
Zuivering, verkiezing en genoegdoening 

Een onderzoek naar politiek gemotiveerd ontslag- en benoemingsbeleid 
ten aanzien van Utrechtse ambtenaren tijdens de Bataafse revolutie 

R. E. de Bruin 

De bezetting van Nederland door Franse troepen gedurende de periode 
1795-1813 heeft een groot aantal maatschappelijke veranderingen met zich 
meegebracht. Een deel hiervan is van blijvende aard gebleken. Men denke bij
voorbeeld aan de militaire dienstplicht, de burgerlijke stand en een uniform be
lastingsysteem. Deze blijvende veranderingen stammen hoofdzakelijk uit de 
tweede helft van de Bataafs-Franse tijd. Het besef in een nieuwe tijd te leven 
en de wens tot verandering van de samenleving waren echter vooral in het begin 
van de periode erg sterk. Na de omverwerping van het stadhouderlijk bewind 
door de Franse legers begon de Bataafse revolutie. Het volk danste al dan niet 
spontaan rond de in de hard bevroren grond geplante vrijheidsbomen en in ge
zwollen taal werd de komst van een nieuwe maatschappij aangekondigd. 
De oude bestuurders werden afgezet en vervangen door burgers die de revolutie 
waren toegedaan. Voor een deel waren dit uit ballingschap teruggekeerde patri
otten. De nieuwe bestuurders zetten zich aan de taak om op de puinhopen van 
het oude bestel een nieuw staatsgebouw op te trekken. De bestuurshervormin-
gen, die een sterk experimenteel karakter droegen, verliepen trager naarmate 
de bestuurslaag hoger was1. Zo kreeg de stad Utrecht haar eerste bestuursregle
ment na de revolutie al in maart 1795, de provincie Utrecht volgde in augustus 
1796, terwijl de eerste nationale grondwet pas in april 1798 werd aangenomen, 
nadat een eerder ontwerp in augustus 1797 door de stemgerechtigden was afge
keurd. Uit de experimenten op bestuurlijk gebied is tenslotte de eenheidsstaat 
voortgekomen. 

Vóór de totstandkoming van formele reglementen werd gewerkt met voorlopi
ge bestuursregelingen, waarbij veelal een belangrijk stuk van de oude toestand 
werd gehandhaafd2. Uiteraard werden deze organen bemand door aanhangers 
van de revolutie. Naast een vervanging van de leden van bestuurlijke organen 
die onmiddellijk na de val van het stadhouderlijk bewind had plaatsgevonden, 
werd ook de verwijdering van onvaderlandslievende figuren (dat wil zeggen te
genstanders van de revolutie) onder de ambtenaren geëist. In dit artikel zal wor-

' C. W. van der Pot, Eerste pogingen tot staatsrechtvorming in de onderdeelen der Bataaf sehe Re
publiek (Arasterdam, 1947); idem, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandsche Provin-
cieën (Zwolle, 1949) 119-146; idem en A. M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht 
(Zwolle, 197710) 100-101; B. C. de Savornin Lohman, De bestuursinrichting van gewest, stad 
en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek (Utrecht, 1910) 17-24, 161-166. 

2 Van der Pot, Provinciën, 119-146; De Savornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 24-31, 
34-42. 
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Gezicht op de Neude tijdens het feest ter gelegenheid van de alliantie met Frankrijk op 15 juni 1795. 
Midden op het plein is de vrijheidsboom opgericht met bovenin de vrijheidshoed. Aan de voet van 
de boom is een zinnebeeldige groep opgesteld. Anonieme tekening Koninklijk Huisarchief. 

den nagegaan hoe de politiek gemotiveerde wijzigingen onder de ambtenaren 
van de stad Utrecht zich hebben voltrokken. Na een korte uiteenzetting over 
het aantal stadsambtenaren aan het begin van de Bataafse tijd zal het beleid 
in de verschillende fasen van deze periode worden gevolgd. 

Het aantal Utrechtse ambtenaren aan het begin van de Bataafse tijd 

Het begrip ambtenaar was rond 1800 ruimer dan tegenwoordig3. Naast perso
neel in overheidsdienst omvatte dit begrip ook beoefenaars van ambten waar-

3 Voor omschrijvingen van het begrip ambtenaar, zie: A. van Braam, Ambtenaren en bureaukra-
tiein Nederland ('s-Gravenhage, 1957); O. Vries, 'Geschapen tot ieders nut. Een verkennend on
derzoek naar de Noordnederlandse ambtenaar in de tijd van het Ancien Régime', Tijdschrift 
voor Geschiedenis (TvG), XC (1977) 328-349. Vries komt in navolging van A. F. de Savornin 
Lohman tot de volgende omschrijving: 'een ambtenaar is iemand die in dienst staat tot de over
heid welker funkties hij uitoefent'. Vries, 'Geschapen tot ieders nut', 328; A. F. de Savornin 
Lohman, Onze Constitutie (Utrecht, 19203) 184. Vries scherpt de definitie zelfs nog aan, maar 
hanteert in zijn artikel toch veelal het ruimerer begrip van vóór het begin van de negentiende 
eeuw. 
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voor een eed of verklaring was vereist, terwijl voor verkrijging ervan veelal een 
bepaalde som moest worden betaald4. Hun inkomen betrokken zij niet van de 
overheid, maar van degenen die van hun diensten gebruik maakten, waarbij ze 
gebonden waren aan door de overheid vastgestelde tarieven5. Tot deze catego
rie behoorden bijvoorbeeld voerlieden en schippers6. In de stedelijke ambtena-
renregisters zijn deze mensen opgenomen. Soms werden ook advocaten en no
tarissen als ambtenaar beschouwd7. Aangezien dezen onder het provinciale hof 
ressorteerden vallen die ambten buiten dit bestek8. De regeerders zelf werden 
eveneens als ambtenaren beschouwd. In een rapport uit 1796 worden zij 'active 
amptenaeren' genoemd9. Ook de Utrechtse bestuurders worden in ambtena-
renregisters vermeld. Dit is bijvoorbeeld het geval in de meest complete lijst uit 
de onderzochte periode, het in 1796 opgestelde 'Generaal alphabeth van de na
men der stedelijke ambtenaren'10. Dit register bevat 1017namen. Ongeveer 200 
van hen zijn te beschouwen als ambtenaar in de strikte zin van overheidsperso
neel. Het is echter moeilijk om precies de grens te trekken tussen overheidsper
soneel en beoefenaars van de zojuist genoemde ambten. 
Op de lijst uit 1796 staan ook mensen vermeld die hun werkzaamheden voor 
de stad als bijverdienste verrichten zoals lantaarnopstekers11. Mede hierdoor 
komen op de lijst soms dezelfde mensen bij verschillende functies voor. Ook 
de vervanging door substituten speelt een rol. Het verschijnsel dat bekleders 
van een bepaald ambt de daaraan verbonden werkzaamheden tegen een betrek
kelijk kleine vergoeding door een ander lieten verrichten en zelf de inkomsten 
opstreken, bereikte omstreeks het midden van de achttiende eeuw een 
hoogtepunt12. Daarna probeerde men dit terug te dringen en vooral in de Ba
taafse tijd werd het als zeer ongewenst gezien. Deze pogingen hadden echter 
geen volledig succes en zelfs in de periode 1795-1806 heb ik het verschijnsel in 
Utrecht gesignaleerd, onder meer bij het ambt van schipper op de Amsterdam
se volksschuit. 

Aangezien alle beoefenaars van ambten te maken kregen met de politieke zui
veringen die hier aan de orde komen, ben ik in dit artikel uitgegaan van het 
toenmalige begrip ambtenaar. Het werkelijke aantal van deze ambtenaren kan 
voor Utrecht in 1796 hoger gelegen hebben dan het zojuist genoemde register 
aangeeft. Deze lijst is namelijk een index op het register waarin de ambtenaren 

4 De zogeheten recognitie- of ambtgelden. Zie o.m. H. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam 
omstreeks 1800, demografisch, economisch, ruimtelijk (Amsterdam, 1982) 232. 

' Het gaat daarbij voornamelijk om stedelijke overheden. Vries, 'Geschapen tot ieders nut' 
334-335. 

6 Voor de schippers, zie: J. de Vries, Barges and Capitalism. Passenger transportation in the 
Dutch economy 1623-1839 (Utrecht, 1981) 121-125. 

7 Vries, 'Geschapen tot ieders nut', 336-337. 
In de meest complete lijst van stedelijke ambtenaren uit de onderzochte periode staan twee van 
de 58 notarissen en geen enkele advocaat genoteerd. GAU, (Gemeente Archief Utrecht), Stad, 
III, nr. 46, 'Generaal alphabeth der stedelijke ambtenaren' (1796) 1 deel; Stichtse Almanach 
(Utrecht, 1796) 105-107. Voor de Utrechtse notarissen, zie: W. B. Heins, 'Het Utrechtse notari
aat in de zeventiende eeuw', Jaarboek Oud-Utrecht, (1981) 224-243. 
Dit bij de Nationale Vergadering ingediende rapport is van de hand van de gebroeders Philips 
Fredenk en Johan Abraham Tinne, voormalig expedierende klerken van de Staten Generaal en 
in 1796 werkzaam bij de Nationale Kanselarij. ARA (Algemeen Rijksachief), Collectie S. Das-
sevael, lijst I, 9. Vries, 'Geschapen tot ieders nut', 332-333. 

10 GAU, Stad, III, nr. 46. 
" Ibidem. Voor lantaarnopstekers, zie: Diederiks, Amsterdam, 245-246. 
12 Vries, 'Geschapen tot ieders nut', 334-335, 339-340. 



die daarop voorkomen verklaren dat zij zich onderwerpen aan de bestaande re
geringsvorm en beloven niet mee te werken aan het herstel van het stadhouder
schap. Alleen zeer overtuigde orangisten zullen deze betrekkelijk ruime verkla
ring hebben geweigerd. Dat er ondanks de uitgebreide zuiveringen in het eerste 
revolutiejaar nog orangisten waren die stedelijke ambten bekleedden, blijkt uit 
bij het Utrechtse gemeentebestuur binnenkomende klachten. Hun precieze 
aantal is moeilijk vast te stellen, maar waarschijnlijk gaat het om enkele 
tientallen13. Men moet hier vooral denken aan mensen die niet direct in over
heidsdienst stonden. Aan de andere kant wordt het aantal ambtenaren weer 
verminderd als gevolg van de genoemde dubbeltellingen. 
Door hun grote aantal vormden de ambtenaren een belangrijke factor in de 
Utrechtse economie. De post traktementen maakte in 1796 met / 92.436,-40% 
uit van de stedelijke uitgaven14. Aan de andere kant leverde verpachting van 
ambten geld op. Uit de 'verhuur van ambten' betrok de thesaurier ƒ 11.290,-
op een inkomstentotaal van ƒ 197.730,-. 

De door de uitoefenaars van deze ambten en de door degenen in directe over
heidsdienst verrichte werkzaamheden besloegen een groot aantal economische 
activiteiten. In totaal staan op het 'generaal alphabeth' 161 functies omschre
ven. In de volgende tabel zijn deze in een aantal categorieën ondergebracht. 

bestuur/rechtspraak 94 
belastingen/warencontrole 71 
openbare dienstverlening15 117 
publieke werken (stadsfabriek) 67 
onderwijs/kerken 80 
armenzorg 15 
medische hulpverlening 21 
begrafeniswezen 25 
vervoer 201 
sjouwers 290 
overig 36 

totaal 1017 

Deze veelheid van ambten bracht met zich mee dat in verschillende sectoren van 
de stedelijke economie de afhankelijkheid van ambten belangrijk was. Niet al
leen deze spreiding, maar ook het aantal mensen dat van een ambt afhankelijk 
was, geeft het gewicht van ambtenbegeving in de Utrechtse samenleving aan. 
Aangezien de gemiddelde omvang van de Nederlandse huishoudens omstreeks 
1800 rond de vier te schatten is16, kan men stellen dat circa 4.000 Utrechters 

13 Een in maart 1798 aan het gewestelijk bestuur gezonden lijst met onwaardige ambtenaren bevat 
101 namen, vier wegens dronkenschap of slecht gedrag, de rest vanwege oranjegezindheid. Van 
deze 97 zijn er echter 66 ook te vinden in het register van 1796. De zorg voor het levensonder
houd zal velen er toe hebben gebracht om de betrekkelijk ruim geformuleerde verklaring te on
dertekenen. Zie hieronder p. 92. De lijst is te vinden in RAU (Rijksarchief Utrecht), Staten, 
nr. 1197, Lappen der notulen van het Provisioneel Intermediair Administratief Bestuur 
(1798-1799), 21 dln. 

14 GAU, Stad, 111, nr. 284, Rekeningen van den thesaurier (1795-1808). 9 dln. 
15 Hieronder vallen functies als kleppers, noodwakers, lantaarnopstekers, brandspuitpersoneel, 

vuilophalers enz. 
16 A. M. van der Woude, 'De omvang en samenstelling van de huishouding in Nederland in het 

verleden', AAG (Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool te Wagemn-
gen), Bijdragen, XV (1970) 202-241; idem, 'Demografische ontwikkeling van de Noordelijke 
Nederlanden 1500-1800', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, V (Haarlem, 1980) 
102-168. 
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voor hun levensonderhoud geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren van een 
door de overheid te begeven ambt. Dat wil zeggen ongeveer een achtste deel van 
de totale bevolking17. Deze cijfers geven aan hoe ingrijpend de politieke zuive
ringen onder de ambtenaren konden zijn; politieke zuiveringen die het gevolg 
waren van de Bataafse revolutie. 

Het begin van de revolutie 

De Bataafse revolutie nam een aanvang met de binnenkomst van de Fransen 
in januari 1795. Aan het begin van die maand trokken de Franse legers over 
de bevroren rivieren, waarmee de bijna twee jaar oude oorlog tussen Frankrijk 
en de Republiek beslecht was. Stad na stad capituleerde en de Staatse en Engel
se legers vluchtten in paniek. Na het wegtrekken van de Engelse troepen naar 
het oosten van het land gaf de stad Utrecht zich 16 januari over aan generaal 
Charles Pichegru. De capitulatie-overeenkomst met de Fransen werd nog 
gesloten door de oude vroedschap. Iedereen werd gevraagd om op zijn post te 
blijven. 
Berichten over de revolutie in Hollandse steden als Amsterdam en Leiden, die 
nog niet door de Fransen waren ingenomen, brachten ook Utrechtse revolutio
nairen in beweging, maar op bevel van Pichegru moesten zij zich rustig houden. 
Deze revolutionairen waren georganiseerd in zogeheten leesgezelschappen. De
ze leesgezelschappen waren opgericht om onder de dekmantel van culturele be
zigheden politieke activiteiten te ontplooien nadat in 1787 de patriotse sociëtei
ten waren gesloten. Vooral na het uitbreken van de oorlog met Frankrijk, toen 
de hoop op de val van het stadhouderschap weer begon te gloren, beleefden de 
leesgezelschappen een grote groei in de Republiek en Utrecht vormde daarbij 
geen uitzondering'8. Op 24 januari kregen de wegbereiders van de revolutie ein
delijk het groene licht van de Franse autoriteiten. Dit betekende koortsachtige 
activiteit voor de sociëteitsleden. Volgens de orangistische apotheker Hendrik 
Keetell, die gedurende de jaren 1793-1816 een dagboek over de gebeurtenissen 
in Utrecht heeft bijgehouden, liepen zij 'met het grootste vergenoegen op hun 
aangezicht' door de stad19. De verschillende leesgezelschappen kwamen afzon
derlijk bij elkaar en wezen gecommitteerden aan die op hun beurt een vijf man 
sterk Comité Revolutionair en een Provisionele Municipaliteit van 40 leden ko
zen. Nadat de vroedschap de volgende dag door het Comité Revolutionair was 
afgezet, stelde dit quintet de leden van de Provisionele Municipaliteit op het 
bordes van het stadhuis voor als de nieuwe stedelijke regering die de zaken zou 
waarnemen tot er een definitieve regeling zou zijn getroffen. Het toegestroom
de volk keurde de keuze bij acclamatie goed20. 

17 De stad Utrecht telde volgens de volkstelling van 1795 32.294 inwoners. C. W. Morrees en P. 
J. Vermeulen, ed., Vervolg van Mr. Johan van de Waters Groot Plakkaatboek 's Lands van 
Utrecht van de vroegsten tijd tot het jaar 1810, I (Utrecht, 1856) 82. Verder aan te duiden als 
VUP (Vervolg Utrechts Plakkaatboek). 

8 S. Schama, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813 (New York, 
1977) 170-173; J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht, 1968) 261-262. 

9 H. Keetell, 'Aanteekeningen over de Bataafsche omwenteling voornamelijk binnen Utrecht, 
door een ooggetuige', De Navorscher, XLIV (1894) 544. 

20 Ibidem. GAU, Stad, III, nr. 1, Notulen van het stedelijk bestuur (1795-1808), 28 dln. R. E. de 
Bruin, 'Democratie in Utrecht 1795-1798', TvG, XCII (1979) 377-378; De Savornin Lohman, 
Bestuursinrichting Utrecht, 168. 
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Met de installatie van het nieuwe stadsbestuur werd het bestaande bestuurs
reglement, het regeringsreglement van 1674, vernietigd. Dit reglement, dat gro
te invloed aan de stadhouder gaf21, was reeds eerder in 1702 en 1786 afgeschaft, 
maar in 1747 en 1787 opnieuw bezworen. Met de vernietiging van het oude reg
lement was er echter nog geen nieuw. Maatregelen werden ad hoc genomen en 
veel bleef voorlopig bij het oude. Zo werden vrijwel alle ambtenaren in hun po
sitie gehandhaafd. Reeds op 9 februari 1795 besloot de Provisionele Municipa-
liteit geen ambtenaren meer te removeren22. Alleen enkele topambtenaren zo
als de twee stadssecretarissen waren ontslagen. Hun werk werd voorlopig over
genomen door leden van de Provisionele Municipaliteit. De nieuwe bestuurders 
legden een grote bekwaamheid aan de dag in het elkaar gunnen van allerlei 
voordeeltjes. Zo mocht de graankoper Th. Schuurman tijdens zijn kortstondig 
lidmaatschap van het stedelijk bestuur een leverantie aan de stad doen en werd 
de jonge arts G. J. Wolff door zijn medeleden van de Provisionele Municipali
teit in april 1795 tot stadsdoctor benoemd als opvolger van zijn overleden con
frater dr. L. Kuiper23. 

De Provisionele Municipaliteit hield zich echter ook bezig met meer onbaat
zuchtige beleidsactiviteiten. Tot haar taken behoorde het zorg dragen voor een 
nieuw stedelijk reglement op basis van de verworven revolutionaire vrijheden. 
Dit geschiedde op zeer democratische wijze. De commissie die het reglement 
moest opstellen, werd op 19 februari rechtstreeks door het volk gekozen24. De
ze commissie bracht 15 maart rapport uit. In dit rapport motiveerde zij de be
palingen in het bijgevoegde concept-reglement25. Het werkstuk lag acht dagen 
ter inzage en binnen die termijn konden vanuit de bevolking amendementen 
worden ingediend. Tot de ingediende amendementen behoorde een voorstel om 
aan studenten en bedeelden stemrecht te verlenen, wat ze volgens het concept
reglement niet zouden krijgen. De commissie bleef echter bij haar standpunt. 
Bedeelden werden te afhankelijk geacht en studenten hadden elders al stem
recht. Studenten die Utrechts burger waren kregen wel stemrecht. Het voorstel 
was ingediend door de advocaat mr. J. van Lidt de Jeude (1759-1807), die in 
de jaren tachtig één van de leiders van de patriottenbeweging was geweest. De 
commissie kwam na verwerking van de amendementen tot een nieuw concept
reglement dat op 30 en 31 maart aan de burgerij werd voorgelegd. Dit werd in 
de volksvergadering vrijwel zonder verdere wijzigingen bij meerderheid 
goedgekeurd26. Op 3 april 1795 werd het reglement officieel van kracht. 
De sociëteitsleden hielden zich niet alleen bezig met het indienen van amende-
21 Voor het reglement van 1674 zie: D. J. Roorda, 'Prins Willem 111 en het Utrechts regeringsre

glement. Een schets van gebeurtenissen, achtergronden en problemen', in: H. L. Ph. van Leeu
wenberg en L. van Tongerloo, ed., Van Standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrecht. Sticht-
se Historische Reeks.1 (Utrecht, 1975) 91-133; (J. Wagenaar), Tegenwoordige Staat der Veree-
nigde Nederlanden, XI (Amsterdam, 1758) 171, 232, 236-238. Voor de tekst van het reglement, 
zie: J. van de Water, ed., Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonnantien en 
Edicten der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de Ed. Groot-
achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten, I 
(Utrecht, 1729) 169-174. 

22 GAU, Stad, III, nr. 1. 
23 Ibidem. 
24 De commissieleden werden per wijk gekozen, ibidem. 
25 GAU, Bibl., nr. 3388, Rapport en concept-reglement voor een nieuw in te voeren wijze van 

bestuur voor de stad Utrecht (Utrecht, 1795). 
26 Het aantal leden van de Raad van Rechtspleging werd van zeven op negen gebracht. GAU, 

Stad, III, nr. 1; Keetell, 'Aanteekeningen', De Navorscher, XLVI (1896) 278. 
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menten. Onder de bezielende leiding van Jan van Lidt de Jeude vormden zij 
een belangrijke macht in de stad. Van Lidt de Jeude bleek de kunst van het ac
tievoeren, die hij zich als student had eigen gemaakt27, nog niet verleerd te heb
ben. Onder zijn leiding fuseerden de verschillende leesgezelschappen op 9 
maart 1795 tot de sociëteit 'Voor Eendracht en het Algemeen Welzijn', kort
weg aangeduid als 'Concordia'. Deze organisatie telde volgens Keetell bij haar 
oprichting 600 leden, een aantal dat weldra tot 900 aangroeide28. In hun oppo
sitie tegen de Provisionele Municipaliteit concentreerden de sociëteitsleden hun 
grieven op drie punten: ten eerste op de ondemocratische wijze waarop het 
voorlopige bestuur totstand was gekomen (iets waarvoor de leesgezelschappen 
waaruit 'Concordia' was voortgekomen zelf verantwoordelijk waren), ten 
tweede op de handhaving van de meeste orangistische ambtenaren op hun post 
en ten derde op het feit dat de afgezette regenten niet waren gearresteerd. Ten 
aanzien van het eerste punt deed de Provisionele Municipaliteit een concessie. 
Op 5 februari, dus nog vóór de fusie van de leesgezelschappen, werd het volk 
per wijk opgeroepen om een Comité van Waakzaamheid te kiezen29. Dit twin
tig leden tellende comité organiseerde de oproepingen van het volk, bracht 
wensen van de burgerij aan de Provisionele Municipaliteit over en deed ook zelf 
voorstellen. Wrijvingen tussen beide lichamen bleven niet uit. 
De eisen van de sociëteitsleden met betrekking tot de arrestatie van de afgezette 
regenten en het ontslag van de oranjegezinde ambtenaren werden niet zo ge
makkelijk ingewilligd, mede omdat de Franse autoriteiten dit blokkeerden. 
Hun eigen ervaringen uit het recente verleden speelden daarbij een belangrijke 
rol. Toen zij de bevroren rivieren overtrokken was het nog geen halfjaar gele
den dat er aan de terreur van Robespierre een einde was gemaakt. In hun ogen 
leken de sociëteitsleden die in verschillende Nederlandse steden actief waren, 
verdacht veel op jacobijnen. Namen als Comité Revolutionair en Comité van 
Waakzaamheid deden denken aan de tijden van de Terreur30. Tot degenen die 
zeer gebeten waren op alles wat in de richting van revolutionair radicalisme 
wees, behoorde zeker generaal Pichegru. Hij stond duidelijk aan de rechterzij
de van de Franse politiek. Naast politieke hadden de Fransen ook materiële 
motieven om het revolutionaire proces af te remmen. Zij wensten hun niet al
tijd even goedverzorgde troepen in te kwartieren en te ravitailleren, waarbij de 
stad Utrecht een belangrijk centrum was. Een ontwrichting van het maatschap
pelijk bestel die het gevolg zou kunnen zijn van maatregelen als het massaal 
ontslaan van ambtenaren en grootscheepse arrestaties onder de elite, zou be
paald niet bevorderlijk zijn voor een adequate verzorging van de Franse troe
pen. Het zou ook nadelig kunnen zijn voor het Franse streven om flink aan de 
Nederlanders te verdienen. De machthebbers in Parijs wilden zich stevig laten 
betalen voor de broederlijke hulp die zij bij het verdrijven van de stadhouder 
hadden geboden. Voor een soepele betalingsregeling was het van groot belang 

27 Voor de rol van Van Lidt de Jeude in de jaren tachtig zie: A. van Hulzen, Utrecht in de Patriot
tentijd (Zaltbommel, 1966) passim. 

28 Keetell, 'Aanteekeningen', De Navorscher, XLV1 (1896) 266. 
-" GAU, Stad, III, nr. 1; De Bruin, 'Democratie', 378; De Savornin Lohman, Bestuursinrichting 

Utrecht, 169. 
30 De 'comités revolutionairs' en de 'comités de surveillance' waren in de jaren 1793-1794 op 

plaatselijk niveau de instrumenten van de Terreur geweest. J. Godechot, Les institutions de la 
France sous la Revolution et l'Empire (Parijs, 1951) 261, 263, 267, 292-297. 



dat de Nederlandse belastingopbrengst goed verliep. Een te harde aanpak van 
de meest draagkrachtigen, waartoe de afgezette regeerders veelal behoorden, 
zou in dit verband nadelig kunnen werken. 
De houding van de Franse autoriteiten en van de eigen provisionele bestuurders 
ontmoedigde Van Lidt de Jeude en zijn medestanders geenszins in hun streven 
om de afgezette regenten te arresteren en de oranjegezinde ambtenaren te ver
vangen door goede vaderlanders. Bij goede vaderlanders dachten zij vooral aan 
actieve sociëteitsleden. Een tijdelijke afwezigheid van Pichegru, die de socië-
teitsleden steeds met grote argwaan had bekeken, gaf Van Lidt de Jeude en de 
zijnen al kort na de oprichting van hun nieuwe club de gelegenheid om met har
de acties hun doeleinden te verwezenlijken. Toen de Provisionele Municipali-
teit op zaterdag 14 maart de eis van de sociëteit om de afgezette regenten te la
ten arresteren, niet inwilligde, namen de sociëteitsleden het recht in eigen hand. 
Nadat 50 à 60 leden zich in de geweerkamer van het stadhuis hadden bewapend, 
zetten zij de poorten af om te voorkomen dat de voormalige machthebbers een 
veilig heenkomen zouden zoeken. Midden in de nacht gingen de activisten ver
volgens in groepjes de huizen van de leden van de Provisionele Municipaliteit 
en het Comité van Waakzaamheid langs om hen te dwingen onmiddellijk te 
gaan vergaderen. Toen om half drie 's nachts op de sociëteit het bericht binnen
kwam dat beide lichamen in vergadering bijeen waren, probeerde Van Lidt de 
Jeude met zijn aanhang eerst het Comité van Waakzaamheid en vervolgens de 
Provisionele Municipaliteit te intimideren, maar de twee organen weigerden op 
de eisen in te gaan. Van Lidt de Jeude zette het stadsbestuur echter onder druk 
met een beproefde methode uit de jaren tachtig: omsingeling van het stadhuis 
door een oproerige menigte. De municipaliteit besloot daarop toe te zeggen dat 
aan de ex-regenten huisarrest zou worden opgelegd. Van Lidt de Jeude nam 
hiermee genoegen en 'als triumpheerend zijn hoofd telkens in zijn nek werpen
de' keerde hij naar het sociëteitsgebouw terug31. Op zondagmorgen om tien 
uur vergaderde de municipaliteit opnieuw en liet door deurwaarders aan de 
voormalige regeerders huisarrest aanzeggen. De volgende dag probeerde het 
stadsbestuur deze maatregel terug te draaien door middel van opgeroepen 
volksvergaderingen. Deze poging mislukte echter omdat sociëteitsleden de ver
gaderingen beheersten. De terugkeer van Pichegru die avond veranderde de he
le zaak weer. Hij liet Van Lidt de Jeude voor korte tijd vastzetten, de uit het 
stadhuis gehaalde wapens door Franse militairen in beslag nemen en het huisar
rest van de oud-regenten opheffen. 

Eind juni - begin juli deed de sociëteit nogmaals een mislukte poging om de 
voormalige regenten te laten arresteren32. De gemeenteraad kwam de socië
teitsleden in zoverre tegemoet dat er een 'Comité van onderzoek naar de politi
que gedragingen en finantieele dépenses der vorige regeeringsleden' werd 
ingesteld33. Van Lidt de Jeude gaf op dat moment geen directe leiding meer aan 
'Concordia'. Hij bekleedde inmiddels een gevestigde positie binnen het bestel. 
Op 15 april 1795 was hij gekozen tot lid van de Raad van Rechtspleging, het 
negen leden tellende lichaam dat in de plaats van het schepencollege was geko
men. 
31 Keetell, 'Aanteekeningen', De Navorscher, XLVI (1896) 270. 
32 GAU, Stad, III, nr. 1; De Savornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 194. 
33 GAU, Stad, III, nr. 1;467, 'Notulen van het Comité van onderzoek naar de politique gedragin

gen en finantieele dépenses der vorige regeeringsleden' (1795), 1 deel. 
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Gedeelte van een lijst der in 1795 gereinoveerde ambtenaren. GAU, Stad, 111, 

De sociëteit was behalve op het arresteren van de ex-regenten ook blijven aan
dringen op het ontslag van orangistische ambtenaren. Dit was geen specifiek 
Utrechts verschijnsel. Ook elders werd door revolutionaire clubs aangedrongen 
op het bestraffen van geremoveerde regenten en het ontslaan van oranjegezin-

90 



de ambtenaren34. Dit was onder meer het geval in Rotterdam, waar de Sociëteit 
der Volksvrienden dergelijke maatregelen eiste. Het Rotterdamse gemeente
bestuur, dat soms onder druk wilde toegeven, werd in een afwijzende houding 
gestimuleerd door de Franse autoriteiten35. Zowel in Utrecht als in Rotterdam 
deden de stedelijke bestuurders slechts enkele concessies aan de sociëteitsleden 
zoals het instellen van de zojuist genoemde onderzoekscommissie en het ont
slaan van enkele lagere ambtenaren. In Utrecht werden in juli 1795 vier groef-
bidders en de stadsmetselaar uit hun ambt gezet en vervangen door 
sociëteitsleden36. De nieuwe stadsmetselaar Anthony Verburg had zich de 
maand daarvoor als revolutionair onsterfelijk gemaakt door tijdens het vrij-
heidsfeest op een platte wagen in ketenen geboeid het onderdrukte volk te sym
boliseren. Het verbrijzelen van zijn boeien door twee Franse militairen stelde 
de bevrijding van de Bataafse natie door het grote broedervolk voor. Verburg 
hield aan zijn rol als geketende zijn levenlang de bijnaam 'de slaaf' over37. 
Het beleid van de stedelijke overheid ten aanzien van het ontslaan van ambte
naren droeg een enigszins onzeker karakter. Daarmee kwam het overeen met 
hetgeen op landelijk niveau regel was38. Dezelfde argumenten speelden daarbij 
een rol. Voorstanders van afzetting brachten het ontslaan van patriotse ambte
naren bij de restauratie van 1787 in herinnering en wierpen de vraag op of te
genstanders van de revolutie wel in het nieuwe bestel konden functioneren. Te
genstanders van een al te voortvarend optreden tegen oranjegezinde ambtena
ren vonden dat een dergelijke politiek wraakzucht zou oproepen en in strijd 
was met de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Er werd ook 
gewezen op de gezien de grote werkloosheid fatale gevolgen van ontslag voor 
de betrokkenen. Dit sociale argument werd in Utrecht veel gebruikt, waarbij 
de stedelijke overheid wees op de consequenties voor de toch al zwaar belaste 
armenkassen. In de discussies op nationaal niveau werd door meer gematigden 
voorgesteld het ontslag te beperken tot degenen die zich in 1787 schuldig had
den gemaakt aan vervolging van patriotten en verder alleen politiek onbe
trouwbare ambtenaren op vitale punten te ontslaan. Bij de griffie van de 
Staten-Generaal bleef het inderdaad bij het ontslag van enkele topambtena
ren39. 

In de stad Utrecht bleven de zuiveringen zoals we gezien hebben aanvankelijk 
eveneens beperkt tot enkele hoge functies. In de loop van 1795 bereikten deze 
zuiveringen echter ook de lagere regionen van het ambtenarencorps. De druk 
van de sociëteit was hierbij een belangrijke factor. In totaal werden er in 1795 
vele tientallen ambtenaren ontslagen. Een 'lijst der in 1795 geremoveerde amb
tenaren' bevat 149 namen en verder aanduidingen als 'een meenigte sakkendra-

34 Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, XXX (1795) passim; J. van Vucht Tijssen, De politieke 
partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw 
(Assen, 1941) 65. 

35 R. A. D. Renting, 'Orangisten en orangisme te Rotterdam na de Bataafse omwenteling (1)', 
Rotterdams Jaarboekje, (1964) 273-295. 

36 GAU, Stad, 111, nr. 45, 'Generale ligger der stads-ambtenaren' (1795-1812), 1 deel; Keetell, 
'Aanteekeningen', De Navorscher, XLV1 (1896) 500. 

37 Ibidem, 496. 
38 W. R. Hugenholtz en H. Boels, 'De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Verga

dering 1780-1798', TvG, XC (1977) 407. 
39 Ibidem, 421. 
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gers en turfvulsters'40. Op deze lijst komen echter ook enkele provinciale amb
tenaren voor. Met het ontslaan van stedelijke ambtenaren werd half december 
1795 voorlopig gestopt41. 
Het voorlopige provinciebestuur, de Representanten 's Lands van Utrecht, 
wensten de zuivering van het ambtenarenwezen echter af te ronden met het la
ten afleggen van een politieke verklaring. Daartoe werd begin 1796 besloten42. 
In het declaratoir, dat de stedelijke en de provinciale ambtenaren moesten on
dertekenen, werd onderwerping aan de bestaande regeringsvorm geformu
leerd. Tevens dienden de ondertekenaars te verklaren dat zij nooit behulpzaam 
zouden zijn bij het herstel van de oude regeringsvorm. Hiermee handelden de 
Utrechtse Representanten in overeenstemming met de landelijke richtlijnen43. 
Het reeds genoemde 'generaal alphabeth der stedelijke ambtenaren' bevat de 
namen van de ondertekenaars van het declaratoir. Over weigering werd lang
durig gediscussieerd. In een aantal gevallen werd vrijstelling verleend. Zo hoef
den de predikanten van de hervormde kerk en de hoogleraren in de theologie 
het declaratoir niet te ondertekenen, omdat ze gezien de ingevoerde scheiding 
tussen kerk en staat niet meer als ambtenaar konden worden beschouwd44. 
Tegen de overige weigeraars van de verklaring lijkt niet te zijn opgetreden. Op
merkingen in de raadsnotulen wijzen in die richting en bij de heropening van 
de jacht op orangistische ambtenaren in 1798 bleken er nog vele prinsgezinden 
een overheidsambt te bekleden45. Tussen december 1795 en het voorjaar van 
1798 werden de Utrechtse ambtenaren door de stedelijke overheid met rust ge
laten. De politieke zuivering van het ambtenarencorps was in 1795 tamelijk 
grondig verricht en het gemeentebestuur wenste de nieuwe bestuurlijke situatie 
te consolideren. 

Het kiezen van ambtenaren door het volk 

De nieuwe bestuursinrichting was vastgelegd in het op 3 april 1795 afgekondig
de stedelijk reglement. Dit reglement gaf aan de bevolking grote invloed. De 
25 leden tellende Raad der Gemeente, die de stad moest besturen, werd 
rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden. De opgekomen stemgerechtig
den werden beschouwd als één volksvergadering, die om praktische redenen -
'om derzelver uitgebreidheid' - over twaalf grondvergaderingen was 
verdeeld46. Deze grondvergaderingen waren geografisch identiek aan de twaalf 
wijken van de stad: de acht binnenstadswijken, die de namen van de oude 
schuttersvendels droegen47, en de vier buitenwijken. De stemgerechtigden kwa
men aanvankelijk bijeen op de loopplaatsen van de schutterij, later in daartoe 
40 GAU, Stad, III, nr. 48, Lijst der in 1795 geremoveerde ambtenaren (1795) 1 omslag. 
41 Ibidem, nr. 1. 
42 RAU, Staten, nr. 1056, Lappen der notulen van de Provisioneele Representanten en van de Re

presentanten (1795-1796), 20 dln. en 1 omslag. 
43 Hugenholtz en Boels, 'Griffie', 412. 
44 P. Luteijn, De scheiding van kerk en staat in de stad Utrecht ten tijde van de Bataafse Repu

bliek, (niet uitgegeven scriptie RU Utrecht, 1982)45-47. 
45 RAU, Staten, nr. 1197; GAU, Stad, III, nr. 1. S. Muller Fzn. die zowel het Staten- als het Stads

archief heeft geïnventariseerd gelooft ook dat er van optreden tegen weigeraars niets gekomen 
is. S. Muller Fzn., ed., Catalogus van het Archief, derde afdeling 1795-1813 (Utrecht, 1884) 9. 

46 GAU, Bibl., nr. 3389, Reglement van Bestuur voorde stad Utrecht (Utrecht, 1795) I, 1, art. 1. 
47 De namen van de wijken Oranjestam en Papenvaandel werden echter in revolutionaire zin ge

wijzigd, namelijk in Eikestam en Vrijheidsvaandel. 
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aangewezen gebouwen. Bij de stemming waren ze niet gebonden aan een kandi
datenlijst, maar konden de namen van degenen die ze geschikt achtten, op een 
stembriefje invullen met het aantal te vervullen vacatures als maximum. Bij de 
eerste verkiezing van de Raad der Gemeente lag dit maximum dus op 25. De 
uitslag werd per grondvergadering opgemaakt. De volgende dag werden de 
twaalf wijkuitslagen op het stadhuis in elkaar geschoven. De 25 hoogstge-
plaatsten op de lijst met de einduitslag werden als gekozen beschouwd48. Bij 
bedanken daalde men op de lijst tot een minimum van 400 stemmen was be
reikt. Na de verkiezingen voor de Raad der Gemeente op 21 april 1795 waren 
er niet genoeg gekozenen met meer dan 400 stemmen, omdat er veel bedankten. 
Daarom moesten een maand later aanvullende verkiezingen worden gehouden. 
In tussentijds optredende vacatures diende volgens dezelfde procedure door de 
stemgerechtigden te worden voorzien. De algemeen aanklager, de nieuwe naam 
voor de hoofdofficier of hoofdschout, en de negen leden van de Raad van 
Rechtspleging die de functies van het oude schepencollege overnamen, werden 
eveneens volgens dezelfde regels gekozen49. 

Naast een verregaande democratisering van het stedelijk bestuur en de 
rechtspraak bood het reglement ook mogelijkheden voor directe democratie. 
Aan de grondvergaderingen konden namelijk ook allerlei voorstellen worden 
voorgelegd. Dit referendumstelsel werkte tamelijk intensief. In de bijna drie 
jaar dat deze regeling van kracht was werden in totaal 60 voorstellen aan de 
grondvergaderingen voorgelegd. De voorstellen konden worden gedaan door 
de Raad der Gemeente, maar ook door stemgerechtigden zelf in de 
wij kvergaderingen5 °. 
Het stemrecht was betrekkelijk uitgebreid. Stemgerechtigd waren alle mannen 
van twintig jaar en ouder die minstens een jaar in het stedelijk gebied hadden 
gewoond en konden leven van bezit of arbeid. Bedeelden waren dus uitgeslo
ten. Van de stemgerechtigden werd een verklaring verlangd.waarin onder meer 
het principe van de volkssoevereiniteit en afkeer van de regeringsvormen van 
vóór 1795 werden geformuleerd51. Uitgesloten van het stemrecht waren, behal
ve weigeraars van deze verklaring en bedeelden, ook inwonend huispersoneel 
en studenten en militairen die elders burgerrecht bezaten. Uitsluiting gold ook 
voor degenen die door een eed of inkomen aan een buitenlandse mogendheid 
waren gebonden en voor gevangenen, bankroetiers en burgers die zich in staat 
van beschuldiging bevonden. In totaal stonden er in het eerste revolutiejaar 
2314 Utrechters als stemgerechtigd te boek52. 
Het 3 april 1795 afgekondigde stedelijke reglement bracht ook een ingrijpende 
wijziging in de benoemingsprocedures van ambtenaren. Vóór de revolutie wer-

48 GAU, Stad, III, nr. 1; 31. Lijst van de op 21 April 1795 verkozene leden der Municipaliteit met 
opgave van het door een ieder verkregene aantal stemmen, 1 stuk. De Bruin, 'Democratie' 
379-380. 

49 Reglement Utrecht (1795) II art. 4. 
50 Voor de wijkvergaderingen, zie hieronder p. 99-100. 
51 Van de stemgerechtigde werd geëist dat hij zich 'nimmer zal inlaaten of op eeniger wyze werk

zaam zyn tot invoering van eene zogenaamde Staats- Stadhouderlyke constitutie, maar in tegen
deel die Regeeringsvorm alleen voor wettig erkenne, de welke uit den boezem des volks voort-
vloeid', Reglement Utrecht (1795) bijlage. 

52 GAU, Bibl., nr. 3427. Generaale lijst van de namen der stemgerechtigden welke de belofte heb
ben gedaan, volgens het gearresteerde reglement van bestuur der stad Utrecht en vrijheid van 
dien (Utrecht, 1795). 
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den de stedelijke ambtenaren in de regel benoemd door de vroedschap. Deze 
ambtenbegeving bood de leden van de vroedschap de mogelijkheid om de eigen 
clientèle van functies te voorzien. De opvatting dat de ambtenbegeving bij het 
soevereine volk moest liggen, werd voor een deel gerealiseerd in het Utrechtse 
reglement van 1795. Bij een aantal belangrijke functies maakten de stemge
rechtigden uit wie het ambt zou gaan bekleden. Voor een deel waren de stemge
rechtigden geheel vrij in hun keuze, bij een ander gedeelte moesten zij kiezen 
uit een nominatie van vier". Deze nominatie werd door de Raad der Gemeente 
opgesteld. De nominatieregeling gold voor de verkiezing van de secretaris en 
de administrateur van de momboirkamer, de deurwaarder van de algemeen 
aanklager en de opzichter van de sluis bij Vreeswijk54. Ook de secretarissen van 
de Raad der Gemeente en de Raad van Rechtspleging werden op deze manier 
door de stemgerechtigden gekozen. Elk van beide lichamen had twee secretaris
sen. Verder vielen alle provinciale ambten, die door de stad begeven mochten 
worden onder deze regeling. Zolang er nog geen provinciaal reglement was, 
bleef een deel van de oude bestuursstructuur gehandhaafd en daaronder viel 
ook de ambtenbegeving. 

De stemgerechtigden konden de door de Raad der Gemeente opgestelde nomi
naties in hun geheel verwerpen. Dit is tweemaal gebeurd. Op 1 december 1795 
werd de nominatie voor de sluis wachter in Vreeswijk met 318 tegen 203 stem
men verworpen en 11 mei 1797 wezen de stemgerechtigden de nominatie voor 

53 Reglement Utrecht (1795) III, 3, art. 1-2. 
54 Ibidem, III , 3, ar t . 1. 
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de administrateur van de momboirkamer met 192 tegen 171 stemmen van de 
hand55. 
De ambtenaren die door de stemgerechtigden zonder nominatie werden geko
zen waren de commissarissen van het wijn- en biercomptoir en de commissaris
sen van de posterijen en van het erfhuis. Samen met de erfhuismeester ging het 
hier om zeven ambtenaren. 'En met betrekking tot de overige Ampten', zo 
schreef het reglement voor, 'zal de Raad der Gemeente disponeeren zoals dezel
ve zal oordeelen te behooren, tot dat een nadere orde deswegen zal beraamd 
zijn'56. De benoemingen van de nieuwe ambtenaren door de stemgerechtigden 
werd in 1795 voor het grootste deel afgerond. De functie van sluiswachter in 
Vreeswijk waarvoor in december 1795 de nominatie was verworpen, werd pas 
in november van het volgende jaar vervuld. Over de heerlijke rechten die de 
stad Utrecht nog steeds over Vreeswijk uitoefende, waren in de stedelijke poli
tiek ernstige problemen gerezen die in maart 1796 tot een hoogtepunt kwamen. 
De opvatting dat de uitoefening van heerlijke rechten in strijd was met de revo
lutionaire principes werd niet gedeeld door de meerderheid van de Raad der Ge
meente. De raad legde het probleem voor aan de grondvergaderingen. De stem
gerechtigden gaven de raad met een zeer grote meerderheid (509 tegen 8) gelijk 
in het standpunt dat de stad haar heerlijke rechten over Vreeswijk mocht blij
ven uitoefenen57. Met een iets kleinere meerderheid (410 tegen 115) besloten de 
stemgerechtigden een provisionele drossaard in het dorp aan te stellen. Het 
raadslid mr. S. Essenius, die zich fel had gekant tegen de uitoefening van de 
heerlijke rechten, trad na deze uitspraken van de stemgerechtigden af. 
In de functie van drossaard van Vreeswijk, die voorlopig met het sluiswachters-
ambt werd verenigd, werd in december 1796 Philip Veltman gekozen. Deze 
Utrechtse kousenkoopman werd met deze benoeming uiteindelijk toch nog be
loond voor zijn activiteiten in het Comité Revolutionair. Een ander lid van dit 
comité, de armlastige kruidenier Adam Bloedbergen, was al eerder door de 
Raad der Gemeente tot letterdienaar benoemd58. Maatschappelijk beter gesitu
eerde revolutionairen van het eerste uur werden door de stemgerechtigden be
deeld met aanzienlijker ambten. Vier voormalige leden van de Provisionele 
Municipaliteit werden tussen mei en juli 1795 verblijd met een belangrijke amb
telijke post. De notarissen E. van Goudoever en D. J. van Olst werden in mei 
respectievelijk tot eerste en tweede secretaris van de Raad der Gemeente geko
zen. Een maand later wezen de stemgerechtigden mr. P. W. Bosch als secretaris 
van de Raad van Rechtspleging aan en op 23 juli volgde de verkiezing van G. 
Bentink tot administrateur van de momboirkamer59. Van Goudoever bedankte 
echter voor de eer en in zijn plaats kwam mr. M. Mulrooy, een teruggekeerde 
patriotse regent, die kort tevoren in de Raad der Gemeente was gekozen. 
De ambten die door de stemgerechtigden werden begeven leverden naast het 
vertrouwen van het soevereine volk ook een behoorlijk traktement op. De on-

GAU, Stad, III, nr. 1. 
Reglement Utrecht, (1795) III, 3, art. 1. 
GAU, Stad, III, nr. 1. 
Ibidem, nr. 45; Bloedbergen werd in 1796 voor een bezit van ƒ 150,- aangeslagen. Ibidem nr. 
274, Manuaal der gestorte gelden en afgegevene recipissen op de vier bureaux der stad tot ont
vangst van den tweeden 50 n penning (1796/7), 1 pak. 
Ibidem, nr. 1. 
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derstaande tabel geeft een overzicht van de traktementen die aan een aantal be
langrijke ambten waren verbonden60. 

FUNCTIE JAARTRAKTEMENT 
kameraar ƒ 1800 
overige leden van de Raad der Gemeente ƒ 1000 
secretarissen van de Raad der Gemeente, elk ƒ 1800 
oudste klerk der Politie ƒ 800 
jongste klerk ƒ 600 
elk lid van de Raad van Rechtspleging ƒ 1000 
elk van de secretarissen ƒ 1800 
advocaat van de algemeen aanklager ƒ 1000 
procureur van de algemeen aanklager ƒ 600 
oudste klerk van de Raad van Rechtspleging ƒ 700 
jongste klerk ƒ 500 
algemeen aanklager (schout) ƒ 1500 
secretaris van de momboirkamer ƒ 1000 
administrateur van de momboirkamer ƒ 1500 
commissaris tot de posterijen ƒ 1000 
commissaris tot het erfhuis ƒ 1000 

De leden van de Raad der Gemeente genoten behalve een traktement ook pre
sentiegeld. Elke week werd ƒ 25 onder de aanwezige leden verdeeld. De deur
waarder van de algemeen aanklager moest volgens het reglement 'bij getaxeer
de specificatie betaald worden'61. Het reglement bepaalde verder dat de ambte
naren aan wie een traktement werd toegekend 'de Emolumenten, dewelke uit 
den aart der zaake voordvloeijen' niet zouden genieten62. Dergelijke voordelen 
waren onder de oude Republiek soms aanleiding geweest tot ambtsbejag en 
machtsmisbruik63. 
Naast een aantrekkelijk inkomen en sociaal aanzien kon verkiezing tot een 
ambt ook goede carrièrevooruitzichten bieden. Een fraai voorbeeld van een 
geslaagde loopbaan is de carrière van de zojuist genoemde advocaat Bosch. 
Paulus Wilhelmus Bosch werd in 1771 geboren als tweede zoon van de vermo
gende katholieke koopman Theodorus Gerardus Bosch. De familie Bosch was 
in de loop van de achttiende eeuw door een zeer voortvarende manier van za
kendoen erg rijk geworden. In 1796 werd de inmiddels rentenierende Bosch sr. 
aangeslagen voor een vermogen van 410.000 gulden64. Hij kon zijn beide zoons 
laten studeren, de oudste medicijnen, de jongste rechten. Beide broers stortten 
zich in 1795 in de Utrechtse politiek. Paulus Wilhelmus werd in januari van dat 
jaar lid van de Provisionele Municipaliteit. Zijn ambt als secretaris van de Raad 
van Rechtspleging, waarvoor hij in mei 1795 werd gekozen, bekleedde hij tot 
1803. Vervolgens was hij enkele jaren lid van de departementale rekenkamer. 
Naast zijn openbare functies exploiteerde hij een windmolen65. Deze molen be
hoorde tot de ondernemingen aan de Bemuurde Weerd waarmee de familie 
Bosch rijk was geworden66. Verder genoot P. W. Bosch inkomsten uit een uit
gebreid bezit aan landbouwgrond. In 1808 werd hij lid van het stedelijk 

60 Reglement Utrecht (1795) III, 4, art. 1. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Vries, 'Geschapen tot ieders nut', 343-344. 
64 GAU, Stad, III, nr. 274. 
65 Ibidem, nr. 36, Alphabetisch register van gepatenteerden der le-7e klasse (1806-1807), 2 dln. 
66 W. A. G. Perks, Zes eeuwen molens in Utrecht (Utrecht, 1974) 80-83, 178-183. 
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Anoniem schilderij 
van jhr. P. W. Bosch 
van Drakestein 
1771-1834, maire van 
Utrecht. Part. coll. 

Foto GA U. 

bestuur, dat weer met de oude naam vroedschap werd aangeduid. Hij noemde 
zich nu mr. P. W. Bosch van Drakestein. Het tweede deel van zijn achternaam 
ontleende hij aan het kasteeltje Drakesteijn dat hij enkele jaren daarvoor sa
men met de heerlijkheid De Vuursche had gekocht. Zijn nieuwverworven sta
tus als heer van stand accentueerde hij met het aankopen van uitgestrekte land
goederen waaronder Amelisweerd dat in 1811 in zijn bezit kwam67. In juni van 
datzelfde jaar werd hij bij de Franse bestuursreorganisatie benoemd tot 
adjunct-maire van de stad Utrecht. In februari 1812 stierf de maire, mr. A. J. 
W. van Dielen, en enkele maanden later werd Bosch van Drakestein tot zijn 
opvolger benoemd. Na het vertrek van de Fransen in november 1813 moest hij 
zijn positie als eerste burger opgeven, maar reeds het volgende jaar werd hij 
lid van de Provinciale Staten. In 1829 werd zijn sociale stijging bekroond door 
een verheffing in de adelstand68. Vijf jaar later stierf jhr. mr. P. W. Bosch van 
Drakestein. Aan zijn weduwe en zijn acht kinderen liet hij een vermogen van 
bijna anderhalf miljoen gulden na69. 
Wanneer een van de ambten, die dergelijke carrièrevooruitzichten konden bie
den, openviel dienden de stemgerechtigden in de vacature te voorzien. Daarbij 

67 J. D. M. Bardet, Kastelenboek Provincie Utrecht (Bussum, 19755) 13. 
» Nederlands Adelsboek, XXXVIII (1940) 430. 
69 GAU, Not. Arch., nr. U 324 c028, Protocol notaris G. H. Stevens (1835). 
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golden dezelfde regels als voor een eerste benoeming. De belangrijkste post die 
openviel, was die van eerste stadssecretaris. In april 1797 overleed secretaris 
Mulrooy. Uit een nominatie van vier kozen de stemgerechtigden het gemeente
raadslid dr. W. Peiffers Scheidius. Behalve het recht van benoeming hadden 
de grondvergaderingen ook de bevoegdheid beoefenaars van de in het regle
ment genoemde ambten te ontslaan. De stemgerechtigden hebben in de tijd dat 
het reglement van 1795 van kracht was, eenmaal van dit recht gebruik gemaakt. 
Op 20 juni 1796 werd Hendrik Jansen, de deurwaarder van de algemeen aan
klager, door de stemgerechtigden uit zijn ambt gezet. Jansen was bijna eenjaar 
tevoren in deze functie gekozen. Begin juli werd een nieuwe deurwaarder geko
zen. In de tussenliggende week hadden de grondvergaderingen een resolutie 
aanvaard waarin het principe dat het recht om gekozenen af te zetten aan de 
burgerij behoorde, nog eens werd verwoord70. 

Het stedelijk reglement van 1795, waarin de verkiezing van ambtenaren door 
de grondvergaderingen was geregeld, bleef tweeënhalf jaar van kracht. Al van
af augustus 1795 was er geijverd om tot een herziening van het reglement te ko
men. In april 1796 leidde dit tot de instelling van een commissie die in januari 
van het volgende jaar met een rapport kwam. Dit lag een maand ter inzage. 
Voor het verwerken van het rapport en de daarop binnengekomen amende
menten tot een concept-reglement werd een nieuwe commissie ingesteld. Het 
resultaat werd 22 juni 1797 aan de stemgerechtigden voorgelegd. Dit concept 
werd aangenomen met 192 stemmen voor en 103 tegen, terwijl 54 stemgerech
tigden blanco stemden, omdat ze de nationale constitutie wilden afwachten7 '. 
Het nieuwe reglement werd 19 augustus gepubliceerd. Op 1 september werd het 
van kracht conform een besluit van de grondvergaderingen dat een week na de 
aanneming was genomen. Vergeleken met het vorige reglement werd het aantal 
gekozen ambtenaren nog uitgebreid. Aan de ambten waarvoor de stemgerech
tigden zonder nominatie konden kiezen werden toegevoegd 'de Posten van 
Haafmeester, Groefbidders, Omroepers en Aanplakkers der publicatien en Bil
letten voor de Erfhuizen, Poortiers der Stads Poorten, en de Bediendens der 
Overhaal-Schuiten'72. Voor een verkiezing door middel van een nominatie van 
vier kwamen nu ook in aanmerking de ambten van schipper op het Haagse 
veer, schrijver van het erfhuis en marktmeester van de vleesmarkt. Een nieuwe 
vorm van nominatie, uit twee personen werd ingevoerd. Hieronder vielen twee 
ambten, namelijk dat van 'Stads Fabriecq' en 'Hortulanus van de Academie-
Thuin'73. Met deze uitbreidingen vielen ook lagere ambten onder de regeling. 
De verkiezingen voor de toegevoegde ambten zouden pas plaatsvinden wanneer 
er vacatures kwamen. Aangezien op deze posten in 1795 nieuwe mensen waren 
benoemd74, was er geen snelle doorstroming te verwachten. Gedurende de kor
te tijd dat het reglement van 1797 van kracht was, is er dan ook geen enkele 
ambtenaar door de stemgerechtigden gekozen. Omdat er geen vacatures optra
den heeft ook de bepaling in artikel 114 van het reglement niet gefunctioneerd. 
Dit artikel bepaalde dat de burgerij het recht had 'om bij openvalling van eeni-

70 GAU, Stad, III, nr. 1. 
71 Ibidem. 
72 Reglement van Bestuur voor de stad Utrecht (Utrecht, 1797) art. 111. Bijlage bij GAU, Stad, 

III, nr. 1. 
73 Ibidem. 
74 GAU, Stad, III, nr. 48. 



ge Ambten, de Tractementen daar aan verknogt, nader voor dat dezelven be-
geeven worden, naar derzelver werkzaamheden te bepaalen'75. 
Tot de verdere wijzigingen in het reglement van 1797 behoorde een verandering 
van het kiesstelsel, een vermindering van het aantal gemeenteraadsleden tot 
achttien en een nadere regeling van de bevoegdheden van de wijkvergaderin
gen. Deze door het reglement van 1795 in het leven geroepen wijkvergaderin
gen, die het tweede type volksvergaderingen vormden, waren geografisch iden
tiek aan de grondvergaderingen - en bestonden dus ook uit dezelfde stemge
rechtigden -, maar ze hadden andere bevoegdheden. De wijkvergaderingen 
werden niet zoals de grondvergaderingen samen als één volksvergadering be
schouwd, maar als twaalf aparte organen die afzonderlijk voorstellen konden 
doen. Deze voorstellen konden evenals die van de Raad der Gemeente aan de 
grondvergaderingen worden voorgelegd. De wijkvergaderingen waren ook an
ders georganiseerd dan de grondvergaderingen. Werden de laatstgenoemde 
voorgezeten door een lid van de Raad der Gemeente met de wijkmeester als se
cretaris, de leiding van de wijkvergaderingen berustte bij de wijkmeester die 
werd bijgestaan door twee secretarissen die hij zelf aanwees76. Reeds in 1795 
usurpeerden de wijkvergaderingen een aantal bevoegdheden. Ze gingen hun ei
gen bestuur kiezen, ze vormden via afgevaardigden een Centrale Wijkvergade
ring en ze eigenden zich het recht toe om regelmatig te vergaderen77. Het regle
ment van 1797 sanctioneerde deze zaken gedeeltelijk. Het recht om zelf het 
bestuur te kiezen werd erkend, evenals de regelmatige bijeenkomsten78. Dit 
gold echter niet voor de Centrale Wijkvergadering die waarschijnlijk ook ver
dwenen is. 

Vanuit de wijkvergaderingen werden enkele malen voorstellen gedaan, die be
dreigend konden zijn voor stedelijke ambtenaren. Om het inderdaad sterke te
ruglopen van de belangstelling in de grondvergaderingen tegen te gaan werd en
kele keren voorgesteld om degenen die driemaal achtereen - later werd zelfs 
voorgesteld tweemaal - niet in de grondvergaderingen waren verschenen als 
ambtenaar te ontslaan79. Deze voorstellen, die overigens door de grondverga
deringen werden verworpen, waren vooral bedreigend voor de nog overgeble
ven orangistische ambtenaren en voor politiek weinig actieve beambten, terwijl 
activisten die de soms bijna wekelijkse gang naar de grondvergadering bleven 
maken, ervan konden profiteren. 
Deze voorstellen doen enigszins denken aan de eisen van de sociëteit 'Concor
dia' uit de eerste helft van 1795. Nu lijkt er ook wel enig verband te bestaan. 
Keetell is zelfs van mening dat het formuleren van voorstellen door de wijkver
gaderingen 'in plaats van dat dit door de Volkssociëteit geschiedde' een truc 
van Van Lidt de Jeude was 'om daardoor zijne geliefkoosde medeleden van alle 
verdere onaangenaamheden te bevijligen'80. Deze lezing van Keetell, die bij
zonder gebeten is op de sociëteitsleden, is waarschijnlijk enigszins overdreven. 

75 Reglement Utrecht (1797) art. 114. 
76 Reglement Utrecht (1795) II, 2, art. 3. 
77 De Savornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 176. 
78 Reglement Utrecht (1797) art. 14. De wijkvergaderingen kregen het recht om maandelijks te 

vergaderen. 
79 GAU, Stad, III, nr. 1. Voor het teruglopen van de belangstelling in de grondvergaderingen, zie: 

De Bruin, 'Democratie', 384-385. 
80 Keetell, 'Aanteekeningen', De Navorscher, XLVI (1896) 504. 
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Het bestaan van de wijkvergaderingen en hun bevoegdheden om voorstellen te 
doen waren al vastgesteld door de reglementscommissie en gezien haar afwij
zing van de door Van Lidt de Jeude gestelde eisen met betrekking tot het stem
recht voor bedeelden en studenten kan deze commissie toch bepaald geen werk
tuig van de sociëteitsvoorman worden genoemd. Actieve sociëteitsleden kon
den echter in de slecht bezochte wijkvergaderingen een belangrijke rol spelen. 
Bovendien is het opvallend dat vanaf het moment dat de wijkvergaderingen 
voorstellen gaan formuleren, in juli 1795, er onder de ingekomen stukken bij 
de Raad der Gemeente geen voorstellen van de sociëteit meer te vinden zijn81. 
De precieze gang van zaken in de wijkvergaderingen is moeilijk te volgen, om
dat vrijwel alle wijkarchieven verloren zijn gegaan82. Uit de rapporten aan de 
Raad der Gemeente is echter wel een overzicht te krijgen van de voorstellen uit 
de verschillende wijken. De meest radicale voorstellen, waaronder die over de 
sancties tegen ambtenaren bij absentie in de grondvergaderingen, komen 
hoofdzakelijk uit de buitenwijken en uit de wijk Handvoetboog, de latere wijk 
C. 

De stroom voorstellen vanuit de wijken was zeer onaangenaam voor de Raad 
der Gemeente. Vooral in de laatste maanden van 1797 werd besluitvorming 
over zaken van essentieel belang in hoge mate bemoeilijkt. Daarnaast werden 
er in verschillende wijkvergaderingen bijzonder onvriendelijke dingen over de 
raad gezegd. Het gemeentebestuur voelde zich in zij n positie bedreigd en klaag
de zijn nood in verschillende missives aan de Raad van Rechtspleging83. Het 
ongenoegen van de gemeenteraad uitte zich op 8 januari 1798 in een uitvoerige 
publicatie waarin werd gesteld dat de voorstellen van sommige wijkvergaderin
gen zeer schadelijk waren voor het goed functioneren van de stad84. Vooral de 
wijk Handvoetboog werd hard aangepakt. In verschillende wijken viel de pu
blicatie bijzonder slecht. Men achtte zich in zijn wettelijke bevoegdheden aan
getast. Het gemeentebestuur besloot daarop om deze problemen aan de Raad 
van Rechtspleging voor te leggen85. 

De gebeurtenissen in 1798 en hun nasleep 

De conflicten tussen de Raad der Gemeente en de Utrechtse wijkvergaderingen 
kwamen niet tot een uitbarsting. Op 22 januari 1798 trad er in de Nederlandse 
politieke constellatie een drastische wijziging op, omdat er die dag in Den Haag 
een staatsgreep werd gepleegd. Deze coup kwam voort uit de politieke impasse 
die gerezen was rond de totstandkoming van een constitutie. Zo'n grondwet 
moest ook op nationaal niveau de bestuursinrichting regelen. Gedurende het 
eerste jaar na de val van het stadhouderlijk bewind was de oude structuur van 

11 GAU, Stad, III, nr. 1; 10, Stukken, behoorende bij de notulen der Municipaliteit, doch niet 
daarbij geïnsereerd (1795-1799) 1 pak; ibidem, nr. 11, Ontvangene brieven door het stedelijk 
bestuur (1795-1806), 8 dln. en 1 pak. 

82 Alleen van wijk F (de wijk Vrijheidsvaandel) zijn archieven over. Ibidem, nr. 465, Notulen der 
wijkvergadering in de wijk Vrijheidsvaandel (1795-1797) 1 deel. 

83 Ibidem, nr. 1; 12, Minuten van verzondene brieven door het stedelijk bestuur (1795-1798), 2 
dln. 

84 Publicatie 8-1-1798 in GAU, Bibl., nr. 3414, Verzameling van publicatiën, instructiën , re
glementen, ordonnantiën enz. van de stad Utrecht over de jaren 1795-1809, IV (Utrecht 
1798-1803). 

85 GAU, Stad, III, nr. 1; De Savornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 181. 
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gewestelijke afvaardiging naar de Staten-Generaal blijven bestaan, waarbij de 
oude organen werden bezet door mensen die de revolutie waren toegedaan. Op 
1 maart 1796 werden de Staten-Generaal vervangen door een gekozen parle
ment, de Nationale Vergadering. De verkiezing had plaatsgehad op basis van 
een op 30 december 1795 aangenomen reglement86. 
Tot de belangrijkste taken van dit 126 leden tellende vertegenwoordigende li
chaam behoorde het tot stand brengen van een grondwet. Daartoe werd een 
speciale commissie ingesteld87. Deze commissie bracht regelmatig tussentijdse 
rapporten uit en kwam in december 1796 met een eindverslag, het Plan van 
Constitutie. Naar aanleiding van de rapporten die de grondwetscommissie pro
duceerde, werden in de Nationale Vergadering heftige debatten gehouden. 
Vooral op basis van deze debatten over constitutionele aangelegenheden is een 
aantal politieke stromingen afgebakend. Ter rechterzijde bevond zich een 
groep die zo veel mogelijk van de oude structuur wenste te handhaven. Zij 
wordt veelal aangeduid met de naam federalisten. Hun tegenvoeters wensten 
een totaal nieuw staatsbestel en legden grote nadruk op de totstandkoming van 
de eenheidsstaat. Met de zelfstandigheid van de afzonderlijke provincies moest 
het volgens hen afgelopen zijn. Dit streven naar nationale eenheid heeft hen de 
benaming unitarissen opgeleverd. Ook de naam democraten wordt gebruikt 
voor deze groep waarvoor sommige historici de term radicalen bezigen88. Tus
sen de beide vleugels in bevond zich een middengroep die de benaming modera
ten ten deel is gevallen. 
Na maandenlange debatten werd in de zomer van 1797 een grondwetsvoorstel 
aan het volk voorgelegd. Dit voorstel, het Ontwerp van Constitutie, was een 
compromis waarin vooral federalisten en moderaten een belangrijk aandeel 
hadden gehad. Na een intensieve campagne tussen voor- en tegenstanders werd 
het ontwerp op 8 augustus 1797 in een volksstemming met 108.813 tegen 27.967 
stemmen verworpen89. De tweede Nationale Vergadering, die een week eerder 
was gekozen, stond voor de taak om een grondwet te ontwerpen die wel voor 

Dit door de Staten-Generaal opgestelde reglement verdeelde het land op basis van inwonertal 
in 126 districten waarbij echter rekening was gehouden met de bestaande provinciegrenzen. Het 
reglement voorzag in een getrapt kiesstelsel. De vereisten voor het stemrecht weken betrekkelijk 
weinig af van die onder het eerste Utrechtse reglement. Voor dit kiesstelsel, zie: C. B. Wels, 
'Stemmen en kiezen 1795-1922', TvG, XC11 (1979) 314-319. Voor de tekst van het reglement: 
G. W. Bannier, ed., Grondwetten van Nederland (Zwolle, 1936) 17-35. 
Zie hiervoor: L. de Gou, ed., Het Plan van Constitutie van 1796. Chronologische bewerking 
van het archief van de eerste constitutie-commissie ingesteld bij decreet van de Nationale Verga
dering van 15 maart 1796. Rijks Geschiedkundige Publication. (R.G.P.), kleine serie XL ('s 
Gravenhage, 1975). 
De term democraten wordt o.m. gebezigd door C. H. E. de Wit, die de benaming radicalen de
nigrerend acht. Deze laatste benaming die in het verleden o.m. door Geyl veel is gebruikt, wordt 
door Schama naast de term democraten weer gehanteerd. G. D. Homan en E. H. Kossmann 
hebben in meer recente publicaties een voorkeur voor de naam radicalen. P. Geyl, Geschiedenis 
van de Nederlandse Stam, VI (Amsterdam, 19623) passim; idem, 'De Bataafse Revolutie', in: 
G. A. M. Beekelaar e.a., ed., Vaderlands verleden in veelvoud. 31 opstellen over de Nederland
se geschiedenis na 1500 ('s-Gravenhage, 1975) 428-429; G. D. Homan, Nederland in de Napole
ontische tijd 1795-1815^ (Haarlem, 1978) 15; E. H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. An
derhalve eeuw Nederland en België (Amsterdam-Brussel, 1976) 54-57; Schama, Patriots and Li
berators, passim; C. H. E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 
1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode 
(Heerlen, 1965) passim. 
C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling voor het Balaafsche volk (Amsterdam, 1799) 416. 
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een meerderheid van de stemgerechtigden aanvaardbaar was. Uit de verkiezin
gen van 1 augustus 1797 was de linkerzijde succesvol te voorschijn gekomen. 
Vooral de moderaten hadden verloren. Dit effect werd nog versterkt doordat 
verschillende moderaten, waaronder de Amsterdamse afgevaardigde Rutger 
Jan Schimmelpenninck, voor hun zetel bedankten. 
Ook de tweede Nationale Vergadering stelde een grondwetscommissie in. Deze 
commissie was er aan het einde van het jaar nog niet uit. De situatie begon in
tussen te spannen. De Franse autoriteiten drongen op spoed aan en de meest 
radicale unitarissen ageerden onder de leus 'Voor Een- en Ondeelbaarheid' 
voor een sterk centralistische oplossing. Hun belangrijkste kanalen waren het 
blad 'De Democraten' en een netwerk van radicale sociëteiten met de Amster
damse sociëteit 'De Uitwijk' als centrum90. Zij zochten contact met de Franse 
regering. De nieuwe machthebbers in Parijs, die in september 1797 via een 
staatsgreep aan de macht waren gekomen, waren minder benauwd voor radica
le revolutionairen dan hun voorgangers die achter iedere boom een jacobijn za
gen. De contacten die overigens niet geheel vrij van corruptie waren91, resul
teerden in Franse steun voor een couppoging die 22 januari 1798 werd onderno
men. De staatsgreep werd uitgevoerd door de Bataafse generaal H. W. Daen-
dels onder dekking van de Franse troepen onder leiding van generaal B. Jou-
bert. Na de bezetting van de vergaderzaal van de Nationale Vergadering werd 
een groot aantal tegenstanders gearresteerd; anderen weigerden om mee te 
doen en gaven hun zetel op. Niet alleen moderaten en federalisten waren tegen 
de staatsgreep, maar ook een aantal gematigde unitarissen. De radicalen die de 
coup wel steunden vormden een rompparlement, de Constituerende Vergade
ring. De dagelijkse leiding kwam in handen van een vijf leden tellend Uitvoe
rend Bewind met de Tilburgse textielfabrikant Pieter Vreede als belangrijkste 
man. 

De nieuwe machthebbers ontmoetten weinig tegenstand in het land. Ook de 
Utrechtse gemeentebestuurders schikten zich in de nieuwe situatie en stuurden 
een brief met gelukwensen aan het Uitvoerend Bewind. Zij probeerden om met 
een aangepast reglement hun positie te handhaven. Op voorstel van een speci
aal ingestelde commissie kwam de Raad der Gemeente met het plan om het re
glement te ontdoen van de passsages die te maken hadden met de activiteiten 
van de stemgerechtigden. Het schrappen van deze bepalingen, die het stads
bestuur in de maanden daarvoor zo veel problemen hadden bezorgd, diende 
om het stedelijk reglement in overeenstemming te brengen met de schorsing van 
alle grondvergaderingen die van hogerhand was bevolen92. De pogingen van de 
gemeenteraad om in het zadel te blijven strandden echter op het streven van 
de centrale overheid de nieuwe ontwikkelingen op alle niveaus door te voeren. 
Evenals in andere gewesten werd in Utrecht het provinciaal bestuur vervangen 
door een voorlopig lichaam waarvan de leden het nieuwe bewind waren toege
daan. Op 23 februari 1798 werd dit Intermediair Administratief Bestuur van 
het voormalig gewest Utrecht geïnstalleerd93. In de instructie van dit bestuur 

90 DeSavornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 55, 196-197; Schama, Patriots and Libera
tors, 267-268, 273. 

91 Schama, Patriots and Liberators, 296-308. 
92 VUP, I, 507-508. 
93 Ibidem, 509; RAU, Staten, nr. 1197. 

102 



stond dat 'nutteloze en onwaardige Amptenaars' moesten worden ontslagen94. 
Het gewestelijke interim-bestuur begon met het afzetten van het Utrechtse 
gemeentebestuur95. Van de achttien leden werd alleen de radicaal I. J. Visscher 
waardig genoeg geacht om aan te blijven, de rest werd naar huis gestuurd. 
Naast Visscher werden acht nieuwe leden benoemd. Op 5 maart 1798 werd dit 
Intermediair Gemeente Bestuur der stad Utrecht geïnstalleerd. De instructie die 
het nieuwe stedelijke bestuur van zijn gewestelijke lastgevers meekreeg, liet 
maar weinig ruimte voor eigen initiatieven. De centralisatietendens, die sinds 
de staatsgreep de toon aangaf, was duidelijk waarneembaar in de instructie. 
Het stadsbestuur was verplicht om alle besluiten van de centrale overheid en 
het gewestelijk interim-bestuur uit te voeren. Het diende zich te onthouden van 
'alle wetgevende magt' en het was voor zijn financiën verantwoordelijk aan de 
gewestelijke bestuurders, die ook in alle twijfelgevallen moesten worden ge
raadpleegd en aan wie zelfs besluiten voor 'importante reparatien en verbete
ringen' dienden te worden voorgelegd96. De instructie bevatte ook de bepaling 
dat de nieuwe stedelijke leiding binnen veertien dagen aan de gewestelijke 
bestuurders moest opgeven welke 'nuttelooze en onwaardige Ambtenaren en 
Bedienden' zij onder zich had97. Deze onwaardigen dienden binnen vier weken 
vervangen te worden door 'bekwame en vader-lands-gezinde' figuren. 
Op 21 maart 1798 stuurden de stadsbestuurders aan hun gewestelijke opdracht
gevers een lijst met 101 namen van ambtenaren die volgens hen onder de termen 
van de instructie vielen98. Hiertoe behoorden niet alleen orangisten, zo werd 
in een begeleidend schrijven meegedeeld, ook 'de zoodanige dewelke hoe zeer 
de pattriottische Party toegedaan, echter wegens siegt gedrag of onmatig ge
bruik van sterken drank, en daar uit voortvloeiend plichtverzuim' hun taak niet 
goed vervulden, moesten als onwaardige ambtenaren worden beschouwd99. Op 
de lijst werden slechts vier beambten op die wijze gebrandmerkt. Voor zijn 
orangistische ondergeschikten hield het pas aangestelde stedelijk bestuur een 
opmerkelijk pleidooi. In de brief wordt gesteld 'dat veele derzelve hunne 
posten zeer wel, en naar behoren waarnemen, dat sommige zelfs als onontbeer-
lyk kunnen beschouwd worden, en een groot gedeelte zich, voor zoo verre men 
heeft kunnen ontdekken, in geenen deele aan vervolgingen van Patriotten heeft 
schuldig gemaakt, jaa zelfs in den jaare 1787 de Patriotten wezenlyk dienst ge
daan hebben'100. 

Het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Utrecht was 
niet helemaal tevreden met het stedelijk schrijven. Een week later stuurde het 
een missive waarin op een aantal punten nadere uitleg werd gevraagd. Het 
vroeg zich af of de lijst met onwaardige ambtenaren wel volledig was en of er 
bij de stad geen nutteloze functionarissen waren 'welker posten ten fine van 
hoogst nodige bezuinigingen' konden worden opgeheven101. Ook werden na-

94 VUP, I, 509-510. 
95 RAU, Staten, nr. 1197; GAU, Stad, III, nr. 1. 
96 Instructie voor de Leden van het Intermediair Gemeente Bestuur der stad Utrecht, art. 8, 9, 

11. Bijlage bij GAU, Stad, III, nr. 1. 
97 Ibidem, art. 15. 
98 RAU, Staten, nr. 1197; GAU, Stad, III, nr. 1. 
99 Ibidem. 

100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
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dere bewijzen gevraagd voor de nobele houding die verscheidene orangistische 
ambtenaren in 1787 zouden hebben ingenomen. De stedelijke bestuurders ant
woordden dat zij de lijst binnen het korte tijdsbestek dat geboden was, zo volle
dig mogelijk hadden samengesteld. Mochten er nog nieuwe namen bekend 
worden, dan zouden die onverwijld worden nagezonden. Ten aanzien van de 
bewijzen voor het gedrag in 1787 werd een nieuw onderzoek toegezegd. In een 
nieuwe missive, gedateerd op 2 april, namen de gewestelijke bestuurders genoe
gen met het stedelijk schrijven wat betreft de volledigheid van de lijst, maar 
drongen opnieuw aan op het punt van het gedrag in 1787. Het gemeentebestuur 
gaf zijn pogingen om de eigen ambtenaren zoveel mogelijk tegen de gewestelij
ke zuiveringspogingen te beschermen echter nog niet op. Twee dagen later wer
den de eerdere standpunten in een nieuwe brief herhaald. Ook individuele amb
tenaren konden op steun van het stadsbestuur rekenen. Zo ondersteunde het 
een missive van het Comité tot de Academische Zaken waarin werd verzocht 
de hortulanus van de academietuin te handhaven. Volgens diens superieur, de 
praefectus horti, zouden er bij ontslag van de hortulanus 'uit hoofde zyner 
denkwyzen', ernstige problemen ontstaan en zelfs als er een bekwame opvolger 
zou worden gevonden, zou het nog twee jaar duren voor deze voldoende zou 
zijn ingewerkt102. 

De stedelijke brief van 4 april werd tien dagen later beantwoord. Nieuwe aan
drang werd uitgeoefend. Het stedelijk negental besloot daarom op 24 april een 
notificatie uit te vaardigen waarin om bewijzen van het goede gedrag van de 
omstreden ambtenaren in 1787 werd gevraagd. Dit besluit werd onmiddellijk 
meegedeeld aan de gewestelijke interim-bestuurders. Die reageerden reeds de 
volgende dag. In hun antwoord spraken zij hun verwondering uit over het ste
delijk schrijven en wezen ze de leden van het Utrechtse gemeentebestuur nog 
eens met klem op hun instructie. Die besloten daarop 'de gearresteerde Notifi
catie niet af te kondigen, en met het removeeren der onwaardige Amptenaren 
voort te gaan'103. Met de formulering 'voortgaan' probeerden zij waarschijn
lijk te suggereren dat de ontslagprocedures al serieus waren aangepakt. 
Drie dagen later, 30 april, bepaalde het gemeentebestuur dat bij de ontslagen 
zou worden uitgegaan van de 21 maart opgestelde lijst. Er werd besloten vooral 
diegenen aan te pakken die in 1787 in plaats van de toen ontslagen patriotten 
waren benoemd. De zittende ambtenaren die in dat jaar de veelgeprezen hulp 
aan de in nood verkerende patriotten hadden verleend, dienden te worden ge
handhaafd. Deze uitzonderingsbepaling stond ook in de op 5 mei aangeplakte 
notificatie waarin het ontslag van nutteloze en onwaardige ambtenaren werd 
aangekondigd. Orangisten werden expliciet als zodanig aangeduid104. 
Hiermee waren de Utrechtse gemeentebestuurders toch door de knieën gegaan 
voor hun gewestelijke opdrachtgevers. Het argument van de onmisbaarheid 
hadden ze laten vallen en bij de enige uitzonderingsbepaling was de bewijslast 
bij de ambtenaren zelf gelegd, wat in overeenstemming was met hetgeen de ge
westelijke bestuurders hadden geëist. Dit toegeven aan bevelen van hogerhand 
was ook wel te verwachten aangezien het Intermediair Gemeente Bestuur der 
stad Utrecht door zijn eigen instructie daaraan was gebonden. De op 23 april 

102 Ibidem. 
103 GAU, Stad, III, nr. 1. 
104 Ibidem. 

104 



aangenomen grondwet, die op 4 mei 1798 van kracht werd, legde deze afhanke
lijkheid definitief vast105. Hoewel de staatsregeling niet als argument werd ge
noemd is het waarschijnlijk niet geheel toevallig dat de Utrechtse gemeente
bestuurders juist toen door de bocht zijn gegaan. 
De wekenlang volgehouden pogingen om onder de instructies van hogerhand 
uit te komen, zijn eigenlijk veel opmerkelijker. De door de radicale interim
bestuurders van het voormalig gewest Utrecht op 5 maart 1798 in de hoofdstad 
aangestelde geestverwanten bleken zich zeer snel te identificeren met de stede
lijke belangen. De behartiging daarvan overheerste bij hen al vanaf het begin 
het nastreven van revolutionaire doeleinden. In hun midden waren er ook niet 
zulke duidelijk geprofileerde revolutionairen als in het Indermediair Admi
nistratief Bestuur van het voormalig gewest Utrecht. Vooral de voormalige 
boekdrukker Pieter Linthorst (1757-1807), die als voorzitter van dit orgaan het 
verzoek om ambtenaren te ontslaan aan het Utrechtse stadsbestuur richtte, had 
zich de voorgaande jaren heel duidelijk als radicaal gemanifesteerd. Deze gebo
ren Amsterdammer, wiens ouders nog analfabeten waren106, was als zakenman 
niet zo geslaagd - bij een vermogensheffing in 1796 werd hij voor ƒ 1200 aan
geslagen - maar in de politiek ging het een stuk beter. In de zomer van 1795 
maakte hij zijn debuut in de stedelijke politiek toen hij werd benoemd in het 
genoemde comité van onderzoek naar de politieke gedragingen van de vorige 
regeringsleden. In september van dat jaar werd hij gekozen in de Raad der Ge
meente en ruim een jaar later kwam hij voor het district Amersfoort in het Pro
vinciaal Bestuur'07. In februari 1798 behoorde hij tot de minderheid in dit li
chaam die overstapte naar het Intermediair Adminstratief Bestuur van het 
voormalig gewest Utrecht108. Al voor die tijd was hij een vooraanstaande radi
caal. Vanaf de oprichting in april 1797 was hij voorzitter van de Utrechtse So
ciëteit voor Een- en Ondeelbaarheid109, één van de radicale clubs van die naam 
die toen in de Bataafse Republiek werden opgericht110. De carrière van Lint
horst bereikte een hoogtepunt toen hij in juli 1798 door het district Amersfoort 
naar het Vertegenwoordigend Lichaam werd afgevaardigd111. 
Deze verkiezingen vonden plaats in een opnieuw gewijzigde politieke situatie. 
Op 12 juni was het radicale bewind van Pieter Vreede en de zijnen ten val ge
bracht door een staatsgreep waarbij opnieuw het duo Daendels en Joubert een 
hoofdrol had gespeeld112. Tot de factoren, die tot deze coup hebben geleid, be-

105 'De departementaale en Gemeente-Bestuuren zijn Administratieve Lichaamen, ondergeschikt 
en verändwoordelyk aan het Uitvoerend Bewind'; 'Staatsregeling voor het Bataafsche volk 
(1798)', in: W. J. C. van Hasselt e.a., ed., Verzameling van Nederlandse staatsregelingen en 
grondwetten (Alphen aan den Rijn, 196415) 51. De grondwet was op 23 april 1798 met 153.913 
tegen 11.587 stemmen aangenomen. De in opdracht van de overheid door een speciale commis
sie uitgevoerde zuivering van de stemregisters zal zeker tot dit succes hebben bijgedragen. Zie 
hierover: Schama, Patriots and Liberators, 332-336. 

,06 GA A'dam, DTB (Doop-, Trouw-, en Begraafregisters) Amsterdam. 
107 RAU, Staten, nr. 1146, Lappen-notulen van het Provinciaal Bestuur (1796-1798) 15 dln. 
108 Ibidem en nr. 1197. 
109 De Nieuwe Post van den Neder-Rhijn (1797) 1072. 
110 De Savornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 55, 196-197; Schama, Patriots and Libera

tors, 267-268. 
111 ARA, 2e afd. Wetgevende Colleges, nr. 449, Verbalen van kies- en ringvergaderingen 

(1796-1798); credentialen van leden (1796-1801). A. J. H. van Ette, 'Onze volksvertegenwoor
digers 1796-1810', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, IV (1950) 144. 
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horen de wijzigingen in de Franse politieke verhoudingen na een nieuwe staats
greep in mei 1798 en de reacties in de Bataafse Republiek op de dictatoriale nei
gingen die het bewind van Vreede en zijn medestanders begon te vertonen. On
der de gewraakte beleidsonderdelen viel ook de zeer willekeurige wijze waarop 
de zuivering van het ambtenarenapparaat werd doorgevoerd. Zo werden amb
tenaren ontslagen die wel degelijk liefhebbers van de Bataafse vrijheid waren, 
terwijl orangisten soms werden gehandhaafd. 
Ook in de stad Utrecht lijkt de ontslagprocedure, waarmee het stedelijk bestuur 
tenslotte had ingestemd, niet geheel correct te zijn verlopen. Hoe de zaak pre
cies in zijn werk is gegaan, wie er uiteindelijk verantwoordelijk zijn geweest en 
om hoeveel mensen het gaat, valt niet geheel te reconstrueren. De raadsnotulen 
geven hier geen bijzonderheden en in de 'generale ligger der stads-ambtenaren' 
waarin de benoemingen van stedelijke ambtenaren tussen 1795 en 1812 staan 
opgetekend, wordt slechts in een minderheid van de gevallen een datum 
vermeld113. Zes keer staat hier een benoeming uit de periode tussen 22 januari 
en 12 juni 1798 genoteerd. Een lijst met daadwerkelijk ontslagen ambtenaren 
zoals die voor 1795 bestaat114, ontbreekt voor 1798. Slechts een beperkt aantal 
namen is boven tafel te krijgen. Tot de slachtoffers behoorde de directeur van 
het bureau inkwartieringen, C. J. Nagtglas, die noch een orangist, noch een 
slecht functionerende ambtenaar was. Waarschijnlijk liggen zijn te gematigde 
opvattingen ten grondslag aan zijn ontslag1 ! 5. Na de machtswisseling werd hij 
in ere hersteld. Daarmee profiteerde Nagtglas van de maatregelen die de nieuwe 
machthebbers na 12 juni 1798 namen om de ergste misbruiken van hun voor
gangers recht te zetten. Hiertoe behoorde het in hun functie herstellen van ten 
onrechte ontslagen ambtenaren. Aan het principe dat er geen plaats was voor 
nutteloze en onwaardige ambtenaren, waartoe met name orangisten werden ge
rekend, werd echter uitdrukkelijk vastgehouden. 

Het principe dat orangisten geen ambten mochten bekleden was impliciet ook 
vastgelegd in de op 23 april 1798 aangenomen grondwet die na de machtswisse
ling van 12 juni van kracht bleef. De grondwet stelde namelijk dat inschrijving 
in het stemregister nodig was 'om eenig Ambt, Bediening of Pensioen te blyven 
behouden' ' >6. En voor die inschrijving was het afleggen van een verklaring ver
eist waarin een 'onveranderlyken afkeer van het Stadhouderlyk Bestuur, het 
Foederalismus, de Aristocratie en de Regeeringloosheid' werd geformu
leerd117. Aangezien het aanleggen van het stemregister aanvankelijk niet erg 
opschoot had dit nog geen directe consequenties voor de Utrechtse ambtena
ren. Ook nadat het register eindelijk gereed was gekomen118, werd er van ho
gerhand nog niet onmiddellijk op het ontslaan van niet-ingeschreven ambtena
ren aangedrongen. Dit had te maken met de bestuursreorganisatie die in de Ba
taafse Republiek moest worden uitgevoerd. De grondwet schreef een nieuwe 

113 GAU, Stad, III, nr. 45. 
114 Ibidem, nr. 48. 
" s H. Hardenberg, 'Cornells Nagtglas en zijn omgeving', Jaarboek van het Centraal Bureau voor 
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116 'Staatsregeling (1798)', art. 11, 13, Van Hasselt, Staatsregelingen, 29-31. 
117 Ibidem, art. 11. 
118 Het register kwam in december 1798 gereed. GAU, Stad, III, nr. 1; 27, Stemregister. Alphabe
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indeling van het land in acht departementen voor. In november 1798 was de 
indeling in detail uitgewerkt, eind december werden de verkiezingen voor de de
partementale besturen gehouden en op 30 maart 1799 werden deze geïnstal
leerd. De stad Utrecht viel met het grootste deel van het voormalige gewest, en
kele Zuid-Hollandse polders ten noord-oosten van Gorcum en grote delen van 
Gelderland onder het Departement van den Rhyn dat Arnhem als hoofdstad 
kreeg. 
Voordat het nieuwe departementale bestuur op de afzetting van de niet-inge-
schreven ambtenaren ging aandringen verzocht het om een stemregister voor 
de stad Utrecht. In het in december 1798 gereedgekomen register waren 3318 
stemgerechtigde Utrechters op alfabetische wijze gerubriceerd met vermelding 
van leeftijd, grondvergadering en nummer. Aan deze gegevens zei het Departe
mentaal Bestuur van den Rhyn niet genoeg te hebben. Eind april 1799 verlang
de dit orgaan in een missive aan het Utrechtse stadsbestuur een alfabetische lijst 
'met byvoeging, zo veel doenlyk, van de Geboorteplaats, tyd van Inwooning 
in de Gemeente, Ouderdom en Kostwinning der Stemgerechtigde Burgers'119. 
Het idee om een nieuw - en nog uitgebreider - stemregister te moeten aanleggen, 
schrikte de Utrechtse bestuurders dermate af dat zij besloten om alleen een ko
pie van het bestaande stemregister op te sturen. In de bijgaande brief werd tijd
gebrek als motief aangevoerd. Tot het najaar van 1801 bleef dit register in ge
bruik. Nieuwe namen werden tussengevoegd, andere doorgehaald. Het depar
tementaal bestuur liet de zaak verder rusten, maar verlangde nu wel uitvoering 
van de bepalingen omtrent de ambtenaren. Op 18 mei werd aan de gemeente
besturen in het departement een brief verstuurd waarin onder verwijzing naar 
een decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van 2 november 1798 werd 
aangedrongen op het naleven van de regels met betrekking tot het benoemen 
van ambtenaren en leden van gemeentebesturen120. Dit decreet bepaalde dat bij 
het optreden van vacatures het Uitvoerend Bewind in Den Haag een benoeming 
zou doen uit een door het desbetreffende gemeentebestuur opgemaakte nomi
natie. Het Utrechtse Intermediair Gemeente Bestuur accepteerde deze richtlij
nen en besloot om 'zich in het vervolg daar na te gedragen'121. 
Spoedig zou ook het ontslag van de zittende ambtenaren die niet in het stemre
gister waren ingeschreven aan de orde komen. Op 2 juli 1799 nam het Vertegen
woordigend Lichaam namelijk het besluit dat ambtenaren die niet vóór 1 au
gustus 1798 in het stemregister waren ingeschreven, ontslag moest worden aan
gezegd. Zolang er nog geen geschikte opvolgers waren gevonden dienden de be
trokken ambtenaren voorlopig op hun posten te worden gehandhaafd. Het De
partementaal Bestuur van den Rhyn stuurde op 17 juli een missive naar de ge
meentebesturen in het departement waarin dit besluit werd meegedeeld. De 
aangeschrevenen werd opgedragen om het decreet uit te voeren. Daartoe 
moesten ze om te beginnen een lijst met ambtenaren die onder de termen van 
het decreet vielen, aan het departementaal bestuur opsturen. Het Intermediair 
Gemeente Bestuur der stad Utrecht besloot anderhalve week later om de depar
tementale brief in handen te geven van de commissie die de zaken met betrek-

1,9 Ibidem en nr. 
120 Ibidem, nr. 1. 
121 Ibidem. 
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king tot het stemrecht in haar portefeuille had122, met de vraag om hierover 
advies uit te brengen. Dit advies kwam al na een week. De commissie was van 
mening dat aan het decreet moest worden voldaan en stelde voor om alle stede
lijke ambtenaren op het stadhuis te ontbieden waar zij hun acte van stemrecht 
aan de commissie dienden te tonen. Zo kon worden nagegaan welke ambtena
ren niet aan de eisen van het decreet voldeden. Ontslag kon dan volgen wanneer 
er een opvolger was gevonden. De commissie stelde echter voor om de her
vormde predikanten en de hoogleraren van de regeling uit te zonderen door ze 
niet als ambtenaren te beschouwen. 
Het gemeentebestuur besloot om dit laatste punt aan het departementaal 
bestuur voor te leggen. De rest van het rapport werd goedgekeurd en aan de 
commissie werd gevraagd de voorgestelde maatregelen ten uitvoer te brengen. 
Dit geschiedde naar het oordeel van het departementaal bestuur niet snel ge
noeg. Op 22 augustus kwam er een schrijven uit Arnhem waarin werd geconsta
teerd dat nog niet was voldaan aan het op 17 juli gedane verzoek om aan te ge
ven welke ambtenaren op 31 juli 1798 niet in het stemregister waren ingeschre
ven. De Utrechtse administratie werd gelast daar binnen vier dagen na ont
vangst alsnog aan te voldoen, 'op poene van nadere dispositie'123. De commis
sie kwam nu snel met deze lijst die 108 namen bevatte. In een begeleidend 
schrijven merkten de leden op dat het uitsluitend om lagere ambtenaren ging. 
De commissie onderscheidde heel duidelijk waarom de desbetreffende ambte
naren op de lijst stonden. Daarbij werden twee categorieën gehanteerd. Onder 
de eerste categorie vielen de ambtenaren, die hoewel ze aan de door de staatsre
geling gestelde eisen voldeden124, te laat of helemaal niet in het stemregister wa
ren ingeschreven. Het ging daarbij om respectievelijk acht en 38 ambtenaren. 
Van degenen die te laat waren ingeschreven voerden er twee in een request aan 
dat ze door hun beroep als schippersknecht niet in staat waren geweest om zich 
op tijd in te schrijven. De commissie vond dat deze twee burgers onachtzaam 
waren geweest, maar verklaarde dat ze bekend stonden 'als blinde yveraars van 
't Pattriottisme'125. Ter verdediging van de te laat ingeschrevenen werd niet 
aangevoerd dat de inschrijving in het stemregister op 31 juli 1798 nog niet was 
afgerond. Dit zou ook wat pijnlijk zijn geweest voor het gemeentebestuur, om
dat het trage tempo waarin de aanleg van het stemregister was verlopen dan 
weer ter tafel zou komen. Hierover hadden de Utrechtse gemeentebestuurders 
in 1798 al genoeg verwijten gekregen van het toenmalige Intermediair Admi
nistratief Bestuur van het voormalig gewest Utrecht. 

De tweede categorie die de commissie onderscheidde, bestond uit degenen die 
wegens 'beletzelen bij de Staats Regeling bepaalt' niet waren ingeschreven126. 
Het ging hier om 44 bedeelden en om twee ambtenaren die niet aan de mini
mumleeftijd van 20 jaar voldeden127. Daarnaast waren er acht ambtenaren die 
hun onvermogen tot lezen en schrijven ten onrechte als beletsel hadden gezien. 
De staatsregeling bepaalde namelijk dat analfabeten pas vanaf 23 april 1799 

122 De gecommitteerden tot het organiseren der grondvergaderingen. 
123 GAU, Stad, III, nr. 1. 
124 Deze mensen hadden zich niet laten inschrijven of uit nalatigheid öf omdat ze de politieke ver

klaring niet wilden afleggen. Deze laatsten waren dus de potentiële orangisten. 
125 GAU, Stad, III, nr. 1. 
126 Ibidem. 
127 'Staatsregeling (1798)', art. 11 lid a en art. 13 lid f, Van Hasselt, Staatsregelingen, 29, 31. 
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niet meer mocht worden ingeschreven en 31 juli 1798 was dus ruim voor die 
termijn. Tenslotte hadden acht ambtenaren zich wegens ziekte niet kunnen la
ten inschrijven. 
De commissieleden wilden niet tot onmiddellijk ontslag overgaan. Zij consta
teerden dat veel lagere ambtenaren zich meer 'op de trouwen waarneeming van 
hun ambt, als op die der Constitutie' hadden toegelegd en dat er ook waren die 
door onkunde een inschrijving in het stemregister hadden verzuimd128. Bij het 
verzet tegen ontslag van ambtenaren speelde duidelijk een element van stedelijk 
eigenbelang mee. Men vreesde namelijk dat de ontslagen ambtenaren ten laste 
zouden komen van de armenkassen die toch al zwaar onder druk stonden. De 
commissie stelde voor om deze argumenten evenals de kwestie van de predikan
ten en de hoogleraren aan het departementaal bestuur in overweging te geven 
en intussen de niet-ingeschreven ambtenaren voorlopig te handhaven. Met dit 
laatste handelde men volgens het commissierapport niet in strijd met het de
creet van 2 juli aangezien deze verordening van het Vertegenwoordigend Li
chaam voorlopige handhaving toestond. Terecht had de commissie het over 
'den letter van 't Decreet van den 2 July 1799'129, want het achterliggende mo
tief om de ambtenaren niet te ontslaan was heel duidelijk in strijd met de geest 
van het decreet. Het Utrechtse stadsbestuur probeerde evenals het jaar daar
voor gewoon onder de ontslaginstructie van hogerhand uit te komen en was er 
in eerste instantie op uit om tijd te winnen. 

Dit tijdrekken lukte heel aardig. Het departementaal bestuur liet pas half no
vember weer iets van zich horen over de kwestie. Deze vertraging heeft moge
lijk te maken met de opschudding die de Brits-Russische invasie in Noord-
Holland had veroorzaakt130. De houding van de departementale bestuurders 
was intussen milder geworden. In een aan het Utrechtse gemeentebestuur ge
zonden extract-resolutie van 16 november 1799 verklaarden zij dat de wettig
heid van niet-inschrij ving vóór 1 augustus 1798 ter beoordeling stond van dege
nen die het ambt te begeven hadden. Daarmee was de positie van bestuurders 
die hun ondergeschikten zoveel mogelijk wensten te beschermen aanzienlijk 
sterker geworden. Verder werd een aantal ambten voorlopig van de maatregel 
uitgezonderd. Tot degenen die hiervan profiteerden behoorden zulke uiteenlo
pende ambtenaren als hoogleraren en zakkendragers131. Hetzelfde gold voor 
bedeelden die naast hun uitkering inkomsten uit een ambt genoten en die bij 
ontslag een zwaardere last voor de armenkassen zouden gaan vormen. Ook de
genen die op 23 april 1798 stemgerechtigd waren geweest en ten onrechte had
den gemeend dat ze zich daarna niet nog eens in het stemregister hadden moe
ten laten inschrijven, hoefden voorlopig geen ontslag te vrezen. De gemeente
besturen werd opgedragen om deze instructies binnen veertien dagen na ont
vangst op te volgen. Er werd uitdrukkelijk tegen gewaarschuwd 'om de uitvoe-

128 GAU, Stad, III, nr. 1. 
129 Ibidem. 
130 Zie: Schama, Patriots and Liberators, 398-399. 
131 Het departementaal bestuur gelast 'Om met de executie van al het voorsz. en dus ook byzonder 

van het vervallen verklaaren, en vervullen van posten te supercedeeren, of stil te zitten, met 
betrekking tot Professoren, en verdere Onderwyzers van Academiën, Gymnazia en Athenaea, 
mitsgaders van alle die in het vak der schoone Kunsten voor Lands- of Plaatselyke rekening 
eenig onderwys geven; voorts Stads Doctoren, Vroedmeesters, Notarissen, Procureurs, Make
laars, Landmeeters, Sluiswachters van 's Lands of Stadswege; wyders, Klappermans, Zakke-
dragers . . ' , GAU, Stad, III, nr. 1 en 11. 
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ring daar van niet door frivole praetentien te willen dilayeren' '32. Het Interme
diair Gemeente Bestuur der stad Utrecht zag inderdaad af van verdere pogin
gen om de zaak te traineren. De normen waren nu ook zo ruim geworden dat 
de schade gemakkelijker te beperken was. 
Op 2 december, een week nadat de extract-resolutie was behandeld, kwam de 
commissie, die de zaak nog steeds in handen had, met een lijst van ambtenaren 
die voor ontslag werden voorgedragen. Deze lijst omvatte 29 namen, 79 minder 
dan de lijst van eind augustus. Het stadsbestuur ging met dit voorstel akkoord. 
Het ging daarbij om zeven voerlieden, vier schippers, een schippersknecht, een 
stadsijker, een wijkbode, twee mantelverhuurders, acht lantaarnopstekers en 
vijf brandweerlieden133. Drie dagen later nam het stedelijk bestuur een besluit 
met betrekking tot de opvulling van de ontstane vacatures. In zes gevallen wer
den nieuwe ambtenaren benoemd en in één geval werd een voordracht 
gedaan134. Negen arbeidsplaatsen werden niet opgevuld, twee ambtenaren die 
te laat waren ingeschreven werden toch gehandhaafd en in de overige gevallen 
zou de commissie naar opvolgers gaan zoeken. Daarmee waren vijftien ambte
naren daadwerkelijk ontslagen. Daarbij zou het blijven, want enkele weken la
ter, op 27 december 1799, stuurde het Departementaal Bestuur van den Rhyn 
aan de gemeentebesturen een extract-resolutie, waarin het beleid nogmaals 
werd verzacht door een uitbreiding van het aantal uitzonderingen. Daaronder 
vielen nu ook 'Polderbestuuren, Heemraadschappen, Huishoudelyke direction 
van Watermolens, Markt en Veer-Schippers met hunne Knegts, voords zodani
ge Bedieningen waar voor geen vast jaarlyks Tractement wordt genoten, en 
waar van de bezoldiging veel eer als Arbeidsloon moet worden aangemerkt'•35. 
Van speciaal belang voor de stedelijke situatie was het noemen van 'Klapper-
mans, Zakkendragers, Lantaarnopsteekers, Klokopwinders, Turfdragers, 
Karremans, Wyndragers, Appelmeeters, Vischgrommers, Stads-voerlieden, 
Straatschoonhouders, Kalkmeeters en soortgelyke Bedieningen"36. Het aantal 
uitzonderingen was nu zo groot geworden dat een doorgaan met de ontslagpro
cedure niet meer nodig was. Bovendien adviseerde het departementaal bestuur 
aan de gemeentebesturen om voorlopig met het ontslaan van ambtenaren op 
te houden. Het Utrechtse stadsbestuur besloot dan ook onmiddellijk om hier 
een einde aan te maken. 

In rustiger vaarwater 

Na dit besluit, dat op 6 januari 1800 werd genomen, was het afgelopen met het 
ontslaan van ambtenaren om politieke redenen. Bij het vervullen van optreden
de vacatures werd er evenwel nog steeds gekeken naar politieke voorkeuren. 
Voor zover dit is na te gaan lijkt liefde voor de revolutie ook na januari 1800 
een belangrijk voordeel bij sollicitaties te zijn gebleven. Eind november 1800 
bepaalde het Departementaal Bestuur van den Rhyn dat bij de begeving van 

132 Ibidem, nr. 1. 
133 Ibidem. 
134 Voor de benoeming van een schippersknecht op de Amsterdamse volksschuit in plaats van de 

ontslagen J. Loretta werd B. van Goeienbosch voorgedragen aan de schippers die het ambt 
mochten begeven. Ibidem. 

135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
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ambten de voorkeur moest worden gegeven aan de vrijwilligers die het jaar 
daarvoor tegen de Engelsen en de Russen waren uitgetrokken. Dit onder voor
waarde dat men voldeed aan de normen van de staatsregeling en bekwaam was 
voor de desbetreffende functie. Het Utrechtse gemeentebestuur besloot in zijn 
vergadering van 15 december 'daarop bij voorkomende gelegenheid reguard te 
slaan'137. 
Het volgende jaar zou een nieuwe politieke constellatie brengen. Hoewel de 
staatsregeling een grondwetsherziening pas in 1804 toestond, werd vanaf maart 
1801 gewerkt aan de herziening van het constitutioneel bestel. Een op de Franse 
constitutie van het jaar VIII (1799) gebaseerd ontwerp werd op 11 juni 1801 
door het Vertegenwoordigend Lichaam met grote meerderheid verworpen138. 
Eén van de leden van het Uitvoerend Bewind, G. Pijman, stelde op grond van 
een schets van W. Irhoven van Dam een nieuw concept samen. Hierin werd een 
herstel van de oude provinciegrenzen en een decentralisatie van bevoegdheden 
voorgesteld. In plaats van een consulaat naar Frans model diende er voor het 
landelijk bestuur een uitvoerend lichaam van twaalf leden te komen. Dit 
bestuursorgaan werd de naam Staatsbewind gegeven. Pijman kreeg bij dit 
voorstel twee van zijn vier collega's in het Uitvoerend Bewind mee. Op 14 sep
tember vaardigden deze drie heren een proclamatie uit, waarin de stemgerech
tigden werden opgeroepen een oordeel over het ontwerp te geven. Drie dagen 
later verklaarde het Vertegenwoordigend Lichaam de proclamatie voor onwet
tig. De Franse generaal Augereau, met wie Pijman van te voren had overlegd, 
pleegde vervolgens een staatsgreep, waarna de volksstemming op 1 oktober 
toch kon doorgaan. 

Deze volksstemming, die niet geheim was, verliep tegen de verwachting in voor 
de nieuwe machthebbers weinig succesvol. Van de 416.619 stemgerechtigden 
stemden er 16.771 vóór het ontwerpen 52.219 tegen139. De rest bleef thuis. Pij
man en de zijnen legden zich echter niet bij de nederlaag neer. Door de vele 
thuisblijvers tot voorstemmers te rekenen wisten zij een aanzienlijke meerder
heid te creëren. In de publicatie van 16 oktober, waarin het Uitvoerend Bewind 
de uitslag bekendmaakte, werd slechts het aantal tegenstemmers genoemd. 
De nieuwe staatsregeling bood mogelijkheden om tot een verzoening van de po
litieke tegenstanders te komen. Voor het stemrecht was geen verklaring van af
keer van het stadhouderschap meer vereist. Een simpel 'Ik belove trouw aan 
de Constitutie, en onderwerping aan de Wet' was voldoende140. Een hernieuw
de participatie van orangisten in de politiek werd ook vereenvoudigd doordat 
de verdreven stadhouder zijn aanhangers toestemming had gegeven om weer 
aan het openbare leven deel te nemen141. De nieuwe staatsregeling draaide de 
centralisatie voor een belangrijk deel terug. De oude provinciegrenzen werden 
vrijwel volledig hersteld al bleef de term departement gehandhaafd. De decen
tralisatie kwam ook tot uiting in de ruimere bevoegdheden die de gewestelijke 

137 Ibidem. 
138 Schama, Patriots and Liberators, 418. 
139 Ibidem. 
140 'Staatsregeling (1801)', art. 24 lid 5, Van Hasselt, Staatsregelingen, 108. 
14 ' H. Th. Colenbrander, De Bataaf sehe Republiek (Amsterdam, 1908)241-242; Schama, Patriots 

and Liberators, 421. Voor de tekst van deze brief uit Oranienstein, zie: H. Th. Colenbrander, 
ed., Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland 1795-1840, III R.G.P., grote 
serie IV ('s-Gravenhage, 1907) 1191-1192. 
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en vooral de stedelijke besturen kregen. Deze bevoegdheden waren in de grond
wet nog niet precies vastgelegd, maar moesten bij nadere wetgeving worden ge
regeld. De departementale reglementering kwam het eerst aan de beurt. In ieder 
departement werd door het Staatsbewind een commissie benoemd. Deze com
missies moesten hun rapporten aan het Staatsbewind ter goedkeuring voorleg
gen. Over de uiteindelijke concept-reglementen zouden volksstemmingen wor
den georganiseerd. Om hinderlijke complicaties als bij het plebisciet over de 
grondwet te voorkomen werd van te voren expliciet gesteld dat alleen tegen
standers hun stem hoefden uit te brengen, 'terwijl alle overigen gehouden zul
len worden het Ontwerp te hebben aangenomen'142. In het departement 
Utrecht stemden 23 stemgerechtigden tegen, in de stad niemand143. 
Vervolgens kwam de stedelijke reglementering aan de beurt. Hierbij nam het 
departementaal bestuur het initiatief en stuurde na zijn installatie de vereiste 
missives rond. Het Utrechtse gemeentebestuur benoemde onmiddellijk na ont
vangst een zes man sterke commissie die vrij snel rapport uitbracht. Na maan
den van conflicten tussen stedelijke en departementale autoriteiten over de sa
menstelling van het nieuwe gemeentebestuur werd begin december 1802 een 
compromis gevonden144. De benodigde volksraadpleging werd op dezelfde ma
nier georganiseerd als bij het departementaal reglement en opnieuw stemde 
geen enkele Utrechter tegen. Op 7 februari 1803 werd het reglement van kracht. 
Het Intermediair Gemeente Bestuur der stad Utrecht werd vervangen door het 
Gemeente-Bestuur der stad Utrecht. Hierin zaten vier in 1795 afgezette oran-
gistische regenten naast zes aanhangers van de Bataafse revolutie, waaronder 
twee radicalen. Het nieuwe reglement legde de benoeming van stedelijke amb
tenaren geheel bij het stadsbestuur. Bij het benoemingsbeleid werd het 
Gemeente-Bestuur geconfronteerd met een stroom requesten van na de revolu
tie afgezette ambtenaren die in hun positie wensten te worden hersteld145. De 
raad reageerde onmiddellijk met het benoemen van een ad hoe-commissie uit 
eigen midden. Hierin zaten één van de orangistische ex-regenten, de twee radi
calen en een meer gematigde aanhanger van de Bataafse revolutie. In haar rap
port uitte de commissie een diep medeleven met de sinds 1795 geremoveerde 
ambtenaren, maar adviseerde om het aangerichte onrecht - waarvoor de com
missiemeerderheid zelf medeverantwoordelijk was geweest - niet ongedaan te 
maken door nieuwe ontslagen. Men moest niet proberen 'de eene wreedheid 
met eene andere te dempen', waardoor men in plaats van 'de burgertwist te 
smooren, dezelve in teegendeel op het kragtdadigste weder (zou) doen ontvlam-

142 VUP, I, 622. 
143 Ibidem, 630. In de stad Utrecht werd in het register dat voor het plebisciet over de grondwet 

van 1801 was gebruikt en waarin nog ruimte genoeg was, in 1802 een blanco vel klaargelegd 
voor degenen die tegen het ontwerp voor het departementaal reglement wilden stemmen. Dit 
vel bleef leeg. GAU, Stad, III, nr. 32, Stemregister, geopend binnen Utrecht tot goed-of afkeu
ring van het ontwerp van staatsregeling van 1801. Achterin twee oningevulde stemregisters 
voor de afkeuring der reglementen van bestuur voor het departement en de gemeente Utrecht 
(1802-1803), 1 deel. 

144 Het conflict ging over de vraag of de thesaurier en de kameraar wel of niet zitting zouden heb
ben in het Gemeente-Bestuur. Als compromis werd besloten dat de thesaurier wèl en de kame
raar niet zou behoren tot het stadsbestuur. Om de kosten te drukken werd dit lichaam van 
twaalf tot tien leden teruggebracht. De Savornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 
234-235. 

145 GAU, Stad, III, nr. 49, Requesten van verscheidene in 1795 geremoveerde ambtenaren aan het 
stedelijk bestuur om herstel in hunne betrekkingen of schadevergoeding (1803), 1 pak. 
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Aquarel door P. van Oort van de voorgevel van het stadhuis (bestaande uit de huizen Hasenberg 
en Lichtenberg) uit 1824. Foto GAU cat. nr. TA Na 2.27 

men'146. Ontslag mocht slechts op grond van bewezen malversatie plaatsvin
den. In plaats van een terugdraaien van de situatie beval de commissie aan om 
een lijst van geremoveerde ambtenaren samen te stellen, waaruit bij elke drie 
benoemingen er twee gekozen moesten worden. De volgende benoeming kon 
dan uit 'het geheele Lichaam der Burgery' geschieden147. Ook de commissies 
die voordrachten voor benoemingen deden, zoals de kerkmeesters, werd gead
viseerd om deze sleutel te hanteren. Om de doorstroming te bevorderen stelde 
de commissie van vier voor om door salariskortingen en verhogingen van de 
recognitiegelden nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. 
De voorstellen en vooral de motivering daarvan lagen in de lijn van de sinds 
1801 ondernomen pogingen om de politieke tegenstellingen te overbruggen. Of 
alle commissieleden geheel vanuit onpartijdige motieven hebben gehandeld is 

146 Ibidem, nr. 1. 
147 Ibidem. 
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echter de vraag. In de eerste plaats is er de gedeeltelijke medeverantwoordelijk
heid voor de benoemingen waarvan het al dan niet terugdraaien ter discussie 
stond. Met de voorgestelde maatregelen werd gezichtsverlies voorkomen. Door 
deze maatregelen voorkwam de commissie, waarvan de meerderheid uit aan
hangers van de Bataafse revolutie bestond, ook dat degenen die van deze revo
lutie hadden geprofiteerd van hun broodwinning beroofd zouden worden, ter
wijl bij nieuwe benoemingen orangisten weliswaar een voorkeursbehandeling 
zouden krijgen, maar anti-stadhouderlijken niet kansloos waren. 
Het stedelijk bestuur nam het rapport over en droeg de commissie op om de 
voorgestelde lijst samen te stellen. Hiermee schoot de commissie goed op en 9 
mei 1803 werd aan het Gemeente-Bestuur een lijst met 66 namen aangeboden. 
Daarmee waren niet alle verzoeken gehonoreerd148. Zo werd van twee afgezette 
mantelverhuurders en van de bode van de wijk Vrij heidsvaandel gezegd dat 'zy 
zig hunne remotien zelve hebben berokkend' door een besluit van het stedelijk 
bestuur in de wind te slaan149. De beide mantelverhuurders werden in februari 
1808 alsnog in hun ambt hersteld150. Ook bij degenen die wel op de lijst kwa
men, kon een daadwerkelijk herstel in de oude positie lang op zich laten wach
ten, omdat men het voornamelijk moest hebben van optredende vacatures. In 
enkele gevallen werden conform het advies van de commissie nieuwe ar
beidsplaatsen geschapen. Zo werden in november 1803 twee in 1795 ontslagen 
groefbidders in hun ambt hersteld omdat het aantal groefbidders van acht op 
tien werd gebracht. Aan vier geremoveerde ambtenaren werd compensatie ver
leend in de vorm van een pensioentje. Dit werd betaald uit een fonds dat werd 
gefinancierd uit een salarisverlaging van de stadsboden en een recognitieverho
ging voor het ambt van poortier van de Weerdpoort. Het lag in de bedoeling 
om de financiële mogelijkheden van dit 'Beursje' uit te breiden, zodat meer ex-
ambtenaren er van zouden kunnen profiteren151. Met het vormen van een der
gelijk fonds ten laste van zittende ambtenaren greep men terug op middelen die 
ook onder de oude Republiek waren gehanteerd152. 

Hoewel dit door het grotendeels ontbreken van benoemingsdata in de ligger 
van stads-ambtenaren ( 1795-1812) niet goed te volgen is '5 3, lij kt de lijst volgens 
de voorgestelde sleutel gehanteerd te zijn. Al in 1803 werden er weer orangisten 
benoemd, ook op belangrijke posten. Toen in november 1803 de eerste ge
meentesecretaris, dr. W. Peiffers Scheidius, overleed, werd na het doorschui
ven van tweede secretaris P. de Roock de openvallende post vergeven aan de 
prinsgezinde oud-secretaris mr. N. T. van Voorst. De sollicitatie van de radica
le oud-gemeente- en provinciebestuurder G. Nieuwenhuis werd niet geho
noreerd154. 
Het stedelijk beleid ten aanzien van de benoeming van ambtenaren werd gedu
rende de jaren die de Bataafse Republiek nog restten gevoerd in de geest van 

148 Het hoogste nummer onder de requesten, die niet allemaal bewaard zijn gebleven, is nummer 
87. Ibidem, nr. 49. 

149 Ibidem, nr. 1. 
150 Ibidem, nr. 45. 
151 Ibidem, nr. 1. 
152 Vries, 'Geschapen tot ieders nut', 346. 
153 GAU, Stad, III, nr. 45. 
154 Ibidem, nr. 50, Request van G. Nieuwenhuis aan den Gemeenteraaad om het vaceerende ambt 

van stads-secretaris (1803), 1 stuk. 
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het door de ad hoc commissie in het voorjaar van 1803 uitgebrachte advies. Het 
lot van de Bataafse Republiek zou binnen drie jaar bezegeld zijn. De regering 
in Den Haag kwam onder steeds grotere druk van de Franse bondgenoot te 
staan. In het voorjaar van 1805 werd het Staatsbewind op aandringen van Na
poleon vervangen door het eenhoofdig gezag van Rutger Jan Schimmelpen-
ninck, die de oude titel Raadpensionaris kreeg. Ruim een jaar later moest hij 
weer het veld ruimen waarbij zijn toenemende blindheid een mooi motief 
vormde. De Bataafse Republiek werd daarop omgezet in het Koninkrijk Hol
land met Napoleons broer Louis als monarch. In de zomer van 1810 volgde de 
inlijving bij het Franse keizerrijk. 

Slotbeschouwing 

De politieke zuiveringen onder de Utrechtse stadsambtenaren, die een uitvloei
sel waren van de Bataafse revolutie, hebben zich voltrokken in drie fasen. De 
eerste fase is uitgevoerd tijdens het eerste jaar van de revolutie, de tweede in 
het voorjaar van 1798 en de derde in de herfst van 1799. De eerste fase was het 
meest ingrijpend. In totaal werden minstens 150 personen ontslagen wegens 
oranjegezindheid, dat wil zeggen minimaal 15% van alle Utrechtse ambtena
ren. Volgens een lijst uit 1796 bekleedden ruim 1000 Utrechters een overheids-
ambt. Hierbij moet men niet alleen denken aan ambtenaren in de zin van over
heidspersoneel, maar ook aan mensen die een post als die van schipper hadden 
verkregen tegen betaling van zogeheten recognitiegelden. Tijdens de eerste fa
se, toen de zuiveringen vooral onder druk van de sociëteiten plaatsvonden, wer
den ambtenaren van zeer uiteenlopende rang door ontslag getroffen. Aanvan
kelijk werden alleen enkele hoge functionarissen zoals de stadssecretarissen 
weggezuiverd, later gebeurde dit ook met middelbare en lagere beambten. De 
opengevallen plaatsen werden voor een deel bezet met mensen die door de stem
gerechtigden waren gekozen. Nadat de Raad der Gemeente half december 1795 
had besloten een einde te maken aan de zuiveringen volgde een periode van be
trekkelijke rust die meer dan twee jaar duurde. 

Na de staatsgreep van 22 januari 1798, toen in Den Haag de radicalen de macht 
grepen, kwam er een nieuwe zuiveringsgolf. In februari en maart 1798 werden 
respectievelijk het provinciaal en het stedelijk bestuur van Utrecht vervangen. 
Tot de instructies van het 5 maart 1798 geïnstalleerde Intermediair Gemeente 
Bestuur der stad Utrecht behoorde het ontslaan van 'nutteloze en onwaardige 
ambtenaren'. Hiermee werden voornamelijk de nog overgebleven orangisten 
bedoeld. Bij de nieuwe stedelijke leiding wogen de belangen van de stad echter 
zwaarder dan de radicale principes. Ze probeerde de eigen ondergeschikten zo 
veel mogelijk te beschermen. Deze pogingen faalden evenwel. Hoeveel ambte
naren in het voorjaar van 1798 werden ontslagen is niet precies na te gaan. 
Het volgende jaar herhaalde de procedure zich in grote lijnen. In april 1799 
eiste het kort daarvoor geïnstalleerde Departementaal Bestuur van den Rhyn 
op grond van de constitutie dat ambtenaren die niet in een stemregister stonden 
ingeschreven, ontslag moest worden aangezegd. Omdat het stemrecht aan een 
politieke verklaring was gebonden, werden door deze maatregel vooral oran
gisten met ontslag bedreigd. Het Utrechtse gemeentebestuur probeerde op
nieuw zijn ondergeschikten in bescherming te nemen en traineerde de zaak zo 
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veel mogelijk. Dit lukte tot november toen de departementale autoriteiten 
doorzetten. Uiteindelijk werden vijftien lagere ambtenaren ontslagen. De vol
gende maand werden de normen versoepeld en in januari 1800 werd aan de zui
veringen een einde gemaakt. 
Na de bestuursverandering van februari 1803, die een uitvloeisel was van de 
grondwetswijziging anderhalfjaar eerder, werd geprobeerd aan de slachtoffers 
van de drie ontslaggolven tegemoet te komen. Daarbij werd gebruik gemaakt 
van optredende vacatures en van het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Ont
slag van de tussen 1795 en 1799 benoemde ambtenaren werd niet wenselijk 
geacht. Het uiterst voorzichtige beleid dat vanaf 1803 werd gevoerd, was in 
overeenstemming met de behoedzame verzoeningspolitiek die de Bataafse Re
publiek in haar laatste jaren kenmerkte. 
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