zij de ge-
dragingen van hun bevlogen politieke medestanders op de keper beschouwden. De 
radicalen onder de democratische Patriotten hadden de leiding van deze politieke 
beweging langzamerhand overgenomen en trachtten hun hooggestemde idealen in 
de praktijk te verwezenlijken. De groep van ‘kritische’ Patriotten, waarvan het week-
blad Janus de spreekbuis was, organiseerde zich echter niet in een genootschap of een 
andersoortige vereniging en ging geen samenwerkingsverband met buiten de Patri-
otten staande groeperingen aan. Hun invloed bleef dientengevolge beperkt. Een kri-
tische instelling tegenover de radicalen onder de democratische Patriotten maakte 
hen echter niet automatisch tot bondgenoten van de Prinsgezinden, die in Janus nog 
veel harder werden aangepakt. Uiteraard moest vooral Prins Willem v het ontgelden. 
Ter gelegenheid van zijn verjaardag op 8 maart 1787 gaf het blad een aan hem gewijd 
‘verjaardagsnummer’ uit. Hierin is op de eerste bladzijde een ironische inleiding op 
een lofzang voor de stadhouder afgedrukt, waarna drie blanco bladzijden volgen als 
symbool van zijn veronderstelde onbenulligheid en leeghoofdigheid.9 De Prinsge-
zinden gingen in de tegenaanval en maakten in een pamflet vooral de uitgever van 
Janus, Barend Onnekink, belachelijk en zwart. Hij verzocht het stadsbestuur dit pam-
flet te verbieden. Op zijn verzoek volgde een verbod.10

De Leidse Prinsgezinden zagen de geslaagde politieke actie door het gezamenlijk 
optreden van de Krijgsraad en het patriotse gedeelte van de Schutterij allerminst als 
een gebeurtenis die, zoals de schrijvers in Janus wilden doen geloven, toch op niets 
zou uitlopen. Integendeel, de Prinsgezinden raakten meer en meer verontrust, voor-
al omdat de machtsgreep in Leiden geen uitzondering bleek. De traditionele tegen-
standers van de Prinsgezinden, de oude Staatsgezinden of aristocratische Patriotten, 
waren na de machtsgreep weliswaar uitgeschakeld, maar de democratische Patriot-
ten, ook wel nieuwe Staatsgezinden genoemd, bleken veel ferventere tegenstanders 
en getuigden van een ongekende gedrevenheid om tot politieke hervormingen te 
komen. Bovendien wilden de democratische Patriotten niet alleen de regels van het 
politieke spel veranderen, maar ook de staatsinrichting van de steden, van de provin-
cie Holland en van de Republiek als geheel grondig hervormen. De door hen beoog-
de hervormingen moesten leiden tot een staatsbestel, waarin voor de erfstadhouder, 
Prins Willem v, volgens sommigen slechts een bescheiden, volgens anderen geen en-
kele plaats meer was. Zij hadden onder andere al bewerkstelligd, dat het commando 
van het garnizoen in Den Haag aan de Prins was ontnomen en dat hij in zijn functie 
van kapitein-generaal van Holland was geschorst.11 Toen na Leiden ook de stadsbe-
sturen van de belangrijkste steden in Holland, Amsterdam en Rotterdam, eveneens 

9     Janus, nr. 10 (8 maart 1787). Hanou, ‘De literator als politiek commentator’, 65. Dit is slechts een voorbeeld 
van een van de vele artikelen die tegen de Prinsgezinden warengericht.
10    Judas de aartsschelm of sleutel op den sleutel van het, door zyn aucteur steeds zo hoog geroemd, weekblad Janus (by wyze van 
toneelspel) (door Janus contra) (in Holland 1787). ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 
69v.-70; bijlage 75. Boekverkoper Onnekink had via relaties het ambt van broodweger verkregen.
11    H.Th. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 3 (’s-Gravenhage 1899), 
87-89.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   255 25-03-14   10:21



256 13 groeiende tegenstellingen en radicalisering 

onder controle van de democratische Patriotten waren gekomen, dreigde daardoor 
een patriotse meerderheid van stemmen in de Staten van Holland te ontstaan.12 De 
Prinsgezinden ontwaarden een geheel ander spook dan de schrijvers in het tijdschrift 
Janus, namelijk het spook van de revolutie.13

Het werd voor de Prinsgezinden daarom de hoogste tijd om hun aanhangers te or-
ganiseren en te mobiliseren om daarna tot collectieve acties over te gaan. Het succes 
van de acties van de Patriotten leidde tot navolging van hun actievormen. De Prins-
gezinden gingen in de tegenaanval en formeerden hun Oranjevrijkorpsen, richtten 
hun Oranjesociëteiten op en dienden verzoekschriften met hun politieke verlan-
gens in. De organisatoren moesten eerst de verschillende groepen aanhangers van 
de Prins op één lijn zien te krijgen en samenwerking daartussen tot stand zien te 
brengen. Vervolgens stonden zij voor de taak om de prinsgezinde groepen te mobi-
liseren en tot het voeren van acties te bewegen. Een van de drijvende krachten van 
de Prinsgezinden in Holland, Gijsbert Karel van Hogendorp, verhulde niet dat de 
Prinsgezinden de patriotse organisatie- en actievormen zoveel mogelijk als voor-
beeld hadden genomen.14 De Prinsgezinden hadden echter veel gunstige gelegenhe-
den voorbij laten gaan. Voor de vorming van Oranjevrijkorpsen waren zij eigenlijk 
al te laat. Zij probeerden weliswaar op het platteland van Holland prinsgezinde vrij-
korpsen op te richten, maar iedere aanzet daartoe werd vrijwel meteen door de over-
heid onderdrukt.15 In de steden waagden de Prinsgezinden het al niet meer om hun 
eigen vrijkorpsen te formeren. De prinsgezinde timmerman Johannes Boonebakker 
had in Leiden weliswaar met een intekenlijst voor een Oranjevrijkorps rondgelopen 
en getracht om zoveel mogelijk medestanders hiervoor te enthousiasmeren, maar 
tot oprichting van zo’n korps was het niet meer gekomen.16 Hoogstwaarschijnlijk 
zou het stadsbestuur daarvoor ook geen toestemming hebben verleend. Bij de le-
den van de Leidse Vroedschap, ongeacht hun politieke richting, spookten ongetwij-
feld nog de beelden van het oproer in de zomer van 1784 door het hoofd. Het gezag 
van het stadsbestuur kon destijds alleen nog met behulp van militairen van buiten 
worden hersteld. Geheel onbewapend waren de Leidse Prinsgezinden overigens niet. 
De Schutterij telde nog steeds een niet te verwaarlozen minderheid van prinsgezin-
de schutters, zoals hiervoor is aangegeven. Dit zou enkele maanden later pas in volle 
omvang aan het licht komen.

12    G.K. van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, dl. 2 (’s-Gravenhage 1866), 252-253.
13    H. de Peyster, ‘Journal de G.K. van Hogendorp pendant les troubles de 1787’, BMHG 27 (1906), 15; Colenbran-
der, Patriottentijd, dl. 3, 173-183. Machtsgrepen op 21 (Amsterdam) en 23 (Rotterdam) april 1787.
14    De Peyster, ‘Journal’, 36.
15    NNJ 22 (1787), 37, 68; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 314. Een van de aanvoerders van het Oranjevrijkorps in Voor-
burg, Dorus Rous, werd in het Leidse Gravensteen gevangengezet en later door de Vierschaar van Rijnland ver-
oordeeld. Dit korps had op tweede kerstdag 1786 een wapenoefening gehouden die veel belangstelling trok. De 
Staten van Holland namen op grond van hun Besluit van 7 september 1786 de patriotse vrijkorpsen in bescher-
ming. NNJ 21 (1786), 1042-1044. Zij gelastten de schouten en gerechten op het platteland om bijeenkomsten van 
Oranjevrijkorpsen te verhinderen. NNJ 22 (1787), 59-60.
16    Johannes Boonebakker (1751-1810) woonde aan de Oranjegracht. Tweede Iets voor Leiden (Dienende tot een vervolg 
op het Eerste) (z.p. [1784]) (Van Alphen 1552), 11-12. Zijn intekenlijst is (nog) niet gevonden.
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Het formeren en mobiliseren van een Oranjevrijkorps en van het prinsgezinde ge-
deelte van de Schutterij was in Leiden onder deze omstandigheden vrijwel onmo-
gelijk. Desalniettemin waagde de prinsgezinde minderheid in de Schutterij na de 
machtsgreep toch een poging om tot actie over te gaan. De verontrusting over het 
optreden van de gezamenlijke patriotse schutters op 19 en 20 maart 1787 en hun ge-
slaagde machtsgreep was blijkbaar zo groot, dat enkele officieren zich, buiten de 
Krijgsraad om, met een verzoekschrift tot de fungerend deken van de Schutterij, 
tevens president-burgemeester, richtten. De leden van de Krijgsraad die geheel uit 
Patriotten bestond, kregen hier lucht van. Zij waren uiteraard zeer benieuwd naar 
de inhoud van het verzoekschrift en naar de namen van de ondertekenaren. Zij ver-
zochten de Burgemeesters om een afschrift hiervan of, als dat niet mogelijk was, om 
opening van zaken.17 Welke beschuldigingen werden daarin tegen hen geuit? De ka-

17    Verzoekschrift van de Krijgsraad, 22 maart 1787, ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-
1788, 51-51v.; bijlage 60. ral, 534A, nr. 27, Notulen van het bestuur van de Schutterij 1786-1789, 

Afb. 25 G.K. van Hogendorp, 
1762-1834 op latere leeftijd. Ets en 
gravure door W. van Senus naar 
een schilderij van J.W. Pieneman. 
Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-
1904-1053.
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piteins en hun luitenants voerden als argument voor hun verzoek aan, dat zij zich 
hiertegen moesten kunnen verdedigen. Onduidelijk was of het verzoekschrift was 
aangeboden aan de president-burgemeester zonder meer of aan hem als deken van 
de Schutterij. Het college van Burgemeesters hield het wijselijk op de eerste moge-
lijkheid. In dat geval behoefde hij volgens de geldende regels het document niet in 
het college van Burgemeesters ter tafel te brengen en te bespreken. De Burgemeesters 
wezen daarom het verzoek van de Krijgsraad om een kopie van het stuk of eventu-
eel opening van zaken van de hand en hielden daarmee het verzoekschrift en de na-
men van de ondertekenaren voor de leden van de Krijgsraad verborgen. Het verzoek-
schrift kwam niet meer boven water, maar de namen van de prinsgezinde officieren 
lekten uit.18 De oprichting van een Oranjevrijkorps of een openlijke organisatie van 
het prinsgezinde gedeelte van de Schutterij was hiermee van de baan.

De Prinsgezinden slaagden er niet meer in om een ‘militaire tak’ te organiseren. Dit 
verhinderde hen echter niet om met dubbele ijver te werken aan de oprichting van 
een ‘burgerlijke tak’, die werd opgezet als een netwerk van ‘oprechte vaderlandsche 
sociëteiten’. De Prinsgezinden richtten vanaf begin 1787 onder deze naam overal or-
ganisaties op, die zich van de patriotse ‘vaderlandsche’ sociëteiten en andere patriot-
se organisaties onderscheidden, omdat alleen de prinsgezinde tegenhangers ‘oprecht 
vaderlandsch’ waren.19 Doorgaans werd de prinsgezinde variant ‘Oranjesociëteit’ ge-
noemd. De Prinsgezinden begonnen in januari 1787 met een sociëteit in Rotterdam 
en daarna stichtten zij naar dat voorbeeld sociëteiten elders in de Republiek.20 Voor-
al de sociëteit in Den Haag was een doorslaand succes. De toeloop van leden was daar 
op een gegeven moment zo groot, dat één sociëteit niet meer voldeed en nog drie an-
dere hun deuren openden.21 In Leiden gebeurde dit op wat bescheidener voet dan in 
de hofstad. De Leidse Prinsgezinden stichtten in maart 1787 een Oranjesociëteit on-
der de zinspreuk ‘Standvastigheid wekt Eendragt’, gevestigd in het logement ‘Het Hof 
van Holland’ aan de Breestraat.22 De studenten richtten hun eigen Oranjesociëteit op, 
eveneens aan de Breestraat, in een huis op de hoek van de Vrouwesteeg. De Prinsgezin-
den ontleenden weliswaar hun organisatievorm aan de Patriotten, maar zij volgden dit 
voorbeeld niet blindelings na. De Patriotten maakten tussen de leden van hun sociëtei-
ten geen onderscheid en gingen daar prat op. De Prinsgezinden daarentegen verdeel-

18    Besluit van Burgemeesters, 29 maart 1787, ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 51v. 
Hierin wordt naar de bijlagen verwezen, maar het verzoekschrift van de prinsgezinde officieren ontbreekt. De 
ondertekenaren waren Frans Chaudron, kleermaker, Christiaan van der Velden, koekbakker, en Johannes Eige-
man, broodbakker. Na de omwenteling in 1787 werden zij alle drie tot luitenant-kapitein benoemd.
19    WNT, dl. 18 (’s-Gravenhage-Leiden 1958), 184.
20    De Peyster, ‘Journal’, 21-22; M.G. de Cambon-van der Werken, Gedenkschrift ter huldiging van de Oprechte Vader-
landsche Sociëteiten (’s-Gravenhage 1787) (Van Alphen 1729), 79-81.
21    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 72.
22    Reglement en wetten voor de Oprechte Vaderlandsche Sociëteit onder de spreuk ‘Standvastigheid wekt Eendragt’ opgericht binnen 
Leyden den IX. Maart MDCCLXXXVII (z.p.: z.n. [1787]) (ral, lb 78980). Ledenlijsten van deze oranjesociëteit en van de 
oranjesociëteit van de studenten zijn nog niet gevonden. Het gebouw heeft nu huisnr. 127. Een tweede prins-
gezinde sociëteit, ‘Concordia’, opgericht op 1 mei 1787, had een elitair karakter. Reglement en wetten voor de sociëteit 
Concordia (z.p.: z.n. [1787]) (ral, lb 79000).
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den de leden van hun Oranjesociëteit in drie groepen, die in grote lijnen de verdeling 
in rangen en standen van de stedelijke samenleving in die tijd weerspiegelden.23 Iedere 
groep had zijn eigen kamer in ‘Het Hof van Holland’. Het bestuur van de Oranjesoci-
eteit bestond uit negen leden, uitsluitend afkomstig uit de kring van de leden die tot 
de hogere standen behoorden. Het doel van de sociëteit was officieel de vriendschappe-
lijke omgang tussen de leden onderling, het bieden van aangenaam tijdverdrijf en het 
geven van gelegenheid tot het lezen van kranten, tijdschriften en andere periodieken.

Van het begin af aan was het voor iedereen duidelijk, dat de Oranjesociëteiten, ook 
die in Leiden, evenals de patriotse sociëteiten met minder onschuldige bedoelingen 
waren opgericht dan louter voor een vriendschappelijke omgang tussen de leden en 
voor andere genoegens van het sociëteitsleven. Het eigenlijke doel was om verzamel-
punten van Prinsgezinden te vormen, hen te mobiliseren en vervolgens actie te voe-
ren om de politieke macht in Holland weer in handen te krijgen. De activiteiten van 
de Oranjesociëteiten werden gecoördineerd door een correspondentiebureau in Den 
Haag. De drijvende krachten hierachter waren onder andere Gijsbert Karel van Ho-
gendorp en Willem Gustaaf Frederik Bentinck van Rhoon.24 Om hun acties te begin-
nen en een kans van slagen te geven, moest er echter eerst in ieder geval één man in 
beweging worden gezet, Prins Willem v. De ‘mobilisering’ van de Prins kostte nogal 
wat moeite. Nadat de Staten van Holland de stadhouder hadden geschorst in de uit-
oefening van enkele van zijn functies, verliet de Prins Den Haag en vestigde zich met 
zijn familie en de hofhouding op het Valkhof in Nijmegen.25 Hij zou als eerste een 
signaal dienen te geven en daarbij zijn tot nu toe gevoerde beleid en zijn politieke 
doeleinden moeten verdedigen. De huisleraar van zijn kinderen, Herman Tollius, 
stelde daarom een verklaring op, waarvoor de thesaurier van de Prins, Jacob Carel Rei-
gersman de eerste opzet had aangedragen.26 Deze laatste nam de tekst nog eens gron-
dig door en gaf aanvullingen en verbeteringen. In deze officiële verklaring, Declaratoir 
getiteld, zetten de Prins en de Prinsgezinden hun doelstellingen nader uiteen.27 Prins 
Willem v was aanvankelijk niet erg overtuigd van het belang van het Declaratoir, dat 
in zijn naam zou worden uitgevaardigd. Het kostte vrij wat overredingskracht om 
dit document door hem te laten ondertekenen. De berichten die in Nijmegen uit 
Holland binnenkwamen, werden voor hem echter steeds ongunstiger. Toen bekend 

23    De leden van de hogere standen (eerste klasse) betaalden f 10, van de middenstanden (tweede klasse), f 5 en 
van de lagere standen (derde klasse) f 2,50 per jaar voor hun lidmaatschap. Daarnaast waren er honoraire leden.
24    Willem Gustaaf Frederik, des H.R. Rijksgraaf Bentinck van Rhoon, Heer van Kniphausen en Varel, Heer van 
Rhoon en Pendrecht (1762-1835) was een van de oprichters van de Haagse Oranjesociëteit aan het Buitenhof en 
stond aan het hoofd van het correspondentiebureau. De Cambon-van der Werken, Gedenkschrift, 131-133.
25    De Staten van Holland hadden het commando over het garnizoen in Den Haag aan Prins Willem v ont-
nomen en overgedragen aan Gecommitteerde Raden op 8 september 1785. Een week later vertrokken de Prins 
en zijn familie uit de hofstad en vestigden zich uiteindelijk op het Valkhof te Nijmegen. Zij zouden daar tot 
halverwege september 1787 verblijven. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 2, 141. 
26    Herman Tollius (1742-1822) was daarvoor achtereenvolgens hoogleraar te Harderwijk en Amsterdam; Jacob 
Carel Reigersman (1729-1788) was sinds 1761 thesaurier en rentmeester-generaal van de Prins.
27    Declaratoir (Knutttel 21491). Idem in: LC 1787, nr. 68 (6 juni) (met kritisch commentaar); NNJ 22 (1787), 905-
917. De Peyster, ‘Journal’, 23-24; Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 203-204.
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werd, dat de Vergadering van vrijkorpsen van Holland, in Dordrecht bijeen, een ver-
zoekschrift aan de Staten van Holland had gestuurd om Willem v in zijn functie van 
stadhouder te schorsen, gaf de Prins eindelijk toe en tekende.28

In zijn Declaratoir beklaagde de Prins zich over de grove beledigingen, de lasterin-
gen en de smaad die over hem werden uitgestrooid, de inperking van zijn wettige 
en erfelijke rechten en de omverwerping van het constitutionele recht van de Repu-
bliek. Hij presenteerde zich als een bedaard man die beledigingen en erger had ge-
duld, als een bewaarder van rust en orde en als de handhaver van zijn eigen rechten. 
Tot nu toe had hij stappen vermeden die tot verdere tweedracht zouden kunnen lei-
den. Bij hem had de hoop geleefd, dat de onrust vanzelf zou ophouden en het con-
stitutionele recht van de Republiek zou herleven, maar dit alles was niet gebeurd. 
Integendeel, de provincie Holland dreigde zich van de Unie los te maken. De stads-
besturen in Holland waren door wapengeweld gedwongen om in overleg met de 
aanvoerders van de gewapende genootschappen besluiten te nemen en regenten af te 
zetten “onder de houding van eerbiedige verzoekschriften, bij afgeperste of gehuur-
de tekening, als de onweerstaanlijke begeerte eener algemene Volksstem.”29 De Sta-
ten van Holland werden sinds de machtsgrepen in de verschillende steden beheerst 
door een politieke kliek. De vrije stemmen van de vroedschappen, de enige volks-
vertegenwoordigers, konden zich niet meer doen horen. Deze afgedwongen veran-
deringen waren onwettig en dientengevolge waren de Staten van Holland eveneens 
onwettig samengesteld. Hij voegde daaraan nog enkele andere schendingen van het 
constitutionele recht door de Staten van Holland toe. Zijn streven was het algeheel 
herstel van het constitutionele recht van de Republiek, waarbij “in ’t bijzonder aan 
de burgerij zodanige billijke invloed op de stedelijke en algemene belangen gegeven 
worde, als met de vastgestelde orde van regering, privilegiën en octrooien” verenig-
baar was.30 Hij verzocht de Staten van Holland om de onwettig genomen besluiten in 
te trekken en hem in zijn vroegere waardigheden te herstellen. In het bijzonder ver-
langde hij om teruggave van zijn functies van commandant van het garnizoen van 
Den Haag en kapitein-generaal van Holland.

De Prinsgezinden lieten het Declaratoir in een grote oplage drukken. Van Hogen-
dorp belastte zich met het vervoer van tweeduizend exemplaren van Nijmegen naar 
Holland. Hij had zich na zijn studie in Leiden als advocaat in Den Haag gevestigd, 
maar hield zich meer met politiek dan met pleidooien bezig. Hij reisde als verbin-
dingsman tussen Den Haag en Nijmegen. Van Hogendorp was weliswaar prinsge-
zind, maar bepaald geen bewonderaar van de Prins. Meer respect had hij voor Prin-
ses Wilhelmina, de echtgenote van Willem v. Hij gaf in zijn Journal een ontluisterend 
beeld van de gang van zaken en de stemming onder de stadhouderlijke familie en de 
hofhouding op het Valkhof. De Prins komt er bij hem nog slechter vanaf dan bij me-

28    Prins Willem v ondertekende op 26 mei 1787. De Peyster, ‘Journal’, 27-29; Colenbrander, Patriottentijd, dl. 
3, 194.
29    Declaratoir, 2.
30    Declaratoir, 4.
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nig schrijver van schotschriften. Bovendien gaf Willem v bij het tekenen van het De-
claratoir onverholen blijk van zijn defaitisme.31 Van Hogendorp moest voor het vervoer 
van de vele kilo’s papier een groter rijtuig nemen waar ook nog meer paarden voor 
nodig waren. Hij mopperde in zijn Journal, dat niemand van de hofhouding hieraan 
en aan de extra uitgaven die dat met zich meebracht, had gedacht. Evenmin was er 
aandacht voor de risico’s die hij zou lopen om met een dergelijke omvangrijke vracht 
het kordon rondom Holland en een gedeelte van de provincie Utrecht, dat door de 
Patriotten met militairen en vrijwilligers van de gewapende genootschappen was be-
veiligd, te overschrijden. De Prins liet hem uit Nijmegen vertrekken zonder hem zelfs 
maar goedendag te zeggen.32 Het gelukte Van Hogendorp zonder aangehouden te 
worden veilig en wel met zijn vracht Den Haag te bereiken. De exemplaren van het 
Declaratoir werden via een netwerk van prinsgezinde contactpersonen verspreid van 
Den Briel tot Den Helder en verder. Van Hogendorp, Bentinck van Rhoon en enkele 
andere leidende Prinsgezinden kwamen op de gedachte om de verzoeken van de Prins 
in het Declaratoir aan de Staten van Holland te laten ondersteunen door verzoekschrif-
ten die hun aanhangers in de Oranjesociëteiten ter ondertekening zouden leggen.

Ruim een maand vóór de publicatie en verspreiding van het Declaratoir circuleerde 
er overigens al een conceptverzoekschrift tot herstel van Willem v in al zijn waardig-
heden. Dit ontwerp was in beginsel gericht tot de vroedschappen van de steden in de 
Republiek.33 Het is bij dit conceptverzoekschrift gebleven. Het plan om eerst de vroed-
schappen in de steden te bewegen om instructies met een prinsgezinde strekking aan 
hun afgevaardigden naar de Staten van de onderscheiden provincies te geven, was con-
stitutioneel correct, maar in de politieke praktijk omslachtig en onzeker. De Prins-
gezinden richtten zich daarom met hun ingediende verzoekschrift dat het Declaratoir 
moest ondersteunen, over de hoofden van de stadsbesturen heen, rechtstreeks tot de 
Staten van Holland. Hierin volgden zij het voetspoor van de Patriotten. In het verzoek-
schrift werden de binnenlandse politieke problemen nog eens in het kort uiteengezet. 
De oorzaak van deze problemen schreven de opstellers toe aan sommigen die “on-
der de bedrieglijke naam van liefde en ijver voor het Vaderland” zich niet alleen had-
den opgeworpen tot regeerders en onderdrukkers van hun medeburgers, maar zich 
ook hadden aangematigd dat zij alléén de stem van het Volk vertegenwoordigden. De 
Prinsgezinden stelden dat een veel groter aantal van de inwoners van de Republiek 
van al deze onwettige acties niets moest hebben. De ‘zwijgende’ meerderheid was 
meer dan tevreden met de staatsinrichting van de Republiek onder het erfstadhouder-
schap, zoals dat in 1748 was ingesteld en in 1766, bij het bereiken van de meerderja-
righeid van Willem v, “wettig, unaniem en plechtig” met eden was bezworen. Slechts 
een klein gedeelte van de bevolking werd door bepaalde lieden aangevoerd en opge-
ruid en door buitenlandse invloed misleid om zich hiertegen te verzetten. Een kleine 

31    De Peyster, ‘Journal’, 25-27; 29.
32    Ibidem, 30-31; 33.
33    Concept-requeste van de gezamentlyke weldenkende en rustzoekende burgeryen in de Vereenigde Nederlanden, beminnaars van 
het Vaderland, aan hunne Wel Edele Groot Achtbaare Regeering (gedateerd april 1787) (Rotterdam 1787) (Knuttel 21539).
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tijdelijke meerderheid in de Staten van Holland kon niet zomaar de grondbeginse-
len van de staatsinrichting veranderen, die eenparig waren vastgesteld. De verzoekers 
vroegen de Staten van Holland dan ook om de Prins in zijn erfelijke waardigheden te 
herstellen en het hem daardoor mogelijk te maken weer in Holland terug te keren.34

De Leidse Prinsgezinden legden dit verzoekschrift in de Oranjesociëteit in het 
logement ‘Het Hof van Holland’ aan de Breestraat ter tekening. Deze actie om te 
ondertekenen kreeg, evenals in andere Hollandse steden en dorpen, veel bijval.35 
De Leidse Patriotten hadden al eerder geen middel ongebruikt gelaten om de op-
richting van een Oranjesociëteit te verijdelen, maar zij waren daarin niet geslaagd. 
Vervolgens trachtten zij, toen zij kennis kregen van dit verzoekschrift, om onder 
aanvoering van F.G. Blok, vooraanstaand Patriot en lid van de Vroedschap, op alle 
mogelijke manieren de ondertekening daarvan in de sociëteit te beletten. Zo ver-
spreidden zij onder andere het gerucht dat de Prinsgezinden de ondertekenaren 
zouden omkopen. Op de Breestraat liep een menigte voor ‘Het Hof van Holland’ 
te hoop en voor het logement kwam het tot wanordelijkheden. De schout zag zich 
gedwongen om soldaten van de Binnenwacht erop af te sturen om orde en rust te 
herstellen. Sommigen die al ondertekend hadden, voelden zich zo geïntimideerd 
door het gedrag van de Patriotten, dat zij achteraf alsnog hun handtekening introk-
ken. Anderen durfden niet te tekenen, hoewel zij dat eigenlijk wel wilden doen. In 
de loop van de avond werd de toeloop zo groot, dat de initiatiefnemers nog meer 
moeilijkheden vreesden en zich gedwongen zagen aan deze handtekeningenactie 
een einde te maken.36 De Oranjesociëteit in ‘Het Hof van Holland’ was niet de enige 
plaats waar het verzoekschrift kon worden ondertekend. De Prinsgezinden waren 
niet voor één gat te vangen. Zij volgden ook op dit punt de tactiek van de Patriotten. 
Tegelijkertijd hadden zij op niet minder dan achttien plaatsen in de stad exempla-
ren van het verzoekschrift ter tekening neergelegd, de Oranjesociëteit daarbij inbe-
grepen.37 Bovendien organiseerden de prinsgezinde actievoerders iets later op alle 
achttien plaatsen een tweede ronde om zoveel mogelijk handtekeningen onder hun 
verzoekschrift te verzamelen.

De Prinsgezinden brachten ook een vernieuwing in het verzoekschrift aan. Hun 
aanvoerders, onder andere Van Hogendorp en Bentinck van Rhoon, hadden de tekst 
van het verzoekschrift vooraf laten drukken, waarbij hier en daar ruimte was open-
gelaten om enkele variabelen, zoals de woonplaats van de ondertekenaren, met de 
hand in te vullen. Zo kon dezelfde tekst overal in Holland worden gebruikt, zonder 

34    Tekst van het verzoekschrift onder andere in: NNJ 22 (1787), 1305-1310; VH, dl. 14, boek 39 (1787), 267; VP, dl. 
21, 216-221 (nr. 1698).
35    Het aantal ondertekenaren was met 3161 het grootst in Den Haag. Bij elkaar genomen kwamen er uit meer 
dan 90 steden en dorpen verzoekschriften binnen, waaronder Amsterdam, Delft, Gorinchem, Den Briel, Rot-
terdam en Gouda. De Cambon-van der Werken, Gedenkschrift, 131.
36    NNJ 22 (1787), 1304-1305. Op 31 mei 1787 was er in ‘Het Hof van Holland’ gelegenheid tot ondertekenen. De 
Cambon-van der Werken, Gedenkschrift, 145-146. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 370.
37    Een van die plaatsen was het huis van timmerman Johannes Boonebakker aan de Oranjegracht in de wijk 
‘De Waard’. Johannes Boonebakker Senior (1713-1802) en Junior (1751-1810) ondertekenden als een van de eer-
sten het conceptverzoekschrift van de prinsgezinde schutters in 1783.
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dat deze voor iedere stad of ieder dorp afzonderlijk in zijn geheel opnieuw moest 
worden overgeschreven of afgedrukt. De Prinsgezinden waren er niet alleen op uit 
om zoveel mogelijk handtekeningen onder hun verzoekschrift te verzamelen, maar 
ook probeerden zij om, in navolging van de Patriotten, geld in te zamelen voor een 
 eigen fonds. De oprichting van het ‘Oprecht Vaderlandsch Fonds’ vond plaats op een 
algemene bijeenkomst van de ‘Oprechte Vaderlandse Sociëteiten’ in Den Haag.38 In 
vooraf gedrukte standaardbrieven werd gevraagd om dit fonds met een nader in te 
vullen geldbedrag te ondersteunen. Dit blijkt uit de blanco exemplaren van het stan-
daardverzoekschrift en de standaardbrief die zich bevinden tussen de papieren die 
na de Bataafse Omwenteling in 1795 bij Bentinck van Rhoon in beslag werden geno-
men.39 Het eindresultaat van deze handtekeningenactie in Leiden was, ondanks alle 
tegenwerking, een groot succes. De prinsgezinde voormannen konden de lijsten met 
in totaal meer dan duizend handtekeningen naar Bentinck van Rhoon in Den Haag 
sturen, waar zij samen met de lijsten met handtekeningen uit andere steden en dor-
pen aan de Staten van Holland werden aangeboden.40

38    Een vermelding van de thesaurier-generaal van dit fonds in: De Cambon-van der Werken, Gedenkschrift, 
bijlage A, 1.
39    na, 3.02.32, Inbeslaggenomen papieren van W.G.F. Bentinck van Rhoon, nr. 4.
40    De lijsten van ondertekenaren zijn aangeboden op 2 juni (1e serie) en 12 juni (2e serie) 1787. Resoluties van 
de Staten van Holland in: VP, dl. 48, 164-170 (nr. 3396) en 183-185 (nr. 3400). De Leidse Prinsgezinden hebben 

Afb. 26 W.F.G. Bentinck van 
Rhoon, 1762-1835. Gravure door 
F. Sansom, 1787. Rijksmuseum  
Amsterdam, RP-P-1938-492.
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De Leidse Patriotten kwamen na het succes van deze prinsgezinde handtekenin-
genacties voor hun verzoekschrift aan de Staten van Holland om Prins Willem v in al 
zijn waardigheden te herstellen met een tegenactie. Zij publiceerden de lijsten met 
namen van alle ondertekenaren van het verzoekschrift en gaven daaraan ruime be-
kendheid, zodat iedereen in de stad kon weten wie een ‘Oranje-beminnaar’ was. In 
deze publicatie deelden de Patriotten daarbij nog enkele sarcastische opmerkingen 
aan hun tegenstanders uit en vestigden zij er de aandacht op, dat verschillende Prins-
gezinden analfabeet waren en slechts een kruisje als handtekening konden zetten. 
Het ging hierbij om ongeveer zestig namen, zo’n 6% van het totale aantal onderte-
kenaren. Dreigend voegden de Patriotten aan hun opmerkingen over de Prinsge-
zinden toe: “Een iegelijk hunner wacht loon na werk”.41 Bij de gepubliceerde namen 
stond soms ook het beroep van de ondertekenaar, maar een vermelding van bijvoor-
beeld de leeftijd en het adres in de stad ontbrak. In een aantal gevallen ontstond hier-
door verwarring over de identiteit van de ondertekenaren die dezelfde achternaam 
en voorletter(s) hadden. Gelijknamige personen die niet hadden ondertekend, wer-
den ten onrechte voor Prinsgezinden aangezien. Sommigen van hen kregen daardoor 
problemen en waren genoodzaakt in de kolommen van de Leydse Courant bekend te 
maken, dat zij geen ‘Orange-request’ hadden ondertekend en dat zij ook verder met 
deze actie niets van doen hadden.42 De patriotse publicatie van de handtekeningen-
lijsten veroorzaakte niet alleen problemen voor een aantal individuele inwoners, het 
verdiepte ook de kloof in de gelederen van de Schutterij. Ondanks de politieke zui-
veringen van begin 1785 bleek toch nog een behoorlijk aantal schutters, zij het een 
minderheid, prinsgezind te zijn. Een nieuwe zuivering onder de schutters was onver-
mijdelijk.

Ondertussen waren de Leidse Patriotten verder gegaan met andere acties. De Ge-
constitueerden bestookten de Leidse Vroedschap en de Staten van Holland met hun 
verzoekschriften waarvan de inhoud steeds meer verschoof in democratisch-patri-
otse richting. Deze neiging was al vóór de machtsgreep af te leiden uit hun verzoek-
schrift dat zij samen met geconstitueerden uit andere steden bij de Staten van Hol-
land hadden ingediend. De Geconstitueerden verzochten hierbij om het tweeledige 
voorstel dat de afvaardiging van Haarlem in de Staten van Holland had gedaan, goed 
te keuren en uit te voeren.43 De uitvoering van dit voorstel zou ervoor moeten zor-
gen: “dat eens eindelijk de rechten van staats- en stadsregering, stadhouder en volk 
naar billijkheid worden daargesteld, met verbanning van alle aristocratie, despotis-

in de jaren 1786-1787 slechts één verzoekschriftenactie gevoerd. P.J. Blok noemt er twee, maar het gaat hier om 
dezelfde actie. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 366 en 370.
41    Naamlyst van Oranje beminnaren, welke binnen Leyden op 18 differente plaatsen zig hebben beyverd om by requesten Haar Ed. Gr. 
Mog. te verzoeken, dat Willem den V. in zyne voorige waardigheeden wierd hersteldt (z.p. [1787]) (ral, lb 1088 en 1089). Zie over 
analfabete ondertekenaren ook: LC 1787, nr. 77 (27 juni).
42    Zie onder andere in: LC 1787, nr. 83 (11 juli), nr. 84 (13 juli) en nr. 85 (16 juli).
43    Verzoekschrift van de Geconstitueerden, 15 februari 1787. LC 1787, nr. 22 (19 februari). In navolging van 
Amsterdam werd het stuk samen met verzoekschriften uit Haarlem, Gouda, Rotterdam en Enkhuizen op 18 
februari 1787 ingediend. NNJ 22 (1787), 222; VH, dl. 15, boek 43 (1787), 323.
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me of tomeloze democratie.”44 Het Haarlemse voorstel sloot aan bij een eerder voor-
stel van Amsterdam. Al op 25 oktober 1786 had de afvaardiging van Amsterdam in 
de Staten verzocht om een commissie in te stellen die de grenzen van de uitvoerende 
macht, in dit geval van de bevoegdheden van de stadhouder, van de kapitein-gene-
raal en van de admiraal-generaal, die alle in de persoon van Prins Willem v waren ver-
enigd, te onderzoeken en daarvoor instructies op te stellen. De Staten van Holland 
hadden hierover weliswaar een besluit genomen, maar sindsdien was er niets meer 
met dit verzoek gebeurd. De afvaardiging van Haarlem kwam daarom op 30 januari 
1787 met het voorstel, dat alsnog een commissie werd benoemd om het vraagstuk 
van de bevoegdheden van de uitvoerende macht na te gaan en regelingen hiervoor 
op te stellen.45 De afvaardiging van Haarlem stelde vervolgens voor om een andere 
commissie in te stellen die een onderzoek moest doen naar een algemene vertegen-
woordiging van het volk en naar de mate van invloed die het volk op zijn vertegen-
woordigers zou moeten hebben. Hiermee kwam niet alleen het vraagstuk van een 
volksvertegenwoordiging in de steden, maar voor het eerst ook in de provincie Hol-
land aan de orde.

De Staten van Holland kwamen aan het eerste gedeelte van het Haarlemse voorstel 
al snel tegemoet. Op 15 februari 1787 vormden de Staten een commissie, die in drie 
subcommissies werd verdeeld, één voor de functie van stadhouder, één voor die van 
kapitein-generaal en één voor die van admiraal-generaal, elk met een secretaris.46 Zij 
benoemden voor Leiden in deze commissie en tevens in de subcommissie voor het 
stadhouderschap het lid van de Vroedschap H.B. van Halteren.47 Hij was degene die 
enkele jaren eerder een Leids voorstel in de vergadering van de Staten van Holland 
had ingediend om een onderzoek in te stellen naar het beleid van Prins Willem v in 
zijn functie van admiraal-generaal van de vloot. Dit Leidse voorstel had alom beroe-
ring gewekt.48 Het instellen van de andere commissie, die het vraagstuk van een al-
gemene volksvertegenwoordiging zou bezien, stuitte op meer weerstand. De Staten 
van Holland benoemden na veel discussie uiteindelijk op 30 maart 1787 negentien 
“Gecommitteerden tot het onderzoek der bedenkingen omtrent de Generale Volks-
Representatie”. Het lid van de Vroedschap Johan Gael had voor Leiden zitting in deze 
commissie.49 De afvaardigingen van Leiden en acht andere steden stemden hier niet 

44    LC 1787, nr. 19 (12 februari). De constituanten werden opgeroepen om hierover in de Doelen te stemmen. 
45    Propositie van Haarlem, 30 januari 1787. LC 1787, nr. 15 (2 februari); NNJ 22 (1787), 22-27; VH, dl. 15, boek 
43 (1787), 273-278; N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 
2004), 181-182.
46    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 149. Deze commissie publiceerde op 9 september 1787 concept-instructies 
met uitvoerige toelichtingen. NNJ 22 (1787), 6062-6165; VH, dl. 15, boek 43 (1787), 283-319. Colenbrander, Patriot-
tentijd, dl. 3, 133-134.
47    LC 1787, nr. 22 (19 februari); NNJ 22 (1787), 221-222; VH, dl. 15, boek 43 (1787), 280. Hendrik Balthazar van 
Halteren (1730-1802), textielfabrikeur, was sinds 1760 lid van de Vroedschap. NNBW, dl. 1, 1021.
48    Zie voor dit voorstel (propositie) van de afvaardiging van Leiden in de Staten van Holland hoofdstuk 7. 
49    NNJ 22 (1787), 416-419; VH, dl. 15, boek 43 (1787), 328-331. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 168-169. Johan 
Gael (1745-1818) was sinds 1775 lid van de Vroedschap. ral, 501A, nr. 9546, Notulen van de commissie tot rege-
ling van de volksinvloed op de regering. Het lid voor Gouda, Alexander Hendrik Metelerkamp (1744-1816), 
bracht een rapport aan deze commissie uit, dat hij later heeft gepubliceerd. Idem, ‘Over de generale Volks Re-
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mee in, omdat zij een kleinere commissie van acht leden wilden en al kandidaten 
hadden voorgedragen, waaronder het lid van de Leidse Vroedschap F.G. Blok. De de-
mocratische Patriotten vreesden niet zonder reden, dat zo’n grote commissie wei-
nig slagvaardig, zo niet onwerkbaar zou zijn, maar zij slaagden er niet in hun plan-
nen door te zetten. In Haarlem, de ‘kezenstad’ bij uitstek, wachtten de Patriotten de 
ontwikkelingen op provinciaal niveau niet af. Zij stelden alvast een nieuw reglement 
voor het stedelijk bestuur op, dat na goedkeuring door de Staten van Holland met 
veel ceremonieel op de Grote Markt in een houten tempeltje, het ‘kezenhok’, plech-
tig werd beëdigd.50 Sommige Leidse Patriotten hadden kritiek op het Haarlemse re-
glement, maar zij voelden zich blijkbaar niet sterk genoeg om zelf een nieuw regle-
ment op te stellen en het stedelijk bestuur van Leiden in democratisch-patriotse zin 
te hervormen.51

De greep van de Geconstitueerden op het Leidse stadsbestuur was niet volledig. De 
meerderheid van het stadsbestuur bestond nog steeds uit aristocratische Patriotten 
die zich steeds ongemakkelijker voelden onder de druk van de radicaliserende de-
mocratische Patriotten. De aristocratische Patriotten zouden eerst de acties van hun 
‘bondgenoten’ proberen te vertragen en tegen te werken om hen uiteindelijk te la-
ten vallen. De Geconstitueerden moesten er steeds op gespitst blijven om het stads-
bestuur en vooral de Leidse afvaardiging naar de Staten van Holland de democra-
tisch-patriotse politieke lijn te laten volgen. De machtsgrepen in de verschillende 
steden van Holland, die hun stem in de Staten konden uitbrengen, hadden de Patri-
otten wel een kleine meerderheid in dit hoogste college, de drager van de soeverei-
niteit, bezorgd, maar het stemgedrag van de afvaardigingen van de achttien steden 
was onzeker. Het was dus zaak om deze stadsbesturen en hun afvaardigingen voort-
durend bij de les te houden. De aansturing van de Leidse Vroedschap door de Gecon-
stitueerden kwam na de machtsgreep tot uiting in hun verzoekschrift in de vorm 
van een Pro Memorie. Hierin verwezen de Geconstitueerden nog eens naar de patriot-
se machtsgrepen in Amsterdam en Rotterdam, die wegens het “nijpende gevaar van 
de goede zaak” noodzakelijk waren geweest. Zij hadden met enige bezorgdheid de 
beraadslagingen in de Staten van Holland en in het bijzonder de opstelling van de 
Leidse afvaardiging gevolgd. Bij de meningsverschillen in de Staten van Holland over 
de toelating van de Rotterdamse afvaardiging, die na de patriotse machtsgreep door 
het stadsbestuur naar Den Haag was gezonden, had de Leidse afvaardiging zich op 
het patriotse standpunt gesteld. Vanzelfsprekend keurden de Geconstitueerden dit 
goed, maar zij waren minder tevreden over de weifelachtige opstelling van de Leid-

presentatie, uitgebragt op den 5-en, 6-en en 7-en September 1787 in de Besoignes van de Staats-Commissie, 
op propositie van Haarlem den 23-en en 30-en Maart 1787 tot het onderzoek van dezelve benoemd, en in de 
notulen dier Commissie geïnsereerd’, in: Idem, Het voormalig aloud staats- stadhouderlyk- en stedelyk bestuur van Holland 
in deszelvs voornaamste grondtrekken geschetst (Rotterdam 1804), 75-418.
50    LC 1787, nr. 108 (7 september); NNJ 22 (1787), 4370-4374; VH, dl. 15, boek 43 (1787), 370-375.
51    ‘Gewigtige aanmerkingen over het concept regeerings-reglement te Haarlem’, LC 1787, nr. 99 (17 augustus). 
Schrijver van dit artikel is, volgens P.A. Dumont Pigalle, de Franse journalist A.M. Cerisier. S.R.E. Klein, Patriots 
republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995), 263, 267-268; Van Sas, De metamorfose van 
Nederland, 182-183.
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se afvaardiging in andere politieke zaken. Die had er zelfs toe geleid dat de afvaardi-
ging bij de laatste beraadslagingen enige tijd hetzelfde standpunt had vertolkt als 
de prinsgezinde Ridderschap, die ook één stem in de Staten van Holland uitbracht. 
Hierdoor dreigde de patriotse meerderheid in de Staten verloren te gaan. De Gecon-
stitueerden verzochten de Leidse Vroedschap daarom dringend dit gedrag van hun 
afvaardiging in de toekomst tot iedere prijs te voorkomen.52

Het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ en het studentenvrijkorps ‘Pro Pallade 
et Libertate’ gingen door met hun wapenoefeningen en marcheerden bij verschil-
lende gelegenheden met vliegend vaandel en slaande trom door de stad. Aanvanke-
lijk had het studentenvrijkorps nog geen officieel vaandel, maar daarin werd snel 
voorzien. Na een grote samenkomst op het terrein van de Stadstimmerwerf en een 
plechtige optocht naar het exercitieveld van het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vader-
land’ even buiten de Witte Poort, stelde het studentenvrijkorps zich daar in slagorde 
op. Voor het front van de studenten hield het lid van de Vroedschap F.G. Blok een 
vurige toespraak om daarna het vaandel aan de overste van het studentenvrijkorps, 
de student geneeskunde Pieter Schull, te overhandigen.53 Het sprak vanzelf dat an-
dere hooggestemde toespraken van de kant van de studenten volgden. Niet iedereen 
in de academische gemeenschap of daarbuiten was even enthousiast over de wape-
noefeningen van de studenten. Vooral de ouders van die studenten die niet in Lei-
den achter de studieboeken zaten of colleges volgden, maar in Utrecht of elders ge-
legerd lagen, maakten zich ongerust. Rector en Senaat deden daarom een beroep op 
de studenten die nog in Leiden waren om niet zonder voorafgaande toestemming 
van hun ouders of voogden naar Utrecht te gaan om deze stad te helpen verdedigen.54 
Deze behoedzame opstelling van het bestuur van de Academie was voor de Patriot-
ten slechts ogenschijnlijk een tegenslag. De studenten trokken zich er niet zoveel van 
aan. Uitgerekend op de dag waarop Rector en Senaat deze vermaning hadden gege-
ven, vond er op het plein voor de Pieterskerk een gemeenschappelijke bijeenkomst 
van het burger- en het studentenvrijkorps plaats om afscheid te nemen van hun le-
den die naar Woerden en Utrecht vertrokken om zich daar tegen de dreigende prins-
gezinde troepenmacht te weer te stellen.55

De Patriotten gingen niet alleen door met hun acties, maar ook hun standpunten 
leken zich te verharden. De Leidse Geconstitueerden richtten zich eind mei recht-
streeks tot de Staten van Holland met een verzoekschrift over de bemiddeling tus-
sen Patriotten en Prinsgezinden die de Raad van State had voorgesteld. Dit voorstel 
hield onder meer in, dat beide partijen hun troepen uit de provincie Utrecht zouden 

52    Pro memorie, 8 mei 1787. ral, 501A, nr. 264. Geheime resoluties van Gerecht en van Burgemeesters, 1751-1791. 
Idem in: LC 1787, nr. 56, 57 (9, 11 mei); NNJ 22 (1787), 967-968.
53    De plechtige overhandiging vond plaats op 5 mei 1787. LC 1787, nr. 56 (9 mei); NNJ 22 (1787), 967; VH, dl. 16, 
boek 46 (1787), 303. R.E.O. Ekkart, ‘Een vaandel uit de Patriottentijd’, LJ 68 (1976), 114-120. Pieter Schull (1763-
1790) was student geneeskunde en later arts in ’s-Gravenhage.
54    Rector en Senaat van de Academie, 12 mei 1787. P.C. Molhuysen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche 
Universiteit, dl. 6 (’s-Gravenhage 1923), 312-313.
55    LC 1787, nr. 58 (14 mei); NNJ 22 (1787), 968-969; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 303-304.
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terugtrekken en dat de stad Utrecht de hulptroepen zou wegsturen.56 Hiervan wilden 
de Leidse Patriotten niets weten. Zij verzochten de Staten van Holland om de defen-
sie van Holland en Utrecht te handhaven alvorens op het bemiddelingsvoorstel in te 
gaan.57 De Vergadering van Kwartiermeesters van de Leidse Schutterij bemoeide zich 
eveneens met deze kwestie en verzocht de Leidse Vroedschap om het bemiddelings-
voorstel van de hand te wijzen.58 Overigens liepen de bemiddelingspogingen van de 
Raad van State op niets uit. Patriotten en Prinsgezinden kwamen steeds onverzoen-
lijker tegenover elkaar te staan en langzamerhand leek een confrontatie onvermijde-
lijk. Een dag later verzochten de Krijgsraad van de Schutterij en het bestuur van het 
vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ gezamenlijk aan de Vroedschap om ter verde-
diging van Holland te mogen uittrekken. Hierop besloot het Gerecht met volledige 
toestemming van de Vroedschap om een besluit af te kondigen, waarbij vrijwilligers 
uit de Schutterij en het vrijkorps de verzochte toestemming kregen en zelfs meer dan 
dat. Het stadsbestuur vond een dergelijke deelneming aan de verdediging van de pro-
vincie tegen de prinsgezinde troepen in hoge mate te prijzen. De Krijgsraad moest er 
echter wel voor zorgen, dat er genoeg schutters zouden achterblijven om de rust en 
orde in de stad te verzekeren.59

Onder druk van de democratische Patriotten kwam de Leidse Vroedschap steeds 
meer in radicaal vaarwater terecht. Op hun aandringen nam de Vroedschap begin 
juni het besluit dat er toe moest leiden, dat Prins Willem v in alle politieke en mi-
litaire functies die hij in Holland en de Republiek bekleedde, in het bijzonder als 
stadhouder en admiraal-generaal, zou worden geschorst en dat hij geen inkomsten 
meer uit deze functies zou ontvangen. Tegelijkertijd besloot de Vroedschap geen fi-
nanciële bijdragen meer te geven aan het onderhoud van die troepen, die voor reke-
ning van de provincie Holland kwamen, maar tegen de inwoners van Gelderland en 
Utrecht werden ingezet.60 De schorsing van de stadhouder had tot gevolg, dat de no-
minatie voor de verkiezing van de schepenen niet aan hem, maar aan de Staten van 
Holland werd voorgelegd.61 De politieke situatie kwam onder hoogspanning te staan 
toen Prinses Wilhelmina op haar reis van Nijmegen naar den Haag aan de Vlist, in de 
buurt van de Goejanverwellesluis, werd aangehouden. Dit gebeurde op last van de 
Commissie van Defensie die door de Staten van Holland was ingesteld en in Woer-
den was gevestigd. Een van de leden van deze Commissie was F.G. Blok, lid van de 
Leidse Vroedschap, die zich spoorslags samen met de andere leden naar de boerde-
rij bij de sluis in Hekendorp begaf, waar de Prinses noodgedwongen verblijf hield.62 

56    Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 208-209.
57    Verzoekschrift van Geconstitueerden aan de Staten van Holland, 25 mei 1787. LC 1787, nr. 63 (25 mei); NNJ 
22 (1787), 971.
58    Verzoekschrift van de Vergadering van Kwartiermeesters van de Schutterij, 13 juni 1787. ral, 501A, nr. 230, 
Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 58. Idem in: LC 1787, nr. 71 (13 juni).
59    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 58v. Uittreksel in: LC 1787, nr. 72 (15 juni); NNJ 
22 (1787), 1314; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 305. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 370.
60    Besluit van de Vroedschap, 4 juni 1787. NNJ 22 (1787), 971-972; 1310-1312.
61    LC 1787, nr. 69 (8 juni); NNJ 22 (1787), 1888-1889.
62    Deze ontmoeting in de boerderij van Adriaan Leeuwenhoek (1734-1814) bezorgde hem blijkbaar de per-
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Prinses Wilhelmina keerde onverrichter zake naar Schoonhoven terug en reisde, na 
aldaar te hebben overnacht, door naar Nijmegen. De schrijvers in Janus konden zich 
in een gefingeerd scheepsbericht nog wel vrolijk maken over de stranding van het 
driedeksschip ‘Wilhelmina’, geladen met contrabande, op een zandbank in de ri-
vier bij Schoonhoven en het door tegenwind terugdrijven van dit schip naar Nijme-
gen.63 De werkelijkheid was aanzienlijk grimmiger. De gevolgen van dit incident zijn 
overbekend en uitgebreid beschreven, zodat hierop verder niet behoeft te worden 
ingegaan.64 De Geconstitueerden verzochten aan de Vroedschap om de Leidse afvaar-
diging in de Staten van Holland het standpunt in te laten nemen, dat Prinses Wilhel-
mina zo snel mogelijk uit Holland diende te verdwijnen en niet eerder op het grond-
gebied van de provincie zou mogen terugkeren dan na verkregen toestemming van 
de Staten. De Leidse Vroedschap stemde hiermee in.65

De uiterst gespannen politieke situatie dwong de Patriotten in Leiden om zich 
voor te bereiden op de verdediging van de stad tegen hun vijanden, binnen en bui-
ten de veste. Zolang de vijandelijke troepen nog ver van Leiden lagen, was de eerste 
zorg van de Patriotten het verhinderen van een mogelijke actie van hun prinsge-
zinde tegenstanders in de stad zelf. De Leidse Patriotten begonnen met het slui-
ten van de gelederen door het tekenen van een alom gepubliceerde ‘Acte van Ver-
bintenis’, waarbij zij beloofden, onder opoffering van “goed en bloed”, elkaar “tot 
de laatste man” te zullen verdedigen.66 Dit document lag ter ondertekening in her-
berg ‘De Pauw’ aan de Nieuwe Rijn, waar het vrijkorps zijn sociëteitskamer had, en 
in de sociëteit aan de Nieuwsteeg. Naast het sluiten van de rijen was de volledige 
beheersing van de Leidse Schutterij voor de Patriotten een belangrijk doel. De pu-
blicatie van de namen van de ondertekenaren van het prinsgezinde verzoekschrift 
aan de Staten van Holland, zoals hiervoor is aangegeven, bracht aan het licht welke 
schutters prinsgezind waren. Dit had een diepe kloof veroorzaakt tussen patriot-
se en prinsgezinde schutters. De patriotse schutters weigerden voortaan om samen 
met prinsgezinde medeschutters dienst te doen, omdat zij de laatstgenoemden niet 
meer vertrouwden. De Krijgsraad van de Schutterij verzocht dan ook aan het stads-
bestuur om de schutters die het prinsgezinde verzoekschrift hadden ondertekend, 
te ontslaan.67 Het stadsbestuur stemde hierin toe en er volgde een actie ter ‘ont-
schuttering’. Alle manschappen van het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ en 

soonlijke vijandschap van Prinses Wilhelmina. Hij stond later op haar lijst met bestuurders die nooit of te nim-
mer meer een bestuurlijke functie mochten bekleden.
63    Janus, nr. 32 (30 juli 1787). Een eigentijds verslag van deze aanhouding in: LC 1787, nr. 79 (2 juli). Zie ook: NNJ 
22 (1787), 1708-1721; VH, dl. 15, boek 41 (1787), 4-30.
64    Onder andere in: A.H.J. Wilschut, Goejanverwellesluis. De strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden, 1780-1787 (Hilver-
sum 2000); W.A. Knoops, Gouda 1787. Radicalisering – Revolutie – Restauratie (Amsterdam 2011), 247-293.
65    Verzoekschrift van de Geconstitueerden aan de Vroedschap, 3 juli 1787. Uittreksel in: LC 1787, nr. 80 (4 juli); 
NNJ 22 (1787), 1881; VH, dl. 15, boek 41 (1787), 55-56.
66    Acte van Verbintenis, 6 juli 1787. LC 1787, nr. 82 (9 juli); NNJ 22 (1787), 1882-1883; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 
306-307. De lijsten met de namen van de ondertekenaren zijn (nog) niet gevonden.
67    Verzoekschrift van de Krijgsraad van de Schutterij aan de Vroedschap, 9 juli 1787. LC 1787, nr. 83 (11 juli); 
NNJ 22 (1787), 1884-1885.
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ongeveer honderd patriotse schutters werden op de Doelen ontboden om daar in 
volle wapenrusting te verschijnen. Na de toestemming van het stadsbestuur te heb-
ben verkregen om de ruim 240 prinsgezinde schutters te ontwapenen, werden de 
stadspoorten gesloten. Vervolgens namen de leden van het vrijkorps en de patriot-
se schutters de bewaking gedurende de tijd waarin de wapens moesten worden in-
geleverd over. Een wachtmeester en een stadsbode gingen daartoe langs de huizen 
van de prinsgezinde schutters en droegen hen op hun wapens terstond in te leve-
ren. Voor deze actie hadden de Patriotten twee dagen nodig. Tegelijkertijd werden 
de vergunningen van de kasteleins van de beide Oranjesociëteiten ingetrokken en 
deze sociëteiten gesloten.68

Deze snelle actie, mogelijk gemaakt en ondersteund door het stadsbestuur, 
maakte ieder verder verzet van de Prinsgezinden kansloos. De Patriotten waren al-
dus vanaf half juli 1787 heer en meester in de stad. Kort na deze actie kwam er een 
buitengewone provinciale vergadering van vrijkorpsen in Holland te Leiden bijeen 
en deze formuleerde een aantal vergaande eisen. De Haagse afgevaardigden op deze 
vergadering waren het meest radicaal en stelden voor om de Prins als een “gedecla-
reerd vijand van deze Republiek” en als eerste “aanstoker van burgermoord en op-
roer”, onder andere schuldig te verklaren aan “rebellie en hoogverraad”, hem voor 
eeuwig uit al zijn functies te ontzetten en hem voor altijd uit de provincie Holland 
te verbannen. De schade die door de burgeroorlog was geleden, zou zoveel moge-
lijk op zijn goederen moeten worden verhaald. Prinses Wilhelmina, die getracht 
had “het oproer aan te stoken”, zou eveneens uit Holland moeten verdwijnen. Hun 
kinderen zouden van het erfstadhouderschap vervallen moeten worden verklaard.69 
De commissie uit de vergadering die de opdracht kreeg om het voorstel nog eens te 
beoordelen, zwakte deze scherpe formuleringen wat af. Zij stelde voor om er in het 
verzoekschrift bij de Staten van Holland alleen op aan te dringen, dat de Prins on-
middellijk zou worden geschorst in al zijn functies en dat hem de toegang tot Hol-
land voorlopig zou worden ontzegd.70 Gealarmeerd door het grote aantal onderte-
keningen van het Oranjeverzoekschrift op het platteland van Holland, besloot de 
vergadering een ‘vliegend legertje’ te vormen om de bewoners van de dorpen onder 
de duim te houden.71 De vergadering in Leiden werd overigens overschaduwd door 
geruchten, dat er in de Pruisische gebieden die aan de Republiek grensden, met 
name de hertogdommen Kleef en Gelderen, troepenbewegingen aan de gang zou-
den zijn. De Patriotten putten hoop uit andere geruchten, dat er ook in Frankrijk, 
aan de grens met de Zuidelijke Nederlanden, troepenbewegingen waren waarge-
nomen. De hierop volgende vergadering van vrijkorpsen besloot daarom een dele-

68    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 64v.; LC 1787, nr. 83 (11 juli); NNJ 22 (1787), 
1885-1886; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 307-309.
69    NNJ 22 (1787), 1793-1795. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 247.
70    Vergadering van gewapende burgercorpsen in Holland, 17-18 juli 1787. LC 1787, nr. 87 (20 juli); NNJ 22 
(1787), 1887-1889; VH, dl. 15, boek 42 (1787), 120-126. Het verzoekschrift werd uiteindelijk ingediend op 4 augus-
tus 1787. LC 1787, nr. 94 (6 augustus); NNJ 22 (1787), 3044-3052.
71    NNJ 22 (1787), 1658-1662; 2001-2002. Dit ‘vliegend legertje’ blijft verder buiten beschouwing.
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gatie naar Parijs te sturen met een verzoek aan de Franse koning om militaire bij-
stand.72

Ondanks de geslaagde ‘ontschuttering’ van de prinsgezinde schutters werd de po-
sitie van de Patriotten in Leiden, evenals elders in Holland, steeds moeilijker. Zij be-
heersten weliswaar het stadsbestuur en de tot twee keer toe gezuiverde Schutterij, 
maar een groot gedeelte van de bevolking bleef afkerig van hun bewind, hield vast 
aan de ‘oude Constitutie’ en gaf soms blijk van een nauwelijks verholen vijandig-
heid. Om het militaire kordon te versterken was een groot aantal politiek betrouw-
bare schutters samen met leden van het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ ver-
trokken naar Utrecht. Het aantal betrouwbare gewapende aanhangers in de stad was 
daardoor aanzienlijk verminderd. De Leidse Patriotten besloten daarom naast het 
bestaande vrijkorps een nieuw korps op te richten, onder de veelbetekenende zin-
spreuk ‘Tot hulp in nood’.73 Dit tweede vrijkorps bestond voornamelijk uit jongens 
die nog niet en oude mannen die niet meer schuttersplichtig waren. Deze twee groe-
pen onder hun aanhangers waren de laatste toevlucht van hun wankelend regime. 
De leden van dit vrijkorps zijn waarschijnlijk dezelfde als de zogenoemde Grijze of 
Oude knechten, die exerceerden op de speelplaats van het Weeshuis of op een ter-
rein buiten de Koepoort.74 De exercerende leden hadden in het Weeshuis de ruimte, 
omdat de weesjongens al eerder naar Utrecht waren gestuurd om verplicht dienst te 
doen bij de verdediging van het militaire kordon. Volgens Johannes le Francq van 
Berkheij waren de jongens voorzien van hoeden met brede randen, die zij tot net bo-
ven de ogen moesten dragen, zodat zij voor hun familie onherkenbaar zouden zijn. 
Bij hun vertrek werden zij zoveel mogelijk buiten het bereik van hun naaste verwan-
ten gehouden. Berkheij sprak zijn afschuw uit over deze maatregelen en beschul-
digde degenen die hiervoor verantwoordelijk waren van “snood verraad” en het “ter 
slachtbank” leiden van de wezen. Met eigen ogen had hij gezien hoe de weesjongens 
uit Leiden waren weggevoerd en besloot zijn korte aantekeningen hierover met: “Ik 
vergeet dit schouwspel nooit!”75

Het tweede vrijkorps onder de zinspreuk ‘Tot hulp in nood’ was de laatste orga-
nisatie die door de Leidse Patriotten werd opgericht. Een overzicht van de Leidse af-

72    Vergadering van gewapenden burgercorpsen in Holland, 6 augustus 1787. NNJ 22 (1787), 4050, 4097-4098; 
VH, dl. 15, boek 41 (1787), 108-110. Er werd een lijst van 40 personen opgesteld, waarvan er 25 een delegatie 
van Nationale Geconstitueerden zouden vormen om te laten zien dat de volksinvloed zich ook deed gelden op 
het gebied van de buitenlandse betrekkingen. Hierop stonden uit Leiden: Pieter van Lelyveld, kapitein van de 
Schutterij, Jan de Kruijff, geconstitueerde, Antoine Marie Cerisier, journalist, Pierre Alexandre Dumont Pigalle, 
journalist, Pieter van den Bosch, emeritus Remonstrants predikant, Pieter van Schelle, stadsdokter, evenals An-
thony Hoynck van Papendrecht en Rutger Jan Schimmelpenninck, oprichters van het Leidse studentenvrijkorps 
en inmiddels elders werkzaam. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 373.
73    A. Soek, Aen de leden van het gewapend gezelschap te Leyden onder de spreuk: ‘Tot hulp in nood’, toen hetzelve voor de eerste mael 
onder het commando zijner officieren exerceerde op den 10. van Hooimaend MDCCLXXXVII (z.p. 1787). Hieruit blijkt de oprich-
ting ervan begin juni 1787.
74    J. le Francq van Berkheij, Dichtmaetige redenvoering (Leiden 1789), 2, 71. ral, Collectie Le Francq van Berkheij, 
Naamlijst van de Grijze Knegten die clandestien in het Burgerweeshuis hebben geëxerceerd.
75    Berkheij, Dichtmaetige redenvoering, 3, 71.
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gevaardigden naar de provinciale vergadering van vrijkorpsen in Holland, die eind 
augustus 1787 in Amsterdam werd gehouden, laat de grootste ontplooiing van hun 
organisaties zien. De Patriotten hadden de leiding van de Leidse Schutterij volledig 
in handen. De Krijgsraad, de vergadering van subalterne officieren en de vergadering 
van kwartiermeesters stuurden elk twee afgevaardigden. De organisaties die de Patri-
otten zelf hadden opgericht, te weten het vrijkorps ‘Voor Vrijheid en Vaderland’, het 
Genootschap te paard, de sociëteit ‘Standvastigheid wekt Eendragt’ aan de Nieuw-
steeg, de sociëteit, gevestigd in ‘Het Zwijnshoofd’ aan de Marendorpse Achtergracht, 
en het ‘Vaderlandsch Gezelschap’ waren eveneens elk met twee afgevaardigden verte-
genwoordigd. Het college van Geconstitueerden had geen eigen afvaardiging, maar 
de afgevaardigden van de sociëteit aan de Nieuwsteeg fungeerden tevens als afgevaar-
digden van de Geconstitueerden. Een van de twee afgevaardigden van de sociëteit in 
‘Het Zwijnshoofd’ was tevens afgevaardigde voor de Grijze of Oude Knechten. De 
Leidse Patriotten waren op deze wijze in totaal met zestien afgevaardigden op de ver-
gadering in Amsterdam vertegenwoordigd.76

Het ‘Vaderlandsch Gezelschap’ heeft weliswaar een prominente plaats in de bo-
vengenoemde reeks van patriotse organisaties in Leiden, maar toch is over deze or-
ganisatie zelf weinig bekend. De datum van oprichting en de namen van de oprich-
ters en leden zijn tot nu toe onbekend gebleven, op twee afgevaardigden na.77 Het 
lijkt erop dat deze organisatie vooral als patriotse ‘denktank’ fungeerde. Het ‘Vader-
landsch Gezelschap’, dat al eerder commentaar had geleverd op het concept-regle-
ment van Haarlem, kwam in deze vergadering met een voorstel om de besturen van 
alle steden, dorpen en gehuchten in Holland te democratiseren en de invloed van 
de burgerij hierop te regelen.78 De opstellers wensten de invloed van de burgers in 
de steden te vergroten door de verkiezing van de burgemeesters en van een nieuw 
college van burgergecommitteerden aan hen over te laten. De gekozen burgemees-
ters en gecommitteerden zouden een tegenwicht kunnen bieden aan de leden van 
de vroedschappen die voor het leven werden benoemd en die in beginsel niet, ook 
niet door de stadhouder, konden worden afgezet. Alleen die burgers, die hun schut-
tersplicht vervulden, zouden kiesrecht hebben. Een punt van kritiek van de woord-
voerders van het ‘Vaderlands Gezelschap’ was, dat deze klassieke verbinding tussen 
politiek en militair burgerschap in het concept-reglement van Haarlem ontbrak.79 

76    Vergadering van gewapende burgercorpsen in Holland, 24-25 augustus 1787. VH, dl. 14, boek 39 (1787), 251-
252. Er verschenen ruim 200 afgevaardigden uit ruim honderd departementen. De Leidse geconstitueerde Al-
bert van Nievelt (1747-1827) was een van de voorzitters. Stukken betreffende de vergadering van de gewapende 
burgercorpsen en betreffende het Vaderlandsch Gezelschap (ral lb 1130).
77    Afgevaardigden van het ‘Vaderlandsch Gezelschap’ op de vergadering te Amsterdam waren Antoine Marie 
Cerisier (1749-1828), een Franse journalist, en Adrianus Kester (1735-1812), weeshuisvader.
78    A.M. Cerisier is volgens een andere Franse journalist, P.A. Dumont Pigalle, de schrijver van het commen-
taar op het concept-reglement van Haarlem, waarop het in deze vergadering ingediende voorstel is gebaseerd. 
LC 1787, nr. 99 (17 augustus); Post van den Neder-Rhijn, dl. 12, 1173-1181 (nr. 660 en 601); VH, dl. 15, boek 43 (1787), 
378-384.
79    Klein, Patriots republikanisme, 267-268. Deze verbinding ontbrak eveneens in het reglement dat door de Patri-
otten in Utrecht was opgesteld.
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Bovendien zouden alleen die burgers kunnen kiezen, die een verklaring hadden on-
dertekend waarbij zij de grondslagen van de Constitutie van de Republiek erkenden. 
Van al deze voorstellen kwam echter niets terecht. De vergadering van vrijkorpsen in 
Amsterdam werd halverwege september 1787 hervat, maar toen hadden de Pruisi-
sche troepen de grenzen van de Republiek al overschreden.

De politieke situatie waarin de Republiek na ‘Goejanverwellesluis’ verzeild raakte, 
vertoonde alle kenmerken van een revolutionaire situatie, zoals Tilly deze heeft ge-
definieerd.80 Binnen het politieke bestel van de Republiek waren twee machtsblok-
ken ontstaan, de democratische Patriotten en de Prinsgezinden, die ieder de zeg-
genschap over de staat voor zich opeisten. De aristocratische Patriotten, de vroegere 
Staatsgezinden, waren verdeeld geraakt en zagen machteloos toe of sloten zich bij 
één van beide partijen aan. Een minnelijke politieke schikking tussen de Patriotten 
en de Prinsgezinden was wel geprobeerd, maar niet gelukt. Een gedeelte van de be-
volking dat zichzelf beschouwde als ‘weldenkende burgers’, steunde de Patriotten 
in hun aanspraken op de uitsluitende zeggenschap over de Republiek. De Patriot-
ten hadden al in enkele steden, zoals Utrecht en Haarlem, democratische bestuurs-
hervormingen doorgevoerd. De vroegere machthebbers, grotendeels aristocratische 
Patriotten, waren niet in staat geweest om deze ontwikkeling te keren of waren on-
willig, omdat zij een nog grotere afkeer van ‘Oranjeliefhebbers’ hadden dan van hun 
democratische ‘bondgenoten’. Dit blijkt nog eens duidelijk uit het verzoekschrift 
van bovengenoemde vergadering van vrijkorpsen in Amsterdam aan de Staten van 
Holland. Hierin verzochten de afgevaardigden om een commissie uit de Staten te 
vormen die samen met een commissie uit ‘weldenkende burgers’ diende te onder-
zoeken hoe een “volksregering bij representatie” zou moeten worden geregeld. De 
afgevaardigden droegen de Staten van Holland op om binnen veertien dagen hier-
over een besluit te nemen en dreigden met “middelen” voor het geval de Staten zou-
den weigeren. De Staten van Holland zwichtten onder deze druk en namen het ver-
zoek over. Tijdgenoten waren al van mening, dat de vergadering van vrijkorpsen met 
dit verzoekschrift en de daarin gestelde termijn en dwangmiddelen in feite de soeve-
reiniteit aan zich trok en de Staten van Holland tot uitvoerders van hun opdrachten 
degradeerde.81

80    Ch. Tilly, From mobilization to revolution (Reading, Mass. etc. 1978), 189-190. Idem, European revolutions, 1492-1992 
(Oxford-Cambridge, Mass. 1992), 10-16.
81    Verzoekschrift van de Vergadering van gewapende burgercorpsen in Holland, 25 augustus 1787. VH, dl. 
14, boek 39 (1787), 254-264. De pretenties van deze Vergadering waren al eerder opgemerkt. NNJ 22 (1787), 4051.
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De dubbelheerschappij van Patriotten en Prinsgezinden had zich uitgebreid over na-
genoeg het gehele grondgebied van de Republiek. In grote lijnen hadden de Patriot-
ten de macht over de provincie Holland en een gedeelte van de provincie Utrecht, 
de stad daarbij inbegrepen.1 De Prinsgezinden beheersten de overige provincies. De 
Patriotten hadden in de nazomer van 1786 een militair kordon aangelegd om hun 
grondgebied te beschermen. Hierop was de reis van Prinses Wilhelmina van Nijme-
gen naar Den Haag gestrand. Na haar afgebroken tocht ontstond een patstelling die 
geen van beide partijen op eigen kracht durfde te doorbreken en hen deed uitzien 
naar steun vanuit het buitenland. Omgekeerd keek men vanuit het buitenland met 
argusogen naar de Republiek. Sinds het einde van de 17e eeuw was de Republiek met 
Groot-Brittannië verbonden. Zolang dit bondgenootschap duurde, viel het machts-
verval van de Republiek niet zo op, totdat de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) dit 
ongenadig aan het licht bracht. Na deze oorlog sloot de Republiek op aandrang van 
de Patriotten een alliantie met Frankrijk (1785).2 De Republiek behoorde al lang 
niet meer tot de vijf grote Europese mogendheden. Na de ‘renversement des allian-
ces’ (1756) waren enerzijds Groot-Brittannië met Pruisen en Rusland en anderzijds 
Frankrijk met Oostenrijk verbonden.3 Groot-Brittannië had bovendien een perso-
nele unie met het keurvorstendom Hannover. Vanuit Londen bezien was het geen 
aantrekkelijk vooruitzicht, dat na de Oostenrijkse Nederlanden ook de Republiek 
binnen de Franse invloedssfeer zou geraken. Het locale conflict tussen Patriotten en 
Prinsgezinden veranderde geleidelijk in een spanningsbron binnen het krachten-
veld van de internationale politiek. De Patriotten zetten al hun kaarten op Frank-
rijk en doorkruisten daarmee de traditionele pro-Britse buitenlandse politiek van de 
Republiek. Bovendien had Prins Willem v nauwe familiebetrekkingen met de Britse 
en Pruisische koningshuizen. De Prinsgezinden ondersteunden vanzelfsprekend de 

1    Ch. Tilly, From mobilization to revolution (Reading, Mass. etc. 1978), 190-192; Ch. Tilly & S.G. Tarrow, Contentious 
politics (Boulder, Col.-London 2007), 155.
2    H.Th. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 1 (’s-Gravenhage 1897), 352-
364.
3    Bij deze wisseling van bondgenoten verruilde Groot-Brittannië zijn traditionele bondgenoot Oostenrijk 
voor Pruisen, terwijl Frankrijk zich met zijn vroegere aartsrivaal Oostenrijk verbond. Colenbrander, Patriotten-
tijd, dl. 1, 50 e.v.; H. Duchhardt, Balance of power und pentarchie. Internationale Beziehungen 1700-1785 (Paderborn – Mün-
chen – Wien – Zürich 1997), 319-333.
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pro-Britse koers. De conflictsituatie in de Republiek bood Frankrijk een gunstige ge-
legenheid om zijn invloedssfeer te vergroten. Dit stuitte onvermijdelijk op tegenspel 
van Groot-Brittannië. Met de aanhouding van Prinses Wilhelmina, zuster van de ko-
ning van Pruisen, overspeelden de Patriotten hun hand. Pruisen was daardoor bereid 
om het conflict in de Republiek met een interventiemacht te beslechten en Frankrijk 
de pas af te snijden.4 Even waren de Patriotten en Prinsgezinden, ook de Leidse, we-
reldnieuws.5

Het diplomatieke steekspel rond de zieltogende Republiek dat zich in de voor-
gaande jaren had ontwikkeld, naderde snel zijn ontknoping. Frankrijk hield zich 
afzijdig, Groot-Brittannië stemde toe en Pruisen greep in om nog vóór het invallen 
van de winter de politieke crisis te beslechten.6 De opmars van de Pruisische troepen 
vanuit Kleef en Emmerik begon op 13 september 1787. Deze militaire operatie ver-
liep zo voorspoedig, dat er geen tijd meer was om de Hollandse waterlinie in staat 
van verdediging te brengen. Het Pruisische invasieleger was in vier eenheden ver-
deeld. In noordelijke richting marcheerde een legereenheid naar het Gooi. Twee le-
gereenheden volgden aan weerszijden de oevers van de Rijn en de Lek en een andere 
eenheid marcheerde langs de rechteroevers van de Waal en de Merwede. De Pruisi-
sche troepen trokken langs deze marsroutes om Utrecht heen en vermeden daar-
door een rechtstreekse confrontatie met de hoofdmacht van de Patriotten die in en 
rondom deze stad was gelegerd. Slechts op enkele plaatsen onderweg boden vrij-
korpsen en door de Patriotten betaalde troepen enige tegenstand, zoals in Gorin-
chem.7 Een korte beschieting van de stad met brandkogels, waarbij twee walmolens 
door vuur verloren gingen en er ook op enkele andere plaatsen brand uitbrak, was 
voldoende om deze vesting tot overgave te dwingen. Het militaire kordon dat de 
Patriotten langs de oostgrens van Holland en een gedeelte van de provincie Utrecht 
hadden gelegd, stortte daarna als een kaartenhuis ineen. Zonder slag of stoot ont-
ruimden de Patriotten de stad Utrecht om zich op de verdediging van Amsterdam 
te concentreren. Daarbuiten boden de Patriotten nauwelijks of geen weerstand. In 
feite was binnen één week de strijd beslist.8 De Patriotten bleven in Amsterdam op 
hulp van Frankrijk rekenen, maar die kwam niet. De weg naar Den Haag, het be-
stuurscentrum van de Republiek en van Holland, lag voor de Pruisische troepen 
open.

4    M. Erbe, Revolutionäre Erschütterung und erneuertes Gleichgewicht. Internationale Beziehungen 1785-1830 (Paderborn – 
München – Wien – Zürich 2004), 192-193.
5    Onder andere: The Times (London) 1787, nr. 771 (12 juni) (Engelse vertaling van het Declaratoir van Prins Wil-
lem v; Leidse Vroedschap vóór de opschorting van zijn bevoegdheden); nr. 778 (20 juni) (instelling Commissie 
van Defensie door de Staten van Holland; lid voor Leiden: F.G. Blok); nr. 792 (9 juli) (aanhouding Prinses Wilhel-
mina); nr. 820 (11 Augustus) (Vergadering van vrijkorpsen te Leiden; instelling vliegend legertje).
6    Erbe, Revolutionäre Erschütterung und erneuertes Gleichgewicht, 192-193.
7    „Die Ungeschicktheit und armselige Gestalt dieser Freikorps oder Exercier-genossenschaften waren eben so 
lächerlich und verächtlich, als ihre Zügellosigkeit und Unverschämtheit verabscheuungswürdig war“. Th.Ph. 
von Pfau, Geschichte des preussischen Feldzuges in der Provinz Holland im Jahr 1787 (Berlin 1790), 7.
8    H.L. Zwitser, ‘De militaire dimensie van de patriottenbeweging’, in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt & 
N.C.F. van Sas (red.), Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de Patriotten (Amsterdam 1787), 48-49.
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De hoofdmacht van het Pruisische leger marcheerde via Schoonhoven naar Gouda 
en trok ook laatstgenoemde stad binnen zonder op enig verzet te stuiten. Inmid-
dels waren hier niet alleen de Oranjevlaggen uitgestoken, maar waren er ook Pa-
triotten mishandeld en hun eigendommen geplunderd en vernield.9 De troepen-
macht boog vervolgens in noordelijke richting af. In Alphen aan den Rijn vestigde 
de opperbevelhebber, Karl Wilhelm Ferdinand, hertog van Brunswijk, zijn tijdelij-
ke hoofdkwartier.10 De Pruisische troepen hielden hier even halt om vervolgens via 
Leimuiden hun stootkracht te richten op de verovering van Amsterdam. Het Leid-
se stadsbestuur zag met grote ongerustheid de Pruisische troepen naderen en be-
sloot uit eigen beweging twee afgevaardigden naar hun aanvoerders te sturen met 
het verzoek de Schutterij niet te ontwapenen, niemand uit zijn ambt te ontzetten 
en de stad niet door hun troepen te laten bezetten. Het stadsbestuur bood aan om 
als teken van goede wil de Oranjevlaggen uit te steken, de Prins als stadhouder alle 
eer te betonen en zich verder in alles te schikken.11 De afgevaardigden kregen van de 
Pruisische opperbevelhebber te horen, dat hij voorlopig de stad niet door zijn troe-
pen zou laten bezetten en dat voor de rest alles wel in orde zou komen. De Staten van 
Holland deden een overeenkomstig verzoek en vroegen om hun vestigingsplaats, 
’s-Gravenhage, niet te bezetten. Gezien de ontwikkelingen in de Residentie en an-
dere Hollandse steden was dit niet meer nodig. De politieke omwenteling verliep 
met een adembenemende snelheid. De Staten van Holland trokken op voorstel van 
de Ridderschap op 18 september 1787 hun besluiten tegen Prins Willem v in en no-
digden hem uit weer naar Den Haag te komen.12 Zijn terugkeer naar de Residentie 
twee dagen later werd een ware triomftocht.13 Het doel van de acties die de Prinsge-
zinden sinds het begin van 1787 op touw hadden gezet, was bereikt, zij het niet op 
eigen kracht.

De Staten van Holland besloten tegelijkertijd met het sturen van hun uitnodiging 
aan de Prins om de Commissie van Defensie, die de verdediging van het militair kor-
don in Holland had geleid, op te heffen. Op voorstel van de afvaardiging van Leiden 
deden de Staten een beroep op het stadsbestuur van Amsterdam om evenals de Rid-
derschap en de overige steden van Holland in te stemmen met het herstel van de stad-
houder in al zijn waardigheden en af te zien van verdere verdediging van de stad. Het 
Amsterdamse stadsbestuur legde dit verzoek echter terzijde en verzette zich nog eni-
ge tijd tegen het onvermijdelijke. De Pruisische troepen waren ondertussen met hun 
opmars gevorderd tot aan de Overtoom en stonden voor de Leidse Poort. Het stads-

9     NNJ 22 (1787), 4553. W.A. Knoops, Gouda 1787. Radicalisering – Revolutie – Restauratie (Amsterdam 2011), 341-353.
10    Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel (1735-1806), Pruisisch veldmaarschalk. Hij was 
een neef van de gelijknamige Ludwig Ernst (1718-1788), in de Republiek bekend als de Hertog van Brunswijk, 
voogd en raadgever van Prins Willem v. De verwikkelingen rondom deze laatste zijn hier verder niet behandeld.
11    De Leidse afvaardiging onderhandelde met generaal Karl Adolf August Freiherr von Eben und Brunnen 
(1734-1800). Von Pfau, Geschichte, 160.
12    Besluit van de Staten van Holland, 18 september 1787. LC 1787, nr. 113 (19 september) (Extra-ordinaire Leydse 
Na-Courant). NNJ 22 (1787), 4647.
13    Gedenkzuil, opgericht ter gedachtenis van Neêrlands heil en Oranjes zegepraal (Rotterdam 1788) (Knuttel 21778), 135.
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bestuur zag zich uiteindelijk gedwongen om op 10 oktober 1787 te capituleren.14 De 
val van het laatste bolwerk van de Patriotten vormde het sluitstuk van de militaire 
interventie die binnen één maand met succes was voltooid. De inzet van een Pruisi-
sche troepenmacht van ongeveer 25.000 man had tot verbazing van de bevelhebbers 
slechts minimale verliezen aan manschappen en materieel tot gevolg gehad.15 De di-
plomatieke afronding volgde enige tijd later. De buitenlandse politiek van de Repu-
bliek richtte zich weer op de vriendschappelijke betrekkingen met Groot-Brittannië 
en Pruisen. Beide mogendheden hielden hun wankele bondgenoot voortaan op de 
been. In de loop van 1788 sloot de Republiek verdragen met zowel Groot-Brittan-
nië als Pruisen in de vorm van een defensief verbond. Ter aanvulling hierop sloten 
laatstgenoemde mogendheden vervolgens een verdrag, waarbij zij samen uitdrukke-
lijk de veiligheid, de onafhankelijkheid en de handhaving van het staatsbestel van de 
Republiek garandeerden.16 Verdere pogingen van Frankrijk om zijn invloedssfeer in 
noordelijke richting uit te breiden, werden hierdoor gedwarsboomd. Veel Patriotten 
wachtten de gevolgen van deze volledige ommekeer in de binnenlandse en buiten-
landse politiek niet af. Zij vluchtten eerst naar Amsterdam en na de val van deze eer-
ste wijkplaats naar elders in de Republiek of naar het buitenland, met name naar de 
Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk.17

In Leiden liet het stadsbestuur het besluit van de Staten van Holland van 18 sep-
tember 1787, waarbij zij Prins Willem v in zijn vroegere functies hadden hersteld, 
twee dagen later van de pui van het stadhuis afkondigen, dezelfde dag waarop de 
stadhouder in Den Haag terugkeerde. Gelegenheidsdichters bezongen de overwin-
ning van de Prinsgezinden en verketterden de Patriotten als ‘moordrot, schuim van 
‘t volk, vloek-cabaal, weegluizen, aterlingen’ en nog meer van dit soort fraaie betite-
lingen. Zij riepen de Prinsgezinden op om het huis van ‘weegluizen’, dat wil zeggen 
van wandluizen, te zuiveren.18 Het besluit tot herstel van de stadhouder was niet het 
enige dat de Staten van Holland hadden genomen en het Leidse stadsbestuur liet af-
kondigen. Tegelijkertijd vaardigden de Staten een besluit over de handhaving van de 
openbare orde uit.19 Zij hernieuwden het verbod op samenscholingen en oproerige 
bewegingen en op elke verstoring van de openbare rust, ook als die verstoring on-
der het mom van algemene vrolijkheid zou geschieden. Eveneens hernieuwden zij 

14    LC 1787, nr. 122 (10 oktober); nr. 124 (12 oktober) (capitulatievoorwaarden); NNJ 22 (1787), 4720 (brief ontvan-
gen op 21 september 1787); 5364-5365 (capitulatievoorwaarden).
15    De verliezen aan Pruisische zijde bedroegen 211 doden, waarvan 140 door ziekte en 71 door gevechtshande-
lingen, “Eine Anzahl die so geringe ist, dass sie fast unglaublich wird.” Von Pfau, Geschichte, 307.
16    Verdrag van Verbintenis, 15 april 1788 (met Groot-Brittannië), idem (met Pruisen) en het Verdrag tussen 
Groot-Brittannië en Pruisen, 13 augustus 1788. NNJ 23 (1788), 780-793, 1288-1292; VH, dl. 20, boek 56 (1787-1788), 
14-22, 25-31. P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, 2e druk, dl. 3 (Leiden 1914), 655-656.
17    J.G.M.M. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795 (Nijmegen 2003), 57 e.v.
18   Op de herstelling der erflyke waardigheden van Zyne Doorluchtigste Hoogheid Willem den Vyfde, Prince van Oranje en Nassauw 
etc. etc. etc. Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Kapitein en Admiraal Generaal der Zeven Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc. Den 20. 
September van de puye van het Raadhuis te Leyden afgekondigt (z.p. [1787]) (Knuttel 21687). J. le Francq van Berkheij, De 
Oranje kousseband in de schoppe druif. Een nieuw schoppe en spinsterslied (z.p. [1787]) (Knuttel 21686).
19    Besluit van de Staten van Holland en West-Friesland, 18 september 1787, LC 1787, nr. 114 (21 september).
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het verbod op openbare geweldpleging tegen personen, huizen en andere zaken. De 
Staten schortten daarnaast de verbodsbepalingen over het dragen van oranje versier-
selen en het uitsteken van oranje vlaggen op. Iedereen werd daarin voortaan vrij ge-
laten. Oranje was geen verboden kleur meer. Het Leidse stadsbestuur voegde bij de 
afkondiging van dit besluit nog een extra waarschuwing, die inhield dat de vrijheid 
om oranje versierselen te dragen of oranje vlaggen uit te steken een volkomen vrij-
heid moest zijn. Niemand mocht daartoe worden gedwongen. Niemand mocht we-
gens het al of niet kleur bekennen in zijn persoon of zaken worden mishandeld. Het 
stadsbestuur dreigde de overtreders van dit verbod met strenge straffen en in voor-
komende gevallen zelfs met de doodstraf.20 Hieruit blijkt, dat het stadsbestuur niet 
alleen bevreesd was voor de prinsgezinde en Pruisische troepen buiten de stad, maar 
ook voor de in beroering gebrachte menigte daarbinnen. Voorlopig leek alles pais 
en vree. Ondanks de grimmige taal werden de besluiten door de samengestroomde 
schare met algemeen gejuich ontvangen. De Oranjevlag werd uit de toren van het 
stadhuis gestoken en weldra was Leiden in Oranje gehuld.

Voordat de volledige politieke omwenteling in Den Haag had plaatsgevonden, was 
er in Leiden in de beslotenheid van het stadhuis het nodige gebeurd. Het stadsbe-

20    Waarschuwing van het Gerecht, 20 september 1787. LC 1787, nr. 114 (21 september).

Afb. 27 Herstel van de Constitutie 1787. Tekening door J.I. Domus, 1790. RAL, PV 37832. 
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stuur en de Krijgsraad hadden, na het bekend worden van de overgave van Gorin-
chem, de ontruiming van Utrecht en het herstel van Prins Willem v in al zijn func-
ties, vrijwel voortdurend koortsachtig overleg gevoerd.21 De nijpende situatie in de 
stad leidde ertoe, dat de gewone vergaderingen van de Krijgsraad vanuit de Doelen 
naar het stadhuis werden verplaatst. De vrees voor een oproer, zoals in de zomer van 
1784, hing als een dreigende donderwolk boven de besprekingen. De Krijgsraad wees 
een verzoek van Amsterdam af om manschappen te sturen om deze stad tegen de op-
rukkende Pruisische troepen te helpen verdedigen. De aanwezige leden stelden vast, 
dat de troepen van de Patriotten zich allerwegen terugtrokken en dat verdere verde-
diging geen zin meer had. Bovendien achtte de Krijgsraad de beschikbaarheid van 
een zo groot mogelijke gewapende macht in de stad noodzakelijk om orde en rust te 
handhaven. Hierbij kwam ook de vraag naar voren of de omstandigheden niet vor-
derden om aan het Gerecht strikte orders te vragen voor het geval er een oproer in de 
stad zou uitbreken. Op het gerucht dat Prins Willem v op zijn tocht naar Den Haag 
eerst Leiden zou aandoen, besloot het stadsbestuur de wachtdiensten van de schut-
ters bij de poorten in te trekken en de manschappen op het stadhuis bijeen te bren-
gen. De ‘vroede vaderen’ beoogden met laatstgenoemde maatregel, dat de patriotse 
sentimenten bij sommige schutters er niet toe zouden kunnen leiden, dat zij nog een 
uiterste wanhopige poging zouden doen om de stad te verdedigen. Het stadsbestuur 
wilde tot elke prijs voorkomen, dat de poorten zouden worden gesloten en de brug-
gen zouden worden opgehaald. Iedere actie die als verzet van de stad tegen de Prins 
zou kunnen worden opgevat, moest worden vermeden.

Inmiddels waren de eerste vluchtende militairen voor de singels en wallen van de 
stad gesignaleerd, waarop het stadsbestuur gelastte om de poorten weer te sluiten en 
de bruggen op te halen. De poortwachten kregen bevel om, mocht de Prins Leiden 
aandoen, alleen hem met zijn gevolg door te laten en hem passende eerbewijzen te 
verlenen. Na zijn doortocht moesten alle poorten weer worden gesloten en de brug-
gen weer worden opgehaald. Het gerucht over de komst van de Prins bleek op fanta-
sie te berusten. De komst van militairen die behoorden tot de terugtrekkende troe-
pen die het ineengestorte kordon hadden bemand, was echter geen verzinsel, maar 
rauwe werkelijkheid. In de eerste contacten lieten de militairen weten, dat zij de be-
doeling hadden naar Amsterdam te trekken om die stad te helpen verdedigen. De 
aanvoerder van het regiment verzocht toestemming om door Leiden te mogen mar-
cheren, maar het stadsbestuur wist dit af te houden. De manschappen namen vervol-
gens de weg langs de singels om de stad heen.22 De dag daarna verzocht de Krijgsraad 
aan het Gerecht het besluit van de Staten van Holland, waarbij zij het dragen van 
oranje versierselen weer toestonden, vergezeld te laten gaan van een waarschuwing 

21    Extra-ordinaire vergadering van de Krijgsraad, 18 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het be-
stuur van de Schutterij 1786-1789, 83v-84.
22    Vergadering van de Krijgsraad, gecontinueerd op het Raadhuis, 18 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notu-
len van het bestuur van de Schutterij 1786-1789, 84; ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 
70v. Het regiment Van Sternbach had zich teruggetrokken uit Gorinchem, dat door de Pruisische troepen was 
ingenomen. De militairen trokken verder naar Haarlem en kregen daarvoor enige transportschuiten mee.
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die op het maken van oproer de doodstraf stelde. Zoals gezegd, werd aan dit verzoek 
voldaan. Het stadsbestuur en de Krijgsraad waren eveneens beducht voor het bin-
nenkomen van militairen in de stad, om het even in dienst van welke partij dan ook. 
Dit moest met alle middelen worden voorkomen. Ook aan deserteurs werd de toe-
gang tot de stad ontzegd. De Krijgsraad besloot een verzoekschrift aan het stadsbe-
stuur te richten met het voorstel een commissie naar de Prins te sturen. Deze com-
missie zou opdracht krijgen om hem te vragen geen militaire bezetting van de stad 
toe te laten. Na uitvoerig overleg besloot de Krijgsraad dit politiek gevoelige voorstel 
toch maar te laten rusten. Ondertussen ontvluchtten sommige Patriotten de stad. 
Een kwartiermeester van de Schutterij had de echtgenote van F.G. Blok geholpen, 
die zich bij haar echtgenoot in Amsterdam wilde voegen. Zijn hulp kwam hem op 
ernstige bedreigingen te staan. Hij verzocht daarop de Krijgsraad om bescherming.23

Het stadsbestuur van Leiden zat tussen twee vuren. Buiten de veste dreigde de 
komst van Pruisische troepen en daarbinnen een oproer van Prinsgezinden. De vrees 
hiervoor was niet ongegrond. In Gouda had een woedende menigte al vóór de bin-
nenkomst van de Pruisische troepen Patriotten mishandeld en hun huizen en an-
dere eigendommen op grote schaal geplunderd en vernield.24 Iedere aanleiding tot 
ongeregeldheden moest worden vermeden. Het besluit van de Staten van Holland, 
waarbij zij het dragen van oranje versierselen weer toestonden, had voor de Schutterij 
tot gevolg dat officieren, onderofficieren en schutters van kleur moesten veranderen. 
Het stadsbestuur verzocht de Krijgsraad om de zwarte kokardes door oranje exem-
plaren te vervangen en aan de officieren, onderofficieren en schutters te vragen om 
hetzelfde te doen.25 Zwart was de kleur van de Patriotten en het dragen van die kleur 
zou in deze benarde omstandigheden aanleiding tot ongeregeldheden of erger kun-
nen geven. De vrees voor oproer was zo groot, dat het stadsbestuur op de dag van de 
afkondiging van bovengenoemde besluiten van de Staten van Holland niet minder 
dan vier van de acht vendels van de Schutterij mobiliseerde om het stadhuis te be-
waken, de Doelen onder toezicht te houden, de poorten te bezetten en door de stad 
te patrouilleren. Zelfs dit werd nog niet voldoende geacht. Het stadsbestuur besloot 
het Genootschap te paard, waarin de patriotse elite was verenigd, te hulp te roepen. 
De leden van dit Genootschap legden de schutterseed af, deden een oranje kokarde 
op, patrouilleerden op hun paarden door de stad en hielpen zo mee om de openbare 
orde te handhaven.26 De poortwachten kregen ter aanvulling nog het bevel om bewo-
ners van het omringende platteland die met ongewone stokken, knotsen of andere 
wapens de stad wilden binnenkomen, alleen nog maar zonder die wapens toe te la-

23    Vergadering van de Krijgsraad, gecontinueerd op het Raadhuis, 19 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notu-
len van het bestuur van de Schutterij 1786-1789, 84v-85.
24    Het oproer in Gouda vond plaats op 17 en 18 september 1787. De plunderingen en vernielingen veroor-
zaakten grote schade aan ruim 260 huizen. NNJ 22 (1787), 4553; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 290-291. Knoops, Gouda 
1787, 341-353; 365.
25    Vergadering van de Krijgsraad, gecontinueerd op het Raadhuis, 20 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notu-
len van het bestuur van de Schutterij 1786-1789, 85-85v.
26    LC 1787, nr. 114 (21 september); VH, dl. 16, boek 46 (1787), 311.
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ten. De binnenkomers moesten die afgeven bij de poort en konden deze bij vertrek 
weer meenemen. De genomen maatregelen waren voldoende en er hoefde geen hulp 
van militairen uit Den Haag te worden gevraagd.

In deze spannende dagen bleef het redelijk rustig in de stad. De Krijgsraad vermin-
derde het aantal gemobiliseerde vendels van de Schutterij daarom tot drie.27 Tot op-
luchting van het stadsbestuur besloot het Genootschap van wapenhandel ‘Voor Vrij-
heid en Vaderland’ om zichzelf op te heffen.28 Het stadsbestuur verzocht de leden 
van dit vrijkorps die in de Schutterij waren opgenomen, nog dienst te blijven doen. 
Ook de leden van het patriotse Genootschap te paard besloten enkele dagen later 
hun genootschap te ontbinden. Zij bleven op verzoek van het stadsbestuur voorlo-
pig opgenomen in de Schutterij, omdat hun diensten nog niet konden worden ge-
mist. Ondertussen meldden de eerste Pruisische soldaten zich aan de Koepoort. De 
aanvoerder van een detachement jagers en huzaren deed het verzoek om door de stad 
te mogen trekken. Het stadsbestuur handelde dit verzoek behoedzaam af. Twee afge-
vaardigden van het Gerecht, voorafgegaan door twee stadsboden, begaven zich naar 
de Koepoort en begeleidden het detachement door de stad tot buiten de Marepoort, 
waar de soldaten hun weg vervolgden. De Pruisische militairen hadden zich blijk-
baar gestoord aan de kleur van de sjerpen van de dienstdoende officieren van de Leid-
se Schutterij. Naar aanleiding van hun opmerkingen besloot het stadsbestuur om 
de Schutterij nog verder van kleur te doen veranderen en schafte met onmiddellijke 
ingang de helder rode sjerp van de officieren af. Voortaan zouden de officieren zoals 
vanouds weer een oranje sjerp als onderscheidingsteken dragen. Officieren die nog 
niet over een oranje sjerp konden beschikken, moesten het maar even zonder sjerp 
doen. In ieder geval moest worden voorkomen, dat er bij een volgende ontmoeting 
met de Pruisen onaangenaamheden zouden voorvallen. Veel minder eerbetoon kreeg 
de aanvoerder van een garde dragonders, die tot de terugtrekkende troepen behoor-
de. Het stadsbestuur besloot halfslachtig om de poorten te laten sluiten, maar de 
bruggen niet op te halen, zodat de dragonders, ondanks de door hun aanvoerder ge-
toonde lastbrief, langs de singels om de stad heen moesten lopen.29

De Krijgsraad kwam na enkele dagen met het voorstel om, gezien de afnemende 
spanning in de stad, het aantal gemobiliseerde vendels te verminderen tot twee, maar 
het stadsbestuur vertrouwde de stemming nog niet helemaal en hield de drie ven-
dels voorlopig onder de wapenen.30 Dit wantrouwen was terecht, want patrouilles van 
schutters die ’s nachts door de stad trokken, bespeurden op verschillende plaatsen 
volksoplopen en in sommige huizen bijeenkomsten van meer dan een normaal aantal 
mensen. Velen van hen waren gewapend met stokken, knuppels en andere wapens. De 

27    Vergadering van de Krijgsraad, gecontinueerd, 21 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het be-
stuur van de Schutterij 1786-1789, 85v-86.
28    LC 1787, nr. 117 (28 september); NNJ 22 (1787), 4649; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 310-311.
29    Vergadering van de Krijgsraad, gecontinueerd, 22 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het be-
stuur van de Schutterij 1786-1789, 86; NNJ 22 (1787), 4649.
30    Vergadering van de Krijgsraad, gecontinueerd, 23 en 24 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het 
bestuur van de Schutterij 1786-1789, 86v.
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soldaten van de Binnenwacht hadden een grote menigte, die op de Beestenmarkt bij-
een was gekomen, uiteengedreven. Daarbij hadden zij een zoon van Johannes le Fran-
cq van Berkheij in de kraag gevat en vervolgens in hechtenis genomen. Belangrijker 
dan deze incidenten was het op 25 september 1787 verschijnen van een officier van het 
eerste bataljon van het regiment Saksen-Gotha aan de Hogewoerdse poort. Deze had 
een lastbrief van de Staten van Holland bij zich met de order om tweehonderd man in 
te kwartieren in de stad. Deze militairen hadden de opdracht van de nu prinsgezinde 
Staten om de politieke omwenteling te bezegelen. Het bataljon kreeg onbelemmerd 
toegang tot de stad om het karwei van de Pruisische troepen af te maken.31 Een afvaar-
diging van het Gerecht toog naar de Hogewoerdse Poort om de militairen te ontvan-
gen. De soldaten werden ingekwartierd in openbare gebouwen. De burgers werden 
bij de inkwartiering voorlopig ontzien. Het stadsbestuur was er uiteindelijk niet in 
geslaagd om de militairen buiten de poorten te houden en moest vervolgens toezien 
hoe de taken van de Schutterij in hoog tempo door de militairen werden overgeno-
men. De hoofdwacht van de Schutterij werd gevestigd in de Doelen. De hoofdwacht 
van het regiment Saksen-Gotha kreeg een plaats in het stadhuis. Hiervoor moest de 
Vierschaar van Rijnland wijken en verhuizen naar het Gravensteen. De Schutterij 
kreeg de Hogewoerdse Poort en de Koepoort onder zich. De militairen bezetten niet 
alleen de Witte Poort, maar ook de Marepoort en gingen, evenals de schutters, door 
de stad patrouilleren. De andere poorten werden gesloten. De Krijgsraad besloot 
daarop het aantal onder de wapenen gebrachte vendels tot twee terug te brengen.32

Na de stad te zijn binnengekomen marcheerden de militairen van het regiment 
Saksen-Gotha, begeleid door een stadsbode, over de Breestraat naar het stadhuis. 
Daar stelde het bataljon zich op en legde hun commandant in naam van alle man-
schappen de eed op de stad en het stadsbestuur af. Vervolgens kregen de militairen 
hun taken opgedragen en hun kwartieren toegewezen, die van stadswege van stro-
zakken, lakens en dekens waren voorzien. Ter verwelkoming onthaalde het stads-
bestuur de manschappen op brood, kaas en bier. In de loop van de volgende dagen 
namen de militairen steeds meer taken van de Schutterij over. De Krijgsraad besloot 
daarom nog maar één vendel schutters onder de wapenen te roepen. De diensten van 
de leden van het ontbonden patriotse Genootschap te paard waren niet meer nodig 
en zij moesten hun vaandel op het stadhuis inleveren. Het tweede bataljon van het 
regiment Saksen-Gotha volgde enkele dagen later en ook deze manschappen wer-
den na eedaflegging, taakverdeling en inkwartiering door het stadsbestuur op brood, 
kaas en bier onthaald. Het plein bij de Pieterskerk was vanaf de inkwartiering de 
plaats waar de militairen elke dag om 12 uur hun parade hielden. Het stadsbestuur 
liet vervolgens alle stadspoorten openen en het regiment nam de bewaking daarvan 
op zich. Alleen nog bij het uitbreken van brand hadden de schutters voorrang op de 

31    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 70v.-71; LC 1787, nr. 116 (26 september); NNJ 22 
(1787), 4650; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 311.
32    Vergadering van de Krijgsraad, gecontinueerd, 25 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het be-
stuur van de Schutterij 1786-1789, 86v-87; ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 70v.-71; 
LC 1787, nr. 116 (26 september); NNJ 22 (1787), 4650.
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militairen. Wrijvingen tussen militairen en schutters konden niet uitblijven. Bur-
gemeesters hoorden de klachten van de schutters aan, maar deden er verder niets 
mee. Intussen vierden de Prinsgezinden feest. Zij richtten op de Breestraat erebo-
gen op, waarvan er een voor hun sociëteit in het ‘Hof van Holland’ stond opgesteld.33

Het stadsbestuur hamerde in deze dagen steeds weer op het aambeeld van harmo-
nie, eendracht en samenwerking tussen regenten en burgerij, daarin gesteund door 
de “op gezag en octrooi” van ditzelfde bestuur geschreven en uitgegeven Leydse Cou-
rant.34 De goede wil van de Patriotten bleek volgens de scribent van de krant uit de 
ontbinding van hun exercitiegenootschappen.35 Zo hadden ook de studenten hun 
Genootschap ‘Pro Pallade et Libertate’ als laatste patriotse vrijkorps opgeheven.36 Het 
stadsbestuur haastte zich om alle besluiten die ten behoeve van de vrijkorpsen wa-
ren genomen, met onmiddellijke ingang af te schaffen. Voortaan zouden alleen de 
Schutterij en de Binnenwacht, beide alleen aan het stadsbestuur ondergeschikt, zor-
gen voor orde en rust in de stad. Bovendien toonden de patriotse schuttersofficieren 
hun wil tot samenwerking door het dragen van oranje sjerpen en hadden de leden 
van het voormalig patriotse Genootschap te paard met de schutters meegewerkt om 
orde en rust in de stad te handhaven. Alle fraaie woorden waarmee de eensgezindheid 
en samenwerking in de Leydse Courant werden aangeprezen, konden niet verhullen, 
dat op de achtergrond politieke zuiveringen werden voorbereid. Oranje sjerpen kon-
den de Schutterij niet meer redden. De Leydse Courant publiceerde uitvoerig over het 
afdanken van de schutters in Rotterdam, waar alleen de schutters die de orde moes-
ten handhaven, in dienst bleven.37 In Leiden, waar de militairen vrijwel alle taken van 
de Schutterij hadden overgenomen, besloot het Gerecht om per 1 oktober 1787 alle 
officieren en schutters, zonder uitzondering, op staande voet eervol te ontslaan, on-
der dankzegging voor de bewezen diensten. De schutters moesten hun wapens zo 
spoedig mogelijk, binnen 48 uur, op drie aangewezen verzamelplaatsen, de Laken-
hal, de Doelen en het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, inleveren tegen een vergoe-
ding van zes gulden per volledige wapenuitrusting. Een commissie, bestaande uit de 
schout, de deken van de Schutterij en de oudste schepenen, nam zo lang de taken van 
de Krijgsraad op zich. Het Gerecht herbenoemde alleen de secretaris van de Krijgs-
raad en verzocht deze de lopende werkzaamheden voort te zetten.38 Over deze ingrij-
pende maatregelen bij de Leidse Schutterij repte de Leydse Courant met geen woord.

33    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 70v.-71, 72-73; Vergadering van de Krijgsraad, 
gecontinueerd, 26 september 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het bestuur van de Schutterij 1786-1789, 87-
87v. Commandant van het eerste bataljon was luitenant-kolonel Johan Ludwig Ernst Schepern en commandant 
van het tweede bataljon was luitenant-kolonel Johan Godfried Seebach.
34    LC 1787, nr. 115 (24 september); NNJ 22 (1787), 4648.
35    De bezittingen van het vrijkorps ‘Voor Vaderland en Vrijheid’ werden in beslag genomen en pas in 1795 
teruggegeven. Samen met de door verschillende leden onder zich gehouden bezittingen werden zij op 17 mei 
1798 in het openbaar verkocht. De schuldeisers werden uit de opbrengst van f 2.722 betaald. Op de vorderingen 
van de geldschieters, onder andere Pieter Vreede, kon slecht 26% worden terugbetaald. ral, sa ii, nr. 2858.
36    NNJ 22 (1787), 4650; VH, dl. 16, boek 46 (1787), 311-312.
37    LC 1787, nr. 115, 117 (24, 28 september); NNJ 22 (1787), 4648.
38    ral, 534a, nr. 27, Notulen van het bestuur van de Schutterij 1786-1789, 88-88v.
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Enkele dagen later maakte het Gerecht de nieuw benoemde leden van de Krijgs-
raad bekend. Hieruit bleek, dat de gehele Krijgsraad was vervangen.39 Het Gerecht 
schortte tegelijk alle bepalingen over het interne bestuur van de Schutterij op, tot-
dat daarop nader was beslist. Alle politiek betrouwbaar gebleken schutters dienden 
voor de nieuwe Krijgsraad te verschijnen om opnieuw de schutterseed af te leggen. 
De vaandels van de acht schutterscompagnieën moesten bij de ontslagen kapiteins 
worden opgehaald om deze naar de nieuwe kapiteins te brengen. Blijkbaar waren de 
antecedenten van sommige nieuw benoemde leidinggevenden niet goed nagegaan. 
Twee luitenants zagen zich genoodzaakt al na korte tijd hun nieuwe post op te ge-
ven, omdat het “aan de burgerij niet aangenaam zou zijn”, dat zij deze functies ble-
ven bekleden. Een van hen werd bij het verzamelen van zijn schutters voor zijn huis 
om op te trekken voor de wacht, uitgescholden en bedreigd.40 De felste kritiek kreeg 
de herbenoemde secretaris over zich heen. De nieuwe leden van de Krijgsraad verwe-
ten hem, dat hij “zich verstout heeft te laten drukken: Ter ordonnantie van de Krijgsraad. 
D.N. van den Oudendorp Chimaer, secretaris”. Dit was gebeurd onder een aanmaning aan de 
burgerij, die door een commissie van de vorige patriotse Krijgsraad was uitgevaar-
digd. Het kostte hem de grootste moeite om de nieuwe leden ervan te overtuigen, 
dat hij deze aanmaning noch gelezen noch getekend had. Hij had zich, naar eigen 
zeggen, tevergeefs tegen de uitvaardiging van deze aanmaning verzet. Ten bewijze 
hiervan las hij aan de leden de notulen van de vergadering voor, waarin de gewraak-
te aanmaning was behandeld. Hij wist de Krijgsraad achteraf te overtuigen en kon 
voorlopig in functie blijven.41

In oktober 1787 leek het er even op dat de Prinsgezinden met de nieuwe van Pa-
triotten gezuiverde Schutterij de macht in Leiden voldoende vast in handen hadden 
gekregen en daarmee tevreden waren. De revolutionaire situatie was tot een einde 
gekomen, aan de revolutie was een einde gemaakt en het (contra)revolutionaire re-
sultaat was aan de Prinsgezinden toegevallen, zij het met behulp van de sterke arm 
van Pruisische troepen. Het resultaat was echter niet volledig, omdat het stadbestuur 
dat voor het grootste gedeelte uit aristocratische Patriotten bestond, die eerst met de 
democratische Patriotten hadden meegewerkt en later de druk van die kant probeer-
den te ontgaan, bleef zitten. De leden van de Vroedschap poogden hun eigen machts-
posities zoveel mogelijk te handhaven en dachten dit nu ook weer te kunnen doen. 
Na de politieke omwenteling en de volledige vervanging van de Krijgsraad was het 
stadsbestuur, dankzij verregaande inschikkelijkheid, grenzend aan onderdanigheid, 
betrekkelijk ongeschonden uit de strijd tevoorschijn gekomen. Het sprak vanzelf, 
dat opengevallen vroedschapsplaatsen voortaan door prinsgezinde regenten werden 

39    Publicatie van het Gerecht, 5 oktober 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het bestuur van de Schutterij 
1786-1789, tussen 88v. en 89.
40    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 73v.-74 (luitenant Jan Janszn. Kerkhoven). 
Kerkhoven zette zijn handtekening onder het ‘Orange request’, maar ontkende dit later. NNJ 22 (1787), 1886.
41    Vergadering van de Krijgsraad, 8 oktober 1787. ral, 534a, nr. 27, Notulen van het bestuur van de Schutterij 
1786-1789, 92-92v. Jan Janszn. Dermout (1753-1810) en Jan Janszn. Kerkhoven namen ontslag. Evenals Daniël 
Nicolaas van den Oudendorp Chimaer (1752-1807) waren zij honorair lid van het vrijkorps geweest.
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ingenomen. De Vroedschap had slechts één veer behoeven te laten. De prominentste 
Patriot uit dit college, F.G. Blok, lid van de Commissie van Defensie in Woerden en 
persoonlijk aanwezig bij de aanhouding van Prinses Wilhelmina, werd op haar drin-
gende wens uit de Vroedschap verwijderd en verder van iedere bestuursfunctie uit-
gesloten.42 Het coöptatiesysteem stond echter een volkomen revolutionair resultaat 
in de weg. Het al in het verleden beproefde middel van ‘wetsverzetting’ zou deze be-
lemmering kunnen doorbreken.

Het was voor de Prinsgezinden duidelijk, dat er iets moest worden gedaan om het 
stadsbestuur van Leiden, evenals de stadsbesturen van andere steden, volledig onder 
controle te krijgen. De Staten van Holland stuurden daarom eerst een afgevaardig-
de, Carel George Graaf van Wassenaer tot Wassenaer, naar de Sleutelstad met de op-
dracht om inlichtingen in te winnen over de opheffing en ontwapening van de vrij-
korpsen.43 De Vroedschap belegde op 19 oktober 1787 laat in de avond een speciale 
vergadering en stelde een commissie van ontvangst samen. Deze commissie maakte 
zijn opwachting bij Graaf van Wassenaer tot Wassenaer in zijn logement ‘De Gouden 
Leeuw’ aan de Breestraat en begeleidde hem naar het stadhuis. De pensionaris gaf 
hem in de burgemeesterskamer eerst een kort verslag over dit onderwerp. De Graaf 
van Wassenaer tot Wassenaer was daarop aanwezig bij de vergadering van de Vroed-
schap waarin dit onderwerp werd besproken. Na afloop deed het stadsbestuur hem 
met de nodige beleefdheid uitgeleide en de commissie begeleidde hem vervolgens 
naar ‘De Gouden Leeuw’ terug.44

Het bezoek van een andere afvaardiging uit Den Haag aan het Leidse stadsbestuur 
was aanmerkelijk minder vrijblijvend. Dit had alles te maken met een besluit van 
de Staten van Holland van 31 oktober 1787 over de benoemingen van regenten in 
de steden, de zogenoemde magistraatsbestellingen. De stadhouder kreeg van de Sta-
ten de algemene bevoegdheid om de stadsbesturen in de steden te veranderen. Hij 
kreeg tevens het recht de uitoefening van deze bevoegdheid over te dragen aan een 
of aan twee commissarissen.45 Deze uitzonderlijke regeling bracht onvermijdelijk de 
crisisjaren 1617-1618, 1672-1673 en 1747-1748 in herinnering. De Staten gaven als re-
den voor het ingrijpen in de benoemingen van de leden van de stadsbesturen, dat 
alle middelen dienden te worden aangewend om de gemoederen van de burgers en 
de ingezetenen met die van de regenten weer samen te brengen, alle geschillen uit 
de weg te ruimen en de rust te herstellen. Dit om verder ongenoegen en onheil te 
voorkomen. Het kon daarvoor in sommige gevallen nodig zijn om regenten uit hun 
functies te ontslaan en anderen in hun plaats te benoemen. De Staten gaven deze be-
voegdheid alleen voor deze keer uit handen, zonder daardoor enig nadeel aan de pri-

42    Naamlijst der regerings-leden van de Provincie Holland (Rotterdam etc. [1788]) (Knuttel 21750); LC 1787, nr. 123 (12 
oktober); NNJ 22 (1787), 5180-5181; VP, dl. 9, 1-4 (nr. 778). Prinses Wilhelmina verzocht zeventien regenten voor-
goed te verwijderen. Blok stond als op één na hoogste ‘persona non grata’ op haar lijst.
43    Carel George, Graaf van Wassenaer tot Wassenaer, Heer van Twickel (1733-1800); NA 46 (1953), 262.
44    ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 77v.-78.
45    Besluit van de Staten van Holland, 31 oktober 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-
1788, 82, bijlage. De Staten hadden deze bevoegdheid al eerder verleend voor Schiedam en Schoonhoven.
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vileges en andere rechten van de afzonderlijke steden en aan de goede naam en faam 
van de ontslagen regenten toe te brengen. Zij verzochten de Prins om de ontslagen 
regenten, hun familieleden en hun bezittingen in zijn bescherming te nemen en te 
verbieden, dat zij in persoon zouden worden lastiggevallen of gemolesteerd of dat 
hun bezittingen zouden worden beschadigd of vernield. Tot slot gaven de Staten aan 
de Prins een onbeperkte volmacht om in de afzonderlijke steden zowel voor de be-
stuurders als voor de burgers en ingezetenen nadere regels uit te vaardigen, als hij dit 
voor de orde en rust in de provincie in het algemeen of in de bepaalde steden afzon-
derlijk noodzakelijk zou achten.

Er hingen veranderingen in de lucht en dat deze uit de Residentie zouden ko-
men en allereerst de stadsbesturen zouden treffen, was duidelijk. In Leiden bleek 
dit voor het eerst aan de vooravond van de burgemeestersverkiezingen, die zoals ie-
der jaar op 10 november, de avond vóór Sint Maarten, zouden worden gehouden. 
Sinds jaar en dag vonden de verkiezingen op deze avond plaats, maar nu gebeurde 
er niets. De burgemeesters behielden hun functie, omdat op het laatste moment de 
verkiezingen werden uitgesteld. De pensionaris van Leiden, Gijsbert van Staveren, 
schreef in een spoedbrief vanuit Den Haag, dat de Staten van Holland op grond van 
een missive van de stadhouder hadden besloten om deze verkiezingen op te schor-
ten.46 De Vroedschap besloot vervolgens daarmee in te stemmen en deze keer geen 
burgemeestersverkiezingen te houden. Dit was de voorbode voor de komende zui-
veringen.

Prins Willem v gaf er de voorkeur aan om geen onmiddellijke persoonlijke be-
moeienis te hebben met het zuiveren van de stadsbesturen en de daaraan verbonden 
ontslagen en benoemingen. Hij droeg zijn bevoegdheden over aan twee commissa-
rissen, Willem Gustaaf Frederik Graaf van Bentinck, Heer van Rhoon en Dirk Me-
rens.47 Bentinck van Rhoon was een jonge vurige Prinsgezinde, die onder andere met 
veel succes een oprechte vaderlandse sociëteit in Den Haag had opgericht en elders 
de aanzet tot het oprichten van deze Oranjesociëteiten had gegeven, zoals hiervoor 
al is beschreven. Merens was afkomstig uit een regentenfamilie die al generaties lang 
in het stadsbestuur van Hoorn zitting had. Hij zelf was eveneens lid van de vroed-
schap, schepen en burgemeester van Hoorn geweest. Daarna zette hij zijn loopbaan 
als raad in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland voort in Den Haag. Vlak 
voor Kerstmis 1787 kondigden beide heren hun komst in Leiden aan. Twee dagen la-
ter verschenen zij met hun koets, bespannen met zes paarden, voor de Witte Poort en 
reden naar hun tijdelijk verblijf, het logement ‘De Gouden Leeuw’ aan de Breestraat. 
Het stadsbestuur had voor een officiële ontvangst gezorgd. Op aandringen van de 
Schutterij wapperde de Oranjevlag van de stadhuistoren. Een vendel van de Schutte-
rij stond bij de aankomst van de commissarissen voor het logement, terwijl zij de wa-

46    Aantekening van 9 november 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 82v.; Ver-
gadering van 10 november 1787. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 6v.-7.
47    Willem Gustaaf Frederik Graaf van Bentinck, Heer van Rhoon (1762-1835). Van der Aa, dl. 2, 1e stuk, 339-
342; NNBW, dl. 1, 303-305; Mr. Dirk Merens (1730-1801). Van der Aa, dl. 12, 1e stuk, 632-633. Zie ook: A. Merens, 
De geschiedenis van een West-Friese regentenfamilie. Het geslacht Merens (’s-Gravenhage 1957), 215-228.
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pens presenteerden. Veel inwoners van de stad waren op de been om hun aankomst, 
die tevoren openbaar was afgekondigd, te bekijken.48

De heren burgemeesters maakten bij de heren commissarissen hun plechtige op-
wachting. Vervolgens kregen zij na alle plichtplegingen in hun gesprek met com-
missarissen “by forme van discours” een ijskoude douche over zich heen. De heren 
commissarissen vroegen aan de burgemeesters of er door de leden van het Leidse 
stadsbestuur gedacht of gesproken was over het uit eigen beweging afstand doen van 
hun zetels bij deze gelegenheid. De burgemeesters antwoordden dat “daarover noch 
gedacht noch gesproken was”. Vervolgens gaven de heren commissarissen te ken-
nen, dat het vrijwillig ontslag nemen van de gehele vroedschap in andere steden wel 
had plaatsgevonden. Hierop vroegen de burgemeesters aan de commissarissen of dat 
ook in Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam was gebeurd. De commissarissen ant-
woorden, dat de vroedschappen van deze steden niet, maar de vroedschappen van 
Gorinchem en Schoonhoven wel in hun geheel ontslag hadden genomen. Voor de 
commissarissen zou een ‘vrijwillig’ ontslag van de gehele vroedschap de zuivering 
van het Leidse stadsbestuur aanmerkelijk gemakkelijker hebben gemaakt, maar de 
Leidse Vroedschap gaf zich niet zomaar gewonnen. De burgemeesters maakten de 
commissarissen duidelijk, dat zij eerst met de leden van de Vroedschap wensten te 
spreken om hun meningen hierover te peilen. Zij zouden bij de eerstvolgende ver-
gadering van de Vroedschap deze vraag van de commissarissen aan de leden voorleg-
gen. De Vroedschap hoorde het verslag van het gesprek tussen de burgemeesters en 
de commissarissen tijdens die vergadering aan, maar de leden peinsden er niet over 
om uit zichzelf ontslag te nemen. Zij bedankten de burgemeesters voor hun mede-
delingen en namen die voor kennisgeving aan.49

Vervolgens ontboden de commissarissen de eerste en presiderende burgemeester 
Jacob Bartram van den Steen en vroegen hem toestemming om de besluiten van de 
Vroedschap te mogen inzien en wel in het bijzonder het besluit waarbij aan de afvaar-
diging van Leiden in de Staten van Holland opdracht was gegeven om Prins Willem v 
in zijn functie van stadhouder en admiraal-generaal te schorsen.50 Burgemeester Van 
den Steen antwoordde hierop, dat hij en de drie andere burgemeesters niet bevoegd 
waren om zomaar inzage in de notulen van de Vroedschap te geven. Deze notulen, zo 
betoogde hij, waren immers eigendom van de Vroedschap. Hijzelf of het college van 
Burgemeesters kon alleen maar met een bijzondere, hiertoe door de Vroedschap ver-
leende machtiging de notulen ter kennisneming aan de commissarissen overhandi-
gen of afschriften daarvan voor hen laten vervaardigen. Burgemeester Van den Steen 
stelde de commissarissen daarom voor om hun verzoek tot inzage aan de eerstko-
mende vergadering van de Vroedschap voor te leggen. De commissarissen spraken 

48    Aantekening van 24 en 26 december 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 93 
en 95v.; Vergadering van 24 december 1787. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 68; LC 1787 nr. 155, 
156 (26, 28 december); NNJ 22 (1787), 5932-5933. Het gebouw heeft nu huisnummer 85.
49    Vergadering van 29 december 1787. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 85v.-86. Blok, Geschiede-
nis (Leiden), dl. 3, 377.
50    Jacob Bartram van den Steen (1726-1793) was sinds 1758 lid van de Vroedschap.
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hun waardering uit over het standpunt van de burgemeester, maar drongen wel aan 
op een snelle besluitvorming op dit punt. Burgemeester Van den Steen zei hen, dat er 
voor diezelfde dag al een vergadering was uitgeschreven en dat hij het verzoek tot in-
zage meteen ter tafel zou brengen. De commissarissen verzochten hem om zo spoe-
dig mogelijk na de vroedschapvergadering de uitslag mee te delen.51 Nadat duidelijk 
was geworden, dat de leden van Leidse Vroedschap er niets voor voelden om uit eigen 
beweging op te stappen, hadden de commissarissen er alle belang bij om een nauw-
keurig inzicht te krijgen in de besluitvorming gedurende de periode waarin de Patri-
otten een rol in het stadsbestuur hadden gespeeld en vooral welke leden van dit be-
stuur meer of minder tot de aanhangers van die politieke richting behoorden.

Met hun verzoek tot inzage hadden de commissarissen een twistappel in de Leid-
se Vroedschap geworpen. De Vroedschap besloot om na uitvoerige beraadslagingen 
bezwaar te maken tegen dit verzoek tot inzage en dit bezwaar “in beleefde termen” 
aan de commissarissen per missive mee te delen. Dit besluit was genomen door een 
meerderheid, terwijl een minderheid van dertien leden het hiermee niet eens was. 
Burgemeester Van den Steen verklaarde zich zonder meer tegen dit besluit, maar de 
andere tegenstemmers voegden daar nog aan toe, dat zij de gevolgen van deze beslis-
sing geheel voor verantwoordelijkheid van de voorstemmers lieten en deden dit in 
de notulen van de vergadering aantekenen.52 De commissarissen op hun beurt hiel-
den vast aan hun verzoek en herhaalden in hun missive hun mondelinge vraag aan 
burgemeester Van den Steen, zodat de Vroedschap zich opnieuw hierover moest bui-
gen. De Vroedschap verzocht hem om contact op te nemen met Bentinck van Rhoon. 
Laatstgenoemde had het inmiddels gebracht tot hoogheemraad van Rijnland en was 
op dat ogenblik aanwezig aan de overzijde van de Breestraat in het Rijnlandhuis. 
Burgemeester Van den Steen moest hem vertellen, dat de Vroedschap pas over een 
week een vergadering zou houden om het verzoek tot inzage van de notulen te be-
spreken. Over dit besluit tot uitstel ontstond daarop grote onenigheid. Een minder-
heid was het met deze vertragingstactiek niet eens en tekende bezwaar aan.53 Uitein-
delijk ging de Vroedschap overstag en besloot een week later toestemming aan de 
commissarissen te geven om alle besluiten in te zien. De Vroedschap verzocht aan de 
commissarissen om opgave te doen van de besluiten die zij aan een nader onderzoek 
wilden onderwerpen. Over dit besluit ontstond eveneens onenigheid. Drie demo-
cratisch-patriotse leden tekenden daartegen bezwaar aan. Twee andere raadsleden 
merkten vinnig op, dat het hier niet ging om een verzoek, maar om een vordering 
waarover geen overleg mogelijk was.54

Bentinck van Rhoon en Merens hadden nu hun zin en verzochten om kopieën van 
een aantal met name genoemde besluiten van de Vroedschap. Het was de commissa-

51    Vergadering van 29 december 1787. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 88v.-90. Blok, Geschiede-
nis (Leiden), dl. 3, 377. 
52    Vergadering van 29 december 1787. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 88v.-90.
53    Vergadering van 7 januari 1788. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 91-92.
54    Vergadering van 14 januari 1788. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 106-106v. Blok, Geschiedenis 
(Leiden), dl. 3, 377-378
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rissen vooral te doen om de verslagen van de beraadslagingen en de op basis daarvan 
genomen besluiten in vier zaken. Deze stukken waren achtereenvolgens: de schor-
sing van Prins Willem v in zijn functie als stadhouder, de benoeming van de schepe-
nen in 1787, die niet op grond van een door de vroedschap gemaakte nominatie door 
de Prins waren gekozen, de uitvoering van het vonnis dat tegen Adrianus Trago, de 
Oranjebakker op de Herengracht, was uitgesproken en de nieuwe eed die door de 
Staten van Holland in november 1787 was vastgesteld. De Vroedschap ging hiermee 
zonder verdere discussie akkoord. Alleen de democratisch-patriotse schepen Joost 
Romswinckel tekende protest aan.55 Het verzet van een meerderheid van de leden 
van de Leidse Vroedschap was niet meer dan een achterhoedegevecht. De Prinsgezin-
den zetten overal in Holland veranderingen in de stadsbesturen door. In 1787 waren 
de stadsbesturen van Schiedam, Schoonhoven en Amsterdam al vervangen. In Delft 
werd half januari 1788 en in Rotterdam begin februari 1788 de personele samenstel-
ling van de stadsbesturen van deze steden grondig gewijzigd.56 Het was duidelijk, dat 
ook in Leiden de Prinsgezinden het stadsbestuur volledig in hun greep wilden krij-
gen. De pensionaris, Gijsbert van Staveren, zag de bui al hangen. In de laatste verga-
dering van de Vroedschap in de oude samenstelling vroeg hij om ontslag. Dit werd 
hem eervol verleend en als dank voor bewezen diensten kreeg hij boven zijn trak-
tement een bedrag van f 700 als douceurtje mee. De positie van de secretaris van de 
Krijgsraad, Daniël Nicolaas van den Oudendorp Chimaer, was, ondanks zijn verdedi-
ging, eveneens onhoudbaar geworden en hij nam tegelijkertijd ontslag.57

In hun verslag over de veranderingen in het stadsbestuur van Leiden gunnen de 
beide commissarissen Bentinck van Rhoon en Merens ons een blik achter de scher-
men.58 Op 26 december 1787 waren zij ’s morgens om half elf in Leiden aangekomen 
en ontvangen door drie burgemeesters, de pensionaris, de secretaris, de griffier van 
de Schepenbank en de secretaris van de Rekenkamer. De commissarissen bespraken 
met deze heren de vervanging van de leden van de besturen van de gilden, kerken-
raden en liefdadige instellingen en besloten dat deze veranderingen zouden worden 
opgeschort om de beroering onder de burgerij en de ‘smalle gemeente’ niet verder te 
vergroten. Daarna verzochten zij om inzage van bepaalde besluiten van het stadsbe-
stuur. Dit had de hierboven uiteengezette strubbelingen tot gevolg, maar de com-
missarissen kregen uiteindelijk hun zin. Gedurende hun verblijf in Leiden wendde 
zich een aantal Leidenaren met schriftelijke en mondelinge klachten over partij-
dige rechtspraak tot de commissarissen. Het meest schrijnende geval was dat van de 
broodbakker Adrianus Trago, die was gegeseld en gevangen gezet ondanks de op-

55    Aantekening van 28 januari 1788. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 100; Verga-
dering van 22 januari 1788. ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 107v.-108.
56    Nieuwe stadsbesturen in Holland: Schiedam en Schoonhoven 9-10; Amsterdam 30-11-1787; Delft 11-1; 
Rotterdam 2-2; Leiden 6-2; Haarlem 18-2; Gouda 3-3; Dordrecht 26-3; Brielle 7-4; Gorinchem 9-4; Hoorn en 
Alkmaar 24-5; Purmerend 27-5; Medemblik 25-7; Enkhuizen 26-7; Monnickendam en Edam 29-7-1788.
57    Vergadering van 3 februari 1788; ral, 501A, nr. 517, Vroedschapsboek 1787-1788, 115-115v. LC 1788, nr. 16 
(6 februari).
58    kha, Archief Willem v, nr. 1286, Verbalen van de commissie tot hervorming van de Hollandse stadsbestu-
ren, 1787-1790 (Leiden).

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   289 25-03-14   10:21



290 14 prinsgezinden aan de macht

schortende werking van zijn gratieverzoek aan de Prins. Trago en enkele anderen die 
in 1784 waren veroordeeld wegens hun deelneming aan het oproer dienden verzoek-
schriften bij de commissarissen in. Hierbij kwamen nog verzoeken van Prinsgezin-
den die naar het oordeel van de vorige autoriteiten al te veel blijk hadden gegeven van 
hun Oranjegezindheid, zoals Lodewijk Rijkewaard dat had gedaan door het dragen 
van een oranje das. In verhouding tot hun overtreding waren zij daarvoor zwaar ge-
straft. Allen verzochten om revisie van hun vonnissen, om terugbetaling van de op-
gelegde boetes en om een schadevergoeding.59

Bentinck van Rhoon en Merens waren op 28 december 1787 vanuit Leiden naar 
Gouda vertrokken om in die stad het stadsbestuur te veranderen.60 Dit betekende 
niet dat de Leidse regenten opgelucht konden ademhalen. Achter de Haagse scher-
men waren inmiddels, voordat de commissarissen opnieuw naar Leiden zouden af-
reizen, de nodige voorbereidingen voor een ‘wetsverzetting’ in het stadsbestuur ge-
troffen. De commissarissen kondigden bij de Burgemeesters aan, dat zij op 5 februari 
1788 naar Leiden zouden komen.61 Hun ontvangst was aanmerkelijk uitgebreider 
dan ruim een maand eerder het geval was geweest. Zij werden door de gehele Schut-
terij, opgesteld vanaf de Witte Poort tot aan hun logement ‘De Gouden Leeuw’ aan 
de Breestraat, met het nodige eerbetoon ontvangen. De kwartiermeesters wachtten 
de commissarissen al buiten de poort op. Vier kwartieren schutters hielden de wacht 
bij hun logement. De commissarissen stelden tevreden vast, dat de rust in de stad 
werd bewaard. Alleen buiten de stad, bij het exercitieveld van het voormalige vrij-
korps, kwam het tot enige baldadigheden. Hiertegen werd doeltreffend opgetreden. 
In hun logement diende president-burgemeester Jacob Bartram van den Steen zich 
bij de commissarissen aan. Hij deelde mee, dat de pensionaris Gijsbert van Staveren 
ontslag had genomen en dat hem eervol ontslag was verleend. Op 6 februari 1788 
ontvingen de commissarissen de publicatie van Prins Willem v waarin de nieuwe le-
den van de Leidse Vroedschap stonden vermeld. De stadsboden kregen de opdracht 
om hen naar het stadhuis te roepen. Nieuwsgierige Leidenaren gingen de gangen 
van de boden na om te weten wie deze nieuwe leden zouden zijn. De commissarissen 
bemerkten, dat er bij het bekend worden van de nieuwe leden van de Leidse Vroed-
schap een ‘hevig misnoegen’ ontstond onder een groot gedeelte van de burgerij, in 
het bijzonder onder de ‘smalle gemeente’, over sommige oude regenten die zouden 
worden herbenoemd. De sterkste weerstand bestond tegen Jacob Bartram van den 
Steen en Jacob Balthazar Douw.62 Niet alle nieuwe leden bleken zitting te willen ne-

59    De commissarissen ontvingen verzoekschriften van Adrianus Trago, Abraham van Rijn, Pieter van Staveren, 
Willem Kloos, Pieternella Timmermans, Cornelia Blansitet, allen in 1784 veroordeeld. Daarnaast ontvingen zij 
verzoekschriften van Teunis Mattes, Abraham van As, Cornelis van Nierop en Willem Maassluis en mondelinge 
verzoeken van Teunis van der Tocht, Francina van de Wetering-van Rijn en Lodewijk Rijkewaard. Ook Dirkje 
Wijtvliet, de echtgenote van Johannes Greifzu diende een verzoekschrift in om aan hem gratie te verlenen (ver-
leend in 1790). kha, Archief Willem v, nr. 1286. Zie verder hoofdstuk 9.
60    Knoops, Gouda 1787, 403 e.v.
61    Aantekening van 4 februari 1788. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 101v.
62    Jacob Balthazar Douw (1739-1792) was sinds 1771 lid van de Vroedschap.
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men in de Vroedschap. Jan Hendrik van Damme, firmant in de boekhandel van Elie 
Luzac, bedankte voor de eer om persoonlijke reden.63 De commissarissen benoemden 
in zijn plaats de fabrikeur Johannes Hendrik Prins van Lockhorst die de gunst van de 
misnoegde Prinsgezinden had.64 De weerstand van de Prinsgezinden tegen Van den 
Steen en Douw bleef desondanks bestaan.

Bentinck van Rhoon en Merens gingen met de koets naar het stadhuis. Daar ontbo-
den zij in de vroedschapskamer, voordat de vergadering zou beginnen, de heren Van 
den Steen en Douw. In een, ongetwijfeld, pittig gesprek met deze twee leden van de 
Vroedschap maakten de commissarissen duidelijk, dat hun voorgenomen herbenoe-
ming op veel weerstand stuitte. De commissarissen bewogen uiteindelijk Van den 
Steen om afstand te doen van zijn functie als burgemeester en Douw tot het opgeven 
van zijn zetel in de Vroedschap. Na het verwijderen van deze twee hinderpalen wer-
den de leden en de nieuw te benoemen leden van de Vroedschap binnengelaten in de 
vroedschapskamer. De leden van de oude Vroedschap kregen hun ontslag aangezegd 
en de leden van de nieuwe Vroedschap werden bekend gemaakt. De schout werd 
herbenoemd evenals de secretaris en de overige hogere stedelijke ambtenaren.65 Ben-
tinck van Rhoon en Merens zagen erop toe, dat Van den Steen en Douw deden wat 
zij van hen beiden verlangden. Ten overstaan van de in de vroedschapskamer verza-
melde heren bedankten laatstgenoemden voor de hun toebedeelde functies. Hierop 
volgde de afneming van de eed van de leden van de nieuwe Vroedschap. Deze plech-
tigheid verliep niet geheel volgens plan. Vier herbenoemde leden van de veertig le-
den van de Vroedschap lieten verstek gaan.66 De commissarissen merkten daarbij op, 
dat het herbenoemde lid van de Vroedschap Maarten Marcus wel in de vroedschaps-
kamer aanwezig was, maar wegens zijn volstrekte doofheid feitelijk als afwezig kon 
worden aangemerkt.67 Na de beëdiging hielden de commissarissen eerst een bespre-
king met de nieuwe burgemeesters en vervolgens lieten zij de klok van het stadhuis 
slaan. De publicatie waarbij de nieuw benoemde leden van de Vroedschap en de ove-
rige functionarissen waren benoemd, werd nu officieel bekendgemaakt en vanaf de 
pui van het stadhuis, voor de daar verzamelde Leidenaren, afgelezen.68

Voor veel regenten moet deze publicatie in naam van Prins Willem v, die achter de 
schermen in Den Haag was opgesteld en in Leiden tot vlak voor de bekendmaking 
was bijgewerkt, een zware slag zijn geweest. Bij de laatste verandering in 1748, die 
weinigen zich nog konden herinneren, waren slechts vier van de veertig vroedschaps-
leden vervangen. Van de vier toen nieuw benoemde leden waren er twee niet direct 
afkomstig uit regentenkringen. De andere twee behoorden tot het Leidse patriciaat. 

63    Jan Hendrik van Damme (1742-1822), firmant van 1774 tot 1791, had de dagelijkse leiding van het bedrijf.
64   Johan Hendrik Prins van Lockhorst (1748-1827) was greinfabrikeur en had zitting in het bestuur van de 
Greinhal.
65    De nieuwe schout, Adriaan van Heusden (1739-1802), was al op 6 november 1787 benoemd.
66    Afwezig waren de herbenoemde leden Hendrik van Buren, Jacob van der Meer, Abraham van Gerwen en 
Diederik van Leyden. LC 1788, nr. 17 (8 februari); NNJ 23 (1788), 277-285; VP, dl. 4, 245-251 (nr. 418).
67    Maarten Marcus (1719-1791) was sinds 1750 lid van de Vroedschap.
68    Publicatie, 6 februari 1788. LC 1788, nr. 17 (8 februari); NNJ 23 (1788), 277-285; VP, dl. 4, 245-251 (nr. 418).
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Onder deze laatsten was Jan Hubrecht, die nog steeds zitting in de Vroedschap had 
en bleef houden.69 Veertig jaar later was er allesbehalve sprake van een cosmetische 
operatie. Het gehele stadsbestuur werd met onmiddellijke ingang ontslagen. Van de 
veertig vroedschapsleden werden er zesentwintig herbenoemd en verloren er veer-
tien hun zetel. Als men de vier nieuwe prinsgezinde leden, die sinds september 1787 
de opengevallen plaatsen door overlijden en door de vervanging van F.G. Blok had-
den ingenomen, daarbij telt, dan was de Vroedschap bijna voor de helft vernieuwd. 
Van de vier burgemeesters behield alleen Jacob Bartram van den Steen zijn zetel als 
lid van de Vroedschap, maar verloor zijn functie van burgemeester. Alle leden van 
het schepencollege van 1787 verloren niet alleen hun ambt, maar ook hun zetel in de 
Vroedschap. Het lid van de Vroedschap Jan Hubrecht kon blijven zitten en werd bo-
vendien tot burgemeester benoemd. In deze samenstelling maakte het Leidse stads-
bestuur een nieuw begin, niet wetende dat dit bijna zeven jaar later opnieuw het ge-
val zou zijn.70 

Bentinck van Rhoon en Merens keerden daarna terug naar hun logement en stel-
den diezelfde dag hun voorlopig verslag van de gang van zaken bij de ‘wetsverzet-
ting’ in Leiden op. Op de avond van die dag, 6 februari 1788, vergaderden de commis-
sarissen met twee burgemeesters, twee schepenen en de secretaris van de stad over de 
Leidse Schutterij en de Krijgsraad. Hierbij zijn vermoedelijk opnieuw de zuiveringen 
in de kerkenraden en de colleges van diakenen van de heersende kerk ter sprake ge-
komen. De commissarissen bepaalden, dat de veranderingen in de Nederlands-Her-
vormde kerkenraad zouden plaatsvinden op advies van het college van Burgemees-
ters, de pensionaris en drie predikanten en die in de Waals-Hervormde kerkenraad 
op advies van een lid van de Vroedschap, de secretaris van de stad en een Waals pre-
dikant. Een vergelijking van de samenstelling van de twee kerkenraden en de twee 
colleges van diakenen in 1787 en 1788 laat grote wijzigingen zien. Twee derde van de 
ouderlingen in de Nederlands-Hervormde kerkenraad en het volledige college van 
diakenen moesten het veld ruimen. In de Waals-Hervormde Gemeente moest drie 
kwart van de ouderlingen in de kerkenraad en twee derde van de leden van het col-
lege van diakenen plaatsmaken voor politiek betrouwbare bestuurders. Bij de klei-
ne Engels-Hervormde Gemeente verdween slechts één diaken.71 De commissarissen 
vonden de zuiveringen van de besturen van de liefdadige instellingen en gilden een 
zaak van minder belang. Zij lieten de verzoekschriften en de lijsten van aanbevolen 
personen verder aan het college van Burgemeesters over. Vergelijking van de samen-
stelling van de besturen van de Gasthuizen, het Weeshuis, het Huiszittenhuis, het 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis, het Pesthuis en de Armenbakkerij in 1787 en 1788 

69    M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1800 (Amsterdam 1985), 97-99.
70    Aantekening van 6 februari 1788. ral, 501A, nr. 231, Notulboek van Burgemeesters 1788-1789, 1-4v.; Verga-
dering van 6 februari 1788. ral, 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 1-1v.
71    Naemwijzer (1787), 60-65; (1788), 61-65. De Nederlands-Hervormde kerkenraad telde veertien en het college 
van diakenen zes leden. De Waals-Hervormde kerkenraad telde negen en het college van diakenen zes leden. De 
Engelse-Hervormde kerkenraad telde twee en het college van diakenen eveneens twee leden. Jan Steenwinkel 
(1754-1812) was diaken in de Engels-Hervormde Gemeente. In 1787 is hij naar het buitenland gevlucht.
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maakt duidelijk, dat in deze colleges, waarin bij elkaar genomen bijna 40 regenten 
zitting hadden, slechts vier bestuurders werden vervangen.72 Het driehoofdige be-
stuur van het gecombineerde Waalse Wees- en Oudelieden-huis werd echter volledig 
geschoond en hun plaatsen werden door drie leden van de Vroedschap ingenomen.73

De volgende dag, 7 februari 1788, behandelden Bentinck van Rhoon en Merens de 
zaken die betrekking hadden op de mondelinge en schriftelijke verzoeken vanuit de 
burgerij. De commissarissen overlegden met de schout, Adriaan van Heusden, en de 
griffier van de Schepenbank over de verzoeken met betrekking tot de revisie van de 
vonnissen, de opgelegde straffen en de toe te kennen schadevergoedingen. Zij be-
sloten om de teruggave van de betaalde boetes en de schadevergoedingen te beta-
len uit de ambtsgelden die de nieuw benoemde gezagsdragers aan de stad moesten 
afdragen. De commissarissen rekenden op een bedrag van ruim f 1.000 aan extra in-
komsten die Leiden aan deze ‘wetsverzetting’ zou overhouden. Dit zou volgens hen 
voldoende zijn om zonder extra kosten voor de armlastige stad aan alle ingediende 
financiële eisen tegemoet te komen. Bentinck van Rhoon en Merens hadden nog en-
kele dagen nodig om de zaken in Leiden af te handelen en daarna vertrokken zij op 
11 februari 1788 naar Haarlem. Vervolgens hielden zij vanuit Den Haag de vinger aan 
de Leidse pols. Zij kregen bericht over de bovengenoemde veranderingen in de ker-
kenraden en colleges van diakenen die in maart 1788 werden uitgevoerd. In juli 1788 
waren de gilden aan de beurt. In het begin van die maand stuurden de Burgemeesters 
de nominatie voor de nieuwe dekens en hoofdlieden van de gilden naar Den Haag. 
Ruim een week later stuurden de commissarissen de door hen voorgestelde verande-
ringen, waarbij zij rekening hadden gehouden met de bij hen ingekomen klachten 
en verzoekschriften, naar de Burgemeesters terug. Een vergelijking van de persone-
le samenstelling van de gildebesturen tussen 1787 en 1788 laat niet duidelijk zien of 
hier in alle gevallen sprake was van het vervangen van dekens en hoofdlieden wegens 
hun politieke sympathieën. Op 15 juli 1788 waren de zaken in Leiden voor de beide 
commissarissen afgedaan.

De bemoeienis van ‘Den Haag’ met het bestuur van Leiden bleef ook na de ‘wets-
verzetting’ doorgaan, zij het, dat voortaan alleen commissaris Dirk Merens zich daar-
mee bezighield. Hij zag erop toe, dat in oktober 1788 ook de kerkenraad van de Lu-
therse Gemeente werd gezuiverd. Alle vijf leden van dit college werden vervangen. 
De stoelendans in de vroedschapskamer ging na de zuiveringen onverminderd door. 
Merens bepaalde vanuit Den Haag wie zijn goedkeuring kon wegdragen om open-
gevallen zetels in de Leidse Vroedschap in te nemen. Hij ontving klaag- en klikbrie-
ven van verschillende Leidenaren. Broodbakker Jan Dirk Woltering deed zijn beklag 
over de benoeming van predikanten met patriotse sympathieën. De schout, Adri-

72    Naemwijzer (1787), 21-25; (1788), 21-25. Onder het bestuur van de gasthuizen vielen het Catharina-, het Ce-
cilia- en het Elisabeth-Gasthuis.
73    Naemwijzer (1787), 64; (1788), 64. Étienne Luzac (1754-1827), mede-uitgever van de Gazette de Leyde, Felix de 
Klopper (1763-1804), uitgever van de Leydse Courant, en Willem Jacob van Noort (1763-1820), geconstitueerde, 
werden opgevolgd door: Samuel Luchtmans (1766-1813), Johan Gael (1745-1818) en Isaac Willer (1755-1816), al-
len (her)benoemd in de Vroedschap. Johan Gael leidde de zuivering in de Waalse Gemeente.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   293 25-03-14   10:21



294 14 prinsgezinden aan de macht

aan van Heusden, verklapte uit de vroedschapskamer, dat voor de stokdove Maarten 
Marcus de af te leggen nieuwe eed op de Constitutie woordelijk was uitgeschreven. 
Marcus begreep dus heel goed wat hem te doen stond, maar hij wendde zijn doof-
heid voor om hiervan af te zien. Niet zijn hardhorendheid, maar zijn hartgrondige 
afkeer van de Prinsgezinden maakte het voor hem onmogelijk deze eed af te leggen, 
zodat hij, hoewel benoemd, zijn zetel niet kon innemen.74 Maarten Marcus loste dit 
probleem zelf op door op 1 november 1788 als lid van de Vroedschap ontslag te ne-
men.75 Merens had niet alleen bemoeienis met het bestuur, maar ook met de stede-
lijke regelgeving. In oktober 1788 schreef hij een concept voor een aanvulling op het 
reglement voor de Krijgsraad van de Schutterij. Dit concept werd overgenomen.76 Uit 
al het voorgaande blijkt, dat de stedelijke autonomie van Leiden op verregaande wij-
ze werd ingeperkt. Het stadsbestuur van Leiden stond min of meer onder curatele 
van ‘Den Haag’. Nadat de veranderingen in de samenstelling van de bestuurscolle-
ges van stad, kerkgenootschappen en gilden hun beslag hadden gekregen, bleef deze 
beknotting van het stedelijke zelfbestuur bestaan. De prinsgezinde ‘wetsverzetting’ 
van 1788 liep zo vooruit op de overgang van de autonomie van de stad Leiden binnen 
de provincie Holland naar de gemeente Leiden als onderdeel van een gedecentrali-
seerde eenheidsstaat die in 1795 door de Patriotten zou worden opgericht.

Buiten het stadhuis bleef de menigte nog lange tijd in beroering. Zowel het oude 
als het nieuwe stadsbestuur deden er alles aan om, zoals vermeld, de in beroering 
gebrachte gemoederen tot bedaren te brengen en ongeregeldheden of erger, zoals 
plundering, vernieling of mishandeling, te voorkomen. Het verbod op de verstoring 
van de openbare orde, dat de Staten van Holland en het stadsbestuur na het herstel 
van Prins Willem v in al zijn functies hadden uitgevaardigd, sorteerde blijkbaar toch 
niet het gewenste effect. Het Gerecht verbood twee weken later nogmaals het schel-
den, mishandelen, vernielen, binnendringen van huizen en afpersen van geld en 
goederen. Het stadsbestuur nam tevens de ontslagen patriotse schutters in bescher-
ming.77 Het Gerecht kondigde enkele dagen later opnieuw een publicatie af, waarbij 
de inwoners voor de derde maal werden gewaarschuwd zich te onthouden van schel-
den, vernielen, gooien van stenen enzovoort. Er werd een samenscholingsverbod af-
gekondigd en de inwoners werd opgedragen zich zo weinig mogelijk op straat te be-
geven.78 Een dag later volgde nog een laatste waarschuwing aan alle inwoners van de 
stad. De militairen hadden orders gekregen om met scherp te schieten op iedereen 

74    kha, Archief Willem v, nr. 1312. Brief van Adriaan van Heusden, 2 november 1788.
75    kha, Archief Willem v, nr. 1286, Verbalen van de commissie tot hervorming van de Hollandse stadsbestu-
ren, 1787-1790 (Leiden). Dirk Merens sloot het verslag over Leiden op 3 februari 1790 af.
76    kha, Archief Willem v, nr. 1294. Stukken betreffende de verandering van regering en schutterij in de Hol-
landse steden, 1787-1792 (Leiden). Concept van Dirk Merens. Zie ook: Ampliatie van de Ordonnantie en reglement voor 
de Krygsraad van de Schutterye der stadt Leyden, 27 oktober / 1 november 1788 (Leiden 1788).
77    Publicatie van het Gerecht, 5 oktober 1787. LC 1787, nr. 121 (8 oktober); NNJ 22 (1787), 5280-5281.
78    Publicatie van het Gerecht, 8 oktober 1787. LC 1787, nr. 122 (10 oktober); NNJ 22 (1787), 5282-5283; VP, dl. 2, 
18-19 (nr. 149).
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die orde en rust binnen de stad zou verstoren. 79 De tweede zorg van het stadsbestuur 
was het weer in handen krijgen van de wapens en munitie die in de loop van de ge-
beurtenissen via de leden van de ontbonden vrijkorpsen of anderszins onder de be-
volking verspreid waren geraakt. De burgemeesters riepen de inwoners van Leiden 
op om bij vermoeden van aanwezigheid van geweren, scherpe patronen en een meer 
dan de toegestane hoeveelheid kruit hiervan bij de autoriteiten aangifte te doen, zo-
dat deze een onderzoek konden instellen.80 Ook aan de bepalingen van deze publi-
catie werd niet spoedig gevolg gegeven, zodat het Gerecht nog tot tweemaal toe het 
verzoek om inlevering van wapens en munitie moest herhalen.81 De laatste zorg van 
het stadsbestuur was de verspreiding van patriotse en anti-stadhouderlijke geschrif-
ten, ideologische munitie waartegen eveneens maatregelen werden genomen.82

Deze draconische maatregelen troffen het beoogde doel, namelijk het bewaren van 
orde en rust in de stad. Desondanks kwam het af en toe toch nog tot ongeregeldhe-
den. Niet alleen Patriotten waren daarvan het slachtoffer. Zo klaagden de leden van 
de inmiddels weer geopende Oranjesociëteit dat de ruiten van hun gebouw aan de 
Breestraat werden ingegooid en dat enige leden zelfs dekking hadden moeten zoe-
ken.83 Dit neemt niet weg, dat de Patriotten meer door acties werden getroffen dan de 
Prinsgezinden. Een grote prinsgezinde actie vond begin oktober 1787 plaats. In het 
holst van de nacht van 7 op 8 oktober 1787 werd het huis van Dirk Schild, tamboer-
majoor van het vrijkorps, doorzocht op wapens en munitie. Twee soldaten van de 
binnenwacht stonden voor zijn huis aan de Breestraat. De onmiddellijke omgeving 
daarvan was afgezet en werd door burgers bewaakt. Dirk Schild werd gearresteerd, 
maar aangezien er niets werd gevonden, werd hij weer vrij gelaten.84 De onvrede on-
der de Prinsgezinden over deze vergeefse huiszoeking was vermoedelijk de aanlei-
ding tot acties van plundering en vernieling van patriotse huizen die op de daarop-
volgende avond van 8 oktober plaatsvonden. Daarbij moest ook het huis van Dirk 
Schild het ontgelden. Een uitgelaten menigte trok eerst naar de Haarlemmerstraat 
bij de Haven en begon daar te zingen en te dansen om vervolgens met straatstenen 
de ruiten bij de Patriotten in te gooien. Na het vernielen van de ruiten werd het lood 
waarin de glazen waren gevat met bootshaken uit de vensters getrokken.85 De menig-
te trok de gehele Haven langs, waarbij het huis van de journalist Dumont Pigalle, die 
al met zijn gezin naar Frankrijk was uitgeweken, het moest ontgelden.86 Er werd niet 

79    Waarschuwing van het Gerecht, 9 oktober 1787. LC 1787, nr. 123 (12 oktober); NNJ 22 (1787), 5283-5284. 
80    Publicatie van het Gerecht, 27 september 1787. LC 1787, nr. 118 (1 oktober); NNJ 22 (1787), 4652-4653.
81    Publicatie van het Gerecht, 5 oktober 1787, LC 1787, nr. 121 (8 oktober). Idem, 20 oktober 1787. LC 1787, nr. 
127 (22 oktober); NNJ 22 (1787), 5284-5285; VP, dl. 2, 154 (nr. 218).
82    Publicatie van het Gerecht, 27 september 1787, LC 1787, nr. 118 (1 oktober); NNJ 22 (1787), 4650-4651. Idem, 
22 november 1787, LC 1787, nr. 142 (26 november); NNJ 22 (1787), 5715-5716; VP, dl. 3, 35-36 (nr. 293).
83    Aantekening van 9 oktober 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 77.
84    Dirk Pauluszn. Schild (1749-1818) oefende het beroep van schoenmaker uit.
85    na, nr. 2.21.57, Collectie Dumont Pigalle, nr. 16, Papiers très importants à mettre en ordre. Zie ook: W.A. 
Fasel, ‘De ommekeer in Leiden in 1787’, LJ 46 (1954), 137-141 (met onvolledige bronvermelding).
86    Pierre-Alexandre Dumont Pigalle (1721-1801) was medewerker van de Gazette de Leyde. Hij verzamelde een 
collectie stukken die zich nu in het Nationaal Archief bevindt. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 376-377.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   295 25-03-14   10:21



296 14 prinsgezinden aan de macht

alleen geplunderd en vernield, er werd ook brood, kaas, bier, jenever, koffie en, niet 
te vergeten, geld geëist. De soldaten van het bataljon die aan de vlak bij de Haven ge-
legen Zijlpoort de wacht hielden, deden vrolijk mee. Ongeveer vier weken later was 
het weer raak en werd het huis van Cornelis van der Reijden, sergeant van het vrij-
korps, vernield.87 Bij een andere actie werd het huis van Bartholomeus Groeneveld, 
korporaal van het vrijkorps, geplunderd.88

In de laatste drie maanden van 1787 werden er in Leiden ongeveer 55 huizen, voor-
namelijk van Patriotten, geplunderd en vernield.89 Hiervan zijn er vijftig met de na-
men van hun hoofdbewoners teruggevonden. Het wekt geen verbazing, dat de mees-
te bewoners behoorden tot de exercerende of honoraire leden van het Vrijkorps. Bij 
nadere beschouwing van deze acties valt op, dat slechts het huis van één van de Ge-
constitueerden, Pieter Vreede, het doelwit van de acties is geweest. De huizen van 
andere patriotse leiders, van wie de meesten de stad al waren ontvlucht, komen op 
de lijst niet voor, met uitzondering van het huis van de advocaat en publicist Jan 
Steenwinkel. Vijf van de hoofdbewoners waren evenals Vreede fabrikeur en wolhan-
delaar. De grote meerderheid van de getroffen bewoners bestond uit ambachtslieden 
en winkeliers. De menigte belaagde en vernielde onder andere, evenals bij het op-
roer in 1784, het huis en de winkel van koekbakker Johannes Dirkszn. Kleuters. Op 
het punt van de kerkelijke gezindten zijn de verschillen eveneens opmerkelijk. Uit 
de lijst blijkt, dat rooms-katholieke bewoners veel vaker het mikpunt van de te hoop 
gelopen menigte waren dan bewoners van een andere religie. Van een organisatie of 
mobilisering van de Prinsgezinden zoals in Gouda was weinig te bespeuren. De ac-
ties in Leiden hebben waarschijnlijk het karakter gehad van spontane wraakacties 
die moeilijk in het schema van de theorie van de collectieve actie zijn onder te bren-
gen, omdat enkele definiërende kenmerken, zoals ‘belang’ en ‘organisatie’, lijken te 
ontbreken. Tegen de winter werd het weliswaar rustiger in de stad, maar de overheid 
bleef alert. Het stadsbestuur reguleerde daarom de viering van de verjaardagen van 
Prins Willem v op 8 maart en Prinses Wilhelmina op 7 augustus met strakke hand 
en stelde alles in het werk om de feestviering zonder ordeverstoringen te laten ver-
lopen.90 De maatregelen hadden het gewenste resultaat en de festiviteiten verliepen 
zonder noemenswaardige incidenten.91

De Prinsgezinden behaalden, zoals hiervoor uiteengezet, in Leiden hun revolutio-
naire resultaat niet op eigen kracht en niet van de ene op de andere dag. Het proces 

87    Cornelis Matthijszn. van der Reijden (1750-1821) was kamerbehanger en woonde aan de Breestraat.
88    Aantekening van 28 oktober 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 80v.-81. 
Bartholomeus Stevenszn. Groeneveld (1738-1822) was timmerman en woonde aan de Apothekersdijk.
89    Zie de lijst in: na, nr. 2.21.57, nr. 16 en Fasel, ‘De ommekeer’, 139-141. Van de vijftig hoofdbewoners waren 
er 42 exercerend (84%), 5 honorair (10%) en 3 geen lid (6%) van het vrijkorps. Kerkelijke gezindte: rooms-katho-
liek: 28 (56%), heersende kerk 18 (36%), luthers 3 (6%), doopsgezind 1 (2%).
90    Publicatie van het Gerecht, 1 maart 1788. LC 1788, nr. 27 (3 maart); VP, dl. 5, 287-289 (nr. 502). Idem, 28 juli 
1788. LC 1788, nr. 91 (30 juli); NNJ 23 (1788), 1125-1127; VP, dl. 7, 240-242 (nr. 679).
91    NNJ 23 (1788), 480-484, 1249.
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van de contra-revolutie in de stad waarmee een einde kwam aan de door een dubbel-
heerschappij veroorzaakte revolutionaire situatie verliep in fasen. Zoals eerder aan-
gegeven onderscheidt Tilly vier verschillende situaties, waaronder een dubbelheer-
schappij kan ontstaan. Bij een van deze situaties valt het bestaande politieke bestel 
uiteen in twee of meer blokken. Deze situatie is voor Leiden het meest toepasselijk. 
Vaak gaat dit samen met het vormen van coalities tussen gevestigde leden van het 
bestel en buitenstaanders en dat was ook in Leiden het geval.92 Patriotten en Prinsge-
zinden probeerden beiden het stadsbestuur geheel in handen te krijgen, maar de ju-
ridische structuur van dit bestuur verhinderde een snelle en volledige overdracht. De 
democratisch-patriotse greep op het Leidse stadsbestuur is nooit volledig geweest. 
Het stelsel van coöptatie waardoor de leden van de Vroedschap werden vervangen, 
stond dit in de weg. De Krijgsraad, formeel hieraan ondergeschikt, kwam wel vol-
ledig in handen van de Patriotten. Tilly definieert het revolutionaire resultaat als de 
vervanging van de ene groep machthebbers door de andere groep, in het bijzonder de 
machthebbers in het staatsbestuur.93 De vervanging van alle leden van de Krijgsraad 
door Prinsgezinden vond vrijwel onmiddellijk na de binnenkomst van het regiment 
Saksen-Gotha plaats. Vervolgens werd de gehele Schutterij van hoog tot laag van Pa-
triotten gezuiverd. De vervanging van leden van de Vroedschap leverde meer proble-
men op. Het stelsel van coöptatie verhinderde opnieuw een onmiddellijke en volle-
dige vervanging. In sommige steden had de vroedschap vrijwillig ontslag genomen 
en zo de weg vrij gemaakt. In Leiden gebeurde dit niet, ondanks het aandringen van 
de commissarissen. Er bleef voor de Prinsgezinden geen andere keuze over dan om 
van hogerhand, tegen de regels in, de Vroedschap te zuiveren en de ontslagen patri-
otse leden van de Vroedschap te vervangen. Dit zogenoemde ‘verzetten van de wet’, 
was voor hen de enige weg om een revolutionair resultaat te bereiken. Volledig was 
dit resultaat niet, omdat een gedeelte van de aristocratisch-patriotse leden, die hun 
huik naar de wind hingen, werden herbenoemd. De Prinsgezinden waren, begrijpe-
lijk, met dit revolutionaire resultaat niet tevreden en verlangden verdere zuiveringen 
en bovendien een loyaliteitsverklaring aan hun regime in de vorm van het afleggen 
van een eed op de Constitutie en het Erfstadhouderschap.

92    Tilly, From mobilization to revolution, 191-193; Idem, European revolutions, 10-12.
93    Ibidem, 193-194; 14-15
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15  In de schaduw van de  
Franse Revolutie

De Prinsgezinden hadden in september 1787 met buitenlandse hulp de politieke en 
militaire impasse doorbroken en beheersten vanaf toen de gehele Republiek. Eerst 
zetten zij de schutterijen naar hun hand en vervolgens brachten zij de stadsbesturen 
onder hun invloed. Hun zuiveringsacties strekten zich daarna verder uit tot de ho-
gere ambtenaren, leden van kerkenraden, hoofdlieden van gilden en andere leiding-
gevenden. Veel Patriotten verloren hierdoor hun functies en inkomsten. Acties van 
de kant van het prinsgezinde gedeelte van de bevolking waren voor hen nog een gro-
tere bedreiging. Deze acties liepen nog al eens uit op geweldpleging tegen personen 
en hun bezittingen. De Patriotten beklaagden zich erover, dat de overheid daartegen 
vaak halfslachtig of helemaal niet optrad. Deze klachten waren niet ongegrond. Dit 
blijkt onder andere uit de vonnissen van de Leidse Schepenbank uit de periode na de 
machtswisseling tussen eind september 1787 en eind december 1788. Hieronder zijn 
vijf veroordelingen wegens geweldpleging al of niet in samenhang met huisvrede-
breuk en vernieling te vinden.1 Dit aantal staat in geen verhouding tot de meer dan 
vijftig huizen die bij acties waren geplunderd en gedeeltelijk vernield. Drie veroor-
deelden kregen een lichte straf. De overige twee kregen een zwaardere straf, die eind 
februari 1788 op grond van een amnestiebesluit werd kwijtgescholden.2 

Een enkele keer liep een actie volledig uit de hand, zoals die tegen de remonstrant-
se dominee Pieter van den Bosch. Als emeritus was hij vanuit Leiden naar Zoetermeer 
verhuisd, het dorp waar hij zijn loopbaan als predikant was begonnen. Zodra de po-
litieke omwenteling tot stand was gekomen, werd hij door een woedende menigte 
die zich gedurig voor zijn huis ophield, ernstig bedreigd. Ten einde raad verborg hij 
zich op een zolder in de buurt van zijn huis, daarna in een schuur en tenslotte in een 
smalle spleet tussen twee huizen. Toen de menigte aanstalten maakte om zijn huis 
en de omringende huizen te gaan doorzoeken, probeerde hij te ontkomen, zag geen 
uitweg meer en sprong wanhopig in de ringsloot die achter de bebouwing liep. Hij 
verdronk en zijn levenloze lichaam dat langs de kant van de sloot was gelegd, werd 
deerlijk mishandeld. Het lijk bleef daar enkele dagen liggen, totdat het op last van de 
autoriteiten zonder kist op het kerkhof onder de grond werd gestopt.3 Ook elders in 

1    H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden, 1533-1811 (Leiden 1978), 429-431. 
2    Besluit van de Staten van Holland, 21 februari 1788. LC 1788, nr. 26 (29 februari); NNJ 23 (1788), 266-270; VP, 
dl. 5, 251-255 (nr. 486).
3    Ds. Pieter van den Bosch (1731-1787), predikant te Zoetermeer (1756), Oudewetering (1760), Zwammerdam  
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de Republiek schuwden sommige Prinsgezinden het plegen van eigenrichting niet.
In Leiden bleef het geweld beperkt tot plunderingen en vernielingen. Er zijn, voor 

zover bekend, geen personen ernstig mishandeld. Deze onvoorspelbare wraakac-
ties bleven niet beperkt tot de eerste maanden na de machtsovername, maar hielden 
langere tijd aan. Veel Patriotten wachtten de zuiverings- en vergeldingsacties van 
de Prinsgezinden niet af en maakten zich uit de voeten. Sommigen vluchtten eerst 
naar Amsterdam of andere plaatsen binnen de Republiek, anderen voelden zich ook 
daar niet veilig en zochten hun toevlucht in het buitenland. Zij verspreidden zich 
naar alle windrichtingen. Sommigen gingen naar Duitsland, Denemarken of Rus-
land. Een enkeling emigreerde met zijn gezin naar de Verenigde Staten. De meeste 
vluchtelingen weken uit naar de Zuidelijke Nederlanden en het Noorden van Frank-
rijk.4 Vestiging daar was aantrekkelijk, omdat de Franse regering aan de vluchtelin-
gen een toelage verschafte om gedeeltelijk in hun levensonderhoud te voorzien. De 
Leidse Patriot F. G. Blok, lid van de Vroedschap en van de Commissie van Defensie 
van de Staten van Holland in Woerden, week bij de ineenstorting van het militair 
kordon eerst uit naar Amsterdam. Na de overgave van dit laatste bolwerk van de Pa-
triotten vluchtte hij naar de Zuidelijke Nederlanden.5 Blok had veel te vrezen, omdat 
hij zich het ongenoegen van Prinses Wilhelmina op de hals had gehaald door zijn in 
haar ogen ongepast gedrag bij haar aanhouding bij de Goejanverwellesluis. Hij was 
op haar vordering, zoals hiervoor is aangegeven, uit de Leidse Vroedschap en uit al 
zijn andere ambten gezet met de bepaling dat hij daarvan voortaan voor altijd zou 
worden uitgesloten.6 Na zijn vlucht woonde Blok afwisselend in Brussel en Antwer-
pen, totdat revolutionaire woelingen in de Zuidelijke Nederlanden hem dwongen 
zijn toevlucht weer in de Republiek te zoeken. Hij probeerde zich eerst in Haarlem 
en vervolgens in Alkmaar te vestigen. De stadsbesturen van beide steden ontzegden 
hem een verblijf in hun stad. Uiteindelijk belandden hij en zijn vrouw in Kampen.

Twee andere prominente patriotse leden van de Vroedschap, Joost Romswinckel en 
Daniël M.G. Heldewier zagen zich eveneens gedwongen om Leiden te ontvluchten. 
Romswinckel bezocht begin maart 1788, samen met zijn zwager F.G. Blok, de stad 
Sint-Omaars, waar de Franse regering de vluchtelingen uit de Republiek wilde huis-
vesten.7 Zij zagen blijkbaar niet veel in de plannen om daar een Nederlandse emigran-
tenkolonie te stichten, want zij keerden onverrichter zake terug, Romswinckel naar 
Leiden en Blok naar Brussel. De gevluchte Patriotten verweten Blok besluiteloosheid 
inzake de kolonieplannen.8 Desondanks vonden deze plannen doorgang en een groot 

 
(1766) en Leiden (1769); emeritaat (1783). Hij genoot enige bekendheid als publicist en was lid van de mnl. Te-
vens was hij honorair lid van het Leidse vrijkorps. Van der Aa, dl. 2, 1010-1011; NNBW, dl. 7, 185-186; VH, dl. 20, 
boek 58 (1787-1788), 408-415; Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 381.
4    J.G.M.M. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795 (Nijmegen 2003), 63-64.
5    Rosendaal, Bataven!, 61, 77. F. G. Blok was lid van de Hollandsche Sociëteit.
6    Antwoord van Hare Koninklijke Hoogheid wegens satisfactie en resolutie, 8 oktober 1787, NNJ 22 (1787), 
5176-5181. Zie ook: Naamlijst der regerings-leden van de Provincie Holland (Knuttel 21750).
7    Franciscus Gualtherus Blok was, zoals eerder vermeld, gehuwd met de zuster van Joost Romswinckel.
8    Rosendaal, Bataven!, 108.
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gedeelte van de vluchtelingen trok naar Sint-Omaars, Grevelingen, Duinkerke en an-
dere plaatsen in het uiterste Noordwesten van Frankrijk. Zij wezen Heldewier aan als 
lid van een commissie die hun belangen bij de Franse regering moest behartigen.9 De 
meeste gevluchte regenten bleven echter liever in Brussel en Antwerpen wonen. Re-
volutionaire onlusten verdreven hen enkele jaren later uit de Zuidelijke Nederlan-
den. Zij kwamen toen voor de keuze te staan om óf naar de Republiek terug te keren 
óf alsnog in Sint-Omaars of een andere plaats in Frankrijk hun toevlucht te zoeken. 
Heldewier nam het zekere voor het onzekere en vluchtte vanuit Brussel over de Fran-
se grens naar Sedan. Hij trad aldaar met de dochter van een regent uit Zaltbommel 
in het huwelijk.10 Zijn sociale leven ging tijdens zijn gedwongen emigratie gewoon 
door, maar zijn politieke loopbaan stagneerde. Alle leden van de Leidse Vroedschap 
die door Prins Willem v uit hun functies waren gezet, hadden weliswaar de verzeke-
ring gekregen, dat zij en hun families niet in hun persoon of goederen zouden wor-
den geschaad, maar hun carrière als regent was door de zuiveringen abrupt afgebro-
ken en lucratieve ambten waren voor hen niet meer weggelegd.11 Sommigen bezaten 
voldoende vermogen om verder een ambteloos leven te leiden, anderen vielen terug 
op het beroep waarmee zij hun loopbaan waren begonnen, meestal dat van advocaat.

Van de negentien geconstitueerden, de leidinggevende groep van de Leidse Patriot-
ten, vluchtten er tenminste vijf naar het buitenland. De bekendste onder hen, Pieter 
Vreede, week na de overgave van Amsterdam per schip uit naar Bremen en vandaar 
naar Hamburg. Hij kwam tenslotte in Antwerpen terecht en hij slaagde erin zijn tex-
tielbedrijf te verplaatsen naar het nabijgelegen Lier. De al eerder vermelde revolutio-
naire woelingen dwongen hem enkele jaren later om zijn bedrijf opnieuw te verplaat-
sen, nu naar Tilburg. De textielfabrikeurs Nicolaas Bucaille en Abraham Jacques la 
Pierre en de jeneverstoker Adrianus Hartevelt vluchtten naar Antwerpen en vandaar 
naar Brussel.12 Bucaille en La Pierre keerden in de loop van 1788 naar Leiden terug, Har-
tevelt volgde ongeveer een jaar later. De geconstitueerde Albert van Nievelt had een 
zwaarder belast patriots verleden. Hij had naast zijn Leidse activiteiten een vooraan-
staande rol gespeeld in de organisatie van vrijkorpsen in de provincie Holland als lid 
van de ‘commissie van gewapende burgercorpsen’, die evenals de Commissie van De-
fensie van de Staten van Holland in Woerden was gevestigd. Eind augustus 1787 was 
hij opgetreden als voorzitter van een van de laatste vergaderingen van afgevaardig-
den van diezelfde burgercorpsen in Amsterdam.13 Na zijn vlucht belastte Van Nievelt 
zich met de organisatie van de uitgeweken Patriotten in Brussel.14 Revolutionaire on-

9     Ibidem, 93-94, 109, 239.
10    Daniël Michiel Gijsbert Heldewier (1753-1822) huwde in 1789 met Charlotte Catharina Cox (1763-1819).
11    Publicatie, 6 februari 1788. LC 1788, nr. 17 (8 februari); NNJ 23 (1788), 278-284; VP, dl. 4, 245-251 (nr. 418).
12    Nicolaas Bucaille (1757-1836), Abraham Jacques la Pierre (1750-1837) en Adrianus Harteveld (1759-1827) 
waren leden van de Hollandsche Sociëteit.
13    Deze ‘commissie van gewapende burgercorpsen’ werd door de vertegenwoordigers van de vrijkorpsen in 
Holland in hun vergadering op 5 september 1786 in Leiden opgericht. Leden van deze commissie waren onder 
andere Daniël Michiel Gijsbert Heldewier, Pieter Vreede en Albert van Nievelt.
14    Albert van Nievelt (1747-1827) was secretaris en administrateur van de Hollandsche Sociëteit. Rosendaal, 
Bataven!, 77-78.
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lusten dwongen ook hem opnieuw uit te wijken naar Frankrijk, waar hij samen met 
andere vluchtelingen in het kasteel van Waten, gelegen in de buurt van Sint-Omaars, 
verbleef. De overige geconstitueerden zijn waarschijnlijk in Leiden gebleven, met uit-
zondering van de jeneverstoker Gozewijn Jan Loncq. Hij verhuisde met zijn bedrijf 
naar Schiedam, waarschijnlijk meer om economische dan om politieke redenen.15 

Over de vluchtelingen die na hun omzwervingen uiteindelijk in het uiterste Noord-
westen van Frankrijk terechtkwamen, zijn veel gegevens beschikbaar, die door Joost 
Rosendaal in een lijst van ruim 4000 personen zijn samengevat.16 Het aandeel van de 
uit Leiden gevluchte Patriotten is echter bescheiden en sommige gegevens over hen 
zijn niet volledig of ontbreken. Op deze lijst staan in totaal ongeveer 160 vluchte-
lingen (ruim tachtig mannen, ruim dertig vrouwen en ongeveer veertig kinderen), 
afkomstig uit Leiden. Onder de tachtig mannen zijn de drie hierboven vermelde re-
genten begrepen. Hierbij kwamen nog drie regentenzonen, die kort voor hun vlucht 
aan hun loopbaan waren begonnen. Naast de al genoemde vijf geconstitueerden uit 
de burgerij vluchtten de advocaat Jan Steenwinkel en de arts Pieter van Schelle. Bei-
den hadden geschreven in de patriotse weekbladen De Politieke Praatvaar en De Politieke 
Snapper, die in 1784-1785 in Leiden waren verschenen en vervolgens werden verbo-
den. Steenwinkel keerde naar de Republiek terug en vestigde zich in Harderwijk.17 
Van Schelle stichtte een drukkerij en uitgeverij in Duinkerke, waar hij enkele jaren 
later overleed.18 Nog drie andere vluchtelingen hadden een vrij beroep, namelijk een 
procureur en de journalisten Pierre Alexandre Dumont Pigalle en de door de Prins-
gezinden gehate François Bernard. De twee laatstgenoemden kwamen oorspronke-
lijk uit Frankrijk en waren dus eigenlijk remigranten. Een prominente vluchteling 
uit Leiden was de hoogleraar Bavius Voorda, die landelijke bekendheid genoot.19 Al 
met al behoorden ongeveer vijftien mannen tot de hogere geledingen van de Leidse 
samenleving. De overige vluchtelingen kwamen uit de midden- en lagere klassen. Zij 
oefenden beroepen uit als vellenploter, wever, metselaar, smid, timmerman, schoen-
maker, bakker, meubelmaker, boekbinder, pruikenmaker, apothekersknecht, klerk 
en dergelijke. Hierbij behoorde ook Frederik Degenhardt, herbergier van ‘De Pauw’, 
een van de trefpunten van de Leidse Patriotten.20

15    Gozewijn Jan Loncq (1758-1835) werd kleinburger van Schiedam (1790). Kwartierstatenboek 1983, 371.
16    Deze lijst van vluchtelingen naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk is te vinden op de cd-rom, ge-
voegd bij J.G.M.M. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795 (Nijmegen 2003).
17    Jan Steenwinkel (1754-1812) keerde in 1790 terug. Hij eindigde zijn loopbaan als vrederechter in Harder-
wijk.
18    Pieter van Schelle (1749-1792) gaf ook een krant uit. W.P. Sautijn Kluit, ‘De Duinkerksche Historische Courant’, 
BVGO, 3e reeks, dl. 4 (1888), 68-87; A.J.A.M. Hanou, ‘De Duinkerksche Historische Courant’, in: P.W. van Wissing (red.), 
Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008), 183-197.
19    Bavius Voorda (1729-1799), sinds 1765 hoogleraar rechten aan de Leidse Academie, werd in 1788 ontslagen. 
Hij heeft diverse procedures tegen zijn ontslag aangespannen. Deze blijven hier verder buiten beschouwing. 
L. van Poelgeest, ‘Mr. Bavius Voorda (1729-1799). Een rechtlijnig Fries jurist aan de Leidse Academie’, LJ 79 (1987), 
96-123.
20    ral, nr. 501A, nr. 1372, Stukken betreffende teruggekeerde ‘Bataven’ die in 1787 het land verlaten hadden, 
1795-1799. A. Kamp, ‘Uitgeweken en teruggekeerde Bataven’, GBLO 2 (1987), AL 120-136.
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Zodra het prinsgezinde staatsbestuur aan de macht was gekomen, verleende het 
amnestie aan de door het vorige regime veroordeelde ‘partijgenoten’.21 Het nieuwe 
regime zag met lede ogen een aanzienlijk aantal patriotsgezinde inwoners van de 
Republiek, waaronder sommigen met veel kapitaal en kennis, naar het buitenland 
vertrekken en poogde dit door een gematigde opstelling tegen te gaan. Het verlenen 
van amnestie aan de Patriotten verliep echter aanmerkelijk moeizamer dan aan de 
Prinsgezinden. Prins Willem v diende eerst een ontwerp voor een amnestieregeling 
bij de Staten van Holland in.22 De uitzonderingsbepalingen daarin waren zo ruim en 
zo vaag gedefinieerd, dat de voorgestelde regeling daardoor bijna volledig werd uit-
gehold. Onder de Patriotten die van amnestie waren uitgezonderd, behoorden on-
der andere de opstellers en ondertekenaren van verzoekschriften met een bepaalde 
staatkundige strekking. Iedere Patriot die in actie was gekomen, ook al was die actie 
beperkt gebleven tot het zetten van een handtekening onder een verzoekschrift, viel 
in feite buiten de voorgestelde amnestieverlening en had voor gerechtelijke vervol-
ging te vrezen. Het amnestiebesluit van de Staten van Holland, dat drie maanden la-
ter werd afgekondigd, was weliswaar gematigder en concreter, maar bevatte nog veel 
uitzonderingsbepalingen.23 Ondertekenaren van verzoekschriften vielen nu in het 
algemeen wel onder de verleende amnestie. Iedereen die twijfelde of hij onder deze 
uitzonderingsbepalingen viel, kon een gemotiveerd verzoek bij de Staten van Hol-
land indienen om alsnog voor amnestie in aanmerking te komen. De Leidse tabak-
verkoper Pieter van Ameiden, secretaris van het opgeheven vrijkorps ‘Voor Vrijheid 
en Vaderland’, is een van de weinige Patriotten die een dergelijk verzoekschrift heeft 
ingediend.24 De vluchtelingen die niet onder de uitzonderingsbepalingen waren be-
grepen, konden binnen drie maanden terugkeren. Keerden zij binnen deze termijn 
niet terug, dan verviel voor hen de amnestie.

Het is begrijpelijk, dat aanvankelijk slechts weinigen de moed hadden om naar 
huis en haard terug te keren, te meer omdat zij niet alleen van de autoriteiten, maar 
ook van hun prinsgezinde landgenoten veel hadden te vrezen. De Staten van Hol-
land hadden het Hof van Holland opgedragen om een onderzoek in te stellen naar 
de deelnemers aan “onwettige” vergaderingen en de ondertekenaren van verzoek-
schriften. De Staten hadden daarop alle stadsbesturen gelast om de originele ver-
zoekschriften met handtekeningen naar het Hof op te sturen.25 De overheid verlang-

21    Besluit van de Staten van Holland, 27 september 1787. LC 1787, nr. 118 (1 oktober); NNJ 22 (1787), 4623-4626; 
VP, dl. 1, 205-207 (nr. 93).
22    Ontwerp, 21 november 1787. NNJ 22 (1787), 5710-5711; VP, dl. 3, 17-20 (nr. 288). H.Th. Colenbrander, De 
Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 3, 296.
23    Besluit van de Staten van Holland, 15 februari 1788. LC 1788, nr. 22 (20 februari); NNJ 23 (1788), 255-262; VP, 
dl. 4, 307-314 (nr. 430). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 379; Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 297.
24    Verzoekschriften van Pieter van Ameiden (1744-1823), 13 maart en 16 september 1788. R.L. Bouwens, Lid van 
de gewezene commissie van vier-en-twintig tot onderzoek naar het politiek en finantieel gedrag der leden en ministers van het voorige 
bewind aan zyne committenten (Amsterdam 1797), 232 en 236. Het Hof van Holland gaf uiteindelijk een gunstige 
beschikking. Mededeling in de vroedschapsvergadering, 12 januari 1790. ral, 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 
1788-1790, 152. Vgl. Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 297.
25    Aantekening van 29 september 1787. ral, 501A, nr. 230, Notulboek van Burgemeesters 1785-1788, 73.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   302 25-03-14   10:21



15 in de schaduw van de franse revolutie  303

de tevens een nieuwe eed op het erfstadhouderschap, niet alleen van alle regenten en 
alle ambtenaren, van hoog tot laag, maar ook van alle voorgangers en bestuursleden 
van kerkgenootschappen, de gedoogde daarbij inbegrepen. Hetzelfde verlangde zij 
van alle bestuursleden en alle gewone leden van de gilden, van alle schutters en van 
allen die als nieuwe poorters in een stad zouden worden toegelaten.26 Nadat de he-
vigste Oranjebewegingen waren overgewaaid, keerden druppelsgewijs wat vluchte-
lingen terug. De stroom zwol vanaf 1790 iets aan, toen revolutionaire woelingen een 
verder verblijf in de Zuidelijke Nederlanden riskant maakten. Het is veelbetekenend 
dat sommige emigranten niet terugkeerden naar de stad of streek waaruit zij afkom-
stig waren, maar zich elders in de Republiek vestigden. Patriotten uit Leiden kwa-
men zo in Kampen en Harderwijk terecht. Omgekeerd kwamen gevluchte Patriotten 
uit andere steden en streken na hun terugkeer in Leiden wonen. Het Leidse stadsbe-
stuur gedoogde hen en had door zijn gematigde opstelling onder de terugkerende 
vluchtelingen een betrekkelijk gunstige naam verworven.27 De meeste emigranten 
echter wachtten liever in het buitenland de val van het prinsgezinde regime af.28 Een 
enkeling, zoals de doopsgezinde predikant F.A. van der Kemp, bracht dat geduld niet 
op. Hij emigreerde met zijn gezin naar zijn ‘beloofde land’, de Verenigde Staten van 
Amerika.29

De Patriotten die Leiden waren ontvlucht, hadden, voor zover zij burgers van de 
stad en schuttersplichtig waren, nog een andere reden om voorlopig niet naar hun 
vaderstad terug te keren. Na hun terugkeer zouden zij, evenals de in de stad geble-
ven Patriotten, ‘wachtgeld’ moeten betalen.30 Van oudsher konden schuttersplichti-
gen die om de een of andere reden geen dienst in de Leidse Schutterij wilden vervul-
len, deze verplichting vrijwillig afkopen door jaarlijks een bedrag of door een bedrag 
ineens te betalen. De bestaande regeling over de afkoop van schuttersdiensten werd 
in 1788 met zoveel woorden gewijzigd, aangevuld en uitgebreid, dat ook de patriot-
se schutters die na de zuiveringen waren ‘ontschutterd’ en hun schuttersplicht niet 
meer mochten vervullen, onder de regeling van het wachtgeld gingen vallen.31 Com-
missaris Dirk Merens schreef voor deze uitbreiding van de heffing van het wachtgeld 
een concept dat in deze nieuwe regeling werd overgenomen. Zijn uitgangspunt bij 
de heffing van het wachtgeld was, dat de ontslagen schutters niet in een gunstiger 
positie mochten komen te verkeren dan de schutters die hun schuttersplicht moes-

26    Besluit van de Staten van Holland, 15 februari 1788. NNJ 23 (1788), 245-250; VP, dl. 4, 303-307 (nr. 429); dl. 24, 
76-77 (nr. 1936). Colenbrander, Patriottentijd, dl. 3, 295.
27    Rosendaal, Bataven!, 59.
28    De conflicten tussen de emigranten in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk blijven hier buiten be-
schouwing.
29    François Adriaan van der Kemp (1752-1829) vestigde zich in Oldenbarnevelt-Trenton, Oneida County (NY).
30    Het begrip ‘wachtgeld’ heeft in dit verband de betekenis van ‘geld betaald door hen die hun wachtdienst 
afkopen.’ WNT, dl. 24 (Leiden 1989), 512-514.
31    Ordonnantie en reglement voor de Krijgsraad van de Schutterye der stadt Leyden, 30 januari 1749. F. van 
Mieris, Handvesten, privilegiën, octroyen, rechten en vryheden, midsgaders ordonnantiën, resolutiën, plakkaaten, verbintenissen, costu-
men, instructiën en handelingen der stad Leyden (Leiden 1759), 267-269. Ampliatie, 27 oktober 1788 (Leiden 1788); LC 1788, 
nr. 134 (7 november); NNJ 23 (1788), 1615-1620 (wijziging van art. 14).
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ten vervullen.32 Bezwaren tegen het wachtgeld konden met redenen omkleed bij de 
Krijgsraad worden ingediend. De Krijgsraad nam vervolgens een nieuwe beslissing. 
De weliswaar eervol, maar onvrijwillig ontslagen schutters werden voor de heffing van 
het wachtgeld, afhankelijk van hun vermogen en hun geschatte inkomsten, in negen 
categorieën, klassen genaamd, ingedeeld.33 De wachtmeesters van de Schutterij kwa-
men vier maal per jaar bij iedere betalingsplichtige langs om een kwart van het jaar-
lijks verschuldigde wachtgeld op te halen. Op deze manier werden niet alleen de ont-
slagen patriotse schutters keer op keer persoonlijk aan hun politiek belaste verleden 
herinnerd, maar werden ook hun familie, huisgenoten en buren daarbij betrokken.

De heffing van het wachtgeld bij de ruim 890 ontslagen patriotse schutters stuitte 
op sterke weerstand.34 Velen van hen dienden bij de Burgemeesters verzoekschriften 
in, omdat zij verwachtten bij de volledig prinsgezinde Krijgsraad weinig of geen ge-
hoor te vinden. De patriotse schutters waren genoodzaakt om hun verzoekschriften 
individueel of samen in verschillende kleine groepen in te dienen, omdat hun orga-
nisaties waren verboden en ontbonden. Het voeren van collectieve acties was voor de 
Patriotten juridisch niet meer mogelijk. De verzoekers tekenden protest aan tegen 
het wachtgeld en verzochten om van deze in hun ogen onrechtmatige heffing te wor-
den vrijgesteld. De Burgemeesters op hun beurt legden deze verzoekschriften aan de 
Vroedschap voor. Daarna ontstonden er binnen dit college ernstige meningsverschil-
len over de heffing en inning van het wachtgeld. De meerderheid van de leden van de 
Vroedschap besloot om dit vraagstuk te verwijzen naar een commissie uit hun mid-
den om daarover een rapport te laten uitbrengen.35 Twee leden van de Vroedschap, 
Isaac Willer en Johannes Hendrik Prins van Lockhorst, waren het hiermee niet eens.36 
Naar hun mening stond het op wachtgeld stellen van ontslagen schutters niet ter 
beoordeling van de Vroedschap, maar was dit een bevoegdheid die uitsluitend aan 
de Krijgsraad was toegekend. De commissie uit de Vroedschap kwam een week later 
tot dezelfde slotsom en voegde daaraan toe, dat de in 1788 gemaakte wijzigingen en 
aanvullingen van de regeling van de Krijgsraad zelfs uitdrukkelijk verboden aan de 
Vroedschap om zich hiermee in te laten.37

32    kha, Archief Willem v, nr. 1294, Stukken betreffende de verandering van regering en schutterij in de Hol-
landse steden, 1787-1792 (Leiden, 1788-1789, met retroacta 1749).
33    Wachtgeld per jaar: f 25 voor klasse 1; f 21 voor klasse 2; f 20 voor klasse 3; f 18 voor klasse 4; f 16 voor klasse 5; 
f 14 voor klasse 5A; f 12 voor klasse 6; f 10 voor klasse 6A; f 8 voor klasse 7.
34    ral, nr. 534A, nr. 28, Notulen van het bestuur van de Schutterij 1789-1793 (ongepag.), Memorie voor Prins 
Willem v (copie). In 1788 stelde de Krijgsraad 891 ontslagen schutters op wachtgeld. Dit aantal daalde door over-
lijden, het bereiken van de leeftijd van zestig jaar en verklaringen van onvermogen tot 436 in 1793. ral, nr. 534A, 
nr. 146, Register van de wacht-, appoincté en uitkoop-gelden. 
35    Vergadering van 20 januari 1789. ral, nr. 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 101v.; bijlage nr. 18 
(verzoekschriften van ontslagen schutters).
36    Isaac Daniëlszn. Willer (1755-1816) werd in 1783 benoemd tot luitenant-kapitein van de Schutterij, maar 
bedankte een jaar later al vanwege de verwikkelingen met het vrijkorps. Onmiddellijk na de zuivering in okto-
ber 1787 werd hij benoemd tot kapitein. Als echte Prinsgezinde nam hij pas ná 1813 weer zitting in het stads-
bestuur.
37    Vergadering van 27 januari 1789. ral, nr. 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 103-104. Ampliatie, 27 
oktober 1788 (Leiden 1788) (wijziging art. 16).
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Op grond van de dubbele ondergeschiktheid van de Schutterij, zowel aan het stads-
bestuur als aan de kapitein-generaal Prins Willem v, toog een commissie uit het Ge-
recht met de ingediende verzoekschriften naar Den Haag om hierover een uitspraak 
van commissaris Dirk Merens te vragen. Ook hij oordeelde dat de ontslagen patriot-
se schutters het wachtgeld verschuldigd bleven en alleen aan de Krijgsraad vermin-
dering of vrijstelling konden verzoeken.38 Hij voegde hier nog aan toe, dat de patri-
otse Krijgsraad de in 1785 en in 1787 gezuiverde en ontslagen prinsgezinde schutters 
op grond van dezelfde bepalingen eveneens wachtgeld had laten betalen. Kortom, 
de ontslagen patriotse schutters moesten zich houden aan de bepalingen over het 
wachtgeld die zij zelf eerder aan de prinsgezinde schutters hadden opgelegd. Het 
lid van de Vroedschap Pieter van Lelyveld was het met de conclusies van de commis-
sie volstrekt oneens. In de vergadering van de Vroedschap waarin het rapport van de 
commissie werd besproken, legde hij een verklaring af. Hij betoogde dat de heffing 
van dit zogenaamde wachtgeld in feite een geheel nieuwe en nooit tevoren in Leiden 
geheven belasting was. Immers, de patriotse schutters waren ontslagen onder de be-
paling, dat “niet het minste grief aan hun personen worde toegebracht.” De verzoek-
schriften tot vrijstelling of vermindering van deze heffing waren daarom, naar zijn 
mening, terecht aan de Vroedschap gericht.39 Hij vond onder de veertig leden van de 
Vroedschap vijf medestanders. Van Lelyveld, tegelijkertijd burgemeester, probeerde 
ook binnen het Gerecht medestanders te vinden, maar van de dertien leden daar-
van kozen slechts twee schepenen zijn zijde. De meerderheid in de Vroedschap en de 
meerderheid in het Gerecht onderschreven het standpunt van de commissie en van 
commissaris Merens.40

Het vraagstuk van de al of niet gerechtvaardigde heffing van het wachtgeld was 
voorlopig van de baan, maar bleef onderhuids de verhoudingen verder verzuren. 
Soms kwamen de spanningen hierover aan het licht. Binnen het Gerecht waren de 
politieke verhoudingen aan het begin van 1793 zodanig verschoven, dat dit bestuurs-
college aan de kolonel van de Schutterij verzocht om aan de Krijgsraad in overweging 
te geven het vraagstuk van het wachtgeld nog eens te bezien en, hangende de beraad-
slagingen hierover, de invordering van het wachtgeld op te schorten.41 De Krijgsraad 
vroeg eerst een schriftelijke copie van het verzoek en raadpleegde vervolgens hun ad-
vocaat-consulent Elie Luzac. De Krijgsraad kwam tot de slotsom, dat de heffing van 
het wachtgeld moest worden gehandhaafd. De Burgemeesters lieten vervolgens aan 
de Krijgsraad weten, dat zij geen gerechtsboden zouden sturen om weigeraars tot 

38    Besluit van Dirk Merens, 8 februari 1789. kha, Archief Willem v, nr. 1286, Verbalen van de commissie tot 
hervorming van de Hollandse stadsbesturen 1787-1790 (Leiden).
39    Vergadering van 27 januari 1789. ral, nr. 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 104-104v.; bijlage nr. 
19. ral, nr. 501A, nr. 2618, Afschriften van resoluties over het wachtgeld.
40    Pieter van Lelyveld (1736-1809) was sinds 1777 lid van de Vroedschap. Zijn medestanders waren: Willem 
Musketier (1747-1795), Pieter Frederik van Kuffeler (1760-1839), Pieter Jan Marcus (1736-1811), Hugo de Wildt 
(1741-1813) en Joost van Poot (1737-1796). Musketier en Van Kuffeler waren in 1789 tevens schepen.
41    Verzoek van het Gerecht, 28 februari 1793. ral, nr. 534A, nr. 28 Notulen van het bestuur van de Schutterij 
1789-1793 (ongepag.), ingevoegd extract uit het register van resoluties van het Gerecht. 
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betaling te dwingen. Hierdoor ontstond een conflict tussen het Gerecht enerzijds 
en de Krijgsraad anderzijds. Dit conflict kwam naar buiten en leidde tot onrust. De 
prinsgezinde schutters reageerden verontwaardigd op het nieuws dat het wachtgeld 
langs deze weg in feite zou worden afgeschaft. Een van de wachtmeesters meldde 
aan de Krijgsraad, dat sommige ontslagen schutters de betaling van het wachtgeld 
dat hij kwam ophalen, hadden geweigerd. Een van de betalingsplichtigen, Joseph de 
Bondt, kantoorbediende, had daaraan toegevoegd: “De Heer Burgemeester Lelyveld 
heeft mij (De Bondt) gezegd, dat het maar een koppigheid van de Krijgsraad was, dat 
zij nog de betaling van het wachtgeld vorderde, doch dat ik voor de executie niet te 
vrezen had, want dat Burgemeesteren daartoe geen bode zouden geven”.42 De Krijgs-
raad liet het hierbij niet zitten, kondigde aan dat dit bestuurscollege dan zelf wel 
zou overgaan tot de executie van de verschuldigde bedragen en stuurde een brief in 
de vorm van een memorie naar de kapitein-generaal, Prins Willem v.43 Dit beroep op 
‘Den Haag’ had succes en de invordering van het wachtgeld bleef doorgaan tot de val 
van de Republiek in januari 1795.44 Leiden was overigens niet de enige stad die een 
dergelijke wachtgeldregeling voor ontslagen schutters kende.45

De wijzigingen in de samenstelling van de Leidse Vroedschap in februari 1788 waren 
zeer ingrijpend geweest. Wie zou verwachten dat de personele veranderingen in het 
stadsbestuur tot gevolg zouden hebben, dat voortaan een stoet van oude stramme re-
actionaire heren de vroedschapskamer zou binnentreden om amechtig op hun zetels 
neer te zijgen, komt bedrogen uit. Integendeel, deze verandering pakte tevens uit als 
een verjongingskuur. Vóór de verandering bedroeg de gemiddelde leeftijd van de le-
den van de Vroedschap ruim 50 jaar. Na de verandering daalde de gemiddelde leeftijd 
tot ruim 43 jaar en dit gemiddelde zou in de komende vijf jaren, ondanks enkele tus-
sentijdse nieuwe benoemingen, nauwelijks veranderen. De tegenstelling is nog dui-
delijker te zien bij een vergelijking tussen de gemiddelde leeftijd van de vijfentwin-
tig vroedschapsleden die hun zetel hadden behouden, de herbenoemde leden, en die 
van de vijftien nieuw benoemde leden. In de nieuw samengestelde Vroedschap bleef 
de gemiddelde leeftijd van de herbenoemde leden op 50 jaar staan tegenover een ge-
middelde leeftijd van bijna 33 jaar van de nieuw benoemde leden.46 Drie daarvan wa-
ren zelfs zo jong, dat zij niet voldeden aan de minimumleeftijd van 28 jaar, één van 

42    Joseph de Bondt werkte bij het textielbedrijf van Frans van Lelyveld & Co. Hij was actief lid van het vrijkorps 
geweest. ral, nr. 534A, nr. 28, Notulen van het bestuur van de Schutterij 1789-1793 (ongepag.).
43    Brief (memorie) van de Krijgsraad van de Leidse Schutterij, 30 juli 1793. kha, Archief Willem v, nr. 1376.
44    De rekeningen van de rentmeester betreffende de wachtgelden lopen tot 18 januari 1795. ral, nr. 534A, 
Archief van de Schutterij, nr. 138-144. Na de Bataafse Omwenteling werd het betaalde wachtgeld gerestitueerd.
45    Dit blijkt uit het verzoekschrift van enige burgers van Schiedam aan de Representanten van het Volk van 
Holland, 22 mei 1795. Rotterdamsche Courant 1795, nr. 63 (26 mei); NNJ 30 (1795), 3215. Hier was geen sprake van on-
vrijwillig ontslagen schutters, maar van schutters die de nieuwe eed niet wilden afleggen. Zij konden daardoor 
niet in de schutterij dienen en werden op wachtgeld gesteld. 
46    De gemiddelde leeftijden zijn berekend volgens de gegevens uit de Naemwijzers van 1788-1793. Prins Willem 
v benoemde per 6 februari 1788 dertien nieuwe leden en binnen enkele maanden daarna nog eens twee leden op 
opengevallen plaatsen. Deze laatste twee leden zijn in de berekeningen meegenomen.
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de vereisten voor het lidmaatschap van de Vroedschap. Twee van de drie, beiden net 
22 jaar oud, hadden nog maar pas de collegebanken van de Academie verlaten. Het 
benoemingsbesluit van Prins Willem v maakte voor deze drie nieuw benoemde le-
den een uitzondering, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit geen precedent 
zou scheppen. Hetzelfde besluit maakte eveneens een eenmalige uitzondering voor 
diegenen van de nieuwe leden, die niet voldeden aan een ander vereiste voor het lid-
maatschap van de Vroedschap, namelijk het bezit van het poorterschap van Leiden 
gedurende een onafgebroken termijn van minimaal zeven jaren.

De samenstelling van de Leidse Vroedschap onderging niet alleen voor wat betreft 
de leeftijd een opmerkelijke wijziging, ook in sociaal opzicht veranderde er het een 
en ander. Dit is goed te zien in een vergelijking tussen de herbenoemde en de nieuw 
benoemde leden van de Vroedschap met betrekking tot de beroepsuitoefening en de 
onderlinge familiebetrekkingen. De vijfentwintig leden van de Vroedschap die door 
Prins Willem v uit de zittende veertig waren herbenoemd, konden in negen geval-
len wijzen op een vader die eveneens in de Leidse Vroedschap zitting had gehad en 
in één geval als pensionaris het stadsbestuur had gediend. Van de overigen hadden 
er zes een vader die van een vroedschap elders deel had uitgemaakt (Delft, Tiel), of in 
een hoger bestuurscollege was benoemd (Raad van Brabant, Raad van Indië, Raad van 
State). Twee leden hadden een vader die een functie bij de Admiraliteit van Amster-
dam had bekleed. Twee andere leden hadden een vader die het ambt van rentmeester 
had uitgeoefend. Slechts vier vaders waren in het bedrijfsleven of in een vrij beroep 
werkzaam geweest, waarvan twee als textielfabrikeur, één als kalkbrander en één als 
arts. De familiebanden waren hecht. Tien van de herbenoemde leden waren zwagers 
van elkaar, zes waren elkaars schoonvader en schoonzoon. Tegenover de stevig in het 
patriciaat van Leiden verankerde oude leden konden de vijftien nieuw benoemde le-
den weinig stellen. Vijf van de nieuwe leden waren afkomstig uit Leiden, tien kwa-
men van buiten de stad.47 Geen enkele van deze ‘homines novi’ kon op een vader wij-
zen die in de Leidse Vroedschap zitting had gehad. Slechts vier hadden een vader die 
als lid van een vroedschap of als pensionaris elders (Delft, Geertruidenberg, Rotter-
dam, Medemblik) van een stadsbestuur deel had uitgemaakt. De beroepen van de va-
ders van de overige nieuwe leden waren onder andere textielfabrikeur, predikant en 
arts. Familiebanden met het Leidse patriciaat waren er niet. Hier is het beeld echter 
vertekend, omdat de meeste nieuwe leden (nog) ongehuwd waren. Op langere ter-
mijn gezien slaagden de nieuwkomers er echter overigens ook niet in om via een hu-
welijk alsnog in de rijen van het Leidse patriciaat te worden opgenomen.

Hoewel ogenschijnlijk de harmonie binnen de Leidse Vroedschap was hersteld en 
alle leden in naam prinsgezind waren, bleek al vanaf het begin, dat twee van de her-
benoemde leden er blijkbaar moeite mee hadden om een benoeming uit handen van 
Prins Willem v te moeten aanvaarden en de nieuwe eed op het erfstadhouderschap af 
te moeten leggen. Waarschijnlijk speelden hierbij sterke staatsgezinde of aristocra-

47    In Haarlem kwam ruim 1/3 van de nieuwe leden van buiten de stad. A.D. de Jonge, ‘Een Haarlemse vroed-
schap met weinig Haarlemmers. De restauratie in Haarlem van 1788 tot 1795’, JCBG 40 (1986), 174-233.
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tisch-patriotse gevoelens een rol. Hendrik van Buren en Maarten Marcus bedankten 
niet meteen voor de eer, maar legden de nieuwe eed niet af.48 Deze eedaflegging was 
een noodzakelijke voorwaarde om een zetel in de Vroedschap in te kunnen nemen. 
Van Buren verscheen niet op het stadhuis en liet de gelegenheid voorbij gaan. Mar-
cus verscheen wel, maar wendde zijn doofheid voor om de eed niet te hoeven afleg-
gen, hoewel, zoals eerder is vermeld, deze woordelijk voor hem was uitgeschreven. 
Het is niet duidelijk of Van Buren en Marcus door hun gedrag alleen wilden pro-
testeren tegen de gang van zaken. Het is mogelijk, dat zij daarnaast tevens een be-
paald politiek doel op het oog hebben gehad. Als het hun bedoeling was om de in-
vloed van de nieuw benoemde prinsgezinde leden op de koers van de Vroedschap te 
dwarsbomen, dan bereikten zij daarmee juist het tegendeel. De leden van de Vroed-
schap keken de ontstane situatie enige tijd aan. Van Buren en Marcus lieten onder-
tussen in het midden of zij nu wel of niet van plan waren hun plaatsen in te nemen. 
Uiteindelijk diende Maarten Marcus op 1 november 1788 zijn ontslag in als lid van 
de Vroedschap. Marcus kon volgens de Vroedschap niet om zijn ontslag vragen, om-
dat hij zijn zetel nooit had ingenomen, maar hij gaf hiermee wel te kennen, dat hij 
dit niet meer van plan was. De Vroedschap verklaarde daarop zijn zetel vacant. Van 
Buren stierf in juni 1789, zodat ook zijn zetel vrij kwam. Dit gaf Prins Willem v de 
gelegenheid om opnieuw Prinsgezinden in het stadsbestuur te benoemen.49 Naar 
verwachting zouden na verloop van tijd de nog zittende herbenoemde leden van de 
Vroedschap één voor één plaats maken voor nieuwe prinsgezinde leden. De nieuwe 
leden van de Vroedschap wilden echter niet wachten, totdat zij in de meerderheid 
zouden zijn. Zij lieten zich door de oude garde niet wegdrukken en zetten frontaal 
de aanval in.

De textielfabrikeur Isaac Willer nam hierbij het voortouw. Tijdens de jaarlijkse ver-
kiezingen van de burgemeesters op 10 november 1788, vroeg hij zich openlijk af in 
welke hoedanigheid hij nu zijn stem ging uitbrengen. Zou dat zijn in de hoedanig-
heid van lid van de Vroedschap met een beslissende stem of in die van lid van de 
Veertigraad met een raadgevende stem? Om de zaak niet op de spits te drijven kreeg 
hij te horen, dat hij zijn stem kon uitbrengen in de hoedanigheid die hij wilde, zon-
der dat daaraan gevolgen voor de beantwoording van dit vraagstuk zelf zouden wor-
den verbonden. De Vroedschap verwees deze kwestie vervolgens naar een commis-
sie uit haar midden.50 De scherpe vraag van Willer bracht nog eens naar voren, dat 
de zogenoemde Grote Vroedschap het uitvloeisel was van het in het verre verleden 
samengaan van twee bestuurscolleges, de eigenlijke Vroedschap en de Veertigraad.51 

48    Hendrik van Buren (1711-1789) was lid van de Vroedschap sinds 1741, Maarten Marcus (1719-1791) sinds 
1750. Hendrik van Buren heeft de eed nooit afgelegd, maar ook niet te kennen gegeven dat hij dat niet van plan 
zou zijn. Vroedschapsvergadering, 2 juli 1789. ral, 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 125.
49    Vroedschapsvergadering, 1 november 1788. ral, 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 79. De Vroed-
schap stelde een commissie uit haar midden samen die rapport uitbracht in de vergadering van 1 december 
1788. Idem, 88-89. De pensionaris rapporteerde hierover aan Willem v. Idem, 94.
50    Vroedschapsvergadering, 10 november 1788. ral, 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 81v.
51    Zie verder voor de historische ontwikkeling van de organisatie van het stadsbestuur hoofdstuk 5.
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De leden van de Vroedschap begonnen hun loopbaan als lid van de Veertigraad en 
hadden in die hoedanigheid slechts een raadgevende stem. Wanneer zij eenmaal het 
ambt van schepen of burgemeester hadden bekleed, werden zij leden van de Vroed-
schap en kregen zij een beslissende stem. Het ging hier dus niet om alleen maar 
een formeel onderscheid.52 De commissie kwam al snel tot de slotsom, dat uit de be-
woordingen van het besluit van Prins Willem v, waarbij hij alle veertig leden had be-
noemd, niets anders was op te maken dan dat het om een benoeming tot lid van de 
Vroedschap ging. Het later genomen besluit van de stadhouder, waarbij de textiel-
fabrikeur Gerard Willer als lid werd benoemd, sprak eveneens van een benoeming 
tot lid van de Vroedschap.53 De Vroedschap besliste overeenkomstig het advies van 
de commissie. Vier van de herbenoemde leden lieten aantekenen, dat zij het met die 
beslissing niet eens waren, maar zij konden deze niet meer tegenhouden. Hiermee 
hadden de nieuwe leden een eerste slag gewonnen. Het ging er nu om dit succes in 
resultaten om te zetten.

De in de stad achtergebleven Leidse Patriotten moesten, zoals te verwachten viel, 
van de gehele gang van zaken in het stadsbestuur niet veel hebben. De pijlen van hun 
kritiek waren allereerst gericht op de nieuwe pensionaris, Willem Cornelis Boers. Zij 
verweten hem, dat hij de stedelijke privileges niet verdedigde tegenover de regelge-
ving uit Den Haag die daarop inbreuk maakte. De keuze van Boers bleek achteraf 
inderdaad weinig gelukkig. Zijn loopbaan als hoge ambtenaar in de kolonie aan de 
Kaap de Goede Hoop was uitgelopen op een conflict met de Kaapse burgers en ver-
volgens op een ontheffing uit zijn functie. De voortzetting van zijn carrière in Leiden 
was evenmin een succes. Hij verzocht al na één jaar om zijn ontslag “wegens huise-
lijke omstandigheden”.54 Zijn opvolger was de gematigde Hieronymus van Alphen, 
die al eerder, in februari 1788, door de stadhouder voor deze functie was gevraagd. 
Ditmaal meende hij niet te kunnen weigeren en verhuisde van Utrecht naar Leiden 
om een nieuwe stap in zijn loopbaan te zetten.55 Hij streefde, anders dan zijn voor-
ganger, naar verzoening en uitte dat onder andere in bespiegelingen over de door 
de overheid op gezette tijden uitgeschreven biddagen.56 Hij is zeer waarschijnlijk 
ook de schrijver van de biddagbrief uit 1788 geweest, waarin de nieuwe politieke si-
tuatie van de Republiek vanuit prinsgezind standpunt in religieuze bewoordingen 

52    Vgl. M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1800 (’s-Gravenhage 1985), 31-32.
53    Vroedschapsvergadering, 1 december 1788. ral, 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 89v.-90. Gerard 
Willer (1736-1802), neef van Isaac Daniëlszn. Willer, werd op 19 februari 1788 in de Vroedschap benoemd in 
plaats van Jacob Balthazar Douw.
54    Willem Cornelis Boers (1744-1803) was hoofd van politie en justitie in Kaap de Goede Hoop. Ruim 400 
burgers klaagden hem in een verzoekschrift aan wegens ambtelijke willekeur, onderdrukking en afpersing. Hij 
werd in 1783 van zijn functie ontheven. NNBW, dl. 4, 186-187. VH, dl. 20, boek 58 (1787-1788), 402-403. ral, 501A, 
nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 106v. Hij bleek achteraf een tweede keus te zijn geweest.
55    Hieronymus van Alphen was advocaat (1768-1780) en procureur-generaal (1780-1789) voor het Hof Pro-
vinciaal van Utrecht. Hij kocht een huis met een koetshuis aan de Breestraat (nr. 85 en 83) en een buitenhuis in 
Warmond. P.J.A.M. Buijnsters, Hieronymus van Alphen (1746-1803) (Assen 1973), 244.
56    H. van Alphen, Een woord op zijn tijd bij gelegenheid van den aanstaanden bededag 1793 (o.a. Leiden 1793) (Knuttel 
22164). Idem, Na den biddag 1793 (o.a. Leiden 1793) (Knuttel 22183).
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werd uiteengezet.57 In deze brief, die de predikant in iedere kerk op de biddag voor-
las, werd opgeroepen tot harmonie en eendracht. De goegemeente werd impliciet 
vermaand zich verre te houden van iedere vorm van collectieve actie. Van Alphen is 
nog altijd bekend door zijn Kleine gedigten voor kinderen, dat tot in onze tijd talloze ma-
len is herdrukt, maar zijn imago als vader en opvoeder liep in Leiden een lelijke deuk 
op. Zijn tweede zoon Daniël François, die inmiddels de leeftijd van de ‘lieve wigtjes’ 
was ontgroeid en als student in de letteren was ingeschreven, ontvluchtte in 1791 het 
 ouderlijk huis en ging er samen met een andere student vandoor. Hun doel was Pa-
rijs, maar zij werden onderschept.58 Voor Hieronymus van Alphen liep de carrière in 
Leiden uit op een teleurstelling. Hij klaagde over de kilheid van de Leidenaren, ook 
in de dagelijkse onderlinge betrekkingen.59 In 1793 aanvaardde hij de benoeming tot 
thesaurier-generaal van de Unie in Den Haag. Zijn opvolger, Frederik Willem Boers, 
zou de laatste pensionaris van Leiden zijn.60

De meeste kritiek hadden de Patriotten op de nieuw aangestelde schout, Adriaan 
van Heusden.61 Zij legden hem ten laste, dat hij zich dikwijls, met ogenschijnlijk ge-
noegen, bij de oefeningen van het vrijkorps had laten zien. Hij had bovendien niet 
alleen toegestemd om het vrijkorps en andere genootschappen in overheidsbescher-
ming te nemen, maar ook als schepen zijn uitdrukkelijke goedkeuring gegeven voor 
de oproep aan de leden van de Schutterij en de vrijkorpsen om naar Utrecht te trek-
ken en het militaire kordon te helpen verdedigen. Zij verweten hem, dat hij zijn vroe-
gere overtuiging verloochende en dat hij iedere twijfel over zijn getrouwheid aan de 
Prinsgezinden ten koste van de Patriotten poogde weg te nemen door hun klachten 
over schelden, slaan en mishandelen niet ernstig te nemen. Daartegenover voerde hij 
tegen de Patriotten een streng vervolgingsbeleid Aanvankelijk wilde hij iedereen la-
ten vervolgen die niet onder het amnestiebesluit van de Staten van Holland viel. Zijn 
verzoek hiertoe werd, tot opluchting van de Patriotten, van de hand gewezen.62 Ver-
loochende Van Heusden zijn patriotse overtuiging of liet hij zijn ware prinsgezinde 
aard zien? Dit laatste is zeer waarschijnlijk, al was zijn prinsgezindheid vermengd 
met een grote hoeveelheid eigenbelang. Sommige tijdgenoten herinnerden zich nog 
de ontmoeting tussen de stadhouder en twee leden van de Leidse Vroedschap, Adri-
aan van Heusden en de inmiddels overleden Hendrik Twent.63 Tijdens een informeel 

57    De Staten-Generaal schreven een algemene dank-, vast- en bededag uit voor 19 maart 1788. LC 1788, nr. 21 
(18 februari). Vertaling in: Gazette de Leyde 1788, nr. 15 (19 februari). Buijnsters, Van Alphen, 243-244.
58    Daniël François van Alphen (1774-1840) vertrok naar Indië, werd marineofficier en keerde in 1808 terug. D. 
Jansen, Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816 (Westervoort 2001).
59    Buijnsters, Hieronymus van Alphen, 248.
60    Frederik Willem Boers (1743-1815) was een neef van Willem Cornelis Boers en advocaat van de voc. Propositie. 
Wij Mr. F.W. Boers, eertyds Advocaat der O.I. Compagnie (…) zonder eenige moeite of last als nog jaarlyks aan tractement blyvende 
genieten, het geringe sommetje van twee duizend en vyf honderd guldens (…). (z.p. [1794]). De Staten van Holland verboden de 
publicatie en verspreiding van dit pamflet (ral, lb 1159).
61    Adriaan van Heusden (1739-1802) was gehuwd met Aletta Elisabeth (1738-1814), dochter van Hendrik van 
Buren, lid van de Vroedschap sinds 1741. Zijn zuster Adriana Johanna van Heusden (1741-1800) was de echtge-
note van admiraal Johan Arnold Zoutman (1724-1793), held van de Slag bij Doggersbank (1781).
62    VH, dl. 20, boek 58 (1787-1788), 404-406. 
63    Hendrik Twent (1743-1788) was een broer van Adriaan Pieter Twent (1745-1816), vertrouwensman en in-
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bezoek van Prins Willem v met zijn echtgenote en hun kinderen aan de Leidse Ker-
mis, in juni 1783, hadden zij met de prinselijke familie ten huize van professor Van 
Doeveren het middagmaal gebruikt.64 Uit bewaard gebleven correspondentie blijkt, 
dat Van Heusden al langer met de stadhouder en zijn hofhouding in Den Haag in 
contact stond. Hij hield in zijn brieven het hof in Den Haag nauwkeurig op de hoog-
te van de politieke verwikkelingen in Leiden en vergat daarbij niet om daarnaast zijn 
eigen zaken en die van zijn familie te bepleiten.65

De Leidse Patriotten namen het de schout ook bijzonder kwalijk, dat hij bij de be-
togingen van Prinsgezinden in de stad, wanneer deze uit de hand dreigden te lopen, 
niet ingreep. Deze betogingen verliepen, zoals bekend, niet altijd even ordelijk. Van 
Heusden laadde door zijn beleid de verdenking op zich ook in deze gevallen met 
twee maten te meten en daarbij de Prinsgezinden te ontzien.66 Vanaf het moment 
dat de Leidse Patriotten in de stad en in het stadhuis als politieke machtsfactor waren 
uitgeschakeld, aarzelden de Prinsgezinden niet om zich op straat te laten gelden. Er 
werden verschillende prinsgezinde acties op touw gezet om de Leidse bevolking dui-
delijk te maken wie er voortaan de lakens uitdeelde in de stad. Deze acties hadden in 
hoofdzaak de vorm van demonstraties. De Prinsgezinden maakten hun ideologische 
belangen duidelijk kenbaar en organiseerden allerlei betogingen in de stad waarbij 
zij zoveel mogelijk mensen op de been trachtten te brengen. De stedelijke overheid 
probeerde deze aanhankelijkheidsbetuigingen enigszins in de hand te houden, maar 
kon niet voorkomen, dat de demonstraties niet altijd zonder buitensporigheden ver-
liepen. De Prinsgezinden namen allereerst de gelegenheid te baat om van het betrek-
ken van de wacht door een afdeling schutters, een dagelijkse officiële gebeurtenis, in 
voorkomende gevallen een politieke betoging te maken. Telkens wanneer één van 
de nieuw benoemde prinsgezinde officieren van de Schutterij voor het eerst met een 
nieuwe afdeling schutters de wacht betrok, werd hij begeleid door een grote groep 
betogers.67 Op niet minder dan 32 avonden gaf het betrekken van de wacht aanlei-
ding tot demonstraties en andere uitingen van prinsgezind machtsvertoon. Deze 
avonden werden door de Patriotten “met schroom tegemoet gezien en met schrik 
doorgebracht” en zij beklaagden zich erover, dat diegenen die orde en rust in de stad 

formant van de stadhouder in de Vroedschap van Gouda. A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als 
heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw (’s-Gravenhage 1990), 241; W.A. Knoops, Gouda 1787. 
Radicalisering – Revolutie – Restauratie (Amsterdam 2011), 51, 165.
64    Zie hoofdstuk 8. Vaderlandsch huisboek, dl. 5 (z.p.: z.n. 1793), 165-167.
65    De oudste bewaard gebleven brief is gedateerd 25 januari 1783. Andere brieven betreffen onder andere de 
oprichting van een vrijkorps en de zaak Van der Meulen-Taan. kha, Archief Willem v, nr. 1380.
66    Adriaan van Heusden had zich zo gehaat gemaakt, dat de nieuwe machthebbers hem meteen lieten arres-
teren. Vergadering van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, 4 februari 1795, Decreten, dl. 1, 
81-82. VH, dl. 20, boek 58 (1787-1788), 404-406; Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 380.
67    Deze betogingen waren ook de aanleiding tot het maken van in druk uitgebrachte gelegenheidsgedichten. 
Zie bijvoorbeeld: J. & P. van Campen, Aan den wel-edelen manhaften Heere, den Heere en Mr. D. Muller Massis, kapitein van 
het Geele Vaendel benevens zyn wel-edele manhaftens officieren en burgers by derzelver eerste wachttocht den 25ste van Wynmaand 
1787 (z.p. 1787); D. Muller Massis, Dankbetoon aan de wel-edele gebooren heeren studenten en verdere leeden der beide societeyten 
Concordia en Eendragt door Stantvastigheid voor de beweezen eer by myne eerste wachttogt als capitein der Leydsche Oranjeschuttery den 
XXV. van Wynmaand 1787 (z.p. 1787).
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moesten handhaven, werden vergezeld door “het uitschot des volks, in deze stad zeer 
talrijk, hetwelk onder hun oog de schandvolste en deerlijkste merktekens van bot-
gevierde geweldenarijen naliet in zodanige gedeelten van de stad, waar die tergende 
optochten langs de grootst mogelijke omweg geschied waren”.68

Hoogtijdagen voor de Prinsgezinden waren de verjaardagen van Prins Willem v 
op 8 maart en van Prinses Wilhelmina op 7 augustus. De Patriotten zagen deze da-
gen dan ook met enige vrees tegemoet. De stedelijke overheid deed er alles aan om de 
feestvreugde in goede banen te leiden en vaardigde daarvoor regelingen uit.69 Hier-
door lieten de Prinsgezinden zich echter niet belemmeren om op 7 augustus 1788 
een grote feestelijke optocht te organiseren. Tot afgrijzen van de Patriotten liepen 
onder de Oranjevaandels Leidenaren mee, die wegens deelneming aan het oproer van 
1784 waren veroordeeld en na de machtswisseling vrijwel meteen amnestie hadden 
gekregen. De menigte voerde hen als helden in de stoet mee.70 Het absolute hoogte-
punt voor de Leidse Prinsgezinden was het bezoek op 4 oktober 1788 van Prins Wil-
lem v en Prinses Wilhelmina, die met hun kinderen in koetsen bij de Witte Poort 
aankwamen. Uit de verslagen valt op te maken dat het bij een vorstelijk bezoek aan 
Leiden doorgaans gebruikte draaiboek enige ‘democratische’ aanpassingen had on-
dergaan om de verbondenheid met de ‘gewone man’ in de stedelijke samenleving 
beter te doen uitkomen. Bij de Witte Poort wachtten zestien kwartiermeesters van de 
Schutterij de koninklijke stoet op om die vervolgens naar het stadhuis te begeleiden. 
Ieder van de acht vendels had daartoe twee kwartiermeesters afgevaardigd. De schut-
ters stonden met hun nieuwe vaandels aan weerszijden langs de route. De vaandels 
toonden het wapen van de Prins en symboliseerden de verbondenheid van de Schut-
terij met hun in zijn functie herstelde kapitein-generaal. Op het stadhuis ontving 
de stadhouder de gebruikelijke groep autoriteiten. Johannes le Francq van Berkheij 
mocht een hooggestemde toespraak houden. Hij had ervoor gezorgd, dat een groep 
van vijfentwintig jonge burgermeisjes, waaronder zijn dochter Maria, in witte jur-
ken, versierd met oranje en nassaublauwe linten, tijdens de rondgang van de stad-
houderlijke familie verse bloemblaadjes strooide op de trappen van het bordes en in 
het stadhuis. Bij de Rijnsburger Poort, waar de Prins en zijn familie na hun bezoek de 
stad verlieten, droeg de “lees-lievende” en vurig prinsgezinde bakker Herman Wol-
tering een kort afscheidsgedicht voor.71

68    VH, dl. 20, boek 58 (1787-1788), 400-401. Zie ook: Vaderlandsch huisboek, dl. 5 (z.p. 1793), 164-165. Het stadsbe-
stuur was genoodzaakt om nog aan het einde van 1790 een publicatie hiertegen uit te vaardigen. Publicatie van 
het Gerecht, 4 november 1790. NNJ 25 (1790), 2400-2403; VH, dl. 24, boek 68 (1790), 9-11.
69    ral, 501A, nr. 518, Vroedschapsboek 1788-1790, 14-14v.; LC 1788, nr. 27 (3 maart); VP, dl. 5, 287-289 (nr. 
502); LC 1788, nr. 91 (30 juli); VP, dl. 7, 240-242 (nr. 679). Hierbij werd onder andere het afsteken van vuurwerk 
verboden.
70    VH, dl. 20, boek 58 (1787-1788), 405-406.
71    J. le Francq van Berkheij, Kort bericht (Leiden 1788) (Knuttel 21826). Het waren dochters van timmerlieden, 
meubelmakers, bakkers, zadelmakers, kuipers en van andere ambachtslieden en winkeliers. A. Heijblom, Vreug- 
deblijk bij den plechtigen optocht van de Ed. Manhafte Schutterij, staatelijk met hunne herstelde vaandelen der stad Leijden, defileerende 
voor Hunne Doorluchtige Hoogheden (…), op den IV. October 1788 (z.p. 1788).
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Al deze feestelijkheden konden niet verhullen, dat de Republiek, verbonden door 
een stelsel van verdragen met Groot-Brittannië en Pruisen, in de internationale po-
litieke arena steeds meer in de problemen kwam. Beide grote mogendheden garan-
deerden het voortbestaan van het gerestaureerde staatsbestel in de Republiek, dat 
aanvankelijk door Frankrijk werd gerespecteerd. De Franse Revolutie bracht hierin 
verandering. Toen de Franse Republiek aan beide mogendheden de oorlog verklaar-
de, raakte de Republiek onvermijdelijk betrokken bij de Eerste Coalitieoorlog (1792-
1797). In deze coalitie stonden Groot-Brittannië, Pruisen, Oostenrijk, de Republiek, 
Spanje, Portugal en nog enkele kleinere staten tegenover Frankrijk.72 Het voert hier 
te ver om de wisselvalligheden van de strijd, die zich voornamelijk op het grondge-
bied van de Zuidelijke of Oostenrijkse Nederlanden afspeelde, uitvoerig te behande-
len. Voortdurend leverden de legers van beide oorlogvoerenden er slag met elkaar. 
Aanvankelijk behaalden de Franse troepen overwinning op overwinning en stootten 
zij door tot op het grondgebied van de Republiek. De Fransen veroverden daarbij on-
der andere Bergen op Zoom en Breda. Daarna kregen de Oostenrijkse troepen weer 
de overhand en dwongen de Fransen de door hen veroverde gebieden te ontruimen. 
Toen de opperbevelhebber van het Franse Noordelijke leger, generaal Dumouriez, 
in het voorjaar van 1793 naar de Oostenrijkse zijde overliep, leek de Franse nederlaag 
volledig. De Prinsgezinden in Leiden, Johannes le Francq van Berkheij voorop, juich-
ten echter te vroeg.73 In de zomer van 1794 drongen de Fransen nogmaals naar het 
Noorden op en versloegen de Oostenrijkse troepen opnieuw. Frankrijk lijfde de Zui-
delijke Nederlanden in. De verdere opmars van de Franse legers stuitte op de natuur-
lijke barrière van de grote rivieren. Daar hielden de legers voorlopig halt.

Leiden lag dan wel niet in de frontlinie, de invloed van de Franse Revolutie en de in 
1792 uitgebroken oorlog was er wel degelijk merkbaar. De Leydse Courant berichtte uit-
voerig over de gebeurtenissen in Parijs en de bestorming van de Bastille.74 Een Leidse 
boekverkoper bracht in samenwerking met enkele boekverkopers in andere steden al 
een week later een pamflet uit met de titel: Triumph-Zang voor de Fransche Natie.75 Hierin 
riep de schrijver de Fransen op om ook het Nederlandse Volk te bevrijden. Hij voelde 
zich door het Franse voorbeeld gesterkt en hoopte dat ook in Nederland het “Vrij-
heidslicht” zou rijzen. Dit oproerige pamflet viel niet goed bij de heren van het Leid-
se stadsbestuur. De Burgemeesters vaardigden een verbod uit op het uitbrengen van 
deze publicatie. De uitgever leverde onmiddellijk de nog niet verkochte exemplaren 

72    M. Erbe, Revolutionäre Erschütterung und erneuertes Gleichgewicht. Internationale Beziehungen 1785-1830 (Paderborn – 
München – Wien – Zürich 2004), 193, 300-302. Frankrijk verklaarde in 1792 de oorlog aan Oostenrijk en Pruisen. 
De oorlogsverklaring aan Groot-Brittannië en de Republiek volgde op 1 februari 1793.
73    J. le Francq van Berkheij, Het feestvierend Leyden in het vaderland-lievend genootschap Standvastigheid wekt Eendragt. Ter 
aandenking aan de heldhaftige verdedigingen en herwinningen der gewigtige frontier-steeden Maestricht, De Klundert, De Willemstad, 
Breda, Geertruidenberg en Gorinchem. In zes lierzangen (Leiden 1793) (Knuttel 22154). Charles-François Dumouriez (1739-
1823) liep op 5 april 1793 over naar Oostenrijkse zijde.
74    LC 1789, nr. 88 (24 juli). Zie verder: J.W. Berkelbach van der Sprenkel, ‘De Franse Revolutie in de contempo-
raine Hollandse couranten’, De Gids 103 (1939), 323-357.
75    Triumph-Zang voor de Fransche Natie (gedateerd 22 juli 1789) (Knuttel 21837). Uitgever in Leiden was Karel 
Delfos (1725-1789) & Zn. Uitgevers ook in Dordrecht, Rotterdam, ’s-Gravenhage, Delft, Utrecht en Amsterdam.
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in. Het Amsterdamse stadsbestuur deed hetzelfde.76 De Leydse Courant hield zijn lezers 
goed op de hoogte van de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk en in de Zui-
delijke Nederlanden. Niet alleen de dagelijkse gebeurtenissen kregen veel aandacht, 
maar ook de discussies in de Franse Nationale Vergadering over wettelijke maatre-
gelen die op revolutionaire denkbeelden waren gegrond. Zo werden bijvoorbeeld de 
vertaalde teksten van de afschaffing van de feodale rechten en van de Rechten van de 
mens en burger volledig in de krant afgedrukt.77 De journalisten en correspondenten 
van de krant, die vanaf het begin met de Patriotten sympathiseerden, stonden over het 
algemeen welwillend tegenover de ontwikkelingen in Frankrijk. De overheid liet dit 
toe, omdat het gebeurtenissen in het buitenland betrof, die Leiden, Holland of de Re-
publiek (nog) niet raakten. Dit veranderde na het uitbreken van de Eerste Coalitieoor-
log. Zoals in iedere oorlog sneuvelde als eerste de vrije berichtgeving. De autoriteiten 
van enkele steden in Holland, overigens met uitzondering van Leiden, verboden enke-
le afleveringen van de Leydse Courant, omdat daarin naar hun zin te ongunstige berich-
ten over het verloop van de strijd in de Zuidelijke Nederlanden waren opgenomen.78

De inwoners van Leiden kregen te maken met verhoogde troepenbewegingen en 
andere militaire activiteiten in en rondom de stad. In de gebouwen van de Schutters-
doelen werd in de loop van 1793 een cavalerieregiment, onder leiding van comman-
dant Marinus Stavenisse Pous, gelegerd.79 Het grootste gedeelte van het regiment ver-
liet op 1 maart 1794 Leiden om naar Rotterdam te gaan. Majoor Lodewijk Ernst van 
de Graaff kreeg de leiding over het nog achtergebleven gedeelte en de opdracht om 
daarmee drie dagen later eveneens te vertrekken.80 Hij maakte daartoe op zondag 2 
maart de nodige voorbereidingen en liet de manschappen onder de wapenen komen. 
Zijn bedoeling was om daarna de gewapende ruiters op het plein voor de Doelen te 
laten manoeuvreren. Veel Leidenaren, verzot op een zondags verzetje, waren op dit 
plein samengestroomd om naar de manoeuvres te gaan kijken, zo ook drie studenten 
in de geneeskunde. Om meer ruimte te krijgen stuurde Van de Graaff schildwachten 
op het publiek af met het verzoek om het plein te verlaten. De toeschouwers gaven 
daaraan gewillig gehoor. Een gedeelte van het publiek liep het plein af door de Doe-
lenpoort, die tot op de dag van vandaag het straatbeeld siert. Een ander gedeelte ging 
de herberg binnen, die op de begane grond van het Doelengebouw aan het plein was 
gevestigd. Van de Graaff liep naar drie studenten die op het plein waren achtergeble-
ven toe en verzocht hen om het plein te verlaten. Hij gelastte hen óf de poort uit te 
lopen óf de herberg binnen te gaan. Vervolgens gingen twee van hen ieder een kant 
op, de een richting poort, de ander richting herberg.81

76    ral, 501A, nr. 231, Notulboek van Burgemeesters 1788-1789, 79 met bijlage. Het Gerecht van Amsterdam 
verbood op 4 augustus 1789 de verkoop van dit pamflet (Knuttel 21838).
77    LC 1789, nr. 97 (14 augustus) (afschaffing feodaliteit); nr. 107 (7 september) (Rechten van de mens).
78    VH, dl. 26, boek 74 (1793), 194-196. Verboden werd LC 1793, nr. 66 (3 juni). W.P. Sautijn Kluit, ‘De Holland-
sche Leidsche Courant’, HMMNL, 1871, 65-66.
79    Marinus Stavenisse Pous (1720-1794) was sinds 1769 commandant.
80    Lodewijk Ernst (Jacobszn.) van de Graaff (1752-1825). Van der Aa, dl. 7, 333-334; NP 74 (1990), 206-207.
81    Voor een verslag van deze en volgende gebeurtenissen onder andere: J. van Heekeren & B.J. Kronenberg,  

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   314 25-03-14   10:21



15 in de schaduw van de franse revolutie  315

Samuel van Schaak, de derde student, twijfelde met wie van zijn vrienden hij mee 
zou lopen.82 Terwijl hij aarzelde en zich alleen op het plein bevond, kwam majoor 
Van de Graaff, gewapend met een ruitersabel, opnieuw op hem aflopen en gelastte 
hem om zich alsnog van het plein te verwijderen. Over wat er vervolgens gebeurde 
zijn de meningen verdeeld, omdat er geen getuigen in de onmiddellijke omgeving 
van beiden aanwezig waren. Van Schaak zei waarschijnlijk “Allons, ça ira” of een der-
gelijke uitdrukking. Van de Graaff ontstak in woede, want met de woorden “ça ira” 
begon een in die tijd zeer bekend Frans revolutionair lied. In de Republiek was men 
daarvan goed op de hoogte.83 Van de Graaff was niet alleen een overtuigd Prinsgezin-
de, maar had ook opdracht gekregen om de Franse revolutionaire legers, die vanuit 
het Zuiden opnieuw de Republiek waren binnengedrongen, te gaan bestrijden. Bo-
vendien hadden verschillende revolutionaire groepen in de loop van de Franse Re-
volutie de tekst naar hun eigen politieke inzichten aangepast. In de veel grimmi-
ger sansculotten-versie riepen de revolutionairen rechtstreeks op om aristocraten en 
geestelijken te vermoorden.84 Hoewel Van Schaak hem nog toeriep “Soyez prudent”, 
hief Van de Graaff zijn sabel op en gaf Van Schaak een houw in zijn linkerwang. Ter-
wijl Van Schaak zich omdraaide volgden nog enkele slagen met de platte kant van 
de sabel op zijn rug. Van Schaak slaagde erin om hevig bloedend de herberg op het 
plein te bereiken. Daar zagen de bezoekers zijn toestand ernstig in. De chirurgijn die 
erbij was gehaald om hem te verbinden, stelde vast dat Van Schaak een diepe wond 
had opgelopen die vanaf het oor tot en met de mondhoek liep. Na behandeling van 
de wond werd er een koets besteld om hem naar zijn kamer aan de Nieuwsteeg te 
brengen.

Deze sabelhouw had grote gevolgen. Diezelfde dag nog brachten enkele vrienden 
een bezoek aan Van Schaak en zij besloten het voorval aan de rector magnificus te 
melden. Op dat ogenblik werd die functie bekleed door Johan Luzac, advocaat, re-
dacteur en mede-eigenaar van de Gazette de Leyde, tevens hoogleraar Grieks en Vader-
landse Geschiedenis.85 Hij voorzag grote beroering onder de studenten en wellicht 
ook onder de Leidse burgerij en stelde zich daarom onmiddellijk in verbinding met 
de schout, de eerste en tweede burgemeester en de president-schepen om de zaak 
aan hen voor te leggen. Hij drong erop aan, dat zij alles zouden doen om zo snel mo-
gelijk juridische procedures in gang te zetten. Snelheid was geboden, omdat Van de 
Graaff en zijn manschappen binnen drie dagen uit Leiden zouden vertrekken. De he-
ren hoorden Luzac aan, maar deden niets. De volgende dag raakte het voorval bekend 

 
Verhaal van het gebeurde tusschen den Heere S. van Schaak, med. stud. en den Heere L.E. van de Graaff, major in het regiment van den 
lieutenant-generaal Stavenisse Pous. Met de gevolgen van dien (Leiden 1794) (Knuttel 22432).
82    Samuel van Schaak (1773-1794), zoon van Woltherus van Schaak (ca. 1735-1791) & Cornelia Samuelsdr. 
Hoeufft (1735-1813), student geneeskunde, ingeschreven op 9 september 1791. Album studiosorum, 1172.
83    In 1792 verscheen een Nederlandse vertaling onder de titel: Volkslied, gevolgd naar het Franse “Ah ça ira” (aanwezig 
in het Tresoar te Leeuwarden). Het lied stond ook bekend onder de titel: Carillion national.
84    Deze versie luidt: “Ah! ça ira, ça ira, ça ira / Les aristocrates à la lanterne! / Ah! ça ira, ça ira, ça ira / Les aristo-
crates, on les pendra!” en in een volgend couplet “Nous n’ avions plus ni nobles, ni prêtres”. 
85    Johan Luzac aanvaardde op 24 september 1785 zijn benoeming als hoogleraar. NNBW, dl. 1, 1290-1294. 
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onder alle studenten die ’s morgens colleges volgden en zij kwamen spontaan in ac-
tie. De studenten belegden na de middag een vergadering in het Groot Auditorium 
van het Academiegebouw. Zij waren verontwaardigd over het schenden van de rech-
ten van de academische gemeenschap en eisten genoegdoening voor Van Schaak. De 
vergadering stelde vier studenten aan als vertegenwoordigers, één per faculteit. Daar-
na besloten de studenten met algemene stemmen om met zijn allen, voorafgegaan 
door de vier vertegenwoordigers, twee aan twee naar het huis van Luzac te lopen. 
Ruim honderd studenten deden aan deze demonstratie mee. Luzac liet de vier verte-
genwoordigers binnen. De overige studenten stelden zich in een halve cirkel op voor 
zijn huis aan de Garenmarkt. Nadat de vertegenwoordigers een half uur met Luzac 
hadden gesproken, keerde de stoet in dezelfde formatie naar het Academiegebouw 
terug om vervolgens het verslag van het gesprek met Luzac aan te horen. Het was een 
gedisciplineerde, waardige en stille demonstratie die veel bekijks trok, zo schreef een 
van de deelnemers aan zijn bezorgde ouders.86

Professor Luzac had de studenten laten weten, dat hij de burgerlijke autoriteiten 
inmiddels had gevraagd om Van de Graaff in verzekerde bewaring te nemen en een 
gerechtelijk vooronderzoek in te stellen. Bovendien had hij tussen de middag de Aca-
demische Senaat bijeengeroepen. De vergaderende hoogleraren hadden hun secre-
taris naar Den Haag gestuurd om Prins Willem v, stadhouder en tevens kapitein-
generaal, te vragen om Van de Graaff niet uit Leiden te laten vertrekken, voordat er 
onderzoek in deze zaak was gedaan. Zijn middelen waren daarmee uitgeput.87 De 
zaak kwam voor de Academische Vierschaar, maar verzandde de volgende dagen al 
snel in allerlei formele procedures. De burgerlijke autoriteiten lieten het verder afwe-
ten. Het lukte niet om het vertrek van majoor Van de Graaff tegen te houden. Som-
mige studenten poogden deze zaak in patriots vaarwater te trekken. Toen er onge-
veer zeventig bijeen waren in het koffiehuis van Hendrik van Hogenstraten aan de 
Breestraat om een uitspraak van Academische Vierschaar af te wachten, stelden en-
kelen voor om de daar aanwezige muzikanten de “Marseillaansche marsch” te laten 
spelen.88 De meerderheid van de studenten echter verbood dit onmiddellijk als onge-
past. Naderhand zamelden zij geld in om de proceskosten voor Van Schaak te betalen 
en hielden nog enkele vergaderingen in het Academiegebouw. Van Schaak overleed 
op 11 maart 1794 aan zijn verwondingen en daarmee kwamen de lopende procedures 
te vervallen. De studenten kwamen nog eenmaal in groten getale bijeen in het Groot 
Auditorium om hem te gedenken. Op verzoek van de studenten kreeg Van Schaak 
een “funus academicum”, een plechtige academische begrafenis. De rouwstoet telde 
meer dan tweehonderd personen, waaronder de voltallige Academische Senaat, voor-
afgegaan door een detachement van de binnenwacht en twee pedellen. Op verzoek 
van de Senaat hadden de studenten afgezien van begeleidende treurmuziek. De Se-

86    Brief van student David Jacob van Lennep (1774-1845), 5 maart 1794. J. van Lennep, Het leven van Mr. Cornelis 
van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, dl. 3 (Amsterdam 1862), 61-66. 
87    P.C. Molhuysen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, dl. 6 (’s-Gravenhage 1923), 433-446, 453-454.
88    Van Lennep, Het leven, 65. Hendrik Gilliszn. van Hogenstraten (1755-1823), koffiehuishouder, was korporaal 
in het opgeheven vrijkorps geweest.
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naat vreesde voor een toevloed van volk en ongeregeldheden die daaruit zouden kun-
nen voortvloeien. De stoet trok desondanks duizenden mensen en kreeg zo ongewild 
het karakter van een grootse demonstratie.89

De verhoudingen in de Leidse Vroedschap waren er in de loop van de tijd al met al 
niet beter op geworden. De leden probeerden weliswaar gerezen meningsverschillen 
zoveel mogelijk bij te leggen of in ieder geval binnenskamers te houden, maar eind 
1793 slaagden zij daar niet meer in. Bron van veel conflicten was de toedeling van 
bepaalde ambten. De oude leden meenden dat zij op grond van gewoonte bepaal-
de rechten op dat punt hadden, hetgeen de nieuwe leden, benoemd vanaf 6 februari 
1788, bestreden. Abraham van Gerwen beklaagde zich erover, dat sinds zijn benoe-
ming tot ontvanger van de gemenelandsmiddelen in 1791 twee of drie van de oude 
leden en alle nieuwe leden zich hadden verzet tegen zijn benoeming in bepaalde an-
dere ambten. Hij meende op het bekleden van deze posten recht te hebben krach-
tens de sinds 1747 bestaande gewoonten. Van Gerwen diende daarop zijn ontslag in.90 
Met hem nam nog een lid van de Vroedschap ontslag. Daarbij bleef het niet. Pieter 
van Lelyveld was de volgende, die in een openbare brief zijn ontslag aanbood.91 En-
kele dagen later nam Pieter Jan Marcus ontslag, eveneens met een openbare brief.92 
Marcus uitte in deze brief zijn verregaande ontevredenheid met de politieke ontwik-
kelingen sinds de omwenteling in 1787. Zijn brief deed zoveel stof opwaaien, dat de 
Staten van Holland verdere publicatie daarvan verboden.93 De procureur-generaal bij 
het Hof van Holland stelde een onderzoek in. Dit leidde tot een huiszoeking bij Mar-
cus en het verhoren van de werknemers van de uitgever en drukker van deze openba-
re brief, Leendert Herdingh.94 In hun kielzog verlieten nog twee leden, Diederik van 
Leyden en Joost van Poot, de Vroedschap.95 Kort daarop dienden de vroedschapsleden 

89    In de Pieterskerk is nog steeds een eenvoudig monument te zien. Zie verder: Navorscher 19 (1869), 555; 20 
(1870), 21, 275; M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825 (Lei-
den 1829), dl. 1, 330-336; J.M.E. Dercksen, Een slachtoffer. Historische schets (Leiden 1875); W. Otterspeer, ‘De dood van 
de Leidse student Samuel van Schaak. Een antiquarische exercitie inzake de Patriottentijd’, in: C.M.G. Berkvens-
Stevelinck & A.Th. Bouwman (red.), Miscellanea Gentiana (Leiden 1993), 247-262. Idem, De werken van de wetenschap. De 
Leidse Universiteit, 1776-1876 (Amsterdam 2005), 116-119.
90    Abraham van Gerwen (1735-1794) was sinds 1763 lid van de Vroedschap. Brief van 10 december 1793, NNJ 29 
(1794), 65-68; VH, dl. 26, boek 76 (1793), 382-387. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 383.
91    Pieter van Lelyveld (1736-1809) was sinds 1777 lid van de Vroedschap. Declaratoir van den Wel-Edel Gestrengen Heer 
Pieter van Lelyveld, Veertig in Raade en Oud-Burgemeester der stad Leyden, gedaan in de Vroedschap dezer stad op Maandag den 22. 
September 1794 (z.p. 1794) (Knuttel 22448); Nieuwe VP, dl. 3, 294-299 (nr. 241). LC 1794, nr. 122 (10 oktober).
92    Pieter Jan Marcus (1736-1811) was sinds 1763 lid van de Vroedschap. Pieter Jan Marcus, Oud-Burgemeester van Lei-
den aan de Burgerije dier stad (25 september 1794) (z.p. 1794) (Knuttel 22445); Nieuwe VP, dl. 3, 300-307 (nr. 243). LC 1794, 
nr. 122 (10 oktober); VH, dl. 28, boek 80 (1794), 39-40. Hiertegen schreven de zittende leden van de Vroedschap 
de Deductie van de Vroedschap der stad Leyden (z.p. [1794]) (ral, lb 1149 en 15064). Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 384.
93    Publicatie van de Staten van Holland, 17 oktober 1794 (Knuttel 22446); NNJ 29 (1794), 1321-1323; Nieuwe VP, 
dl. 3, 323-324 (nr. 253).
94    na, nr. 3.03.01.01., nr. 5570, nr. 6. VH, dl. 29, bijvoegsel (1795). De Bataafse Omwenteling maakte een einde 
aan de strafvervolging. 
95    Diederik van Leyden (1744-1810) was sinds 1771 lid van de Vroedschap, Joost van Poot (1737-1796) sinds 
1785. LC 1794, nr. 125 (17 oktober).
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Pieter Frederik van Kuffeler96 en Hendrik Frans van Winter met een openbare brief 
hun ontslag in.97 Deze ontslaggolf trof niet alleen de Leidse Vroedschap. Ook elders 
in de Republiek namen verschillende leden van de stedelijke vroedschappen ontslag, 
maar zoveel als in Leiden waren het er niet.98 Bij elkaar genomen verlieten acht leden 
de Leidse Vroedschap. Geen enkele kandidaat uit prinsgezinde regentenkringen had 
de ambitie om in de Leidse Vroedschap op de door ontslag of overlijden opengeval-
len plaatsen zitting te nemen. De zetels in de Vroedschap, eertijds de meest begeerde 
plaatsen in het stadsbestuur, omdat deze toegang gaven tot tal van lucratieve amb-
ten, hadden hun waarde volledig verloren en bleven onbezet. In andere Hollandse 
steden was dit eveneens het geval.99

De Patriotten hoopten vurig, dat de Franse legers nog in de zomer van 1794 de 
Republiek zouden binnenmarcheren. Zij hadden via vertrouwensmannen de Fran-
se legerleiding erop gewezen, dat in dat seizoen de waterstanden in de grote rivieren 
meestal zo laag zijn, dat de legers er dan gemakkelijk overheen zouden kunnen trek-
ken. De legerleiding nam echter een afwachtende houding aan en hield voorlopig 
halt onder de grote rivieren. Aan de andere kant bestond bij de Patriotten de vrees, 
dat na de intocht van de Franse troepen de Republiek zonder meer zou worden gean-
nexeerd, zoals dat ook met de Zuidelijke Nederlanden was gebeurd. Het was daarom 
naar hun mening belangrijk om in de Republiek met een opstand te beginnen, vóór-
dat de Franse legers het grondgebied daarvan zouden betreden. Zij smeedden aller-
lei plannen en richtten in het geheim revolutionaire clubs op, die naar de buitenwe-
reld toe de dekmantel van ‘leesgezelschappen’ droegen. In Amsterdam zouden 36 van 
dergelijke leesgezelschappen hebben gefunctioneerd met in totaal ongeveer 3.000 le-
den.100 In Haarlem, de Kezenstad, werden eveneens revolutionaire clubs opgericht. 
Hierover zijn meer gegevens bekend. De Patriotten vormden daar 60 zogenoemde 
volksclubs die elk uit 10 leden bestonden, zodat de leiding in totaal 600 leden kon 
oproepen.101 In Leiden dat een zeven maal kleinere bevolking dan Amsterdam had, 
maar wat groter was dan Haarlem, zouden er dan, naar schatting, vijf tot zes revolu-
tionaire clubs actief zijn geweest. De procureur-generaal van Holland schatte het to-
taal aantal leden van deze revolutionaire clubs in Leiden op 500 en verzocht de schout 
om inlichtingen. Deze laatste schreef hem terug, dat hij weinig kon uitrichten, zo-
lang de leden van deze clubs niet in strijd met de Constitutie van de Republiek han-

96    Pieter Frederik van Kuffeler (1760-1839) was sinds 1787 lid van de Vroedschap. Idem, Copie van het Declaratoir, 
gedaan door Mr. P.F. van Kuffeler, bij deszelfs afstand van zynen regeeringspost aan de Ed. Gr. Achtb. Vroedschap der stad Leyden, den 
14. October 1794 (z.p. 1794) (Knuttel 22449). LC 1794, nr. 124 (15 oktober).
97    Hendrik Frans van Winter (1744-1804) was sinds 1790 lid van de Vroedschap. Idem, Aan mijne medeburgers! 
(z.p. 1794) (Knuttel 22450).
98    NNJ 29 (1794), 1330-1332. Vijf ontslagnemingen in Dordrecht, één in Schiedam, in Weesp en in Zierikzee. 
99    Vacante zetels in de vroedschappen in 1794: Haarlem, 7; Leiden: 6; Edam: 6; Monickendam: 3; Purmerend: 3; 
Medemblik: 2; Gorinchem: 2; Schoonhoven; 1; Alkmaar 1; Enkhuizen: 1. Naamregister der leeden, steeden en regeeringe 
derzelve etc. (Alkmaar 1794). De Jonge, ‘Haarlemse vroedschap’, JCBG 40 (1986), 174-233.
100    VH, dl. 27, boek 78 (1794), 211-212. H.Th. Colenbrander, De Bataafsche Republiek (Amsterdam 1908), 37.
101    C.L. Koning, Tafereel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen toe, dl. 3 
(Haarlem 1808), 283-290. Kort verhaal van de Revolutie in Haarlem op den 19. January 1795 (Haarlem 1795).

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   318 25-03-14   10:21



15 in de schaduw van de franse revolutie  319

delden en niet over staatszaken spraken. Hij wees er daarnaast op, dat er geen wet-
telijk verbod voor deze clubs bestond.102 De patriotse ‘burger-leesgezelschappen’ in 
Leiden hebben weinig sporen nagelaten. Het bestaan van slechts twee Leidse revolu-
tionaire clubs is tot nu toe bekend.103

Om de activiteiten van deze revolutionaire clubs in de Republiek te coördineren 
hielden vertegenwoordigers daarvan in het geheim vergaderingen, zo ook in het 
holst van de nacht van 31 juli op 1 augustus 1794 in het logement ‘Het Wapen van 
Amsterdam’ in de Haarlemmerhout, even buiten het rechtsgebied van de stad Haar-
lem. De Leidse geconstitueerde Jacob G.H. Hahn nam als afgevaardigde van Leiden 
deel aan deze vergadering en werd tot voorzitter gekozen.104 De bijeengekomen afge-
vaardigden van de revolutionaire clubs bespraken plannen voor een omwenteling, 
vóórdat de troepen van de Franse Republiek de provincie Holland zouden bereiken. 
Van deze voorgenomen actie, een ‘Nationale Opstand’ die in Amsterdam zou moeten 
beginnen, kwam niets terecht. De overheid ontdekte de gehele toedracht en kwam 
bovendien op het spoor van wapens die de Patriotten in Amsterdam hadden verbor-
gen.105 Het Gerecht van Amsterdam verbood in oktober 1794 het meewerken aan ver-
zoekschriften die het bestuur van de stad betroffen. Desondanks diende enkele da-
gen later een aantal inwoners toch een verzoekschrift in, waarbij zij het stadsbestuur 
verzochten om de stad niet in staat van verdediging te brengen tegen de Franse troe-
pen. Zij dreigden met een burgerrevolte als dit wel zou gebeuren.106 De Staten van 
Holland kwamen daarop in actie en vaardigden een verbod uit op het ondertekenen 
en indienen van die verzoekschriften, waarin de inwoners zich in staatsaangelegen-
heden zouden mengen. Allen die bij een dergelijk verzoekschrift betrokken waren, 
zouden voortaan als verstoorders van de openbare rust worden aangemerkt en wer-
den met strenge straffen bedreigd. De Staten droegen aan de lagere overheden op 
om over dergelijke verzoekschriften geen beslissing te nemen, maar deze in handen 
van de officieren van justitie of de baljuws te geven om de betrokkenen gerechtelijk 
te vervolgen. Daarbij kwam een scherper toezicht op verenigingen en een verbod op 
het houden van vergaderingen zonder voorafgaande toestemming van de overheid.107 
Desalniettemin kwam het na afloop van de inaugurele oratie van de prinsgezinde 

102    Brief van de procureur-generaal van Holland aan de schout, Pieter Pompe van Slingeland (1741-1800), 2 
augustus 1794. Brieven van de schout aan de procureur-generaal van Holland, 11 augustus en 8 september 1794. 
na, Hof van Holland, nr. 3.03.01.01, nr. 5570, nr. 12. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 381.
103    J. van Goinga-van Driel, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek, 1720-1800 (Amsterdam 
1999), 279. Aanspraak aan het burger-leesgezelschap littera C. te Leyden, gedaan den 28. Januarij 1795, door den burger H.J.V. als lid 
van hetzelve (Leiden 1795) (Knuttel 22672). De initialen H.J.V. staan waarschijnlijk voor Hendrik Jacob Voorstad 
(1766-1836), lid van het vrijkorps. Het andere leesgezelschap droeg de letter T. Zie: De burgers van het leesgezelschap 
Litt. T (ral lb 75180).
104    Er kwamen 36 afgevaardigden bijeen. G.J. Pijman, Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen, voorgevallen in de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden, sedert het jaar 1778 tot en met het jaar 1807 (Utrecht 1826), 32-33. Blok, Geschiedenis 
(Leiden), dl. 3, 385.
105    VH, dl. 27, boek 78 (1794), 233.
106    Publicatie van het Gerecht van Amsterdam, 13 oktober 1794, Request van een aantal burgers en ingezete-
nen van Amsterdam, 16 oktober 1794, gevolgd door een Declaratoir. Nieuwe VP, dl. 3, 316-323 (nr. 250-252).
107    Besluit van de Staten van Holland, 17 oktober 1794. LC 1794, nr. 127 (22 oktober); NNJ 29 (1794), 1323-1329.
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professor Rau tot een demonstratie van een groep patriotse studenten in het Groot 
Auditorium van het Academiegebouw.108

Zo stonden de zaken ervoor, toen de Franse troepen in januari 1795 de dichtgevro-
ren rivieren overstaken en de Republiek verder binnentrokken.109 De bevolking van 
Leiden werd eerst opgeschrikt door militairen van de troepen van de Republiek, 
die zonder toestemming van het stadsbestuur door de stad liepen om naar elders 
te vluchten. De Patriotten waren, evenals andere inwoners, beducht voor eventuele 
gewelddadigheden van de kant van de zich terugtrekkende manschappen. Zij beslo-
ten nog vóór de Franse troepen Leiden hadden bereikt het aangeslagen en werkeloos 
toeziende stadsbestuur aan de kant te zetten. De leiders van de Patriotten kwamen 
daartoe op zondagmorgen 18 januari 1795 bijeen in het logement ‘Het Zwijnshoofd’, 
vanouds een van hun trefpunten. Daar overlegden zij over de acties die zij zouden 
kunnen ondernemen. Inmiddels waren ook enkele burgers zelf naar het stadhuis ge-
gaan om maatregelen aan het stadsbestuur te vragen. Zij konden immers geen ver-
zoekschriften meer inleveren vanwege het uitgevaardigde verbod. Intussen hadden 
de Patriotten een aantal eisen opgesteld, die zij zondagavond bij de op het stadhuis 
vergaderde Vroedschap met een harde actie op tafel legden. Een zo grote menigte on-
tevreden Patriotten verschafte zich toegang tot de vroedschapskamer, dat deze ruim-
te in minder dan geen tijd “tot stikkens toe vervuld was”.110 Een van de leiders van de 
binnengedrongen menigte was Joost Romswinckel, die in 1787 uit de Vroedschap 
was verwijderd. Ook Karel de Pecker, voormalig geconstitueerde, ontpopte zich als 
een van de aanvoerders. Bij monde van deze leiders eiste de menigte, “onder een ver-
vaarlijk geschreeuw en op eenen dreigende toon”, het onmiddellijke ontslag van de 
Krijgsraad en de ontbinding van de gehele Leidse Schutterij. Andere eisen waren het 
teruggeven van de wapens die de patriotse schutters in 1787 hadden moeten afstaan 
en de ontwapening van de prinsgezinde schutters, die nu op hun beurt hun wapens 
moesten inleveren.

Op het bericht van de bezetting van de vroedschapskamer liet de voormalige ge-
constitueerde, Jacob G.H. Hahn, zich ijlings naar het stadhuis brengen. Hij was aan 
beide benen verlamd en werd op een grote plank de vroedschapskamer in gedra-
gen. Hij stelde zich onmiddellijk achter de gestelde eisen. Hahn en De Pecker wis-
ten tegen elf uur ’s avonds in onderhandelingen met de burgemeesters en schepenen 
gedaan te krijgen dat alle eisen van de Patriotten werden ingewilligd. Het Gerecht 
ontsloeg alle schutters van hun schutterseed en nodigde hen tegelijk uit om zich 

108    Demonstratie op 18 oktober 1794. P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, dl. 6 
 (’s-Gravenhage 1923), 455-456. Sebald Fulco Johannes Rau (1765-1807) was hoogleraar theologie en Oosterse 
talen.
109    Een overzicht van de gebeurtenissen in januari 1795 in: NNJ 30 (1795), 188-202; C. Rogge, Tafereel van de ge-
schiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1796), 262-273; R.C.J. van Maanen, ‘Revolutie 
en rampspoed. Leiden rond 1800’, LJ 100 (2008), 181-215.
110    C. van der Aa, Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog tot op het sluiten van den Vrede te Amiëns, bijzonder met betrek-
king tot de Bataafsche Republiek, dl. 3 (Amsterdam 1803), 297. 
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opnieuw voor de schuttersdienst op te geven. Die uitnodiging gold in het bijzon-
der voor die schutters, die bij de vorige machtswisseling na 16 september 1787 uit 
de schutterij waren verwijderd.111 Gewapende Patriotten hielden vervolgens het ge-
hele stadhuis bezet. Vanaf dat moment was de macht in Leiden feitelijk in hun han-
den. De volgende dag vond in de Marekerk een grote vergadering plaats, waarin Joost 
Romswinckel een vurige toespraak hield.112 Na afloop kozen de aanwezigen bij deze 
bijeenkomst in de kerk twintig afgevaardigden. Diezelfde avond verzamelden de af-
gevaardigden zich onder leiding van hun voorzitter, de doopsgezinde predikant Jan 
Kops, in het stadhuis.113 Zij traden de vroedschapskamer binnen en Kops deelde aan 

111    Publicatie van het Gerecht, 19 januari 1795 (ral, lb 64025). Deze publicatie, ondertekend door J.J. Hub-
recht, is waarschijnlijk de laatste die dit bestuurscollege heeft uitgevaardigd, voordat het werd opgeheven. 
112    Aanspraak gedaan door Joost Romswinckel op Maandag des namiddags ten 3. uuren, 30 Nivose of 19 Jan. 1795 (oude Stijl) in 
de Maarekerk der stad Leyden aan Leydens en Neerlands inwooneren (Leiden 1795) (Knuttel 22670); C. Walle, ‘Revolutie in 
Leiden. De twee omwentelingen van 1795’, LJ 84 (1992), 133-149. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 386.
113    Jan Kops (1765-1849) was sinds 1788 doopsgezind predikant in Leiden. Jaarboek MNL 1849, 89-98;  NNBW, dl. 
10, 489-491; BWN, dl. 1, 315-316.

Afb. 28 Wij zijn vrij, gelijk en broeders. Ets door J. Jelgerhuis, 1795. Rijksmuseum Amsterdam, RP-OB-P-77.592.
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de aanwezige leden van de Leidse Vroedschap mee, dat zij uit naam van de Leidse bur-
gerij werden ontslagen, omdat zij het vertrouwen van diezelfde burgerij hadden ver-
loren. Hij voegde hier nog aan toe, “dat zij, door de tiran aangesteld zijnde, om hun 
slecht gedrag onwaardig waren hunne posten langer te bekleden.”114 De leden van de 
Leidse Vroedschap hadden dit wel verwacht en verlieten zonder weerstand te bieden 
hun zetels. De afgevaardigden namen hun plaatsen in en noemden zich de “Provi-
sionele Raad der Gemeente van Leyden”.115 Nog vóór de Franse troepen de stad be-
reikten, was de omwenteling niet alleen feitelijk, maar ook formeel voltrokken. Een 
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Leiden kon beginnen.116

114    Van der Aa, Geschiedenis, 299. NNJ 30 (1795), 189-190.
115    Publicatie van de Provisionele Raad, 20 januari 1795. LC 1795, nr. 9 (21 januari); NNJ 30 (1795), 190-191.
116    VH, dl. 28, boek 81 (1795), 170-179. Blok, Geschiedenis (Leiden), dl. 3, 387.

Afb. 29 Het planten van de vrijheidsboom. Tekening door J.H. Prins, 1795. RAL, PV 37849.
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16 Conclusie

De viering van Leidens Ontzet verliep in 1794, gezien de onzekere omstandighe-
den, zonder enig vreugdebetoon. Na de politieke omwenteling en de volledige ver-
vanging van het stadsbestuur in 1795 was er weer ruimte voor feestelijkheden. De 
nieuwe machthebbers organiseerden enkele openbare plechtigheden en festivitei-
ten in de stad. Op de avond van dinsdag 20 januari 1795 plantten de Patriotten een 
vrijheidsboom op de Breestraat voor het stadhuis. Deze plechtigheid werd door en-
kele toespraken opgeluisterd. De klokken van de stadhuistoren speelden passende 
melodieën, afgewisseld door muziek op straat en trompetgeschal vanuit de toren. 
De daaropvolgende avond was ingeruimd voor revolutionaire feestelijkheden in de 
vorm van dansen rondom de vrijheidsboom, eerst door ongeveer tweehonderd kin-
deren en daarna door volwassenen. Ondanks de felle kou dansten de aanwezigen de 
carmagnole, die onder de Franse revolutionairen in de mode was. Een half uur na het 
einde van deze feestelijke gebeurtenis kwamen de eerste Franse soldaten, een deta-
chement huzaren, de stad binnen. Hun commandant verscheen op het bordes van 
het stadhuis samen met de voorlopige voorzitter van het stadsbestuur, Jan Kops. On-
der luid gejuich wisselden zij de broederkus uit. Twee dagen later plantten de ‘aca-
demieburgers’ hun eigen vrijheidsboom voor het Academiegebouw om daaromheen 
eveneens muziek te maken en te dansen. Daarna trokken de studenten met vliegend 
vaandel en slaande trom door de stad. De Leydse Courant gaf enkele dagen later een en-
thousiast verslag van deze gebeurtenissen. Tegelijk met het verslag plaatste de redac-
tie de leuze ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ boven de naam van de krant. Vanaf 
die dag prijkte deze leuze prominent op de voorpagina.

De omwenteling in Leiden, Holland en de Republiek had ook gevolgen voor de 
Academie. De curatoren, waaronder de burgemeesters van Leiden, hadden hun zetels 
verloren. De plaats van de Academie in het nieuwe politieke bestel waaraan driftig 
werd gewerkt, was nog niet duidelijk. De studenten riepen daarom een vergadering 
van ‘academieburgers’ bijeen. Die vergadering besloot een delegatie naar Den Haag 
te sturen. Deze afvaardiging kreeg de opdracht om poolshoogte te nemen en de be-
langen van de Academie te bepleiten in de Vergadering van de Provisionele Represen-
tanten van het Volk van Holland, die de Staten van Holland had opgevolgd. De af-
gevaardigden kregen van de nieuwbakken volksvertegenwoordigers te horen, dat zij 
inmiddels een brief van de professoren van de Academie hadden ontvangen, waarin 
zij niet alleen de belangen van de Academie, maar ook hun eigen belangen onder de 
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aandacht brachten. In hun brief bepleitten de hooggeleerden om de voorrechten van 
de ‘academieburgers’ zoveel mogelijk te handhaven en henzelf, op grond van deze 
voorrechten en gezien hun bescheiden salarissen, vrij te blijven stellen van bepaalde 
belastingen. Zij vroegen ook verschoond te blijven van de inkwartiering van solda-
ten, omdat dit hun zou beletten hun functie naar behoren uit te oefenen. De leden 
van de delegatie voelden zich gepasseerd en waren verontwaardigd over de voorrech-
ten die de professoren wilden behouden. Zij betoogden dat de vrijdom van belas-
tingen ongepast was, omdat iedereen deze, aansluitend bij de nieuwe revolutionaire 
ideeën, op gelijke voet behoorde te betalen. De leden van de Vergadering van de Pro-
visionele Representanten juichten deze opstelling van de studenten toe en versterk-
ten hun bijval met handgeklap. De studenten die hun eigen privileges wilden opge-
ven in naam van de ‘gelijkheid’ verschilden aanmerkelijk van de ‘academieburgers’ 
die nog geen jaar geleden in het geval Van Schaak een beroep deden op de handha-
ving van hun voorrechten. Uit deze gebeurtenis, tijdens de wittebroodsweken van de 
Bataafse Omwenteling, blijkt een aanmerkelijke verandering van mentaliteit, die ons 
terugvoert naar de algemene vraagstelling van het eerste hoofdstuk van dit boek: wij-
zen de conflicten tussen Patriotten en Prinsgezinden en de door hen gevoerde acties 
vooruit naar een verdere democratisering van de stedelijke samenleving of juist achter-
uit naar de traditie van stedelijke oproeren en onlusten.

Alvorens de acties van de verschillende groeperingen in Leiden, gerangschikt in de 
tijd, te bezien, wordt eerst in een afzonderlijk hoofdstuk de destijds gebruikte ter-
minologie, onder andere de woorden en begrippen ‘patriot’, ‘prinsgezinde’, ‘aristo-
craat’ en ‘democraat’ onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat er een lange woor-
denstrijd is gevoerd om de term ‘patriot’, die al ver vóór de eigenlijke Patriottentijd 
begon en die uiteindelijk door de Patriotten werd gewonnen. De historische term 
‘prinsgezinde’ heeft eigenlijk nooit ter discussie gestaan. Overigens kenden beide 
partijen aristocratische en een democratische stromingen. Deze kwamen voort uit 
verschillen in ideologie en sociale samenstelling binnen die partijen. Deze stromin-
gen zijn bij de Patriotten door naar buiten gekomen interne meningsverschillen 
duidelijker herkenbaar dan bij de Prinsgezinden. De democratische Patriotten ge-
bruikten het woord ‘aristocraat’ als schimpnaam voor hun patriotse tegenstanders. 
De termen ‘aristocraat’ en ‘democraat’ verleiden tot het verder nagaan van de beteke-
nis van de woorden ‘aristocratie’ en ‘democratie’. Het woord ‘aristocratie’ heeft ver-
schillende betekenissen. De ‘aristocratie’ in de betekenis van een min of meer geslo-
ten elite op politiek, sociaal en cultureel gebied domineerde het openbaar bestuur 
op alle niveaus in de Republiek. In de steden, zo ook in Leiden, bestond deze ‘aristo-
cratie’ hoofdzakelijk uit leden van patricische families, waarvan enkele met adellijke 
pretenties. In de loop van de tijd was de kring van deze families die bij het bestuur 
waren betrokken door onderlinge schriftelijke, mondelinge en zelfs stilzwijgende af-
spraken steeds beperkter geworden. De ‘aristocratie’ was hierdoor vrijwel geruisloos 
overgegaan in een ‘oligarchie’ in de betekenis van een bestuurselite die grotendeels 
uit leden van een beperkt aantal families is samengesteld. De democratische Patri-
otten verzetten zich tegen deze ‘regentenoligarchie’ en poogden deze voor buiten-
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staanders ondoordringbare bolwerken voor meer groepen toegankelijk te maken. De 
door hen gepropageerde indirecte democratie, de ‘volksregering bij representatie’, 
lijkt op het eerste gezicht een streven naar deelneming aan het bestuur voor vrij-
wel iedereen. De hierbij voorbehouden grote beperkingen op het actieve en passieve 
kiesrecht laten zien, dat deze regeringsvorm met ‘democratie’ in de huidige beteke-
nis van het woord nog niet zoveel van doen heeft.

De acties van de verschillende groeperingen in Leiden zijn bezien aan de hand van 
een theorie uit de sociale en politieke wetenschappen, de theorie van de collectieve 
actie, zoals die door Amerikaanse socioloog Charles Tilly is geformuleerd. Hij defi-
nieert de collectieve actie als het gezamenlijk handelen van groepen mensen in het 
nastreven van gemeenschappelijke belangen. Hij gaat uit van een actieve opstelling 
van de deelnemers en van rationele keuzen van iedere deelnemer. Hij plaatst de col-
lectieve acties binnen het raamwerk van de staat, waarin actiegroepen, al of niet ver-
bonden in coalities, met en tegen elkaar strijden om de macht. Hij werkt het begrip 
collectieve actie verder uit in de onderdelen belang, organisatie, mobilisering, gele-
genheid en de eigenlijke collectieve actie die verschillende vormen kan aannemen, 
zoals het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift of een demonstratie. 
In deze uitwerking komen de collectivistische en materialistische grondslagen van 
de theorie naar voren. Het gaat daarbij alleen om het collectief en niet om het indi-
vidueel belang. Het belang staat in zijn theorie voornamelijk voor materieel belang, 
dat voor een groot gedeelte is af te leiden uit de sociaal-economische positie van de 
actievoerders. Hij gaat ervan uit dat de deelnemers van een actiegroep steeds een rati-
onele keuze maken op grond van een afweging van kosten en baten. Organisatie ziet 
hij als een proces van toenemende sociale samenhang. Mobilisering is volgens hem 
een proces waarbij een groep een groeiende collectieve zeggenschap krijgt over hulp-
bronnen voor het voeren van een collectieve actie. Onder hulpbronnen verstaat hij 
alleen goederen met een zekere waarde in het economisch verkeer, kortom materi-
ele hulpbronnen. Het al of niet grijpen van de gelegenheid om in actie te komen laat 
hij eveneens afhangen van een afweging van kosten en baten voor de deelnemers van 
de actiegroep. Bij de uitvoering van de eigenlijke collectieve acties betrekt hij slechts 
zijdelings de zwijgende meerderheid die aan geen enkele actie deelneemt. Tilly heeft 
in zijn theorie van de collectieve actie weinig oog voor immateriële belangen, zoals 
de levensbeschouwelijke en ideologische drijfveren van de deelnemers aan collectie-
ve acties. Ondanks deze beperkingen is deze theorie in veel opzichten bruikbaar ge-
bleken. Bij het onderzoek naar de acties van de Patriotten en Prinsgezinden in Leiden 
zijn een aantal aspecten aan het licht gekomen die zonder zijn theorie in de schaduw 
zouden zijn gebleven.

De collectieve acties van Patriotten en Prinsgezinden in Leiden hebben zich niet in 
een geïsoleerde omgeving afgespeeld. De Republiek, de provincie Holland en de stad 
Leiden bevonden zich in de achttiende eeuw in een periode van gestage economische 
neergang. Leiden als internationaal centrum van textielnijverheid werd nog eens ex-
tra hard getroffen door steeds sterkere concurrentie vanuit het buitenland en toene-
mend protectionisme. Als regionaal centrum kon de stad zich redelijk handhaven. 
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Deze economische ontwikkelingen hadden ook een grote weerslag op de bevolking 
die gaandeweg terugliep tot ongeveer de helft in aantal. Er is van alles geprobeerd om 
de neergang van de stedelijke economie tegen te gaan. De textielfabrikeurs trachtten 
de kostprijs van hun producten omlaag te brengen door een gedeelte van de produc-
tie naar gebieden met lage lonen over te brengen en over te gaan tot het fabriceren 
van grovere en goedkopere soorten wollen stoffen. Dit vergrootte op langere termijn 
echter alleen maar de problemen. Initiatieven om over te stappen op andere takken 
van nijverheid, zoals raffinaderijen, branderijen en drukkerijen hadden slechts een 
bescheiden resultaat en leverden weinig werkgelegenheid op. Er zijn allerlei plannen 
voor economisch herstel aangedragen, zowel van prinsgezinde als van patriotse zijde, 
maar deze beantwoordden niet aan de harde werkelijkheid van het voortschrijdend 
economisch verval en kwamen daarom niet verder dan het geduldige papier waar-
op zij waren ontvouwd. De voornaamste gemeenschappelijke economische belangen 
van de textielfabrikeurs waren de bescherming tegen buitenlandse concurrentie en 
opening en verruiming van afzetmarkten. De fabrikeurs, die al in neringen waren ge-
organiseerd, vormden de eerste ‘proto-patriotse’ actiegroep in Leiden. De onafhanke-
lijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika en de daarna uitgebroken 
Vierde Engelse Oorlog waren redenen om ‘en corps’ bij de overheid verzoekschriften 
in te dienen, waarin zij verzochten om bescherming van hun binnenlandse markt en 
om diplomatieke erkenning van de nieuwe staat als grondslag voor het aangaan van 
handelsbetrekkingen die hun buitenlandse markt konden uitbreiden.

Actiegroepen richten zich meestal tegen gevestigde personen en instellingen. De 
hoogste stedelijke instellingen in Leiden dateerden al uit de Middeleeuwen. In de 
loop van de tijd was er wel het een en ander aan deze instellingen veranderd, maar 
in hoofdlijnen waren deze, evenals in de andere steden van de Republiek, gelijk ge-
bleven. De schout, de schepenen, de burgemeesters en de Vroedschap hadden het 
bestuur, de regelgeving en de rechtspraak in handen. Gezamenlijk vormden zij het 
stadsbestuur, waarin geen duidelijke scheiding der machten bestond. De Vroed-
schap bestond uit veertig leden, die zichzelf aanvulden door coöptatie. De leden van 
de Vroedschap kozen uit hun midden de schout, de schepenen en de burgemeesters, 
zij het dat voor de schout en de schepenen een lijst met aanbevolen personen naar de 
stadhouder moest worden gestuurd, die vervolgens diegenen benoemde die boven-
aan stonden. In stadhouderloze tijdperken berustte deze bevoegdheid bij de Staten 
van Holland. De Krijgsraad van de Schutterij, samengesteld uit een burgemeester en 
de kapiteins van de acht schuttersvendels en hun acht plaatsvervangers, was de be-
langrijkste instelling onder de Vroedschap. Deze bestuursvorm werkte het ontstaan 
van een regentenoligarchie in de hand. Dit proces werd nog versterkt door afspraken 
tussen de verschillende regentenfamilies over de vervulling van vacatures. De Vroed-
schap vormde het middelpunt van het stedelijke politieke bestel en hierop waren de 
meeste collectieve acties van de verschillende partijen dan ook gericht. De leden van 
de rijke bovenlaag van de stedelijke samenleving, die in veel gevallen van hun vermo-
gen leefden, konden informeel invloed op het bestuur uitoefenen, wanneer zij iets 
gedaan wilden krijgen. De middengroepen, waarvan de leden als zelfstandigen voor 
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hun geld moesten werken, konden alleen invloed uitoefenen door het indienen van 
verzoekschriften. De onderste lagen, die in loondienst waren en vaak voor materiële 
ondersteuning moesten aankloppen bij sociale instellingen of particulieren, hadden, 
gezien hun sociale status, geen invloed. Alleen in tijden van politieke crisis ontpopte 
de Schutterij zich als politieke spreekbuis van de middengroepen. De onderste lagen 
van de stedelijke samenleving speelden in zo’n situatie een politieke rol door hun 
deelneming aan rellen en oproeren. In de periode van de conflicten tussen Patriot-
ten en Prinsgezinden probeerden beide partijen de middengroepen te mobiliseren 
en tot collectieve acties te bewegen, voornamelijk in de vorm van verzoekschriften, 
om daardoor invloed uit te oefenen op het stadsbestuur. Beide partijen poogden de 
Schutterij in hun macht te krijgen en te gebruiken voor hun doeleinden.

Onder de sociale organisaties die in Leiden functioneerden, waren de kerkelijke or-
ganisaties de voornaamste. Bijna driekwart van de inwoners behoorden tot de heer-
sende kerk, ruim een vijfde deel tot de katholieke of oud-katholieke kerk en de rest 
was verdeeld over de overige protestantse kerken en de Joodse gemeente. De leden 
van de heersende kerk kwamen samen in openbare kerkgebouwen, de leden van de 
andere gedoogde gemeenten in schuilkerken, die van de openbare weg af niet her-
kenbaar mochten zijn. De heersende kerk werkte nauw samen met de stedelijke 
overheid, vooral op het gebied van de armenzorg. In de loop van de achttiende eeuw 
waren armenzorg, wees- en bejaardenhuizen en religieus onderwijs aan de andere 
kerkgenootschappen onder beperkende bepalingen en mondjesmaat toegestaan. De 
Patriotten met hun vrijheidsidealen hadden een zekere aantrekkingskracht op de le-
den van de achtergestelde religieuze groeperingen. Doopsgezinden, Remonstranten 
en in mindere mate Lutheranen waren onder hen oververtegenwoordigd. Het aantal 
vrijmetselaren onder de Leidse Patriotten was gering en van enige invloed van hun 
kant is niets gebleken.

De belangrijkste organisaties op economisch gebied waren de gilden en neringen 
die onder streng toezicht van de stedelijke overheid stonden. Deze strikte controle, 
de grote verscheidenheid aan gilden met elk hun eigen belangen en de ongelijksoor-
tigheid van de leden van de neringen maakten mobilisering nagenoeg onmogelijk. 
In de conflicten tussen Patriotten en Prinsgezinden hebben deze organisaties dan 
ook nauwelijks een rol gespeeld. Alleen de gezamenlijke neringen zijn in het aller-
eerste begin in actie gekomen.

De Leidse Schutterij was de enige weerbaarheidsorganisatie in de stad, totdat de Pa-
triotten hun eigen weerbaarheidsorganisaties oprichtten. Door samengaan met het 
vrijkorps en toevoeging van twee extra eenheden patriotse schutters brachten de Pa-
triotten de Schutterij onder hun controle. Vrijwillige organisaties, waarvan het lid-
maatschap niet door geboorte, beroep of woonplaats verplicht was, boden de meeste 
mogelijkheden tot mobilisering en vervolgens tot het voeren van collectieve acties. 
Patriotten en Prinsgezinden hebben hiervan gebruik gemaakt door het oprichten 
van eigen vrijwillige organisaties. De Patriotten hadden hun vrijkorpsen en burger-
sociëteiten, de Prinsgezinden hun Oranjesociëteiten. Na de Pruisische inval boden 
de leesgezelschappen een schuilplaats voor patriotse politieke activiteiten.
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De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de daarop volgende Vierde Engelse 
Oorlog verschaften de Leidse Patriotten vanaf eind 1780 een gunstige gelegenheid 
tot het voeren van acties door middel van verzoekschriften. Twee groepen onder hen 
vonden elkaar, de textielondernemers die verwachtten hun afzetmarkten te kunnen 
vergroten en de idealisten die hoopten op verwezenlijking van hun vrijheidsidealen. 
De textielondernemers kwamen als eerste groep in actie. Zij mobiliseerden binnen 
het kader van hun reeds bestaande organisaties. De gezamenlijke bestuurders van de 
neringen dienden in het voorjaar van 1781 bij de Vroedschap een verzoekschrift in 
om een voorstel in de Staten van Holland voor een invoerverbod voor textiel en ande-
re producten uit Groot-Brittannië te ondersteunen. De gezant van de Verenigde Sta-
ten, John Adams, die al sinds de zomer van 1780 in de Republiek verbleef, spande zich 
in om in Amsterdam geldleningen en in Den Haag diplomatieke erkenning voor de 
nieuwe staat te verkrijgen. Hij werkte in Leiden samen met Johan Luzac, uitgever van 
een krant van internationale faam, de Gazette de Leyde, om informatie uit Amerika zon-
der Britse tussenkomst te verspreiden. Ook stelden zij samen verzoekschriften op om 
de Staten van de afzonderlijke provinciën en de Staten-Generaal van de Republiek te 
bewegen de nieuwe staat te erkennen. 

Het voortduren van de oorlog legde de overzeese handel stil en was aanleiding tot 
nieuwe acties. De verzoekschriften van de Leidse textielfabrikeurs, geïnspireerd door 
Adams en opgesteld door Luzac, die zij in het voorjaar van 1782 indienden bij de 
Vroedschap, de Staten van Holland en de Staten-Generaal, hielden een pleidooi voor 
de diplomatieke erkenning van de Verenigde Staten en het sluiten van een handels-
verdrag in. Deze verzoeken, gesteund door soortgelijke verzoekschriften uit andere 
steden, leidden uiteindelijk tot resultaat. De twee hierop volgende verzoekschriften 
werden door een ruimere kring dan de textielondernemers ondertekend. Het ‘dan-
kadres’ ter ondersteuning van de houding van het stadsbestuur betreffende het af-
leggen van verantwoording over het gevoerde beleid door de stadhouder inzake de 
marine, leverde het grootste aantal ondertekenaren op. De vorm van deze acties was 
traditioneel, zij het dat er twee nieuwe elementen in waren verwerkt. Enerzijds richt-
ten de verzoekschriften zich niet alleen meer tot het stadsbestuur, maar ook recht-
streeks tot de Staten van Holland en de Staten-Generaal. Anderzijds verschoof de in-
houd van de verzoekschriften van de buitenlandse naar de binnenlandse politiek.

De stagnatie van de buitenlandse handel en de versterking van het garnizoen leid-
den ondertussen tot sociale en politieke spanningen in de stad. Deze kwamen tot 
uiting bij de viering van de verjaardag van de stadhouder die uitliep op ongeregeld-
heden. De Patriotten in het stadsbestuur richtten hun kritiek op de bevoorrechte 
positie van de militairen. In hun visie waren deze huursoldaten bovendien een mid-
del tot onderdrukking. Hun streven was deze huurlingen te vervangen door gewa-
pende vrije burgers, zoals dat ook in de Verenigde Staten was gebeurd en door Van 
der Capellen in Aan het Volk van Nederland was gepropageerd. Hierin kregen de Patriot-
ten gedeeltelijk hun zin en een regiment Zwitsers verliet de stad. De Patriotten or-
ganiseerden zich in de eerste maanden van 1783, zoals elders in de Republiek, in een 
patriots vrijkorps, dat het geweldsmonopolie van de Schutterij en de Binnenwacht 
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zou doorbreken. De oprichters, waaronder een aantal vooraanstaande doopsgezin-
den, dienden bij het stadsbestuur een verzoekschrift in, vergezeld van een plan en 
een memorie, om een vrijkorps te mogen oprichten. Slechts een kleine groep Patri-
otten ondertekende het verzoekschrift. De indiening van deze stukken veroorzaak-
te veel opschudding, vooral in de gelederen van de Schutterij. De oprichters van het 
vrijkorps, met als beoogde voorzitter een zoon van een invloedrijk oud-burgemees-
ter, genoten bescherming vanuit regentenkringen. Zij probeerden de gevoeligheden 
van de schutters zoveel mogelijk te ontzien, maar een groot gedeelte van hen kwam 
toch in actie om de oprichting te verhinderen. De groeiende onvrede onder de schut-
ters leidde tot de opstelling en massale ondertekening van acht gelijkluidende ver-
zoekschriften om de oprichting van een vrijkorps niet toe te staan. Er zouden nog 
meer handtekeningen onder de verzoekschriften geplaatst zijn, als niet drie patriotse 
leden van de Vroedschap hadden ingegrepen om de ondertekening te verhinderen, 
waarbij zij inbreuk maakten op het ongeschreven recht van petitie. Deze collectieve 
acties van de schutters hadden geen resultaat. De Vroedschap keurde de oprichting 
van een patriots vrijkorps goed. De Schutterij mocht als compromis een eigen exer-
citiegezelschap oprichten. Bij de Patriotten gingen ideële belangen de plaats inne-
men van economische. De mobilisering van de Patriotten kreeg een militair aspect en 
ging over in mobilisatie. Vervolgens ondernam Prins Willem v een tegenactie om het 
stadsbestuur via de hem toekomende keuze van de schepenen te beïnvloeden, waar-
mee hij de afspraken tussen de regentenfamilies over de te vervullen vacatures door-
kruiste en uiteindelijk geen enkel resultaat boekte.

Het samenvoegen van de twee genootschappen voor de wapenhandel die in Lei-
den waren ontstaan, lag voor de hand en kreeg in het voorjaar van 1784 zijn beslag. 
Hierdoor kwam het exercitiegezelschap van de Schutterij onder patriotse zeggen-
schap. Het bleek voor de Patriotten veel moeilijker om de gehele Schutterij, waar-
van de bewapening net was gemoderniseerd, onder controle te krijgen. De Patriot-
ten probeerden eerst de kapiteins van de schuttersvendels aan hun kant te krijgen, 
maar zij slaagden hierin slechts gedeeltelijk. De spanningen in de stad ontlaadden 
zich in een oproer in juni 1784. De Prinsgezinden bekenden openlijk kleur, tooiden 
zich met oranje versierselen en dwongen anderen om dit ook te doen. Andere acties 
waren vooral tegen individuele leden van het vrijkorps gericht. Bij hen werden rui-
ten ingegooid en ternauwernood kon worden voorkomen, dat hun huizen en bedrij-
ven werden geplunderd. De patriotse studenten traden voor het eerst als groep naar 
buiten en zorgden ervoor dat de wekelijkse wapenoefening van het vrijkorps op een 
veld buiten de stad zonder incidenten verliep. De stedelijke overheid vaardigde wet-
gevende maatregelen uit, die sommige bedreigde burgers niet ver genoeg gingen, 
waarop nog scherpere maatregelen werden genomen. De Schutterij bleek niet hele-
maal betrouwbaar. Het stadsbestuur riep daarom de hulp van de Staten van Holland 
in met het verzoek militairen te sturen. Deze konden zonder slag of stoot de stad 
binnentrekken en het oproer bedwingen. Het stadsbestuur gelastte de predikanten 
en armbestuurders de goegemeente tot kalmte te manen. De bedeelden onder hen 
wachtte intrekking van hun ondersteuning, indien zij zich hier niet aan hielden. De 
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stedelijke gezagdragers werden verrast door de snelle mobilisering van de Prinsge-
zinden om tot een nieuwere vorm van collectieve actie, het openlijk dragen van oran-
je versierselen, over te gaan en vermoedden daarachter een hechte organisatie. De 
processen tegen de negen inwoners die waren opgepakt, lieten slechts een geringe 
aanzet tot organisatie zien. Hierbij waren geen regenten of andere belangrijke perso-
nen betrokken, met uitzondering van één kapitein van de Schutterij. De Patriotten 
zagen na het onderdrukte oproer hun kans schoon om het vrijkorps met de Schut-
terij te laten samengaan. Op die manier kregen zij de Schutterij onder hun contro-
le. Hierbij hielden zij hun organisatie binnen de Schutterij in stand en spanden zij 
zich in om zoveel mogelijk schutters naar hun kant over te halen. Hun streven had 
weinig succes. Deze patriotse acties leidden tot verdere onrust en verdeeldheid bin-
nen de Schutterij. Het is de Patriotten ook daarna niet gelukt de Schutterij volledig 
in hun macht te krijgen.

De samenwerking tussen de patriotse studenten bij het verlenen van hulp om het 
oproer te bedwingen, leidde in de herfst van 1784 tot de oprichting van een studen-
tenvrijkorps met een besloten karakter, waarin een minderheid van het totale aantal 
studenten was verenigd. De demonstraties van Oranjegezindheid en het oproer in 
de zomer van datzelfde jaar lieten duidelijk zien, dat de prinsgezinde inwoners van 
Leiden de Patriotten in aantal ver overtroffen. De Patriotten probeerden aanvanke-
lijk meer medestanders te vinden, maar slaagden daar nauwelijks in. De uitgave van 
patriots geïnspireerde lectuur in de vorm van goedkope weekbladen was geen suc-
ces en werd mede door het faillissement van de uitgever al na anderhalf jaar gestaakt. 
Aangespoord door de landelijke vergaderingen van afgevaardigden van vrijkorpsen 
in Utrecht, stelden de Patriotten ook in Leiden een verzoekschrift aan de Staten van 
Holland op, waarin het functioneren van de stadhouder ter discussie werd gesteld. 
Zij deden het voorkomen alsof zij met dit verzoekschrift de stem van de gehele Leid-
se burgerij vertolkten. De vernieuwingen in vorm en inhoud ervan sloten aan bij de 
daarvoor ingediende verzoekschriften. Over deze inhoud en het mislukken van de 
handtekeningenactie, mede door ingrijpen van het stadsbestuur, ontstonden zowel 
binnen als buiten het vrijkorps zoveel problemen, dat deze organisatie in een ern-
stige crisis geraakte. Uit de discussies in de Vroedschap bleek, dat een gedeelte van 
de leden van dit college die eerst het vrijkorps hadden gesteund, daar nu vanaf zag. 
Drie leden van het bestuur van het vrijkorps legden hun functie neer. De Patriotten 
zetten door en slaagden erin de Schutterij voorlopig van prinsgezinde elementen 
te zuiveren. Het binnenmarcheren van prinsgezinde troepen in Amersfoort gaf de 
Patriotten, in de terminologie van Tilly, een nieuwe gunstige gelegenheid voor een 
verzoekschrift aan de Staten van Holland dat ruim anderhalf maal zoveel handte-
keningen verkreeg dan het vorige. Hierover ontstonden opnieuw discussies binnen 
de Vroedschap. Deze onenigheid lekte uit en een gedeelte van die discussies werd in 
een patriotse krant gepubliceerd. Een voorstel tot geheimhouding van de beraadsla-
gingen in de Vroedschap leidde tot nieuwe democratisch-patriotse verzoekschrif-
ten. De Patriotten behaalden hiermee een bescheiden succes, het voorstel werd ver-
worpen.
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De Patriotten kregen ondertussen een steeds grotere greep op de leiding van de 
Schutterij. De Krijgsraad was geheel in patriotse handen gekomen en deze keurde de 
vorming van een vergadering van onderofficieren en een vergadering van kwartier-
meesters goed. Deze laatstgenoemde vergadering vond het nodig om de deelnemers 
wegwijs te maken in de politieke theorieën die de democratische Patriotten aanhin-
gen. Bij nader inzien bleek de praktijk sterker dan de leer. Dit kwam naar voren bij 
een door democratisch-patriotse schutters gevoerde collectieve actie om de zittende 
leden van de Vroedschap te verzoeken de kolonel van de Schutterij tot lid van dat col-
lege te verkiezen. Enkele patriotse kopstukken moesten eraan te pas komen om deze 
actie af te blazen. Een poging om een lid van de Vroedschap wegens disfunctioneren 
uit dit college te laten zetten, liep op niets uit. Uit beide gevallen bleek, dat de leiding 
van de democratische Patriotten de samenwerking met hun aristocratische ‘bondge-
noten’ niet op het spel wilde zetten door met hun politieke aspiraties de onderlinge 
afspraken te doorkruisen over de vervulling van vacatures die tussen de heersende re-
gentenfamilies waren gemaakt. Zij hadden ongetwijfeld de slechte ervaringen voor 
ogen die Prins Willem v daarbij had ondervonden. De democratische Patriotten kon-
den nog steeds niet rekenen op een meerderheid in de Leidse Vroedschap. In de kwes-
tie bijvoorbeeld van het verzoekschrift om de door Holland betaalde troepen niet te-
gen de burgerij van Utrecht en Wijk bij Duurstede in te zetten, boekten zij weliswaar 
succes, maar in de kwestie over het al of niet verliezen van het poorterschap wegens 
te lange afwezigheid uit de stad door een kapitein van de Schutterij bleef succes uit. 
Bovendien bleek dat de Patriotten geen hecht blok vormden. Het vrijkorps had maar 
een beperkte aantrekkingskracht. De Leidse Patriotten richtten naast deze weerbaar-
heidsorganisatie twee burgersociëteiten op, waarvan er een, zoals andere besloten 
gezelschappen, een kamer in een herberg huurde. De andere patriotse sociëteit be-
schikte over een eigen gebouw, aangekocht door kapitaalkrachtige leden. Deze nieu-
we opzet vond onder hen veel bijval en de sociëteit ontwikkelde zich tot hun be-
langrijkste actiecentrum. De handtekeningacties voor de verzoekschriften kostten 
iedere keer weer veel moeite en de kans op welslagen was onzeker. De Leidse Patri-
otten machtigden daarom in de herfst van 1786 negentien zogenoemde geconstitu-
eerden om namens ruim zevenhonderd constituanten verzoekschriften te onderte-
kenen. Deze constructie maakte het voeren van acties voor hen veel gemakkelijker.

De verzoekschriften die de Leidse Patriotten door bemiddeling van geconstitueer-
den indienden, werden niet zonder meer door de autoriteiten aanvaard. De Prins-
gezinden zaaiden twijfel over de identiteit van de constituanten, die zonder een 
nauwkeurige stedelijke bevolkingsboekhouding niet goed was vast te stellen. Over 
de identificatie van de constituanten ontstond een hooglopend conflict tussen het 
stadsbestuur en de Geconstitueerden die zich steeds meer als één college opstel-
den. Na het indienen van het eerste verzoekschrift van de Geconstitueerden vroeg 
het stadsbestuur naar hun gezamenlijke volmacht, waarop zij een copie daarvan met 
de handtekeningen van de volmachtgevers overlegden. De Vroedschap besloot het 
vraagstuk van de identificatie van de volmachtgevers op te lossen door voortaan voor 
een geldige handtekening de vermelding van het beroep, de leeftijd en de woon-
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plaats van de ondertekenaar te verlangen. Na goedkeuring van deze vereisten door de 
Vroedschap kwamen achteraf vijf patriotse leden, die eerst hun goedkeuring hadden 
verleend, met bezwaren, omdat tevens was bepaald, dat de volmachtverlening aan 
de Geconstitueerden steeds alleen voor een bepaald verzoekschrift geldig was. Dit 
vereiste sloot een onbeperkte volmacht uit en ondermijnde daardoor de juridische 
grondslag van de Geconstitueerden. Hierdoor ontstond een conflict tussen de leden 
van de Vroedschap en het college van Geconstitueerden, dat zich steeds meer als al-
ternatieve vertegenwoordiging van de stadsbevolking presenteerde. Het politieke 
bestel in Leiden viel daarop eind 1786 uiteen en er ontstond een dubbelheerschappij. 
De Geconstitueerden, allen democratische Patriotten, zetten door gemeenschappe-
lijke acties van hun aanhangers onder de leden van de Vroedschap, alle leden van de 
Krijgsraad, de meeste onderofficieren en de grote meerderheid van de kwartiermees-
ters de Vroedschap onder zware druk om de vereisten voor de volmachtverlening in 
te trekken. Zij mobiliseerden hun aanhangers om buiten de vroedschapskamer in 
het stadhuis de uitkomst van de beraadslagingen af te wachten. Na twee lange da-
gen van vergaderingen, onder druk van geüniformeerd machtsvertoon van de Schut-
terij, gaf de Vroedschap op 20 maart 1787 toe en schortte het eerder genomen besluit 
op. Een voorstel van Pieter Vreede om Veertigraad en Vroedschap weer te scheiden 
en een hernieuwde, ‘neogotische’, Veertigraad te laten fungeren als een ‘college van 
gemeenslieden’ tegenover de Vroedschap, werd door deze ontknoping achterhaald.

De machtsgreep van de democratische Patriotten in Leiden en andere steden in 
Holland en de ontneming van verschillende functies aan de stadhouder door de Sta-
ten van Holland, verontrustte de Prinsgezinden in hoge mate. Zij, op hun beurt, be-
gonnen zich te organiseren en te mobiliseren en volgden daarbij het patriotse pa-
troon. Dit hield in het vormen van vrijkorpsen, het stichten van burgersociëteiten en 
het indienen van verzoekschriften. Voor de oprichting van Oranjevrijkorpsen kre-
gen zij geen gelegenheid meer. Een actie van enkele prinsgezinde officieren van de 
Schutterij was eveneens kansloos. De oprichting van een Oranjesociëteit in Leiden als 
onderdeel van een stelsel van sociëteiten met coördinatie vanuit Den Haag daarente-
gen werd een groot succes. De afzonderlijke Oranjesociëteit van de studenten vond 
eveneens veel bijval. Vanuit deze sociëteiten voerden de Prinsgezinden actie om Prins 
Willem v in al zijn functies te herstellen. Meer dan duizend inwoners van Leiden 
zetten hun handtekening onder een verzoekschrift aan de Staten van Holland om 
dit te bewerkstellingen. Vernieuwingen bij deze actie waren de voorgedrukte tekst 
van het verzoekschrift en de vele plaatsen waar het verzoekschrift kon worden ge-
tekend. De Patriotten poogden het ondertekenen te beletten en door publicatie van 
de namen van de ondertekenaren verdeeldheid te zaaien. Dit laatste leidde tot een 
verdieping van de kloof tussen beide partijen binnen de Schutterij. De greep van de 
Patriotten op het stadsbestuur bleek niet volledig. De Geconstitueerden stuurden 
weliswaar de Vroedschap en de afgevaardigden naar de Staten van Holland aan, maar 
hun stemgedrag bleef onzeker. De Leidse Vroedschap en de afvaardiging in de Staten 
van Holland stemden wel in met de schorsing van de stadhouder. De Patriotten kre-
gen ook van het stadsbestuur gedaan, dat de Schutterij werd gezuiverd van prinsge-

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   332 25-03-14   10:21



16 conclusie 333

zinde schutters die hun handtekening onder het verzoekschrift hadden gezet en dat 
de Oranjesociëteiten werden gesloten. Deze acties van de Patriotten konden niet ver-
bloemen, dat het hun steeds meer aan steun ontbrak. Een groot gedeelte van de ste-
delijke bevolking bleef afkerig en toonde zich soms openlijk vijandig.

Het militaire ingrijpen van Pruisen betekende ook voor Leiden een politieke om-
wenteling. Dit ingrijpen maakte een einde aan de dubbelheerschappij in de Repu-
bliek, die het land ook territoriaal had verdeeld. Na de afkondiging van het herstel 
van Prins Willem v in al zijn functies was de eerste zorg van het stadsbestuur het 
handhaven van de openbare orde, het verhinderen van wraakacties op de achterge-
bleven Patriotten en het buiten de stad houden van rondtrekkende militairen. In de 
eerste dagen waren de schutters en een aantal leden van het vrijkorps, allen onder 
patriotse leiding, daarvoor onmisbaar. Zodra de eerste prinsgezinde troepen in de 
stad waren gelegerd, begonnen zij deze taken over te nemen. De Patriotten ontbon-
den hun eigen organisaties en het stadsbestuur vernietigde alle besluiten die daar-
over waren genomen. Vanaf 1 oktober 1787 begon de zuivering van de Schutterij. De 
patriotse leden van de Krijgsraad en andere leidinggevenden werden vervangen. Op 
verzoek van Prinses Wilhelmina werd een lid van de Vroedschap ontslagen. Hier-
mee leken de politieke zaken in Leiden te zijn afgedaan. Het stadsbestuur meende 
te mogen blijven zitten, maar verkeek zich op de zuiveringen die in Den Haag wer-
den voorbereid. Op grond van de onbeperkte volmacht die door de Staten van Hol-
land aan Prins Willem v was verleend, gaf hij twee commissarissen opdracht om ook 
in Leiden de leden van het stadsbestuur te vervangen. Na weigering van de leden om 
vrijwillig ontslag te nemen en hardnekkige tegenwerking om opgevraagde stukken 
te overleggen, grepen de commissarissen hard in. Op 5 februari 1788 kwamen zij per-
soonlijk naar Leiden en ontsloegen het gehele stadsbestuur. Zesentwintig politiek 
betrouwbaar geachte leden werden herbenoemd als lid van de Vroedschap. Nieuwe 
prinsgezinde leden, voor een gedeelte van elders afkomstig, namen de veertien leeg-
gekomen zetels in. Dit (contra)revolutionaire resultaat stemde de Prinsgezinden niet 
geheel tevreden en er volgden ook zuiveringen in kerkenraden, besturen van sociale 
instellingen en gildebesturen. Alle bestuurders, ambtenaren, voorgangers en nieu-
we poorters dienden een nieuwe eed op het erfstadhouderschap af te leggen. Na de 
zuiveringen stond het stadsbestuur nog enige tijd onder toezicht van de commis-
sarissen in Den Haag. Ondanks de strenge verbodsbepalingen zijn er in Leiden toch 
wraakacties geweest waarbij Patriotten en hun eigendommen het moesten ontgel-
den. Dit soort spontane acties is niet onder de theorie van de collectieve actie te bren-
gen, omdat enkele wezenlijke kenmerken daarvan ontbreken.

De stedelijke overheid trad tegen deze spontane acties niet of nauwelijks op. Veel 
Leidse Patriotten sloegen op de vlucht en emigreerden naar het buitenland. De vage 
bepalingen van de amnestieverlening en de vele uitzonderingen daarop nodigden 
niet uit om naar Leiden terug te keren. Bovendien voerde de Krijgsraad, met goed-
keuring van de commissarissen in Den Haag, voor de ontslagen patriotse schutters 
een heffing voor niet verrichte schuttersdiensten in, het zogenoemde wachtgeld. De 
Patriotten konden hiertegen geen collectieve actie voeren, omdat hun organisaties 
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waren verboden. Zij dienden daarom individuele verzoekschriften bij de Vroedschap 
in, aangezien zij bij de Krijgsraad geen gehoor kregen. Dit leidde tot een conflict 
tussen het stadsbestuur en de Krijgsraad, die het wachtgeld wilde blijven innen. De 
Krijgsraad legde deze kwestie voor aan de autoriteiten in Den Haag en kreeg gelijk, 
zodat de inning kon doorgaan. Na de grote veranderingen in de samenstelling van 
de Vroedschap werden de door overlijden of anderszins vrijgekomen zetels voort-
aan door prinsgezinde leden ingenomen. Deze nieuwe leden van de Vroedschap had-
den geen familiebanden met het Leidse patriciaat en zij slaagden er ook niet in die 
te verkrijgen, zodat er een tweedeling tussen oude en nieuwe leden bleef bestaan. De 
Prinsgezinden grepen onder andere het betrekken van de wacht door nieuwe officie-
ren van de Schutterij aan om steeds weer te laten zien met hoeveel zij waren. Daarbij 
kwam het nog al eens tot ongeregeldheden. Het bezoek van de stadhouder en zijn fa-
milie aan Leiden op 4 oktober 1788 was voor de Prinsgezinden een hoogtepunt. Bin-
nen de Vroedschap bleven de conflicten, voornamelijk om de verdeling van de amb-
ten, tussen de herbenoemde en nieuwe leden voortwoekeren. Uiteindelijk namen 
acht leden ontslag en hun vroeger zo begeerde zetels bleven onbezet. Deze nieuwe 
ontwikkeling is niet los te zien van de internationale situatie van de Republiek, waar-
van het zuidelijke gedeelte in het najaar van 1794 door de Franse revolutionaire legers 
blijvend werd bezet. De Patriotten organiseerden zich, ook in Leiden, onder de dek-
mantel van leesgezelschappen en bereidden een nieuwe omwenteling voor. Enkele 
dagen voorafgaand aan het binnentrekken van de Franse troepen in de stad eisten en 
verkregen zij van het stadsbestuur het ontslag van de Krijgsraad, de ontwapening van 
de prinsgezinde schutters en de teruggave van de wapens die de ontslagen schutters 
in 1787 hadden moeten inleveren. De volgende dag zetten zij de overgebleven leden 
van de Vroedschap af en vormden een nieuw bestuur, de provisionele raad. In de ter-
minologie van Tilly verving de ene groep machthebbers de andere. De Leidse Patriot-
ten behaalden hiermee hun volledige revolutionaire resultaat.

De gebeurtenissen in Leiden stonden, zoals keer op keer is gebleken, niet op zichzelf. 
Overal in de Republiek stonden Patriotten en Prinsgezinden tegenover elkaar. Twee 
steden vallen hierbij op, Haarlem en Utrecht. De Patriotten kwamen daar met hun 
streven naar democratisering verder dan in Leiden en andere steden. Om die reden 
zijn deze twee steden gekozen als vergelijking met de Leidse situatie. De ontwikke-
lingen in Haarlem en Utrecht laten zien tot hoever de Patriotten met het democrati-
seringsproces waren gevorderd en hoe de reactie van de Prinsgezinden daarop is ge-
weest. Haarlem was een wat kleinere stad dan Leiden. Beide steden hadden in de loop 
van de achttiende eeuw te kampen met een sterke teruggang van de textielnijver-
heid.1 De bevolking van Haarlem was net als in Leiden teruggelopen tot ongeveer de 
helft van het aantal inwoners op het hoogtepunt van de economische bloei in de ze-
ventiende eeuw. De godsdienstige verhoudingen lagen er iets anders. Haarlem telde 

1    R. Daalder, ‘Haarlem en de democratische revolutie’, Jaarboek Haerlem (1975), 129-229.
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meer katholieken en doopsgezinden. Velen van de laatstgenoemden behoorden tot 
de economische en intellectuele elite. De Patriotten in Haarlem zijn met hun acties 
verder gekomen dan hun politieke medestanders in Leiden. Het reeds in 1747 opge-
richte exercitiegenootschap, dat lange tijd een slapend bestaan had geleid, vormde 
de kern van het Haarlemse vrijkorps. Het vrijkorps ging in het voorjaar van 1787 met 
de schutterij samen. Tegelijkertijd kregen de schutters het recht om hun onderoffi-
cieren en officieren te kiezen uit een door de krijgsraad opgestelde nominatie. Prins-
gezinde tegenacties vonden in Haarlem weinig instemming. De afvaardiging van 
Haarlem stelde in de Staten van Holland voor om de volksinvloed op het bestuur te 
vergroten. De Staten verwezen dit voorstel naar een commissie en schoven het daar-
mee op de lange baan. Het stadsbestuur stelde vervolgens een concept-reglement op 
waarin de volksinvloed op plaatselijk niveau werd geregeld. Na de aanneming van dit 
reglement en de goedkeuring van de Staten van Holland werden er volgens census-
kiesrecht verkiezingen gehouden voor een college van burger-gecommitteerden. Dit 
college stelde een nominatie op voor de burgemeesters en schepenen die daarna door 
de vroedschap werden gekozen. Spoedig na deze verkiezingen vielen de Pruisische 
troepen de Republiek binnen en kwam er een einde aan dit patriotse revolutionaire 
resultaat. De prinsgezinde reactie was in Haarlem in verhouding krachtiger dan in 
Leiden.2 Het aantal ontslagen leden van de vroedschap was hoger, evenals het aantal 
nieuw benoemde leden dat van elders afkomstig was. Aan het einde van het ‘ancien 
régime’ waren nergens in Holland zoveel zetels in een vroedschap vacant als in ‘Ke-
zenstad’ Haarlem.

In Utrecht was de invloed van de stadhouder en het hof groter dan in Holland op 
grond van de bevoegdheden die waren vastgelegd in het regeringsreglement en een 
daarop gebouwd uitgebreid patronagestelsel.3 Op grond hiervan had de stadhouder 
het recht om ieder jaar te beoordelen of de leden van de vroedschap hun zetel moch-
ten behouden en om nieuwe leden te recommanderen. Het stadsbestuur verzette 
zich in de zomer van 1783 tegen deze inmenging door de eerst de recommandatie af 
te schaffen en vervolgens te besluiten ook tussentijdse vacatures niet meer aan hem 
voor te leggen. Uit de daarop ontstane breuk in de vroedschap bleek dat de prinsge-
zinde leden in de minderheid waren. Het verzet en de reactie van de stadhouder leid-
den tot het opstellen van een concept-reglement waarin onder andere werd voorge-
steld om de leden van de vroedschap voor het leven te benoemen, om de burgers het 
recht te geven om door middel van een getrapt systeem de leden van de vroedschap 
te kiezen en om een college van burgergecommitteerden in te stellen.4 Dit voorstel 
trachtte aan de verlangens van zowel de aristocratische als de democratische Patriot-

2    A.D. de Jonge, ‘Een Haarlemse vroedschap met weinig Haarlemmers. De restauratie in Haarlem van 1788 tot 
1795’, JCBG 40 (1986), 174-233. Aantal leden van de vroedschap: 32 (Leiden: 40), ontslagen 20 (Leiden: 15), nieuw 
benoemde leden van buiten de stad: 11 (Leiden: 10), vacante zetels in 1794: 7 (Leiden: 6).
3    N.C.F. van Sas, ‘Politiek als leerproces. Het patriottisme in Utrecht’, in: Idem, De metamorfose van Nederland. Van 
oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004), 223-253.
4    Publicatie en Concept-Reglement. Concernerende de bestellinge der Stads Regeeringe, het nomineren en eligeren van Raden in de 
Vroedschap, Burgemeesteren en Schepenen, midsgaders de erectie en introductie van een gequalificeerd Collegie van Gecommitteerden uit 
de Burgery (Utrecht 1785).
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ten te voldoen. De Patriotten richtten in 1783 een vrijkorps op en vormden een jaar 
later een college van 24 geconstitueerden die volmacht kregen om namens de vol-
machtgevers op te treden en met de vroedschap te onderhandelen. Een groot suc-
ces was de in 1785 opgerichte patriotse burger-sociëteit. Deze voorbeelden werden 
ook in Leiden nagevolgd. Na een lange politieke strijd waarbij het stadhuis enkele 
malen door een grote hoeveelheid mensen werd omsingeld, slaagden de Patriotten 
er alleen in de stad Utrecht in om in de loop van 1786 stap voor stap het nieuwe re-
geringsreglement in te voeren. Ook in deze stad zijn de Patriotten met democratise-
ring van het stadsbestuur verder gekomen dan hun politieke medestanders in Lei-
den. De Utrechtse en Haarlemse reglementen waren de speerpunten van het streven 
van de Patriotten naar bestuurlijke hervormingen. In september 1787 ontruimden 
de Patriotten de stad Utrecht om terug te vallen op de verdediging van Amsterdam 
tegen de Pruisische troepen. Hiermee gingen hun revolutionaire resultaten verloren. 
De vroegere machthebbers werden in hun functies hersteld. De prinsgezinde reac-
tie in Utrecht was ongemeen hard. Het Hof van Utrecht veroordeelde de leden die in 
de vroedschap waren verkozen en andere patriotse voormannen tot eeuwige verban-
ning uit Utrecht, Holland en Zeeland en tot confiscatie van hun bezittingen.

De acties van de Patriotten in Leiden hebben minder resultaten opgeleverd dan in de 
twee bovengenoemde steden. De Patriotten hebben geen kans gezien om een con-
cept-reglement voor het bestuur van Leiden op te stellen, te laten goedkeuren en 
vervolgens in te voeren. Het College van Geconstitueerden, allen democratische Pa-
triotten, had sinds maart 1787 de Vroedschap onder controle, maar tot een hervor-
ming van het stadsbestuur is het niet gekomen. De Prinsgezinden hebben, nadat 
zij in september 1787 de macht hadden gekregen, evenmin pogingen gedaan om op 
hun beurt het stadsbestuur structureel te hervormen. Slechts een gedeelte van de le-
den van de Vroedschap moest het veld ruimen. Vervanging van de patriotse leden 
door prinsgezinde achtten zij voldoende om hun macht te consolideren. Alle leden 
van de Krijgsraad van de Schutterij die geheel in patriotse handen was gekomen, wer-
den vervangen door Prinsgezinden. Andere bestuurscolleges werden van patriotse 
leden gezuiverd waarbij de overige leden mochten blijven zitten. De Prinsgezinden 
zetten hierna het stadsbestuur op de oude voet voort en handhaafden het systeem 
van coöptatie. De vervanging van de leden van het stadsbestuur die niet al te veel de 
oren naar de Patriotten hadden laten hangen en die na de ‘wetsverzetting’ in 1788 uit 
een oogpunt van continuïteit en gebrek aan prinsgezinde leidinggevende functiona-
rissen waren gehandhaafd, leek slechts een kwestie van tijd. De spontane acties van 
Prinsgezinden rondom de machtswisseling leidden slechts in één enkel geval tot ver-
vanging van een al te ‘besmet’ lid van de Vroedschap en tot het gedwongen ontslag 
van twee luitenant-kapiteins uit de Krijgsraad. Zowel vóór als na de machtswisseling 
in 1787 zijn door Patriotten en Prinsgezinden acties gevoerd. De acties van beide po-
litieke stromingen in de periode 1781-1795 in Leiden zijn hier bezien vanuit de vraag: 
hebben zij bijgedragen tot de democratisering van de stedelijke samenleving of ble-
ven zij staan in de traditie van stedelijke oproeren en onlusten?
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De Patriotten hebben vanaf 1781 als eersten acties ondernomen, in het prille be-
gin vanuit bestaande economische organisaties, de neringen. Aanvankelijk zijn zij in 
twee groepen te verdelen. De ene groep bestond uit fabrikeurs, die vooral hun ma-
teriële belangen op het oog hadden. Hun bekendste vertegenwoordiger was Pieter 
Vreede. De andere groep was meer ideologisch geïnspireerd. Van hen trad de jurist 
en uitgever Johan Luzac op de voorgrond. Beide groepen ondersteunden de onaf-
hankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika en het streven van de 
nieuwe staat naar internationale erkenning, zij het om verschillende redenen. Daar-
naast was er binnen de Vroedschap nog een groepje jonge regenten rondom F.G. 
Blok actief, die de vastgelopen traditionele verhoudingen in beweging probeerden te 
krijgen. Het ging bij hen om meer dan een generatieverschil. Zij zochten bovendien 
steun voor hun streven buiten de Vroedschap. Al deze groepen hadden een gemeen-
schappelijke afkeer van de traditionele pro-Britse buitenlandse politiek van de stad-
houder en het stadhouderlijk hof. De Patriotten deden er alles aan om de beeldvor-
ming over de stadhouder negatief te beïnvloeden. Hun zondebok was Prins Willem 
v. De ongelukkig verlopen Vierde Engelse Oorlog toonde naar hun mening de juist-
heid van hun standpunten aan. Hun acties voldeden aan de kenmerken die de theo-
rie van de collectieve actie vooronderstelt. Hun belangen en hun programma waren 
economisch en ideologisch. De Patriotten grepen hun kansen om de inwoners van 
Leiden te mobiliseren en verzoekschriften te laten ondertekenen. Deze acties waren 
het begin van een grotere betrokkenheid van een ruimere kring inwoners bij de po-
litiek van het stadsbestuur en van pogingen tot beïnvloeding daarvan. Het waren de 
eerste, uiterst bescheiden, aanzetten tot democratisering in de betekenis van het be-
invloeden van de besluitvorming van het stadsbestuur door een bredere laag van de 
bevolking.

De verschillende groepen Patriotten in Leiden richtten in 1783 een vrijkorps op 
met steun van enkele leden van de Vroedschap, zoals in andere steden van de Repu-
bliek. Het vrijkorps was de eerste erkende organisatie van de Patriotten in Leiden 
en ontwikkelde zich tot de spits van hun collectieve acties. De oprichters streefden 
naar een zekere democratisering in de opbouw van het vrijkorps. Het bestuur vorm-
de een afspiegeling van de verschillende geledingen van het korps en de manschap-
pen mochten hun officieren kiezen. De oprichting van het vrijkorps en de acties die 
de leden daarvan voerden, betekenden een verandering van de inhoud van de vorige 
verzoekschriften die in hoofdzaak de buitenlandse handel tot onderwerp hadden. De 
verzoekschriften die van het vrijkorps uitgingen kregen een politieke inhoud. Veel 
fabrikeurs deden daardoor niet langer mee. De acties veroorzaakten ook een breuk in 
de politieke elite. Verschillende leden van de Vroedschap die het vrijkorps in het ver-
zet tegen de stadhouder hadden gesteund, trokken hun steun in toen er andere poli-
tieke zaken op het programma verschenen. Na het overwinnen van deze problemen 
nam de aanhang van de Patriotten weer toe, maar na verloop van tijd kwam die groei 
tot stilstand. Door de fusie tussen vrijkorps en Schutterij kregen de Patriotten de 
laatstgenoemde organisatie in hun greep. Zij gingen echter niet zover om de schut-
ters, zoals in Haarlem, voortaan hun eigen officieren te laten kiezen. Naast het vrij-
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korps dat niet verder in aantal toenam, richtten de Patriotten met succes twee nieuwe 
organisaties op, burgersociëteiten genoemd, die elk een verschillend publiek trok-
ken. De leden van beide sociëteiten waren allen gelijk en niet in welstandsklassen in-
gedeeld. Veel Patriotten waren tegelijkertijd lid van het vrijkorps en de burgersocië-
teit. Alles bij elkaar genomen waren in de jaren 1783 tot de omwenteling in 1787, op 
grond van de overgeleverde lidmaatschapslijsten van deze organisaties en de handte-
keningen onder de verzoekschriften, ruim achthonderd Patriotten in Leiden actief.

De verschillende groepen Prinsgezinden in Leiden zijn moeilijker te traceren. De 
handtekeningen onder door hen ingediende verzoekschriften laten een vrij grote 
aanhang onder de lagere standen zien. Ongeveer één op de twintig aanhangers was 
analfabeet en tekende met een kruisje. De collectieve acties voor de internationale er-
kenning van de Verenigde Staten van Amerika gingen grotendeels langs hen heen. 
Hetzelfde was het geval met de moeilijkheden tussen de Patriotten onderling over de 
verzoekschriften met een politieke inhoud. Binnen de Vroedschap en de Krijgsraad 
waren slechts enkele Prinsgezinden te vinden, die zich niet uitdrukkelijk profileer-
den en ook geen steun daarbuiten zochten. De oprichting van het vrijkorps veran-
derde dit op slag. Een organisatie die zich op hetzelfde terrein als de Schutterij ging 
bewegen, riep een sterke oppositie van de schutters in het leven, die zich in hun hoe-
danigheid van schutter voelden aangetast. De schutters konden de oprichting van 
het vrijkorps niet verhinderen en stonden eveneens machteloos bij de vereniging van 
vrijkorps en Schutterij. Het opgekropte ongenoegen leidde tot de eerste spontane 
prinsgezinde collectieve actie. Het op massale wijze demonstratief dragen van Oranje 
ging gepaard met vernielingen en een enkele keer met plundering. De gebeurtenis-
sen in juni 1784 stonden duidelijk in de traditie van stedelijke oproeren en onlusten. 
Deze acties zijn moeilijk met de theorie van de collectieve actie te verklaren, omdat 
enkele kenmerken lijken te ontbreken. Het programma omvatte slechts het demon-
streren en daarmee het laten zien van het grote aantal Prinsgezinden in de stad. Een 
hechte organisatie stak er niet achter. De mobilisering was ogenschijnlijk spontaan 
en vloeide klaarblijkelijk voort uit een algeheel gevoel van onbehagen. Een gunsti-
ge gelegenheid viel ook niet duidelijk aan te wijzen. Het ontbrak de Prinsgezinden 
vooral aan voormannen die leiding konden geven, konden organiseren en hun be-
langen konden verwoorden. Bij de latere vervolging en berechting van de deelne-
mers aan het oproer hebben de autoriteiten tevergeefs gespeurd naar netwerken en 
leidsmannen.

De voortdurende patriotse acties tegen de persoon van Willem v brachten de Leidse 
Prinsgezinden ertoe om begin 1787 een ‘oprechte vaderlandsche’ Oranjesociëteit op 
te richten. Zulke sociëteiten werden ook in andere steden in de Republiek als tegen-
hanger van de patriotse ‘vaderlandsche’ burgersociëteiten opgericht. De Leidse Oran-
jesociëteit was een succes. Ledenlijsten van hun sociëteit zijn echter niet bewaard ge-
bleven. De namen van de initiatiefnemers en de bestuursleden van deze sociëteit zijn, 
mede om die reden, ook niet meer te achterhalen. De Oranjesociëteit kende, in te-
genstelling tot haar patriotse tegenhangers, een verdeling in drie klassen naar welge-
steldheid van de leden. Deze verdeling vormde een weerspiegeling van de toenmalige 
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stedelijke standenmaatschappij. Al eerder was gepoogd om in Leiden een prinsge-
zind vrijkorps op te richten, maar deze actie was kansloos. De patriotse acties met 
verzoekschriften spoorden de Prinsgezinden aan om eveneens een verzoekschrift bij 
de Staten van Holland in te dienen en dit door zoveel mogelijk inwoners van de pro-
vincie te laten ondertekenen. Hun enige verzoek aan de Staten was om Prins Willem 
v in al zijn functies te herstellen. De acties van de Prinsgezinden in de verschillen-
de steden en dorpen van Holland waren gecoördineerd. Zij waren ook vernieuwend, 
omdat niet alleen acties in de steden werden gevoerd, maar ook op het platteland. 
De verzoekschriften waren eensluidend en voorgedrukt, zodat alleen de plaatsnaam 
behoefde te worden ingevuld. De verzoekschriften werden op verschillende plaatsen 
ter tekening gelegd, zodat het voeren van tegenacties door de Patriotten om onder-
tekening te verhinderen bijna onmogelijk werd gemaakt. In Leiden kon op achttien 
verschillende plaatsen worden getekend en zetten meer dan duizend Prinsgezinden 
hun handtekening onder het verzoekschrift. Uitgedaagd door de Patriotten werden 
de Prinsgezinden genoodzaakt om ook de weg van verdere democratisering op te 
gaan.

In de eerste fase was de belangstelling en de daaruit voortvloeiende activiteit van 
de Patriotten gericht op de ondersteuning van de onafhankelijkheid van de Verenig-
de Staten van Amerika en de erkenning daarvan door de Republiek. Na de interna-
tionale erkenning van deze nieuwe staat was in de tweede fase hun energie gericht 
op de organisatie van hun aanhangers in de vorm van een vrijkorps. In de derde fase 
verschoof hun aandacht naar ideeën over een hervorming van de bestuurlijke inrich-
ting van de stad, de provincie en de Republiek. De Patriotten stelden zich aanvan-
kelijk ten doel, overeenkomstig hun eigen uitspraken, om in het openbaar bestuur 
vroegere regelgeving te herstellen en van later ingeslopen misbruiken te ontdoen. Zij 
grepen hierbij terug op het verleden en ondersteunden de door hen voorgestelde ver-
anderingen met rechtshistorische argumenten. Idealisering van het verleden leidde 
daarnaast tot het gebruik van rechtsfilosofische argumenten. De Patriotten zagen al 
snel, dat het teruggaan naar een geïdealiseerd verleden geen antwoord gaf op eigen-
tijdse politieke problemen. Pieter Vreede gaf dit in zijn verhandeling over de Leidse 
Vroedschap en Veertigraad, geschreven in 1786, met zoveel woorden toe. Het had 
weinig zin meer middeleeuwse stedelijke instellingen nieuw leven in te blazen. Het 
streven van de Patriotten naar verwezenlijking van een volksregering door middel 
van representatie vereiste andere, nieuwe instellingen. De meeste weerstand lever-
den hun ideeën op die een nadere bepaling en vastlegging van de bevoegdheden van 
Prins Willem v als stadhouder, kapitein-generaal en admiraal-generaal op het oog 
hadden. De Patriotten wilden zijn invloed en die van het stadhouderlijk hof zoveel 
mogelijk beperken en hierin vonden zij medestanders onder veel regenten, zowel in 
Leiden als elders in de Republiek. De ideeën van de Prinsgezinden stonden hier lijn-
recht tegenover. Zij hielden vast aan het behoud van de in 1748 ingevoerde en in 1766 
opnieuw bezworen Constitutie van de Republiek, waarbij het erfstadhouderschap 
was vastgelegd in de persoon van Prins Willem v. Aan zijn bevoegdheden waarover 
hij op grond van zijn erfelijke functies beschikte, mocht niet worden getornd. Nadat 
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Prins Willem v in 1787 in al zijn functies was hersteld, lieten de Prinsgezinden dan 
ook nagenoeg alles bij het oude.

De democratische Patriotten in Leiden streefden, evenals hun geestverwanten el-
ders, niet alleen naar een democratisering van hun eigen organisaties, maar ook van 
het stadsbestuur. Zij hadden daarbij geen democratie in de huidige betekenis van het 
woord voor ogen. Hun doel was het openbreken van de heersende oligarchie en een 
verruiming van de kring van personen die bij het bestuur van de stad konden worden 
betrokken. In navolging van de inspanningen van Patriotten in andere steden kwam 
ook in Leiden een college van negentien gevolmachtigden, de Geconstitueerden, tot 
stand die in naam van ruim zevenhonderd Patriotten vanaf het najaar van 1786 ver-
zoekschriften indienden. Hiermee begon de vierde en laatste fase van hun activiteiten. 
De Geconstitueerden in Leiden vertegenwoordigden, evenals in andere steden, alleen 
de Patriotten met democratische ideeën. Dit nieuwe Leidse college van Geconstitueer-
den begon steeds meer als alternatief voor de Vroedschap te functioneren. In een harde 
confrontatie werd met behulp van het patriotse gedeelte van de Schutterij de Vroed-
schap gedwongen het college van Geconstitueerden te erkennen en vervolgens de op-
drachten, al of niet in de vorm van ‘verzoekschriften’, van de Geconstitueerden uit te 
voeren. Helemaal volledig was de controle over de Vroedschap niet, omdat een groot 
gedeelte tot de aristocratische Patriotten behoorde die niet in alle gevallen de aanwij-
zingen van de Geconstitueerden volgden. De democratische Patriotten moesten hun 
aristocratische ‘bondgenoten’ daarom op sommige punten ontzien. Dit werd onder an-
dere duidelijk bij de keuze door middel van coöptatie van een nieuw lid van de Vroed-
schap. De patriotse leidsmannen verhinderden een handtekeningenactie voor zijn be-
noeming onder de schutters. Zij grepen in eigen gelederen in om de aristocratische 
Patriotten niet van zich te vervreemden. Democratisering kende haar grenzen. In Lei-
den kwam het dan ook niet tot de invoering van een democratisch stedelijk bestuurs-
reglement en het houden van verkiezingen, zoals in Haarlem en Utrecht wel gebeurde.

Na de omwenteling in september 1787 grepen de Prinsgezinden krachtdadig in. 
De vraag is of hierbij sprake was van een restauratie in de zin van een herstel van de 
vroegere politieke situatie en het weer aan de macht komen van de oude machtheb-
bers of een contra-revolutie in de zin van het vervangen en vervolgen van diegenen 
die door een voorafgaande revolutie aan de macht zijn gekomen. In Leiden viel ach-
teraf bezien niet zo veel te restaureren als in Haarlem of Utrecht. In het Leidse stads-
bestuur behoefden geen leden hun zetel terug te krijgen, omdat de Patriotten de zit-
tende leden van de Vroedschap niet door hun eigen aanhangers hadden vervangen. 
Vier van de leden van de Krijgsraad die enkele jaren eerder ‘vrijwillig’ ontslag had-
den genomen, keerden terug. In de regelgeving werden alleen de bepalingen over 
het vrijkorps en het samengaan van dit korps met de Schutterij afgeschaft. De overi-
ge niet-politieke regelgeving bleef van kracht. Met betrekking tot het bestuur was de 
weg al vrij gemaakt, doordat het vrijkorps zichzelf had ontbonden. Het stadsbestuur 
trok de vergunningen voor de patriotse sociëteiten in. De Oranjesociëteiten konden 
weer worden geopend. Met betrekking tot de rechtspraak werd er amnestie verleend 
aan de Prinsgezinden die waren veroordeeld wegens openlijk beleden Oranjeliefde. 
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Op hun klacht werden de opgelegde boetes terugbetaald en kregen zij ook vergoe-
ding van de door hen geleden schade. Naast deze restauratie vond er in Leiden ook 
een gedeeltelijke contra-revolutie plaats. Een gedeelte van de aristocratisch-patriotse 
leden van de Vroedschap werd door Prinsgezinden vervangen. Zoals gezegd keerden 
vier leden van de Krijgsraad terug. De overige twaalf leden en de secretaris werden 
eveneens door Prinsgezinden vervangen. Dit gebeurde ook gedeeltelijk of inciden-
teel in de besturen van lagere organisaties. In de regelgeving kwam de instelling van 
het zogenaamde ‘wachtgeld’ tot stand. Alle ontslagen patriotse schutters dienden dit 
vier maal per jaar te betalen voor de hun opgelegde vrijstelling van de schuttersdien-
sten. Met betrekking tot het bestuur was er geen sprake van vervolging van de Pa-
triotten, hoewel de schout anders wilde. De Staten van Holland wezen zijn verzoek 
hiertoe van de hand. Er zijn dan ook geen veroordelingen van Patriotten in Leiden 
gevolgd. De tegenomwenteling van september 1787 laat een mengeling van restau-
ratie en contra-revolutie zien, die vanuit het stadhouderlijk hof in Den Haag werd 
gestuurd en gecontroleerd.

De Prinsgezinden in Leiden hebben ook na de regeringswisseling acties gevoerd. 
Dit gebeurde voornamelijk in de vorm van demonstraties. Een aanleiding hiervoor 
was snel gevonden. Iedere nieuw benoemde officier van de Schutterij werd bij de eer-
ste keer dat hij de wacht met zijn afdeling schutters betrok, vergezeld door een grote 
menigte Prinsgezinden. Een groot aantal van dergelijke betogingen vond na septem-
ber 1787 plaats. De Prinsgezinden grepen eveneens de verjaardagen van de stadhou-
der en leden van zijn gezin aan om hun aanhankelijkheid aan het Oranjehuis uit-
bundig te laten blijken en demonstraties te organiseren. Zij lieten met deze grote 
betogingen zien met hoevelen zij waren en wie het in de stad voor het zeggen had. 
De overheid probeerde bij deze uitingen van Oranjeliefde zoveel mogelijk de open-
bare orde te handhaven, maar soms liep een demonstratie uit op onordelijkheden en 
kleine vernielingen. Daarnaast hebben in de eerste maanden na de machtswisseling 
groepen Prinsgezinden bij ruim vijftig huizen van Patriotten en vermeende Patriot-
ten vernielingen aangericht en hier en daar geplunderd. Deze vernielingen en plun-
deringen zijn eerder als wraakacties te kenschetsen dan als uitingen van stedelijke 
onlusten en oproeren. Bovengenoemde prinsgezinde acties zijn niet onder de theorie 
van de collectieve actie te brengen, omdat enkele kenmerken ontbreken. Omgekeerd 
was het voor de Patriotten vrijwel onmogelijk om nog acties te voeren. Hun organi-
saties waren officieel ontbonden. Alleen onder de dekmantel van ‘leesgezelschappen’ 
konden zij zich heimelijk organiseren. De overheid hield de Patriotten in de gaten, 
maar kon tegen deze naar buiten toe apolitieke ‘georganiseerde sociabiliteit’ weinig 
doen. De ontslagen patriotse schutters moesten ‘wachtgeld’ betalen. Bij het indienen 
van verzoekschriften om het bedrag van het ‘wachtgeld’ te verminderen of van beta-
ling daarvan te worden vrijgesteld, hebben zij wel geprobeerd om in kleine groepen 
samen te werken. Sommige verzoekschriften zijn door een groep ingediend. De Pa-
triotten hebben, individueel of per groep, hiermee geen enkel resultaat bereikt. De 
heffing van het ‘wachtgeld’ is tot de nieuwe regeringswisseling in 1795 doorgegaan.

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   341 25-03-14   10:21



342 16 conclusie

De conflicten tussen Patriotten en Prinsgezinden in Leiden in de jaren 1775-1795 zijn 
hier bezien aan de hand van de door Charles Tilly ontwikkelde theorie van de collec-
tieve actie. Met behulp van deze theorie is gepoogd om meer duidelijkheid te schep-
pen in de ontwikkeling van de tegenstellingen tussen Patriotten en Prinsgezinden in 
de stad. De theorie van de collectieve actie sluit het beste aan op de acties waarin eco-
nomische belangen in het geding zijn, zoals de eerste acties van de Patriotten. Met 
behulp van het begrip ‘programma’ waarin naast economische ook ideële belangen 
zijn ondergebracht, zijn de meeste andere acties eveneens te verhelderen. De wijze 
van organiseren van beide politieke stromingen en de wijze waarop zij hun aanhan-
gers hebben gemobiliseerd, voldoen aan twee andere kenmerken die de theorie van 
de collectieve actie noemt. De aanleidingen tot mobilisering, een ander ijkpunt in 
de theorie van Tilly, zijn minder gemakkelijk te kwalificeren. Het is achteraf moei-
lijk vast te stellen waarom er in het ene geval wel en in het andere geval niet tot actie 
is overgegaan. De vormen waarin de acties zijn gevoerd, het ‘repertoire’, kunnen wel 
goed worden onderscheiden. Hierbij spelen de overheid en de ‘zwijgende meerder-
heid’ een rol door aanvaarding of afwijzing van de gekozen actievormen. De Patriot-
ten voerden doorgaans actie in de vorm van het indienen van verzoekschriften. De 
Prinsgezinden hadden een voorkeur voor demonstraties als actievorm.

De theorie van de collectieve actie heeft twee belangrijke beperkingen. De theorie 
geeft geen goed inzicht in wat een spontane actie is, zoals het prinsgezinde oproer in 
1784, omdat een of meer van de daarin beschreven kenmerken voor collectieve actie 
ontbreken. In de theorie is voorts minder oog voor de ‘zwijgende meerderheid’, die 
de achtergrond vormt waartegen de acties zich afspelen. Ondanks deze beperkin-
gen kunnen de toepassing van de theorie van de collectieve actie en vooral het bezien 
van de eigenlijke acties met verzoekschriften en betogingen als zoeklicht dienen bij 
beantwoording van de vraag of deze acties van Patriotten en Prinsgezinden in Lei-
den hebben bijgedragen tot verdere democratisering van de stedelijke samenleving 
of dat deze terugwijzen naar de traditie van stedelijk oproeren en onlusten. De acties 
van de Patriotten met verzoekschriften betrokken een ruimere kring van de inwo-
ners van Leiden bij de politiek. De Prinsgezinden waren genoodzaakt om eveneens 
met een verzoekschrift actie te voeren en zo bij te dragen tot een verdere democra-
tisering. De door de Prinsgezinden op touw gezette demonstraties bevorderden op 
hun beurt eveneens een ruimere deelneming van de stedelijke bevolking bij poli-
tieke vraagstukken. Dit is echter moeilijker vast te stellen dan bij ondertekende ver-
zoekschriften. Het prinsgezinde oproer in 1784 was enerzijds een grote demonstratie 
en anderzijds een actie die overging in vernieling en plundering en vertoonde daar-
mee een teruggrijpen op de traditie van stedelijke oproeren en onlusten. De spon-
tane, in omvang veel kleinere, acties in 1787 waarbij vernielingen werden aangericht 
en op beperkte schaal werd geplunderd en afgeperst, zijn moeilijk gelijk te stellen 
met de grote stedelijke oproeren en onlusten en blijven hier buiten beschouwing. 
Het lijkt erop dat de Pruisische militaire interventie in 1787 ruimte gaf aan laatstge-
noemde beperkte wraakacties. Nadat de demonstraties van de Prinsgezinden in de 
loop van 1788 waren beëindigd, brak de ontwikkelingslijn van de democratisering 
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af. De Franse militaire interventie in 1795 gaf de Patriotten gelegenheid om de draad 
van de democratisering weer op te pakken. De traditie van stedelijke oproeren en on-
lusten raakte zo op de achtergrond.

Al met al leveren de conflicten tussen Patriotten en Prinsgezinden in Leiden dus 
een gemengd beeld op van democratisering en teruggrijpen op de traditie van ste-
delijke oproeren en onlusten. Voor tijdgenoten was moeilijk in te zien of de ontwik-
kelingslijn van de democratisering de overhand zou krijgen op deze traditie. Pas nu 
is vast te stellen dat de acties die vanaf de eerste jaren ’80 van de achttiende eeuw zijn 
gevoerd het begin vormen van de ontwikkeling naar de huidige democratische ste-
delijke samenleving.

Afb. 30 De drie politieke stromingen in de Republiek zijn op deze prent gesymboliseerd. De persoon met bijl aan de 
linkerzijde staat model voor de Prinsgezinden. De militair in het midden, getooid met een Franse steek met daarop een 
revolutionaire kokarde, verbeeldt de democratische Patriotten. De magistraat aan de rechterzijde met een ouderwetse 
allongepruik, stelt de aristocratische Patriotten voor. Alleen de militair straalt vreugde uit. Een zegekrans zweeft bo-
ven zijn hoofd. Hij is in 1795 weliswaar de overwinnaar, maar hij zal toch met de andere politieke stromingen moeten 
samenwerken. Ets en gravure door H. Fock (toegeschreven), 1795. Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-
1882-A-6663.
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Schema stadsbestuur Leiden

Grote Vroedschap of Veertigraad

Kleine Vroedschap

Gerecht of Magistraat

Schout

Schepenbank
8 schepenen
(rechtspraak)

College van 
Burgemeesters

4 burgemeesters
(dagelijks bestuur)

oud-burgemeesters, achterraden, consulairen of consulaire heren

oud-schepenen

Rekenkamer
9 tot 13 royeer- of rekenmeesters

Weeskamer
4 weesmeesters

Bank van Lening
2 commissarissen

Hervormde Kerk
1 kerkmeester

Sociale instellingen
incidentele bestuursle-

den

Academie
4 curatoren

Latijnse School
2 scholarchen

pensionaris secretaris
adjunct-secretaris

griffier
adjunct-griffier

stadhuisklerken en stadhuisbedienden
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Toelichting bij schema van het stadsbestuur van Leiden

De vier weesmeesters waren allen leden van van Vroedschap. Zij vormden samen de Weeska-
mer. 

Van de vijf kerkmeesters was een aantal afkomstig uit de Vroedschap en een aantal uit de ho-
gere burgerij. De bestuursleden van de sociale instellingen (gasthuizen, weeshuis, huiszitten-
huis, oude arme mannen- en vrouwenhuis, pesthuis en armenbakkerij) kwamen eveneens uit 
de hogere burgerij. Incidenteel had een lid van de Vroedschap hierin zitting.

De vier regerende burgemeesters waren tevens curator van de Academie. Twee van de vier 
scholarchen waren leden van de Vroedschap. De andere twee waren hoogleraren van de Aca-
demie.

Bron: Naemwijzer, waerin gevonden worden de naemen van de Ed. Groot Achtb. Heeren, de Heeren Regenten der 
Stad Leyden, mitsgaders van verscheidene andere Collegiën en Beambten, met derzelver woonplaetsen enz. (voor 
de jaren 1774-1794) (Leiden: Cornelis van Hoogeveen; Cornelis van Hoogeveen & François Ha-
lewijn; Abraham & Johannes Honkoop).
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Schema theorie collectieve actie

Definitie van de collectieve actie:
het gezamenlijk handelen van mensen in het nastreven van gemeenschappelijke belangen.

Het begrip ‘handelen’ is te verklaren uit: externe factoren (oorzakelijk);
 interne factoren (doelgericht).

Het begrip ‘collectieve actie’ bestaat uit vijf onderdelen:
A. belang; B. organisatie; C. mobilisering; D. gunstige gelegenheid; E. eigenlijke actie.

De wereld buiten de groep van mensen die gemeenschappelijke belangen nastreeft, zich daar-
toe organiseert, zich daartoe mobiliseert, daartoe een gunstige gelegenheid aangrijpt en uitein-
delijk actie(s) onderneemt, bestaat uit:
1. andere groepen mensen die hetzelfde doen en met elkaar handelen in interactie (inter-
actiemodel);
2. het staatsbestuur dat het hoogste gezag over de bevolking van een bepaald grondgebied 
uitoefent (politiek model).

Groepen mensen (mededingers) pogen de staat te beheersen.
Bepaalde groepen gelukt het om dit te doen (leden van het politieke bestel, gezetenen). Andere 
groepen gelukt dit (nog) niet (uitdagers van het politieke bestel, buitenstaanders).

A. belangen: 1. materiële, economische belangen;
 2. geestelijke, ideologische belangen (ondergeschikt: programma).

  Kenbaarheid: 1. eigen uitspraken en/of acties van (leden van) de groep;
 2. sociaal-economische positie van de groep. 

B. organisatie: 1. categorieën van mensen (bepaalde gemeenschappelijke kenmerken);
 2. netwerken van mensen (bepaalde persoonlijke verbondenheid).

C. mobilisering: 1. groep passieve individuele leden verandert in actieve deelnemers;
 2. groep krijgt grotere collectieve zeggenschap over hulpbronnen;
 3. hoeveelheid (economische) hulpbronnen van de groep neemt toe.

D. gunstige gelegenheid: momentopname 1. verhouding onderdrukking/ondersteuning;
  2. verhouding macht/onmacht;
  3. verhouding begunstiging/tegenwerking.

E. eigenlijke collectieve actie: toepassing van verschillende actievormen.

Collectieve acties: 1. voorgeschreven; 2. toegestaan; 3. gedoogd; 4. verboden.
Actievormen:  1. algemeen aanvaard (repertoire); 2. vernieuwend; 3. grensoverschrij-

dend; 4. niet algemeen aanvaard.
Collectief geweld:  1. (grootschalige) arrestaties van personen; 2: inbeslagneming van goe-

deren; 3. schade aan personen en/of goederen.
 (al deze kenmerken afzonderlijk of in combinatie).
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Samenvatting

Dit boek behandelt de conflicten tussen Patriotten en Prinsgezinden in Leiden. 
Deze conflicten worden bezien aan de hand van de theorie van de collectieve actie 
van de Amerikaanse socioloog Charles Tilly. De collectieve acties van beide politie-
ke stromingen zijn beoordeeld naar de verschillende onderdelen die deze theorie 
presenteert. Tilly onderscheidt achtereenvolgens: het belang, de organisatie, de mo-
bilisering, de gelegenheid en de uitvoering van de collectieve actie. Beide politieke 
stromingen zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht en zo gelijk mogelijk behandeld. 
De keuze is op Leiden gevallen, omdat deze stad zich van andere steden in de Repu-
bliek onderscheidde door haar bijzondere karakter. De stedelijke economie in Leiden 
werd gedomineerd door een op de export gerichte textielnijverheid die zeer gevoe-
lig was voor internationale conjunctuurschommelingen. Daarnaast was Leiden de 
vestigingsplaats van de Academie, de belangrijkste instelling voor hoger onderwijs 
in de Republiek. De aanwezigheid van professoren en studenten in Leiden oefende 
van oudsher aantrekkingskracht uit op drukkers, uitgevers en boekhandelaren. Deze 
laatsten zorgden er steeds voor dat door middel van boeken, tijdschriften, kranten, 
pamfletten en ander drukwerk oude en nieuwe ideeën werden verspreid.

Leiden kende in de achttiende eeuw een periode van economische neergang. De 
textielnijverheid was in de loop der jaren, ondanks verschillende pogingen tot her-
stel gekrompen tot ruwweg de helft vergeleken met de topjaren rond 1700. De Ame-
rikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) en de in het kielzog daarvan uitge-
broken Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) vergrootten enerzijds de economische 
problemen, maar boden anderzijds kansen op nieuwe afzetmarkten. De onderne-
mers in de Leidse textielnijverheid organiseerden in het voorjaar van 1781 als eersten 
een collectieve actie waarbij zij door middel van een verzoekschrift aan het stads-
bestuur maatregelen bepleitten ter bescherming tegen de Britse concurrentie op de 
binnenlandse markt. Vervolgens verzochten de textielfabrikeurs in hun verzoek-
schriften aan respectievelijk het stadsbestuur, de Staten van Holland en de Staten-
Generaal om de Verenigde Staten van Amerika diplomatiek te erkennen en een han-
delsverdrag te sluiten om nieuwe buitenlandse markten voor hen te openen. Dit was 
vernieuwend, omdat in deze verzoekschriften zowel de buitenlandse handel als de 
buitenlandse politiek aan de orde werden gesteld. Zij kregen hierbij steun van de ge-
zant van de nieuwe staat, John Adams. Hij werkte samen met Johan Luzac, uitgever 
van de Gazette de Leyde, een krant met internationale faam. Luzac was de belangrijkste 
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vertegenwoordiger van een groep die door de idealen van de Amerikaanse Revolutie 
werd geïnspireerd en naar aanleiding daarvan de politieke verhoudingen van de Re-
publiek met een kritisch oog ging beschouwen. Al deze inspanningen hadden succes 
en leidden in het voorjaar van 1782 tot diplomatieke erkenning van de Verenigde Sta-
ten, gevolgd door het sluiten van het begeerde handelsverdrag. Het verwachte econo-
mische herstel voor de Leidse textielnijverheid bleef desondanks uit.

De collectieve acties voor diplomatieke erkenning hadden de weg vrijgemaakt voor 
het indienen van nieuwe verzoekschriften. Daarbij stond inhoudelijk niet meer de 
buitenlandse, maar de binnenlandse politiek centraal. De Patriotten in Leiden richt-
ten in 1783 met steun van leden van de Vroedschap een vrijkorps op. Het verzoek-
schrift aan het stadsbestuur om hun vrijkorps te erkennen en wapenoefeningen toe 
te staan, stuitte op hevige weerstand van de Schutterij die zich in haar geweldsmo-
nopolie bedreigd voelde. Een actie met verzoekschriften onder de schutters om er-
kenning te voorkomen, had geen resultaat. Het vrijkorps verkreeg die erkenning en 
vormde sindsdien de kern van de Patriottenbeweging in Leiden. Economische en so-
ciale spanningen leidden in juni 1784 tot een oproer van Prinsgezinden in de stad. 
Zij demonstreerden door massaal oranje versierselen op hun kleding te dragen en 
dwongen anderen dit ook te doen. Het kwam tot vernielingen en plunderingen. Het 
stadsbestuur moest de hulp van militairen van buiten inroepen, omdat de Schutte-
rij niet betrouwbaar bleek. Het onderdrukte oproer gaf de Patriotten de gelegenheid 
om met goedkeuring van het stadsbestuur het vrijkorps met de Schutterij te laten 
samengaan. In feite verkregen de Patriotten hierdoor de controle over de Schutterij. 
Om hun greep hierop te versterken organiseerden zij binnen de Schutterij patriotse 
groeperingen. Dit leidde tot verdere verdeeldheid onder de schutters. De Patriotten 
waren tot tweemaal toe genoodzaakt om de gelederen te zuiveren van prinsgezinde 
schutters en zo hun macht over de Schutterij te consolideren. Een ander gevolg van 
het oproer was het oprichten van een studentenvrijkorps.

Als onderdeel van een landelijke collectieve actie kwamen de Leidse Patriotten in 
het voorjaar van 1785 met een verzoekschrift, waarin het functioneren van de stad-
houder ter discussie werd gesteld. Hierover ontstonden, ook binnen het vrijkorps, 
grote meningsverschillen. Deze collectieve actie mislukte grotendeels. Bovendien 
bleek dat de meeste leden van de Vroedschap het vrijkorps niet langer steunden. Er 
ontstond verwijdering tussen de aristocratische en democratische stroming binnen 
de Patriottenbeweging. Deze verwijdering leidde spoedig tot een interne crisis. Het 
binnentrekken van prinsgezinde troepen in Amersfoort gaf de Leidse Patriotten de 
gelegenheid met een nieuw verzoekschrift te komen waarin dit militaire optreden 
werd veroordeeld. Hiermee boekten zij een bescheiden succes. De Patriotten slaag-
den er tevens in om hun interne crisis te overwinnen. Om de gevoelige verhoudingen 
tussen aristocratische en democratische Patriotten niet op scherp te zetten, werd de 
collectieve actie van de schutters om de Vroedschap te verzoeken de kolonel van de 
Schutterij tot lid van dit bestuurscollege te kiezen, voortijdig afgebroken. Om hun 
aanhang te vergroten richtten de Patriotten in het najaar van 1786 naast het vrijkorps 
twee burgersociëteiten op. Vooral de sociëteit aan de Nieuwsteeg was een succes en 
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ontwikkelde zich tot het middelpunt van patriotse initiatieven. Tegelijkertijd ver-
leenden ruim zevenhonderd Patriotten aan een college van negentien Geconstitu-
eerden een onbeperkte volmacht om verzoekschriften in te dienen. Over deze onbe-
perkte volmacht aan Geconstitueerden ontstond een juridisch en politiek conflict 
met de Vroedschap, dat in het voorjaar van 1787 onder pressie van de Schutterij ten 
gunste van de democratische Patriotten werd beslist.

Het college van Geconstitueerden ontwikkelde zich na deze machtsgreep als een 
mededinger van de Vroedschap. Er ontstond een dubbelheerschappij waarin het 
zwaartepunt meer en meer naar de Geconstitueerden verschoof. Deze politieke ont-
wikkelingen die zich ook in andere steden in de Republiek voordeden, verontrust-
ten de Prinsgezinden in hoge mate. Zij richtten met succes een Oranjesociëteit aan 
de Breestraat op die een onderdeel vormde van een landelijk netwerk. Tegelijkertijd 
werd een prinsgezinde studentensociëteit opgericht. De Prinsgezinden voerden ver-
volgens een collectieve actie waarbij zij door middel van een door hen opgesteld ver-
zoekschrift het herstel van Prins Willem v in al zijn vroegere functies bepleitten. Dit 
verzoekschrift kreeg veel bijval. Hieruit bleek tevens dat de Prinsgezinden de Patri-
otten in aantal overtroffen. Het stadsbestuur sloot daarop de sociëteiten. Het bin-
nenmarcheren van de Pruisische troepen in het najaar van 1787 betekende ook voor 
Leiden het einde van de dubbelheerschappij. Prompt na de politieke omwenteling 
werden de leden van het bestuur van de Schutterij, de zogenoemde Krijgsraad, ver-
vangen door Prinsgezinden. Daarna volgde de zuivering van de gehele Schutterij. Na 
deze zuiveringen meenden de leden van het stadsbestuur te kunnen blijven zitten, 
maar daarbij hadden zij buiten de politiek van het stadhouderlijk hof in Den Haag 
gerekend. Begin februari 1788 grepen twee door de stadhouder gemachtigde com-
missarissen in en vervingen veertien van de veertig leden van de Vroedschap door 
Prinsgezinden.

De Leidse Prinsgezinden lieten na de machtswisseling met een groot aantal de-
monstraties zien op welke omvangrijke aanhang zij konden rekenen. De ontslagen 
patriotse schutters moesten een heffing betalen ter compensatie van de schutters-
diensten die zij niet mochten vervullen. Tussen de Vroedschap en de Krijgsraad ont-
stonden in 1789 en 1793 openlijke conflicten over deze heffing. De Krijgsraad kreeg 
met steun van de commissarissen uit Den Haag gedaan dat deze heffing bleef be-
staan. Andere kwesties leidden tot conflicten binnen de Vroedschap tussen de herbe-
noemde en de nieuwe leden. Achtereenvolgens namen acht leden ontslag. Hun eer-
tijds zo begeerde zetels in de Vroedschap bleven vacant. Nadat de Franse troepen in 
januari 1795 tot voor de poorten van de stad waren gekomen, dwongen de Patriotten 
de overgebleven leden tot aftreden. De leden van de provisionele raad namen hun 
plaatsen in, totdat een maand later verkiezingen werden gehouden.

De Patriotten waren niet alleen maar met wapenoefeningen en parades van het 
vrijkorps in de weer. Zij hielden zich ook bezig met goed georganiseerde collectieve 
acties en hadden daarbij een voorkeur voor verzoekschriften die in enkele gevallen 
als onderdeel van een landelijke actie werden ingediend. De Prinsgezinden maak-
ten niet alleen maar deel uit van een volksmassa die tot oproer neigde. Zij hadden 
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weliswaar een voorkeur voor demonstraties, maar ook zij organiseerden collectieve 
acties waarbij zij door middel van verzoekschriften hun wensen kenbaar maakten. 
Beide politieke stromingen poogden zoveel mogelijk inwoners van Leiden voor zich 
te winnen en bij hun acties te betrekken. De Patriotten namen het initiatief tot de-
mocratisering in hun streven naar het verruimen van de kring van inwoners die deel 
had aan de politieke besluitvorming. De Prinsgezinden konden zich niet aan dit pro-
ces van verdere democratisering onttrekken. Hun demonstraties leidden in 1784 tot 
een teruggrijpen naar de traditie van stedelijke oproeren en onlusten. Dit teruggrij-
pen bleef daarna, op enkele incidenten na, uit. Na de machtswisseling in 1787 en het 
voorbijgaan van de grote prinsgezinde demonstraties viel de democratisering korte 
tijd stil. De nieuwe machtswisseling in 1795, waarbij de Patriotten het stadsbestuur 
weer in handen kregen, bracht de democratisering in een stroomversnelling. Voor 
het eerst werden in Leiden voor het stadsbestuur verkiezingen gehouden. Een golf 
van democratisering bereikte net vóór 1800 een hoogtepunt om daarna weg te eb-
ben en pas na ongeveer een halve eeuw opnieuw op te komen. De vorm en de inhoud 
van de door de Patriotten en Prinsgezinden in de jaren ’80 van de achttiende eeuw 
gevoerde collectieve acties, zo kan worden vastgesteld, brachten vernieuwing. Het 
was het begin van een ontwikkeling die heeft geleid tot de huidige democratische 
samenleving.
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Summary

This book deals with the conflicts between Patriots and Orangists in Leiden, which 
will be assessed with the help of the theory of collective action by the American soci-
ologist Charles Tilly. The collective actions of both political streams are assessed in 
line with the various divisions presented by this theory. Tilly differentiates between 
the interest, the organization, the mobilization, the opportunity and the implemen-
tation of collective action. Both political streams have been charted as well as possible 
and treated as even-handedly as possible. Leiden was chosen because it had a different 
character to other cities in the Republic. The urban economy in Leiden was dominat-
ed by a textile industry that concentrated on exports and was very sensitive to inter-
national economic fluctuations. In addition, Leiden was the home of the Academy, 
the most important institution of higher education in the Republic. The presence of 
professors and students in Leiden always acted like a magnet for printers, publishers 
and bookdealers. The latter always ensured the dissemination of old and new ideas 
by means of books, magazines, papers, pamphlets and other printed works.

In the eighteenth century, Leiden underwent a period of economic decline. De-
spite various attempts to jump-start it, the textile industry had shrunk over the years 
to about half the size of the top years around 1700. The American War of Independ-
ence (1775-1783), and in its wake the outbreak of the Fourth Anglo-Dutch War (1780-
1784), not only increased the economic problems but also opened up opportuni-
ties in new markets. In spring 1781, the Leiden textile entrepreneurs were the first 
to organize a collective action whereby they submitted a petition to the city coun-
cil  pleading for measures to protect them from English competition in the domes-
tic market. The textile manufacturers then addressed petitions to the city council, 
the States of Holland and the States General to diplomatically recognize the Unit-
ed States of America and sign a trade agreement to open up new foreign markets for 
them. This was innovational because the petitions covered both foreign trade and 
foreign policy. They were supported in this move by the envoy of the new state, John 
Adams. He worked with Johan Luzac, publisher of the Gazette de Leyde, an internation-
ally renowned newspaper. Luzac was the most important representative of a group 
inspired by the ideals of the American Revolution, which began to critically examine 
the political relationships of the Republic. All these efforts resulted in success, and in 
spring 1782 led to diplomatic recognition of the United States, followed by the sign-
ing of the coveted trade agreement. However, the expected economic recovery of the 
Leiden textile industry did not come about.
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The collective actions for diplomatic recognition cleared the way for the submis-
sion of new petitions. This time it was not foreign but domestic politics that was 
addressed. The Patriots in Leiden founded a Free Corps in 1783 with the support of 
members of the Vroedschap [city council]. The petition to the city council to recognize 
their Free Corps and permit armed exercises met with heavy resistance from the Schut-
terij [civic militia], which felt that its monopoly on the use of force was being threat-
ened. A petition action by the militiamen to prevent recognition was not successful, 
however. The Free Corps was recognized and from that moment on formed the core 
of the Patriot movement in Leiden. In June 1784, economic and social tensions led to 
a revolt by the Orangists in the city. They demonstrated by all wearing orange deco-
rations on their clothes and forced others to do the same. The demonstration led to 
destruction and plundering. The city council had to call in the help of military divi-
sions from outside because the Schutterij turned out to be unreliable. This suppressed 
revolt gave the Patriots the chance to merge the Free Corps with the Schutterij, with 
the approval of the city council. In fact, this meant that the Patriots gained control of 
the Schutterij. In order to strengthen their grip, they organized patriot groups with-
in the Schutterij. This led to even more divisions among the militiamen. The Patriots 
were obliged to purge their ranks on two occasions of Orangist militiamen, and thus 
consolidate their power over the Schutterij. Another consequence of the revolt was the 
founding of a student free corps.

As part of a national collective action, the Leiden Patriots submitted a petition in 
the spring of 1785, questioning the functioning of the Stadholder. There were vast 
differences of opinion about this, even within the Free Corps. This collective action 
was virtually a complete failure. In addition, it turned out that most of the members 
of the Vroedschap no longer supported the Free Corps. The aristocratic and democrat-
ic streams within the Patriot Movement began to move further and further apart. 
This quickly led to an internal crisis. The entry of Orangist troops into Amersfoort 
gave the Leiden Patriots the chance to submit a new petition, in which they criti-
cized this military action. This time they achieved some slight success. The Patriots 
also succeeded in overcoming their own internal crisis. The collective action by the 
militiamen to request the Vroedschap to elect the colonel of the Schutterij a member of 
this governing body was aborted so as not to put more pressure on the sensitive rela-
tions between aristocratic and democratic Patriots. In order to increase their follow-
ing, in autumn 1786 the Patriots founded two citizens’ societies alongside the Free 
Corps. The society on the Nieuwsteeg was particularly successful and developed into 
the centre of Patriot activities. At the same time, over 700 Patriots granted a College 
of nineteen Constituents the unlimited power to submit petitions. This unlimited 
power of the Constituents resulted in a legal and political conflict with the Vroedschap 
that in spring 1787, under pressure from the Schutterij, resulted in a decision in favour 
of the Patriots.

After this coup, the College of Constituents developed into a rival of the Vroed schap. 
The result was a shared power situation with the balance shifting gradually to the 
Constituents. These political developments were duplicated in other cities in the Re-
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public and made the Orangists very uneasy. They successfully founded an  Orangist 
Society in the Breestraat, which formed part of a national network. At the same time, 
an Orangist student society was founded. The Orangists then conducted a collec-
tive action whereby they drew up a petition pleading for the restoration of Prince 
Willem v to all his previous functions. This petition gained significant support. In-
cidentally, what this reveals is that the Orangists outnumbered the Patriots. In re-
sponse, the city council closed down the societies. The arrival of the Prussian troops 
in the autumn of 1787 also meant the end of the sharing of power in Leiden. Imme-
diately after the political about-turn, the members of the Schutterij governing board, 
known as the Krijgsraad (War Council), were replaced by Orangists. The next move 
was a purge of the entire Schutterij. After the purges, the members of the city coun-
cil thought that they would be allowed to remain, but they had reckoned without 
the politics of the Stadholder’s court in The Hague. In early February 1788, an action 
by two commissioners empowered by the Stadholder replaced fourteen of the forty 
members of the Vroedschap with Orangists.

After this change of power, the Leiden Orangists organized a large number of dem-
onstrations to show just how large their grassroots support was. The dismissed Pa-
triot militiamen had to pay a fine to cover the costs of the militia duties they were 
not allowed to perform. In 1789 and 1793, there were open conflicts between the 
Vroedschap and the War Council about these fines. With the support of the commis-
sioners from The Hague, the War Council succeeded in maintaining these fines. 
Other issues led to conflicts within the Vroedschap between the reappointed and the 
new members. One after another, eight members resigned. Their once so desirable 
seats in the city council remained unfilled. When the French troops reached the city 
gates in January 1795, the Patriots forced the remaining members to resign. Their 
seats were taken by members of the provisional council, until elections could be held 
a month later.

The Patriots were not only involved in military exercises and parades with the Free 
Corps, they were also involved in well-organized collective actions, with a strong 
preference for petitions which in a few cases were submitted as part of a national ac-
tion. The Orangists were not only part of a people’s movement that was inclined to-
wards revolts. Although they had a preference for demonstrations, they too organ-
ized collective actions whereby they expressed their wishes through petitions. Both 
political streams tried to attract as many of the Leiden inhabitants as possible to their 
cause and involve them in their actions. The Patriots consciously used democratiza-
tion in their attempts to expand the circle of inhabitants who were involved in po-
litical decision-making. The Orangists could not ignore this process of increased de-
mocratization. In 1784, their demonstrations often turned into urban rebellions and 
riots, whereas later on, with a few isolated exceptions, they mainly remained peace-
ful. After the change of power in 1787 and the accompanying large Orangist dem-
onstrations, the democratization process trod water for a while. Another change of 
power in 1795, whereby the Patriots once again gained control of the city council, 
resulted in the democratization process going to full steam ahead. For the first time 
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ever, city council elections were held in Leiden. The democratization wave reached 
its highpoint just before 1800, after which it ebbed away and only reasserted itself 
fifty years later. It can thus be stated that the form and the content of the collective 
actions organized by the Patriots and the Orangists in the 1780s resulted in innova-
tion. It was the start of a development that eventually led to today’s democratic so-
ciety.

Translated by Julia Harvey of the Language Centre of the University of Groningen.
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Toegangsnummer 249, Archief van de familie Bucaille:
nr. 33, Documentatie betreffende de Patriotten en Bataafse tijd, 1782-1813.
Toegangsnummer 501A, Stadsarchief van Leiden, stadsbestuur, SA ii (1574-1816):
nr. 227-234, Notulboeken, gehouden op de kamer van Heeren Burgemeesteren, 
registers van resoluties van Gerecht en van Burgemeesters, 1668-1795, 2M-2T, 10 november 

1782-19 januari 1795.
nr. 509-519, Vroedschapsboeken, notulen van de vroedschapsvergaderingen, 1577-1795, 2V-3F, 

10 november 1775-14 januari 1795.
nr. 1372, Stukken betreffende teruggekeerde ‘Bataven’ die in 1787 het land verlaten hadden, 

1795-1799.
nr. 2618, Afschriften van resoluties van het Gerecht over wachtgeld van de Schutterij 1789.
Toegangsnummer 508, Oud-Rechterlijk Archief:
nr. 3: Crimineel vonnisboek, nr. 57 (1781-1784).
Toegangsnummer 509, Archieven van de gilden:
nr. 73. Concept-advies van deken en hoofdlieden aan het Gerecht te Leiden om J. Murray te ver-

bieden zijn Franse leesbibliotheek voort te zetten en om een algemeen verbod uit te vaardi-
gen tegen het oprichten van leesbibliotheken (1772).

Toegangsnummer 534a, Archief van de Schutterij:
nr. 25-29, Notulen van het bestuur van de Schutterij, 1586-1600, 1603-1797, [deel] 15-19, 1777-

13 januari 1795.
nr. 32, Afschrift van de notulen van het College ter Directie van de gewapende burgerij (opvol-

ger van de Krijgsraad) 1795-1796.
nr. 37, Minuten van uitgaande stukken, 1784-1797.
nr. 138-144, Rekeningen van de rentmeester betreffende de wachtgelden, 1788-1795.
nr. 145, Bijlagen bij de rekeningen betreffende de wachtgelden, 1788-1794. 
nr. 146, Register van op wachtgeld gestelde, zichzelf uitgekochte en geappoincteerde schutters 

en andere geappoincteerde personen, 1788-1794.
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nr. 149, Alfabetische lijsten van op wachtgeld gestelde en geappoincteerde schutters, met ver-
melding van hun contributies in 1788-1794 en van de gerestitueerde bedragen 1795.

nr. 173, “Secreet notulboek”. Notulen van de extra-ordinaire vergadering d.d. 8 januari 1785 enz.
nr. 174, Naamlijsten van de in januari 1785 aangestelde en afgezette schutters, 1785.
nr. 185, Contract van verhuur aan de Schutterij van een stuk land buiten de Witte Poort ten be-

hoeve van exercities, 1784.
nr. 189, Lijst met namen van schutters die in 1786 en 1787 naar Utrecht uitgetrokken zijn, 1787.
nr. 190, Stukken betreffende het weer uitreiken en innemen van de bewapening, 1787.
nr. 191-192, Stukken betreffende de wacht aan de poorten en op het stadhuis, 1787, 1795-1797.
nr. 200,  Contracten van verhuur van de Doelen door de Schutterij, 1716, 1730-1742, 1749, 1757-1796.
nr. 204, Stukken betreffende de vereniging van de Schutterij met het exercitie-genootschap ‘Voor 

Vrijheid en Vaderland’, 1784.
Toegangsnummer 546, Familiearchief (Siegenbeek) Van Heukelom:
nr. 21, Manuscript van Jan van Heukelom: ‘Antwoord op de vraag voorgesteld door het Provin-

ciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (…)’.
nr. 36, Brief van Johan Luzac aan Jan van Heukelom en Jan de Kruijff.

Nationaal Archief

Toegangsnummer 1.01.02, Archief van de Staten-Generaal:
nr. 7948, Ingekomen requesten, maart-april 1782.
Toegangsnummer 3.01.04.01, Archief van de Staten van Holland:
nr. 1990, Ingekomen stukken 1782.
Toegangsnummer 3.03.01.01, Archief van het Hof van Holland:
nr. 5570, nr. 6, Informatie gedrukte open brief van Pieter Jan Marcus.
nr. 5570, nr. 12, Correspondentie van de schout, Pieter Pompe van Slingeland, met de procu-

reur-generaal.
nr. 5570, nr. 13, Informatie over majoor L.E. van der Graaff.
Toegangsnummer 2.21.057, Collectie Dumont Pigalle:
nr. 16, Papiers très importants à mettre en ordre, 1786-1787.
nr. 46, Affaire de Leyde 1785-1786.
nr. 55, Établissement et gestion des constitués de Leyde et de la société de Nieuwsteeg en la vil-

le, 1786-1787.
nr. 58, Émeutes de Leyde, rejouissances du 8 mars 1783 et 1784 pour la naissance du Prince &. 

Affaire de Mde. Van der Meulen. Émeute de Leyde en juin 1784.
nr. 87, Diverses assemblées des députées des bourgeoisies armées 1785-1787.
nr. 101, Varia (B) (voornamelijk requesten van genootschappen van wapenhandel en van inge-

zetenen).
nr. 104-106, Notulen van het exercitiegezelschap der heeren studenten te Leyden.
Toegangsnummer 3.02.32, Inbeslaggenomen papieren van W.G.F. Bentinck van Rhoon:
nr. 4, Stukken betreffende het mogelijk invoeren van een ‘generale volksrepresentatie’ en de 

bedenkingen hiertegen.
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Koninklijk Huisarchief

Archief van Willem v:
nr. 1286, Verbalen van de commissie tot hervorming van de Hollandse stadsbesturen 1787-1790 

(Leiden).
nr. 1294, Stukken betreffende de verandering van regering en schutterij in de Hollandse steden, 

1787-1792 (Leiden, 1788-1789, met retroacta 1749).
nr. 1312, Briefwisseling met Dirk Merens, 1788-1790 (met brief van Dirkje Wijtvliet, echtgenote 

van Johannes Greifzoe te Leiden).
nr. 1375, Brieven van de Grote Vroedschap en van het stadsbestuur van Leiden, 1784 en 1790.
nr. 1376, Brief van de Krijgsraad van de Leidse Schutterij, 1793.
nr. 1380, Brieven van vroedschap A. van Heusden, 1783-1790.
nr. 1381, Brieven van de regenten A.G. Van Boetzelaer, Hendrik van Buren, J.H. van Damme, Jo-

han Gael en G. van Staveren.
nr. 1951, Briefwisseling met kolonel J.H. de Lannoy, commandant te Leiden in verband met de 

onlusten in die stad, 1784.

Universiteitsbibliotheek Leiden

Verzameling van stukken, in handschrift en gedrukt, met betrekking tot het tweede eeuwfeest 
der Leidsche Academie, gevierd op 8 en 9 februari 1775 (ubl, 1371 C7-15).

Verzameling van vaerzen en tractaten uitgegeeven op het tweede eeuwgetyde der Leydsche 
Hoogeschoole, gevierd binnen Leyden, op den 8sten February, des jaars 1775 (ubl, 1206 E26-
28).

Primaire literatuur

Aa, C. van der, Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog tot op het sluiten van den Vrede te Amiëns, 
bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek. Uit de beste authentique stukken, berichten, aantee-
keningen en andere echte bronnen bijeengezameld en in order gebragt, dl. 3 (Amsterdam: Johannes Al-
lart 1803).

Aan de studeerende jeugd te Leyden na de begravenis haares broeders Samuel van Schaak (Leiden: Johannes van 
Thoir 1794) (Knuttel 22444).

Aan den Heere Pieter van Schelle, med. doctor te Leiden, tot antwoord op zyn oproerig en moordzuchtig gedicht Aen 
zyne landslieden te Rotterdam (z.p.: z.n. 1784) (Knuttel 20849).

Aan den lasteraar van Mr. Johan Luzac, thans Rector Magnificus van Hollands Hooge Schoole te Leyden (on-
der pseudoniem: Dikaiophilus, waarschijnlijk Jan de Kruijff) (z.p.: z.n. 1794) (Knuttel 22439, 
22439a).

Aan Leydens burgerij (z.p.: z.n. [1783]) (ondertekend: Pro Patria) (Knuttel 20641).
Aanmerkelyke brief, geschreeven aan J. le Franck van Berkhey, gesuspendeerd lector te Leyden. Over het geen zeedert 

eenige daagen aan zyn perzoon ontmoet is, wegens zeeker geschrift dat oproerig is verklaart (z.p.: z.n. [1783]) 
(ondertekend T.T. Patriot).

Aanspraak aan het burger-leesgezelschap littera C. te Leyden, gedaan den 28. Januarij 1795, door den burger H.J.V. 
als lid van hetzelve (Leiden: Moses Janszn. Cijfveer 1795) (Knuttel 22672).

Accarias de Sérionne, J., La richesse de la Hollande. Ouvrage dans lequel on expose l’origine du commerce & de 

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   359 25-03-14   10:21



360 bronnen en bibliografie

la puissance des Hollandois, l’accroissement successif de leur commerce & de leur navigation, les causes qui ont 
contribué à leur progrès, celles qui tendent à les détruire & les moyens qui peuvent servir à les relever (Londres 
(fictief) 1778).

Adams, J., A Memorial. To their High Mightinesses, the States General of the United Provinces of the Low Coun-
tries / Memorie. Aan Hunne Hoog-Mogenden, de Staaten-Generaal der Verëenigde Nederlanden (z.p.: z.n. 
[1781]) (Knuttel 19506, 19507).

– The Adams Papers, Series 1, Diaries, Diary and autobiography (ed. L.H. Butterfield e.a.), Vol. 2 (1771-
1781) en 3 (1782-1804) (Cambridge, Mass. 1961).

– The Adams Papers, Series 2, Adams family correspondence (ed. L.H. Butterfield & M. Friedlaender), Vol. 
3 (April 1778-September 1780) en 4 (October 1780-September 1782) (Cambridge, Mass. 1973).

– The Adams Papers, Series 3, General correspondence and other papers of the Adams statesmen (ed. G.L. Lint), 
Vol. 10 (July 1780-December 1780), 11 (January-September 1781), 12 (October 1781-April 
1782) en 13 (May-October 1782) (Cambridge, Mass.-London 1996-2006).

Adams, J.Q., The Adams Papers, Series 1, Diaries, The dairy of John Quincy Adams (ed. R.J. Taylor e.a.), Vol. 
1 (November 1779-March 1786) (Cambridge, Mass.-London 1981).

– Writings of John Quincy Adams (ed. W. C. Ford), Vol. 1 (New York 1913) (herdruk 1968).
Adres aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland door de Provintiale Vergade-

ring van schutteryen en gewapende burger-corpsen, te Leyden gehouden den 6. September 1786 (z.p.: z.n. 1786) 
(Knuttel 21269).

Adres van de 24 Geconstitueerden van 1215 burgers en inwoners der stad Utrecht, op den 7e. February 1785, aan de 
Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht gepresenteert (Utrecht: z.n. 1785) 
(Knuttel 21218).

Aken, F., Aan de manhafte Schutterij der stad Leyden, welke zich thans in den wapenhandel oeffent (z.p.: z.n. 
[1783]) (gedateerd juni 1783) (Knuttel 20644).

– Aan de muitzugt, na het oproer in Leyden, den 9. Junij 1784 en volgende dagen voorgevallen (o.a. Leiden: Frans 
de Does 1784) (ubl, portefeuille 12 (1)).

– Aan het Leydsche Genootschap van Wapenhandel, ter spreuke voerende: Voor Vrijheid en Vaderland, bij gelegen-
heid dat hetzelve de eerste reis op den XII. Augustus 1784 in orde van het exercitie-veld naar de Schutters Doelen 
trok (o.a. Leiden: Frans de Does 1784) (ubl, portefeuille 12 (1)).

– De aristocraten. Toneelspel (Leiden: Frans de Does 1785).
– De aristokratie ontmomd en heilzame raadgevingen aan de ingezetenen der Zeven Vereenigde Nederlanden, die 

ongelukkiglijk aan de Antipatriotsche Partij zijn verknocht (Holland, z.p.: z.n. 1785) (Knuttel 21046a).
Alphen, H. van, Kleine gedigten voor kinderen (Utrecht: Wed. Jan Terveen 1778-1782) (uitgegeven, 

geannoteerd en van een nawoord voorzien door P.J.A.M. Buijnsters) (Amsterdam 1998); 2e 
herziene druk (Amsterdam 2003).

– Een woord op zijn tijd bij gelegenheid van den aanstaanden bededag 1793 (o.a. Leiden: Johannes van Tif-
felen 1793) (Knuttel 22164).

– Na den biddag 1793 (o.a. Leiden: Johannes van Tiffelen 1793) (Knuttel 22183).
Ampliatie van de Ordonnantie en reglement voor de Krygsraad van de Schutterye der stadt Leyden van 30. January 

1749 (verleend door de Erfstadhouder 27 oktober/1 november 1788) (Leiden: Samuel & Johan-
nes Luchtmans 1788) (ral, lb 64020).

Backer, J.A., De jonge reiziger door Nederland, zynde een verzameling van brieven, waarin al het merkwaardige 
der Zeven Vereenigde Gewesten is byeen verzameld en doormengd met zodanige gebeurtenissen en gesprekken als 
den schrijver in zyne reize voorkwamen, dl. 1 (Amsterdam: Dirk Meland Langeveld 1789).

Bacot, G.J.G., Dichterlijke aanspraak, gedaan door den Wel-Eerwaarden Heere G.J.G. Bacot, predikant te Een-
rum, op de exercitie-plaats van de sociëteit, zich oefenende in den wapenhandel, te Leyden, toen zij in tegenwoor-
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digheid van den Hoog-Edelen Hoog-Gebooren Heere Baron van der Capellen tot den Pol, op Donderdag den 31ste 
July 1783 vuurde (z.p.: z.n. [1783]) (Knuttel 20647).

Batavus, J. (pseudoniem), Aan den gewezen Burgemeester en Veertigraad in de Vroedschap der stad Leiden, Pie-
ter Jan Marcus, 1794 (z.p.: z.n. 1794) (Knuttel 22447).

Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der oppermacht by het volk; – over de onvervreemdbaarheid der natuur-
lyke rechten des volks; – over deszelfs recht om voorstellingen en vertogen te doen aan hun, welke hetzelve besturen en 
hen, des noods, voor te lichten en te onderrichten; – en om zyne wettige rechten te handhaven, zo menigmaal men in-
breuk op dezelven maakt. Wordende deze Bedenkingen voorgegaan door een herdruk van een klein, zeer zeldzaam en 
zeer zonderling boekje, eertyds uitgegeven door een Rotterdammer en tegenwoordig gedeponeerd in de boekwinkel 
van L. Herdingh te Leyden (gedateerd 31 augustus 1785) (Leiden: Leendert Herdingh 1785) (Knuttel 
21040). Bevat een heruitgave van: Libertatem nemo bonus nisi cum anima amisit. Dat is: De Vryheid heeft 
geen eerlyk man als met zyn leven verloren (Nijmegen: Johannes Kragt 1722) (Knuttel 16573, 17495).

Bericht van de negen Regenten van de minderheid van den Raad der stad Amersfoort. Wegens het voorgevallene aldaar, 
op den 8, 9, en 13de Augustus 1785. Waar by gevoegd is de missive, waar mede dit bericht aan de respective Bondge-
noten is verzonden. Ter beoordeling aan het onzydig publiek voorgedragen (z.p.: z.n. 1785) (Knuttel 21213).

Berigt van Burgemeesteren en Vroedschappen der stad Leyden op het versoek van tien Vroedschappen om annullatie 
der Vroedschaps-Resolutie waar by Mr. Dirk Wormer bevoorens pensionaris van Purmerende van het poorterschap 
van Leyden is vervallen (z.p.: z.n. [1786]) (Extract uit de Resolutiën van de Heeren Staten van Hol-
land ende West-Vrieslant, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen op Vrijdag den 11 
Augustus 1786) (ral, lb 1084).

Beschrijving der plechtige uittocht van Leydens weezen naer Utrecht, op den 6. October 1786 (Leiden: Cornelis 
Heyligert, Frans de Does & Pieter Pluijgers 1786) (Knuttel 21416).

Beschrijving der plegtigheden en vreugdebedrijven bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden. Ge-
vierd op den III. en IV. van Wijnmaend des jaers MDCCLXXIV. Met plaeten (Leiden: Cornelis van Hoogeveen 
1775) (Knuttel 19090a, 19090b).

Beschryving van de plegtige overgifte eener keurige veld-banier aan het excerceerend Studenten Corps te Leyden. Op 
den vijfden van Bloeimaand 1787 (z.p.: z.n. 1787) (ral, lb 40505).

Bijdragen, ter aankweeking van eendracht-, stad- en vaderlandliefde. Aanwijzing van ingeslopen misbruiken en 
middelen ter herstel. Ten gemeene nutte, zoo voor zich als voor de geheele Manhafte Schutterij der stad Leyden. 
Uitgegeven: Door de vergadering van quartiermeesters derzelve. No. 1 (Leiden: Cornelis Heyligert, Frans 
de Does, Joseph Johannes Thijssens & Pieter Pluijgers 1786) (Knuttel 21413).

Bij het schavot en de strafoefening op het zelve. Op Zaturdag den 17. Mey 1788. Aan myne waarde verdrukt ge-
weest zynde, doch nu zegenpraalende stadgenooten, voorstanders der oude wettige Constitutie, beminnaars van 
het Doorluchtige Oranjehuis en eerbiedigers hunner wettige regenten &c. &c. &c. (o.a. Leiden: Jacobus Perk 
[1788]) (Knuttel 21815).

Bosch, P. van den, Beschryving der plegtigheden by het tweede eeuwfeest van de Leydsche Akademie (Leiden: 
Samuel & Johannes Luchtmans 1775) (Van Alphen 1366).

Bouwens, R.L., Lid van de gewezene commissie van vier-en-twintig tot onderzoek naar het politiek en finanti-
eel gedrag der leden en ministers van het voorige bewind aan zyne committenten (Amsterdam: Erven César 
Noël Guérin & Willem Vermandel 1797); 2e druk (Amsterdam 1797).

Brief aan de burgers en inwoners der stad Leyden (z.p.: z.n. 1783) (ondertekend door uwen welmenenden 
Medeburger) (Knuttel 20633).

Brief van een Amsterdammer aan een Leijdenaar en antwoord op denzelve. Dienende tot wederlegging van no. 6 en 
7 van het schandpapier, getyteld: Vaderlandse bijzonderheden waarin de Groote Vroedschap en Krijgsraad 
van Leijden wegens het afdanken van eenige schutteren op den 10. Januari 1785 op het allerinfaamst gehoond 
worden (ondertekend met Amstelledamensis, 24 februari 1785; ondertekend Leijdensis, 28 fe-
bruari 1785) (z.p.: z.n. 1785).
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Brief van een man van aanzien uit Haarlem aan een advocaat in ’s-Gravenhage, nopens de ontdekte aanslag op ’t 
leeven van Zyne D. Hoogheid den P.v.O., gesmeedt door ’t wyf van een Mennoniet Vermeulen, door haar koetzier 
ontdekt. Waarachtig verhaal (gedateerd 19 Maart 1784) (z.p.: z.n. [1784]) (Knuttel 20750).

Brief van Elias Luzac aan neef Joël, gedateerd Cranenburg, 28 July 1783, gevonden voor ’t huys van Do. de H. te L. 
(Ds. Herbertus de Haas te Leiden) (Leiden: z.n. [1783]) (Knuttel 20555).

Brink, J. ten, Aan mijne mede-studenten, bij den ontijdigen dood van onzen geliefden mede-broeder, Samuel van 
Schaak (z.p.: z.n. [1794]) (Knuttel 22442).

– Aan mijne medgezellen. Toen de Heer W.A. l’Estevenon van Hazerswoude, Curator van ’s Lands Hooge School, 
ons aanbood deel te te nemen in de kosten van het regtsgeding tegen den Majoor Van de Graaf (gedateerd 7 
maart 1794) (Leiden: z.n. 1794) (Knuttel 22440).

Cambon-van der Werken, M.G. de, Gedenkschrift ter huldiging van de Oprechte Vaderlandsche Sociëteiten 
(’s-Gravenhage: Johannes François Jacobs d’Agé 1787) (Van Alphen 1729).

Campen, J. van, Aan den Wel Edelen Manhaften Heer, den Heere J.A. Pietermaat, Kapitein van ’t Groene Vaendel 
der Leydsche burgers bij zijn Wel Edelens eerste nachtwacht, den 24. van Zomermaand 1784 door de burgers van ’t 
eerste en vijfde quartier (hs. 1784) (ral, lb 64118).

– Aan de braave optrekkend burgers van ’t IV-de en VIII-ste quartier door de voorige afgetrokken quartieren van het 
Groene Vaendel. Den 20. van Wynmaand 1787 (z.p.: z.n. [1787]).

– Aan den Wel Edelen Manhaften Heere, den Heere Meyndert Meesters, kapitein van ’t Blaauwe Vaendel met 
het Witte Kruis der stad Leyden by deszelfs eerste optrekking, den 2. van Slagtmaand MDCCLXXXVII (z.p.: z.n. 
[1787]) (ral, lb 64140).

– & P. van Campen, Aan den wel-edelen manhaften Heere, den Heere en Mr. D. Muller Massis, kapitein van het 
Geele Vaendel benevens zyn wel-edele manhaftens officieren en burgers by derzelver eerste wachttocht den 25ste 
van Wynmaand 1787 (z.p.: z.n. 1787) (ral, lb 64139).

– & H. Meerburg, Aan de braave optrekkende burgers van ’t 2-de en 6-de quartier door de aftrekkende burgers 
van ’t 1-ste en 5-de quartier van ’t Groene Vaendel, den XVIII van Wynmaand 1787 (z.p.: z.n. 1787).

Capellen tot den Pol, J.D. van der, Staatkundige verhandeling over de noodzakelykheid eener wel ingerigte 
burger landmilitie (Leiden: z.n. 1774) (vertaling van A. Fletcher, A discourse of government with relation 
to militia’s (Edinburg 1698)).

– Advis door Jonkheer Johan Derk van der Capellen tot den Pol. Over het verzoek van Zyne Majesteit den Koning 
van Groot-Brittannië, raakende het leenen der Schotsche Brigade, op den 16. December 1775 ter Staatsvergadering 
van Overyssel uitgebragt en in de notulen dier Provintie geïnsereerd (z.p.: z.n. [1775]) (Knuttel 19069).

– Aan het Volk van Nederland (Ostende (fictief), gedateerd 3 september 1781) (Knuttel 19864, 19865).
– Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll (ed. W.H. de Beaufort) [whg, nieuwe serie, 

nr. 27] (Utrecht 1879).
– Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen tot den Pol (ed. J.A. Sillem) [whg, nieuwe serie, nr. 27b] 

(Utrecht 1883).
– ‘Brieven van J.D. van der Capellen tot den Pol’ (ed. W.W. van der Meulen), BMHG 28 (1907), 103-

341.
Concept-requeste van de gezamentlyke weldenkende en rustzoekende burgeryen in de Vereenigde Nederlanden, bemin-

naars van het Vaderland, aan hunne Wel Edele Groot Achtbaare Regeering. Tendeerende een eerbiedig verzoek dat 
Hun Wel Ed. Groot Achtb. deszelfs vermogen en invloed by den Hogen Souverain gelieven aan te wenden om Zyne 
Doorluchtige Hoogheid Willem den Vyfden, Prince van Oranje en Nassau, Erf-Stadhouder, Kapitein-Generaal 
en Admiraal der Vereenigde Nederlanden &c. &c. &c. in hoogst-deszelfs eminente, by wettige erfenis verkreegene 
en plechtig opgedraagene waardigheeden en praeeminentiën worde hersteld, om door dien weg het Vaderland des-
zelfs vorige eer, macht en aanzien te doen herkrygen en den burger en ingezeeten eene betamelyke en hem toekomen-
de Vryheid als voren te doen genieten (gedateerd april 1787) (Rotterdam: z.n. 1787) (Knuttel 21539).
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Consideratiën aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht op den 30. Septem-
ber 1784 overgeleverd op het Rapport der negen Heeren van de Staats Commissie tot de ingekomen bezwaren, uit-
gebracht den 1. September 1784, door de vierentwintig Geconstitueerdens van 1215 burgers en inwoners der stad 
Utrecht (Utrecht: Barthelomeus Wild [1784]) (Knuttel 20962a).
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Copia autentiek van de gedrukte memorie voor eenige leden der vergadering van gewapende burger corpsen, binnen 
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ren. Zinne-spel (gedrukt voor het Genootschap Veniam pro Laude) (Leiden: Cornelis Heyligert 
& Hendrik Hoogenstraaten 1775) (Knuttel 19079, 19079a).

– Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjaarige eeuwgetyde 
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en partijschap bij het herstel der oude Constitutie. Ten voordeele van het Heiligen Geest- of Armen Wees-huis 
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Kemp, F.A. van der, Elftal kerkelyke redevoeringen (Leiden: Leendert Herdingh 1782).
Kinsbergen, J.H. van, Consideratiën van importantie op de gewigtige propositie door de Heeren Gedeputeerden 

van de stad Leiden ter vergadering van Hun Ed. Gr. Mogenden gedaan op den 31. July 1782 (z.p.: z.n. 1782) 
(Knuttel 20060).

Kluit, A., De souvereiniteit der Staaten van Holland, verdedigd tegen de hedendaagsche leere der volksregering, zoo 
als dezelve, onder anderen, ook voorgedraagen word in een geschrift, ten tytel voerende: Grondwettige her-
stelling van Nederlands staatswezen, zo voor het algemeen Bondgenootschap als voor het be-
stuur van elke byzondere Provincie (o.a. Leiden: Elie Luzac & Jan Hendrik van Damme 1785) 
(Knuttel 21039).

– Historie der Hollandsche Staatsregeling tot op den jaare 1795, 5 dln. (Leiden 1802-1805).
Kok, J., Oorsprong, aanwas, geschiedenissen, voorrechten en tegenwoordigen staat der Nederlandsche schutterijen 

en exercitie genootschappen enz. (Amsterdam: Jacobus Kok 1784).
– & J. Fokke, Vaderlandsch woordenboek, 38 dln. (Amsterdam: Jacobus Kok; Johannes Allart 1780-

1799).
Koning, C.Lz., Tafereel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de vroegste tijden af tot op den tegenwoor-

digen toe, 4 dln. (Haarlem: Adriaan Pieterszn. Loosjes 1807-1808).
Kort verhaal van de Revolutie in Haarlem op den 19. January 1795. Ten verzoeke van de Provisioneele Stads-Regering 

uitgegeven door de leden van de gewezene Revolutionaire Club aldaar (Haarlem: Jan van Walré & Co. 1795). 
Korte en zakelyke beschryving van den brand op de Nieuw-straat, voorgevallen den 27sten January 1776. Met een 

daarop toepasselyk heldendicht, waar in zoo de bewaaring van de Goddelyke Voorzienigheid, als mede de onloo-
genbaare waakzaamheid van Leydens Burger-Vaderen, de trouw der Leidsche burgeren in ’t gemeen en de alom 
pryzenswaardige behulpzaamheid der Heeren Studenten in ’t byzonder (Leiden: Jacob Meerburg 1776) 
(ral, lb 865).

Kruijff, J. de, Aan de leden van het gelegalizeerd Genootschap dienst doende te paard, bij de overgifte van den 
standaard, aan hetzelve door eenige vaderlandsche vrouwen geschonken (Leiden: Cornelis Heyligert 1786). 
(ubl, portefeuille 12 (1)).

Kuffeler, P.F. van, Copie van het Declaratoir, gedaan door Mr. P.F. van Kuffeler, bij deszelfs afstand van zy-
nen regeeringspost, aan de Ed. Gr. Achtb. Vroedschap der stad Leyden, den 14. October 1794 (z.p.: z.n. 1794) 
(Knuttel 22449).

Kumpel, J.W., Gelukwensching aan Zyne Doorluchtige Hoogheid Willem den V-den, Prince van Oranje en Nas-
souw enz. enz. enz. In zegenpraal in alle zyne hooge waardigheden herstelt (Amsterdam: Hendrik Arends 
1787) (Knuttel 21589a).

Laage kunstgreepen, door den Heer Pieter Vreede. Gebezigt in zijn Bericht ‘Aan zijne waarde Stadgenoten’ (Leiden: 
z.n. [1785]) (ral, lb 1067).

Lelyveld, P. van, Declaratoir van den Wel-Edel Gestrengen Heer Pieter van Lelyveld, Veertig in Raade en Oud- 
Burgemeester der stad Leyden, gedaan in de Vroedschap dezer stad op Maandag den 22. September 1794 (z.p.: 
z.n. 1794) (Knuttel 22448).

Leydenaar, Chr. (pseudoniem), Antwoord aan den schryver der Dankbetuyging &c. Gedrukt te Leyden by Jacob 
Meerburg. Met betooning van verwondering over desselfs sterk hekelschrift aan den nu zalige Heere Jan de Kruyff en 
den Heere J. le Francq van Berkhey. Nadrukkelijk opgedragen aan Kleptomusus Batavus, schryver der zedige verde-

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   368 25-03-14   10:21



bronnen en bibliografie 369

diging &c. als ook een antwoord op desselfs trippel-dicht (Leiden: Hendrik Coster 1775) (Knuttel 19082).
Liberius, J. (pseudoniem), Aan de Edele Groot Achtbare Heeren, die van de Groote Vroedschap der stad Leyden 

(gedateerd 24 oktober 1785) (z.p.: z.n. [1785]) (Knuttel 21185).
Lijkzang op den Weledelen Heere Samuel van Schaak, aan de gevolgen zijner wonde, hem op den 2. Maart 

moordaadig toegebragt, overleden den 11. derzelve maand 1794 (z.p.: z.n. 1794) (Knuttel 22441).
‘Lijst van de stukken te Leijden aan de Laken-halle gebragt, van 1640 tot 1797, met eenige aan-

merkingen’, in: De oeconomist of verzameling van staatsstukken, verhandelingen en berigten betreffende den 
landbouw, de fabrieken, den koophandel en de zeevaart, bijzonder van de Bataafsche Republiek, dl. 1, 1e stuk 
(Amsterdam: Johannes Allart 1798), 78-85.

Loncq, G.J., Aenspraek aen de exerceerende leden van het Genootschap van Wapenhandel, ter spreuke voerende: 
Voor Vrijheid en Vaderland, te Leiden. Bij het vieren van deszelfs jaerfeest den 25 July 1785 (Leiden: Cornelis 
Heyligert 1785) (Knuttel 21178).

– Aen de Vaderlandsche boeren (Leiden: Cornelis Heyligert 1785) (Van Alphen 1608).
Loosjes, A.Pz., Gedenkzuil, ter gelegenheid der Vrij-Verklaaring van Noord-America (Amsterdam: Willem 

Holtrop 1782).
Loosjes, P.Az., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aan-

vang der Noord-Americaansche onlusten en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen Staat tot 
den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld Met plaaten. 
Ten vervolge van Wagenaar’s Vaderlandsche Historie, 48 dln. (Amsterdam: Johannes Allart 1786-1811).

Luzac, E., Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat; de 
toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas 
medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezel-
ven werderom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Het Fransch ontwerp gevolgd. Het 
werk zelf geheel veranderd, merkelijk vermeerderd en van verscheiden misslagen gezuiverd. 4 dln. (Leiden: Elie 
Luzac & Jan Hendrik van Damme 1780-1783).

– (toegeschreven), Vaderlandsche brieven, No. 6. Aan den schryver van het boekje Aan het Volk van Ne-
derland (z.p.: z.n. [Leiden: Elie Luzac & Jan Hendrik van Damme] 1784) (gedateerd 5 novem-
ber 1784) (Knuttel 20880).

Luzac, J., ‘Verhandeling over ’t woord aristocratie, over de waare beteekenis en de eigentlijke 
aert dier regeeringsvorm’, in: Socrates als burger beschouwd, door Mr. J. Luzac, in eene plechtige redevoe-
ring, uitgesproken op den 21. February 1795, bij het nederleggen van ’t rectoraat der Hollandsche Universiteit. 
Door denzelven uit het Latijn vertaald, met bijvoeging van eenige aanmerkingen en ophelderingen, bijzonder ee-
ner korte schets van ’t Atheensch staats-bestuur, en eener verhandeling over de beteekenis en ’t gebruik van ’t woord 
aristocratie, tot op onzen tijd, 2e druk (Leiden: Abraham & Jan Honkoop 1797), 143-167.

Mandrillon, J., Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution des Provinces Unies en 1787 (Paris: Barrois 
l’aîné 1791) / Gedenkschriften betreklyk tot de omwenteling in de Vereenigde Nederlanden in 1787. Uit het 
Fransch vertaald en met aanteekeningen en een gewigtig nabericht vermeerderd (Pieter van Schelle & Co.: 
Duinkerke 1792).

Marcus, P.J., Pieter Jan Marcus, Oud-Burgemeester van Leiden aan de Burgerije dier stad (z.p.: z.n. 1794) 
(Knuttel 22445).

Marsch-lied van de twee veld esquadrons van Pous, uit Leyden en Amsterdam naar het leger. Den 4. Maart 1794 
(z.p.: z.n. 1794) (Knuttel 22301a).

Marshall, J. (pseudoniem van John Hill), Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, 
Lapland, Russia, the Ukraine and Poland in the years 1768, 1769 and 1770. In which is particularly minuted the 
present state of those countries, respecting their agriculture, population, manufactures, commerce, the arts and 
useful undertakings (3 vol.), Vol. 1, Travels through Holland (London: John Almon 1772).
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Mieris, F. van, Handvesten, privilegiën, octroyen, rechten en vryheden, midsgaders ordonnantiën, resolutiën, 
plakkaaten, verbintenissen, costumen, instructiën en handelingen der stad Leyden (Leiden: Abraham Kalle-
wier, Abraham Honkoop & Abraham Kallewier Leendertszn. 1759).

– Beschryving der stad Leyden, haare geleegenheid, oorsprong, vergrootingen, oude en hedendaagsche gedaante, 
stichtingen van kerken, kloosters, godshuizen en andere aanmerklyke gebouwen, zoo geestlyke als wereldlyke, der-
zelver byzondere toestand en bestiering enz., dl. 1 (Leiden: Wed. Abraham Honkoop & Cornelis van 
Hoogeveen Jr. 1762).

– & D. van Alphen (1713-1797), dl. 2 (Leiden: Wed. Abraham Honkoop & Cornelis van Hoog-
eveen Jr. 1770); dl. 3 (Leiden: Cornelis Heyligert, Abraham & Jan Honkoop 1784).

Missive en memorie door Zyne Hoogheid, den Heere Prince van Orange en Nassau, aan Hunne Hoog Mog. op den 
7. October 1782 overgegeeven, houdende eene gedetailleerde opening van zyne gehoudende directie als Admiraal 
Generaal van de Unie (z.p.: z.n. [1782]) (Knuttel 20068).

Missive van de Commissie van het Defensie-weezen te Woerden, aan Haar Ed. Gr. Mog. In dato 28 Augustus 1787. 
Behelzende een echt relaas van ’t gebeurde ter gelegenheid der reize van Hare Koninglyke Hoogheid naar ’s Hage 
op den 28. Juny laatstleden (o.a. Leiden: L. Herdingh 1787) (Knuttel 21566).

Missive van eenige leeden der Vroedschap der stad Leyden, tot een ampele deductie in de zaak van Mr. D. Wormer 
(z.p.: z.n. [1787]) (Extract uit de Resolutiën van de Heeren Staten van Holland ende West-
Vrieslant, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen op Donderdag den 11 January 
1787) (ral, lb 1103).

Muller Massis, D., Ode of extemporaire dichtluim by het hartlijk vieren der heuchelijke verjaering van Haere 
Doorlugtige Hoogheid Frederika Louisa Wilhelmina, Princesse van Oranje en Nassau. Door een zeer aanzienlyk 
aantal vaderland eendragt-lievende en Oranje minnende zoonen van de Leidsche Minerva feestvierende uitgeboe-
zemd, den XXVIII van Slagtmaand MDCCLXXXVI (z.p.: z.n. [1786]) (Knuttel 21354a).

– Aan de edelen manhaften heer Dirk Keun, hartelyk beminde Colonel der in eer herstelde Leidsche Oranje Schutte-
ry, mitsgaders Capitein van het getrouwe Blauwe Vaandel in ’t jaar van Oranjes en Leidens verlossing 1787. Uit-
gesprooken voor desselfs woonplaats op ’t Galgenwater (Leiden: z.n. [1787]). 

– Dankbetoon aan de wel-edele gebooren heeren studenten en verdere leeden der beide societeyten Concordia en Een-
dragt door Stantvastigheid voor de beweezen eer by myne eerste wachttogt als capitein der Leydsche Oranjeschut-
tery den XXV. van Wynmaand 1787 (z.p.: z.n. 1787).

– Heijl-wensch op den agt-en-vijftigste verjaardag van den Zeergeleerden Heer Johannes le Francq van Berkheij, 
M.D. en Lector aan ’s Lands Hoogeschool te Leiden. Op den XXIII Louwmaand 1787 (z.p.: z.n. [1787]).

– Afscheidsgroet van mr. D. Muller Massis. Als hoofdman van het Geele Vaandel aan zyne waardige officieren 
en schutteren ter gelegenheid van zyne verheffing tot scheepen der stad Leyden, uitgesproken op den XXI. July 
 MDCCLXXXIX (z.p.: z.n. 1789).

Munniks, J., Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Uit egte ge-
denkstukken onpartydig zamengesteld, 17 dln. (Amsterdam: Izaac de Jongh & Wijnand Wijnands 
1781-1784 (dl. 1-12); Isaac de Jongh & Jan Verlem 1785 (dl. 13); Jan Verlem 1785-1787 (dl. 14-
17) (‘Kezenvervolg’).

Naamen der honoraire leden van de Sociëteit van Wapenhandel te Leyden (Leiden: Cornelis Heyligert 1785) 
(ral, lb 64246, 64247).

Naamen der officieren en exerceerende leden van het Genootschap van Wapenhandel te Leyden, ‘Voor Vrijheid en Va-
derland’ (Leiden: Cornelis Heyligert 1785) (ral, lb 64248).

Naamen der officieren en verdere leden van de Sociëteit van Wapenhandel te Leyden. Veranderd tot den 15. February 
1786 (Leiden: Cornelis Heyligert 1786) (ral, lb 64249).

Naamen der officieren en verdere leden van de Sociëteit van Wapenhandel te Leyden. Veranderd tot den 20. January 
1787 (Leiden: Cornelis Heyligert 1787) (ral, lb 64250).
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Naamlijst der honoraire leden van de Sociëteit van Wapenhandel onder de zinspreuk ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ 
(Leiden: nà 1784, met aanvulling in hs.) (ral, lb 64204).

Naamlijst der leden van de Burger-Sociëteit, ‘Ter bevordering van Eendragt’. Opgericht binnen Leyden den 1. Octo-
ber MDCCLXXXVI (z.p.: z.n. [1786]) (ral, lb 78976).

Naamlijst der regerings-leden van de provincie Holland die in het jaar 1787 op eene onwettige wys door de Burge-
ry en ’t Vliegend Legertje van hunne posten zijn ontzet, benevens de naamen van die geenen, die in haar plaatze 
zyn aangesteld; en verders de naamen van die regerings-leden, die met de omwenteling van ’t jaar 1787 uit hun-
ne posten zyn ontslagen; ten anderen die naamen, welke Haar Koninglyke Hoogheid, by de satisfactie, geeischt 
heeft om uit de regeering te worden geremoveerd en om nooit in eenige qualiteit dit Land weder te dienen (Rot-
terdam etc. (Leiden: Jacobus Perk) [1787]) (Knuttel 21750). Tweede en derde naamlijst (Knut-
tel 21752, 21911).

Naamlijst der tekenaren, zoo van het nationaal adres aan de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en West-
Friesland, als van het request van appui aan de Ed. Gr. Achtb. Heeren, die van de Groote Vroedschap der stad Ley-
den, door burgers en ingezetenen aldaar in Maart 1785 ingeleverd (Leiden: Johannes van Tiffelen 1785) 
(Knuttel 21172).

Naamlijst van de heeren officieren, onder-officieren en schutters van de onderscheiden detachementen, zo als dezelve 
zedert den 5. September 1786 te Utrecht ter adsistentie zyn ingerukt (Utrecht-Bodegraven: Hillebrand van 
Emenes & Matthijs van Loopik 1786) (Knuttel 21445).

Naamlijst van Oranje beminnaren, welke binnen Leyden op 18 differente plaatsen zig hebben beyverd om by reques-
ten Haar Ed. Gr. Mog. te verzoeken, dat Willem den V. in zyne voorige waardigheeden wierd hersteldt (z.p.: z.n. 
[1786]) (ral, lb 1088 en 1089).

Naamregister der leeden, steeden en regeeringe derzelve, uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende 
de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, in welke te vinden zijn die sessie hebben in de respective 
Hooge Collegiën alsmede de beide Hoven van Justitie en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen met der-
zelver suppoosten. Voor den jare 1794 (Alkmaar: Jan Hand 1794).

Naemwijzer, waerin gevonden worden de naemen van de Ed. Groot Achtb. Heeren Regenten der stad Leyden, mits-
gaders van verscheydene andere collegiën en beambten met derzelver woonplaetsen (Leiden: verschillende 
uitgevers) (Herenboekjes).

Nadere aanteekeningen van de Wel Ed. Heeren Raaden Mr. F.G. Blok, Mr. J. van Royen en Mr. D.M.G. Heldewier 
tegen de contra-aanteekening van negentien leden der Leydsche Vroedschap, overgeleverd den 21sten van Juny 
1785 (Leiden: Johannes van Tiffelen 1785) (Knuttel 21176).

Nauwkeurige naamlyst van alle de heeren gedeputeerden van krygsraaden, gewapende genootschappen, geconstitu-
eerden en patriottische sociëteiten of corporatiën. Welke op de beschryving van de leeden van de Commissie der Ge-
wapende Burger-Corpsen van Holland, ter expeditie der militaire zaaken, te Woerden resideerende, zijn verschee-
nen op de Algemeene Provinciaale Vergadering, die gehouden is binnen Amsterdam in het Huis de Burger Sociëteit 
in de Nes, den 24 en 25 Augustus 1787, en als doe op reces gescheiden den 17 Sept. daar aan volgende (z.p.: z.n. 
[1787]) (ral, lb 64205).

Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zijn in de Ver-
eenigde Provinciën, de Generaliteitslanden en de volksplantingen van den staet (Amsterdam: Erven Frans 
Houttuyn; Leiden: Pieter van der Eyk & Daniël Vygh, 1766-1799).

Nieuwe verzameling van placaaten, resolutiën en andere authentyke stukken, betrekking hebbende tot de gewigtige 
gebeurtenissen sedert het begin van het jaar MDCCXCIII in het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorge-
vallen, 3 dln. (Kampen: Jacques Alexandre de Chalmot 1793-1795).

Nieuwland, P., Aan de studerende jongelingschap te Leyden, bij gelegenheid harer betoonde dapperheid en vader-
landsliefde in het te keer gaan van het oproer aldaar, den 10. Junij 1784 (Leiden: Christoffel Frederik Koe-
nig 1784) (Knuttel 20914).

Nieuw-lied voor de door en door beruchte lector Le Francq van Berkhey te Leyden. Op ’t onthaal aan hem gedaan 
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op Saturdag den 2den October 1784 (ondertekend door Academicus) (z.p.: z.n. 1784) (Van Alphen 
1554).

Nood-kreet van Leydens burgery op de inkomst van Prins Willem de Vde, den 5de Juny 1783 (Leiden: Pieter Del-
beek [1783]) (Knuttel 20645).

Noodzaakelykheid van de bewaaring der Constitutie, door de verbetering der ingesloopene misbruiken (z.p.: z.n. 
[1785]) (Van Alphen 1627).

Nugent, Th., The grand tour or a journey through the Netherlands, Germany, Italy and France, 3rd. ed., Vol. 
1 (London 1778).

Ode of Heyl-Wensch van tachtig Vaderlands-lievende en Oranje minnende Leidsche studenten. Op de verjaardag 
van Haare Koninklijke Hoogheid Frederica Louisa Wilhelmina, Princesse van Oranje en Nassauw, 28. Slagt-
maand MDCCXXXVI (z.p.: z.n. [1786]) (ral, Collectie Le Francq van Berkheij, 28, handschrift).

Onderschepte brief van J.W. Kumpel, J.U. Cand., aan een voornaam heer in Rotterdam (Knuttel 20550).
Onpartydige brief van een reizende Hagenaar over het gebeurden met de Heer Majoor Van de Graaff en de Stu-

dent van Schaak, waarin men vind een echt verhaal der gebeurtenis, alsmeede van de volksvergaderingen van 
eenige studenten en verder klugten uit deeze berugte gebeurtenis oorspronkelyk (Leiden: z.n. 1794) (ral, lb 
39488).

Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van Regent en Burger van binnen gelukkig 
en van buiten gedugt te maaken. Volgens besluit der Provinciaale Vergadering van de gewapende Corpsen in Hol-
land, den 4. October 1785 binnen Leyden geopend, ter kennisse der gezamenlyke leden en verdere ingezeetenen der 
Provincie gebragt (Leiden: Leendert Herdingh 1785) (Knuttel 21045).

Ontwerp tot eene vereeniging tusschen de Schutterye der stad Leyden aan de eene, en de vry-compagnie, welke men 
voorneemens is in de zelve stad opterichten, aan de andere zyde. Eerbiediglyk onderworpen aan ’t onderzoek van 
de Wel-Edele Groot Achtbaare Heeren, de Heeren Burgemeesteren, Schepenen en Vroedschap der gemelde stad 
(ondertekend door een’ liefhebber van Vrede, Eendracht en oprechte Vaderlandsliefde, geda-
teerd 11 mei 1783) (o.a. Leiden: z.n. [1783] (Knuttel 20634).

Op de herstelling der erflyke waardigheden van Zyne Doorluchtigste Hoogheid Willem den Vyfde, Prince van Oranje 
en Nassauw etc. etc. etc. Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Kapitein en Admiraal Generaal der Zeven Vereenigde 
Nederlanden etc. etc. etc. Den 20. September van de puye van het Raadhuis te Leyden afgekondigt (z.p.: z.n. 
[1787]) (Knuttel 21687).

Oranje Nassau, W.B. van (Willem v), Declaratoir (Nijmegen: Ahasuerus van Goor 1787) (Knuttel 
21491).

– Nader declaratoir (Nijmegen: Ahasuerus van Goor 1787) (Knuttel 21568).

Paape, G., De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus. Van deszelfs begin tot op den 12. Junij 
1798 toe (Delft: Mattheus Roelofswaart 1798) (Van Alphen 2003).

Pfau, Th.Ph. von, Geschichte des preussichen Feldzuges in der Provinz Holland im Jahr 1787 (Berlin 1790). 
Vert. Geschiedenis van den veldtogt der Pruissen in Holland in MDCCLXXXVII (Amsterdam: Willem Hol-
trop 1792).

Preparatoirlyk plan van een Tractaat van Commercie, aan te gaan tussen Hun Hoog Mog. de Staaten van de Seeven 
Vereenigde Provinciën van Holland en de Dertien Vereenigde Staaten van Noord-America, om ingevallen Enge-
land Haar voor Vrye Volkeren erkent, als dan zulks te brengen ter tavel van Hun Hoog-Moogende (Aken, 4 sep-
tember 1778) (Papieren door Zyn Hoogheid ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mog. op den 
20. October 1780 overgeegeven) (z.p.: z.n. [1780]) (Knuttel 19421).

Price, R., Observations on the nature of civil liberty, the principles of government and the justice and policy of the 
war with America (London: Thomas Cadell & J. Johnson 1776) (Knuttel 19115). Vert. Aanmerkingen 
over den aart der burgerlyke vryheid, over de gronden der regeering en over de regtveerdigheid en staatkunde van 
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den oorlog met Amerika (Leiden: Leendert Herdingh 1776); 2e druk (Leiden: Leendert Herdingh 
1777) (Knuttel 19116, 19142).

– Additional observations on the nature and value of civil liberty and the war with America (London: Thomas 
Cadell 1777) (vert. Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye re-
geering (Leiden: z.n. 1777) (Knuttel 19143).

Procedures in de zaak van Mr. Pieter Marcus, hoofd-officier der stad Leijden en promotor van ’s Lands Universiteit 
aldaar, op en tegen François Adriaan van der Kemp, geïmmatriculeerd lidmaat van dezelve Universiteit, over het 
doen of laaten drukken van den Lierzang aan de Hoog-Ed. Gestr. Heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van Eisinga, 
H. Buma, F.B. Aebinga van Humalda, Regn. Liv. Andringa de Kempenaer, Joannes Wielinga, C.L. van Beijma, 
protesteerende leden in den Raad van Friesland tegens de resolutie van den 1. Sept. 1779 voor de bepaalde convoij-
en (Leiden: Leendert Herdingh 1782).

Programma. Verslag van gecommitteerden, besluiten en provisioneele wetten van de Sociëtijt van Wapenhandel, op-
gericht binnen Leyden. Ten spreuke voerende: ‘Door Vrijheidsliefde Vereenigd’ (Leiden: Cornelis Heyligert 
1783) (Knuttel 20655).

Propositie door de Heeren Gedeputeerdens der stad Leiden op den 31. July 1782 ter vergadering van Haar Ed. Gr. 
Mog. gedaan, in deszelfs gewigt en aanbelang overwogen en door eenige historische en politieque ophelderingen 
verrykt. (30) September MDCCLXXXII (Knuttel 20063).

Propositie van Gedeputeerden der stad Leyden omtrent het voorgevallene ter saake van het vonnis in cas van oproer 
tegen A. Trago en de gerequireerde verantwoording door het Hof van den Hoofdofficier ten aansien van versogte 
gratie (z.p.: z.n. [1784]) (ral, lb 1025).

Propositie. Wij Mr. F.W. Boers, eertyds Advocaat der O.I. Compagnie (…) zonder eenige moeite of last als nog jaar-
lyks aan tractement blyvende genieten, het geringe sommetje van twee duizend en vyf honderd guldens (geda-
teerd oktober 1794) (z.p.: z.n. [1794]). Publicatie van de Staten van Holland en West-Friesland (’s-Gra-
venhage, z.n. 1794) (tegen dit pamflet) (ral, lb 1159).

Publicatie (Verandering van de Leden der Regeering te Leiden, 6-2-1788) (Leiden: z.n. 1788) (ral, 
lb 1143).

Publicatie en Concept-Reglement. Concernerende de bestellinge der Stads Regeeringe, het nomineren en eligeren van 
Raden in de Vroedschap, Burgemeesteren en Schepenen, midsgaders de erectie van een gequalificeerd Collegie van 
Gecommitteerden uit de Burgery (Utrecht: Gerardus van den Brink 1785).

Qualificatie van een notabel aantal burgers en inwoonders der stad Leyden. Resolutie [Extract uit het Register 
der resolutiën van die van de Groote Vroedschap der stad Leyden. Litta. 3.D.] (z.p.: z.n. [1786]) 
(ral, lb 1104).

Radcliffe, A., A journey through Holland, made in the summer of 1794 (ed. A.G.H. Bachrach) (Leiden 1998).
Rapport van de negen Heeren, haar Edele Mogende Gecommitteerdens tot de overgeleverde pointen tot redres der be-

zwaren van de in- en opgezetenen van de Provintie van Utrecht. Ter Staats Vergadering uitgebracht den 1. Sep-
tember 1784, mitsgaders alle de consideratiën daar tegen door de respective ondertekenaren der voorschreve poin-
ten aan de Magistraat der stad Utrecht als aan de Heeren Regeerders der stad Amersfoort ingeleverd (z.p.: z.n. 
1784) (Knuttel 20962).

Reglement en wetten voor de Oprechte Vaderlandsche Sociëteit onder de spreuk ‘Standvastigheid wekt Eendragt’ op-
gericht binnen Leyden den IX. Maart MDCCLXXXVII (z.p.: z.n. [1787]) (ral, lb 78980).

Reglement en wetten voor de sociëteit Concordia, opgericht binnen Leyden den 1sten Mey MDCCLXXXVII (z.p.: 
z.n.[1787]) (ral, lb 79000).

Reglement voor de Burger-Sociëteit, ‘Ter bevordering van Eendragt’. Opgericht binnen Leyden, den 1. October 1786 
(Leiden: Johannes van Tiffelen [1786]) (Knuttel 21415).

Regt, J. de (pseudoniem), Het schandelyk gedrag door Mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden en 
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promotor van ’s Lands Universiteit aldaar, cum suis gehouden tegens den Wel Eerwaarden Heere F.A. van der 
Kemp, geimmatriculeerd lidmaat, en L. Herding, boekverkooper, beiden in gem. stad, aan den dag gelegd in een 
briev van een vriend aan een vriend (’s-Gravenhage: K. Hofman 1782) (Knuttel 20278).

Remonstrantie, gedaan maken en aan de Edele Gr. Achtb. Heeren die van de Groote Vroedschap der stad Leyden, 
overgegeven bij de ondergeteekenden als Geconstitueerden der requestreerende burgerij, op den 12den Maart 1787 
(z.p.: z.n. [1787]).

Remonstrantie der Geconstitueerden van een notabel aantal burgers en inwoonders der stad Leyden met de bylagen 
(z.p.: z.n. [1786]) (ral lb 1104).

Requeste van alle de burger-asch-vaarders, turf-draagers en lantaarn-aansteekers, die door de geheele Republicq 
heen in alle steeden, steedekens, dorpen, vlekken, buurten en gehugten fungeerende zijn; – ’t Welk door de Zeeven 
Provinciën heen nog actueel ter inteekening ligt en eerstdaags aan der zelver respective magistraten staat gepre-
senteerd te worden (z.p.: z.n.) (Knuttel 19962).

Requeste (van de) fabriqueurs, kooplieden en trafiquanten der stad Leyden, omme te obtineeren het aangaan van 
commercieele verbintenissen met het Vereenigd- Noord-America. Overgegeeven aan H.H. Burgemeesteren den 18. 
Maart 1782 (z.p.: z.n. [1782]) (Knuttel 19959).

Requeste van kooplieden, fabriqueurs, trafiquanten etc. der steden Haarlem, Leyden en Amsterdam. Overgegeven 
aan Haar Hoog Moogende de Heeren Staaten Generaal en aan haar Ed. Groot Moogende de Heeren Staaten van 
Holland en West-Vriesland den 20. Maart 1782 (z.p.: z.n. [1782]) (Knuttel 19961).

Rogge, C., Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neu-
traliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld, 4 dln. (in Brabant 1790-1792).

– Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden (Amsterdam: Johannes 
Allart 1796).

Romswinckel, J., Aanspraak gedaan door Joost Romswinckel op Maandag des namiddags ten 3. uuren, 30. Nivose of 
19. Jan. 1795 (oude Stijl) in de Maare Kerk der stad Leyden aan Leydens en Neerlands inwooneren. Bij gelegendheid 
dat Leydens burgerij, op de grondslag tot vrijheid, den vorigen dag gelegt, de middelen beraamen zouden om rust en 
voorzienige orde daar te stellen (Leiden: Leendert Herdingh & David du Mortier 1795) (Knuttel 22670).

Royen, A. van, Carmen seculare in natelem ducentesimum Academiae Batavae quae est Leidae. Dictum Die 
VIII. Februarii MDCCLXXV / Eeuwzang op de twee honderdste verjaaring van ’s Lands Hoogeschoole binnen Ley-
den. Uitgeproken op den VIII. van Sprokkelmaand 1775 (vert. Jan Adrianuszn. van Royen) (Leiden: z.n. 
1775) (Van Alphen 1372, 1373).

Royen, J. van, Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk (Leiden: Cornelis Heyligert 1786) (ubl, por-
tefeuille 12 (1)).

Schelle, P. van, Aan mijne brave Landslieden, na het mislukte oproer van den 3. April 1784 (Leiden: Christoffel 
Frederik Koenig 1784) (Knuttel 20943a).

Schietspoel, J. (pseudoniem), Aanspraak van den eerzamen Justus Schietspoel, aan de leeden van de Haarlem-
sche redenkamer, bekent onder den zinspreuk ‘Trouw moet blijken’. Gedaan by zyn wederkomst van ’t jubilé der 
Hooge School van Leyden. Op den 13. van Sprokkelmaand, 1775 (z.p.: z.n. 1775) (Knuttel 19085).

Schimmelpenninck, R.J., De imperio populari rite temperato (diss. Leiden) (Leiden: Hendrik Hoogen-
straaten 1784). Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering (vert. A.B. Swart) (Leiden: Frans de 
Does 1785); 2e druk (Amsterdam: Johannes Weege 1794).

Soek, A., Aan Nederland, bij de uitgaave van het Verhaal van het gebeurde tusschen den Heere S. van Schaak, med. 
stud. en den Heere L.E. van de Graaff, major in het regiment van den Lieutenant-Generaal Stavenisse Pous, met 
de gevolgen van dien (Leiden: David du Mortier & Zn. 1794) (Knuttel 22434).

– & P. Vreede, Aen de exerceerende leeden van het Genootschap van Wapenhandel onder de spreuk: Voor Vrijheid 
en Vaderland, te Leyden. Bij hun afvuuring op den 4den October 1785 (Leiden: Cornelis Heyligert 1785) 
(ubl, portefeuille 12 (1)).
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– Aen den Weledelen Heere Mr. A.D. van den Santheuvel, bij zijne verheffing tot Veertig in Rade der stad Leyden, op 
den 3-den December MDCCLXXXV (Leiden: Pieter Pluijgers 1785) (ral, lb 7000-01).

– Aen de leden van het gewapend gezelschap te Leyden, onder de spreuk: Tot hulp in nood, toen hetzelve, voor de 
eerste mael onder het commando zijner officieren exerceerde op den 10. van Hooimaend MDCCLXXXVII (z.p.: z.n. 
1787) (ubl, portefeuille 12 (2)).

Spiegel, L.P. van de, Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland (o.a Leiden: Johan-
nes van Thoir 1800) (Knuttel 23103).

Streso, C., Kerkreden op het Tweede Eeuwfeest van Leydens Ontzet, uitgesproken in de Pieters Kerk op den III. Oc-
tober MDCCLXXIV (Leiden: Samuel & Johannes Luchtmans 1774) (Knuttel 19046).

Tegenbericht der jongst afgegaane superintendenten van de Lakenhal te Leyden, nopens het verleenen van attestati-
en aan de Leydsche lakens, dienende tot beantwoording van het bericht der dirigeerende leden van den Oeconomi-
schen Tak voor het departement te Leyden enz. (Leiden: Samuel & Johannes Luchtmans 1778) (Knut-
tel 19203).

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden (4 dln.), dl. 4, 1e stuk, vervattende eenen aanvang der beschry-
vinge van Holland (Amsterdam: Isaak Tirion 1741).

Ter gelegenheid van het eindigen der zomer-oefeningen en het afvuuren van het Genootschap van Wapenhandel, on-
der de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden. Op den 30. September 1784 (Leiden: Cornelis Hey-
ligert 1784) (Knuttel 20920a).

Turnbull de Mikker, W.P., Op het afsterven van den Weledel Gestrenge Heere Mr. Jacob Reigersman, Raads-
heer in den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland, enz. enz. Overleden in ’s-Gravenhage, den 15-den Augustus 
1785 (’s-Gravenhage: z.n. 1785) (Knuttel 21131).

Trago, A., Ter heuglijke verjaring van Zijne Doorlugtige Hoogheid Willem Fredrik, Erfprince van Oranje en Nas-
sauw, Grave van Buren enz. enz. enz. Tredende in zijn twaalfde jaar den 25. Augustus MDCCLXXXIII (z.p.: z.n. 
1783) (Knuttel 20509).

Triumph-Zang voor de Fransche Natie (gedateerd 22 juli 1789) (o.a. Leiden: Karel Delfos & Zn.) (Knut-
tel 21837).

Tweede Iets voor Leiden (Dienende tot een vervolg op het Eerste) (z.p.: z.n. [1784]) (Van Alphen 1552).

Uitbreiding op den penning, geslagen ter gedagtenis van het vijf- en twintig jaarige vreugden-feest. Op den Doelen 
binnen Leyden plegtiglijk geviert by de Heeren van ’t Gezelschap ’t Slangennest. Op den 20. November des jaars 
1742 (z.p.: z.n. 1742) (ral, lb 78716).

Uitschrijvingen van Dank-, Vast- en Bededagen op 18 Maart 1789, 20 Maart 1794 en 10 Augustus 1794 (z.p.: z.n. 
1794) (ral, lb 1145).

Vaderlandsch huisboek of de verklaaringen, betuigingen en beloften van den stadhouder der Vereenigde Nederlan-
den, vergeleeken met zyne daaden, meestal getrokken uit echte stukken en verrykt met de charakters der voornaam-
ste persoonen, die in de staatsgeschillen den byzondersten rol gespeeld hebben. Door een genootschap van liefheb-
bers der vryheid (z.p.: z.n. 1793).

Van den hemel afgebeeden, door God tot heden bewaarden en beschermden, in alle verdrukking, eerlooze mishandelin-
gen en bitse versmadingen, nog bloeienden Orange-boom of verzameling van eenige liederen, ten dienste en gebruik 
der waare ouwerwetse Patriotten, beminnaars van Prins Willem de Vyfde en ’t Doorlugtig Orangehuis. En ten spyt 
van een partye zotte, windbuilen, noemende zig ten onrechte Patriotten (z.p.: z.n. [1785]) (Knuttel 21066).

Verandwoordinge van den Krygsraad van de manhafte Schutterye der stad Leyden (z.p.: [Karel Delfos & Frans 
de Does] 1783).

Verdediging der heeren studenten aan ’s Lands Hoogeschool te Leyden, tegen de vyanden der goede orde en der vry-
heid, berispers van hun betaamelyk, edelmoedig en inderdaad patriotisch gedrag in den opstand van ’t gemeen, 

9789087044466.pinn.DeJong.pdf   375 25-03-14   10:21



376 bronnen en bibliografie

voorgevallen te Leyden op den 8, 9, 10, 11, en 12. Juny 1784 door een lid der gemelde Hoogeschool (Leiden: z.n. 
1784) (Knuttel 20913).

Verdediging van de aanspraaken door E.L.I. geplaatst in de Leidsche Couranten van den 13 en 22. April 1785. Tegen 
de aanspraak door den Heere Pieter Vreede, geschreeven in de Zuid-Hollandsche Courant van den 2. May 1785 
en ook afzonderlyk uitgegeven. Kunnende gevoegd worden by de Verzameling van stukken, betreklyk tot het adres 
aan de Ed. Gr. Mog. H.H. Staaten van Holland en West-Friesland door de Leydsche burgers ingeleverd (Leiden: 
Barend Onnekink & Jan Cyfveer 1785) (Knuttel 21173).

Verzameling van placaaten, resolutiën en andere authentyke stukken enz., betrekking hebbende tot de gewigtige ge-
beurtenissen in de maand September mdcclxxxvii, bevooren en vervolgens in het Gemeenebest der Vereenigde Ne-
derlanden voorgevallen, 50 dln. (Kampen: Jacques Alexandre de Chalmot 1788-1793).

Verzameling van stukken, betreffende de valsche beschuldiging tegens Catharina Taan, wed. Van der Meulen, nevens 
een kort verslag van de uitkomst derzelve zaak (Leiden: Leendert Herdingh 1786).

Verzameling van stukken, betreklyk tot het adres aan de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en West-Fries-
land door de Leydsche burgers ingeleverd (Leiden: Johannes van Tiffelen 1785) (Knuttel 21171).

Verzameling van stukken tot de dertien Vereenigde Staeten van Noord-America betrekkelijk (Junius Brutus, in 
mijn boekvertrek, 1. Augustus 1781) (Leiden: Leendert Herdingh 1781).

Vierde iets voor Leyden, zynde een gehouden conversatie tusschen Do. Zeepöor, Hiob de Palmboom of de spekvreter, 
Jan Knor en Pieter Spinagie, ten huize van de eerstgemelde (z.p.: z.n.).

Viertal dichtstukken, bij gelegenheid van de overgifte der vaendelen aan en het eerste intrekken van het Genootschap 
van Wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden. In tegenwoordigheid van den 
Edele Groot-Achtbaren Gerechte dier stad, op den 12. Augustus 1784. Op onderscheidene tijden op het genoot-
schaps exercitie-veld uitgesproken (Leiden: Cornelis Heyligert 1784) (ral, lb 64212).

Volks-tellinge in de Nederlandsche Republiek. Uitgegeven op last van de Commissie tot het ontwerpen van een plan 
van constitutie voor het volk van Nederland (’s-Gravenhage 1796).

Voor Leydens burgery. Ter ontdekking en ontzenuwing van de vleitaal en geheime praktyken van het zogenaamd 
vrycorps of sociteiten, in de Leydsche Courant No. 59, dato 17 Mey 1784, om tevens te kunnen dienen tot voorbeeld 
voor andere steden en plaatzen die door vry-corpsen worden beroerd (gedateerd juli 1784) (Knuttel 20919).

Voornaamste en echte levensbyzonderheden van den alom beruchten broodbakker Adrianus Trago, alsmeede deszelfs 
sententie en executie. Benevens de sententie en executie van de drie persoonen, welke om pleegen van oproer in de 
maand Juny 1784 in Leyden op den 5. November 1784 geëxecuteerd zyn. Beschreeven in een zamenspraak tusschen 
een Rotterdammer en een Leydenaar (Leiden: z.n. [1784]) (Knuttel 20923).

Vrank en Vry beteugeld of  J. le Francq van Berkhey, lector in de natuurlyke historie aan ’s Lands Hooge Schoole te Ley-
den, wegens zyn schendig en eerrovend schryven in een stukje getyteld: J. le Francq van Berkhey, Aan zyne medebur-
gers, gestraft met condemnatie van schorsing in zyn openbaar ambt en intrekking van zyn gewoon en zedert kort ver-
hoogd tractement gedurende zes weeken, onder aanzegging, dat, zoo hy zich wederom op dergelyke wyze vergreep, 
hem dien post geheel zal worden ontnoomen (gedateerd 19 juni 1783) (z.p.: z.n. [1783]) (Knuttel 20640).

Vreede, P., Lierzang aen de Hoog-Ed. Gestrenge Heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van Eisinga, H. Buma, F.B. 
Aebinga van Humalda, Regn. Liv. Andringa de Kempenaer, Joannes Wielinga, C.L. van Beyma, protesteerende 
leden in den Raed van Friesland tegens de Resolutie van den 1 September 1779 voor de bepaelde convooijen (door 
E.H.J.) (Leiden: Leendert Herdingh 1780) (Knuttel 19391, 19392).

– Vaderlandsche feestzangen (…) voor eene maaltyd ter aankweeking van Vryheid-Liefde, gehouden binnen Am-

sterdam den 26. April MDCCLXXXIII (z.p.: z.n. [1783]) (Knuttel 20602, 20602a, 20603, 20604).
– & C.P. Chastelein, Aenspraeken, gedaen aen het Gezelschap, zich oefenenende in den Wapenhandel, te Ley-

den. Toen hetzelve tot besluit van zijne zomer exercitiën afvuurde, op den 2den October 1783 (Leiden: Cornelis 
Heyligert 1783) (ubl, portefeuille 12 (1)).

– Aen Dezelve na de afvuuring (Leiden: [1784]) (Genootschap van Wapenhandel ‘Voor Vrijheid en 
Vaderland’) (ral, lb 64213).
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– Aen de leden der Sociëteit van Wapenhandel ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ en verdere welmeenende Burgers en In-
gezetenen der stad Leyden (Leiden: z.n. [1785]) (ral, lb 64211).

– Aen Leydens Schutterij. By gelegenheid der plegtige overgifte van de nieuwe vaendelen. Haer vereerd en aengebo-
den door Hun Ed. Gr. Achtbaerheden, die van de Groote Vroedschap der stad Leyden op den 20. Junij 1785 (Lei-
den: z.n. [1785]) (ral, lb 64126, 64127, 64128).

– Beschrijving van de plegtige uitdeeling der acht nieuwe vaandelen aan de manhafte Schutterye der stad Leyden op 
20. van Wiedemaend 1785 (Leiden: z.n. [1785]) (ral, lb 1073).

– Ter eerste verjaering der bevestiging van het Genootschap van Wapenhandel, Voor Vrijheid en Vaderland, te Lei-
den (z.p.; z.n. [1785]) (ral, lb 64231).

– Ter eerste verjaering van de Vergadering van Kwartiermeesteren der Leydsche Schutterij. Gevierd den 6. Julij 1786 
(Leiden: Cornelis Heyligert [1786]). (ubl, portefeuille 12 (1)).

– Verhandeling over het Collegie van de Veertigen der stad Leyden (Leiden: Cornelis Heyligert & Leendert 
Herdingh 1787).

– Mijn levensloop (uitg. M.W. van Boven, A.M. Fafianie & G.J.W. Steijns) [Egodocumenten, nr. 7] 
(Hilversum 1994).

Vyfde iets voor Leyden of brief van Jan Helpgraag aan zyn goeje vrienden de Leydsche Louw en Krelis (o.a. Leiden: 
Elie Luzac & Jan Hendrik van Damme [1785]) (Knuttel 21188).

Waarachtig bericht van zekere beschuldiging, ingebracht tegen eene juffrouw te Leyden door haren Hoogduitschen 
koetsier (In Holland, z.p.: z.n. 1784) (Knuttel 20751).

Waarachtige levensgevallen van den alom befaamden Leydschen Lector J. le Francq van Berkhey, waarin naauwkeu-
rig beschreeven wordt deszelfs afkomst, geboorte en opvoeding, zyn handteering als uitdrager, apothecersjongen, 
schildersjongen, zyn wonderlyk avancement tot de studie enz. In ’t licht gegeeven door een liefhebber der waarheid 
(Holland: z.n. 1785) (Knuttel 21127).

Waarmond, K. (pseudoniem), Briev uit Leyden ten geleide van drie beëedigde verklaaringen van diverse getui-
gen, waarbij de onschuld van den W.E. Gestrenge Heer en Mr. Johannes van der Meulen, Kapitein van de Schut-
tery aldaar, en van den Heer Andries Everhardus de Ruiter aan ’t geen tot hunnen lasten, ten opzichte van zekere 
rencontre in ’t Zwijnshoofd bij beëedigde verklaaringen in de Haagsche Courant van 25. Januari geplaatst, is 
ter neder gesteld, volkomen blijkt (ral, lb 1059).

Watson, E., A tour in Holland in MDCCXXXIV by an American (Worcester Mass: Isaiah Thomas 1790).
Watson, W.C., (ed.) Men and times of the Revolution or memoirs of Elkanah Watson, including journals of tra-

vels in Europe and America, from 1777 to 1842, with his correspondence with public men and reminiscences and 
incidents of the Revolution (New York 1856).

Wensinck (van Rouveroy), L., Dichtgroete aen het Genootschap ter spreuke voerende Mathesis Scientiarum Ge-
nitrix en bijzonder aen deszelfs Eersten Beschermheer, den Doorluchtigen Willem Frederik, Erfprinse van Oranje 
en Nassau enz. enz. enz. het Genootschap voor de eerste reize met deszelfs hooge tegenwoordigheid vereerende. Op 
den XIV. van Wintermaend MDCCLXXXIX (z.p.: z.n. 1789) (Knuttel 21872).

Wetten voor het Genootschap van Wapenhandel voor Vryheid en Vaderland, opgerigt binnen Leyden den 16. Maart 
1784. En door die van den Gerechte derzelver stad gevestigd den 25. July deszelvden Jaars (Leiden: Jacob Meer-
burg 1784) (ral, lb 64201).

Wetten voor het cadetten-corps van het Genootschap van Wapenhandel: ‘Voor Vryheid en Vaderland’ te Leyden (Lei-
den: Johannes van Tiffelen [1787]) (Knuttel 21683).

Winter, H.F. van, Aan mijne medeburgers! (z.p.: z.n. 1794) (Knuttel 22450).
Winter Tromp, F.J., Elegie ter nagedagtenis van den Heer Samuel van Schaak, med. stud. (Leiden: Johannes 

van Thoir 1794).
– Ode aan de heeren studenten der Hooge School te Leijden, betreffende het stigten van een gedenkteken op het graf 

van den Heer Samuel van Schaak, med. stud. (z.p.: z.n. 1794).
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– Lierzang aan het grootmoedige Fransche Volk. Bij deszelfs intogt in de Vereenigde Nederlanden (Leiden: Ba-
rend Onnekink 1795).

Woltering, H., Heilwensch aan Zijne Doorlugtige Hoogheid Willem de Vyfde, Neerlands geliefde Erfstadhou-
der, handhaaver van waare godsdienst en vrijheid, gevolgd door eene opwekking aan Neerland. Ter heugelijke 
verjaaring van Hoogstdezelven, treedende in zijn XLste jaar, op den VIII. Maart MDCCLXXXVII (z.p.: z.n. 1787) 
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Geboren 17 januari 1946 te Alblasserdam.
1957-1963 gymnasium , Johan de Witt Gymnasium, Dordrecht.
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1971-1972  studie burgerlijk en economisch recht van de Sowjet-Unie, Juridische 

Faculteit, Moskouse Staatsuniversiteit, Moskou, Rusland.
1968-1984  wetenschappelijk medewerker Documentatiebureau voor Oost-Euro-

pees Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden.
1982  promotie Faculteit der Rechtsgeleerheid. Titel proefschrift: Juridische as-

pecten van de staatsonderneming in de Sowjet-Unie.
1984-2002  universitair docent, departement Encyclopedie van het Recht, Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.
1989-1996  studie politieke, economische en sociale geschiedenis, Faculteit der Let-

teren, Universiteit Utrecht.
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