
De tweede ronde 

De rol van Utrechtse patriotten in de Bataafse-Franse tijd 

R. E. de Bruin 

Met de ontruiming van Utrecht voor de oprukkende Pruisische troepen in sep
tember 1787 leek definitief een eind gekomen aan het revolutionaire experi
ment in de Domstad. Een maand later werden de orangistische regenten in hun 
posities hersteld. Dit bewind kwam begin 1795 ten val, kort na de capitulatie 
van de stad voor het Franse leger. Met het uitbreken van de Bataafse revolutie 
ontstond een geheel nieuwe situatie. Nu moesten de orangistische machtheb
bers het veld ruimen en kregen verdreven patriotten weer een kans. In dit arti
kel wil ik nagaan hoe personen uit de voorhoede van de Utrechtse patriottenbe-
weging in de Bataafse revolutie en gedurende de Franse tijd hebben geopereerd. 
Om een duidelijke afbakening te kunnen maken welke figuren getraceerd zul
len worden, is een beperkt aantal groepen geselecteerd. In de eerste plaats zijn 
de twee belangrijkste burgervertegenwoordigingen, de geconstitueerden en de 
gecommitteerden, genomen. Vervolgens komen vier patriottenleiders die een 
centrale rol hebben gespeeld in de burgerbeweging afzonderlijk aan de orde: 
P. P. J. Quint Ondaatje, J. van Lidt de Jeude, B. F. von Liebeherr en O. D. 
Gordon. De laatste paragraaf is gewijd aan de leden van de zogenaamde pre
tense raad, de patriotse vroedschap uit de jaren 1786-1787. Het geheel wordt 
voorafgegaan door een overzicht van de Bataafse-Franse tijd. Daarbij zal ik 

'Het uittrekken der Patriotten uit Utrecht. 'In de nacht van 15 op 16 september 1787 vluchtten de 
patriotse burgers de stad uit, vóór de komst van de Pruisische troepen. 
Gravure door G. Balthasar Probst, (1787). 
RAU, Atlas Coenen van 's-Gravensloot 9-120. 
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vooral aandacht besteden aan de politieke structuren zoals het kiesstelsel. Dit 
is van belang voor het duidelijk maken van de rol die de patriotten uit de jaren 
tachtig na 1795 hebben gespeeld. 
Het onderwerp van dit artikel komt gedeeltelijk overeen met dat van mijn vorig 
jaar verschenen dissertatie '. Het gaat om dezelfde stad in dezelfde periode. De 
invalshoek is in beide gevallen primair politiek. Het gaat gedeeltelijk ook om 
dezelfde mensen. Toch zijn er wezenlijke verschillen. In mijn proefschrift is de 
vraagstelling de manier waarop aan het revolutionaire uitgangspunt van de 
volkssoevereiniteit in de praktijk gestalte is gegeven. De werking van de 
kiesstelsels en de verschuivingen in de samenstelling van het stadsbestuur vor
men de centrale thema's. Het gaat om structuren en om groepen. In dit artikel 
komen de individuen meer naar voren. Hun activiteiten tijdens de Bataafs-
Franse tijd vormen het voornaamste onderwerp. De keuze van de groep is ook 
anders. In mijn boek van vorig jaar heb ik de leden van het Utrechtse stads
bestuur uit de jaren 1795-1813 als onderzoeksobject gekozen. Hier gaat het om 
vooraanstaande patriotten uit de jaren tachtig. Hun activiteiten tijdens de 
tweede ronde van de Nederlandse revolutie aan het eind van de achttiende eeuw 
en de nasleep daarvan vormen het onderwerp van dit artikel. 
Het artikel is de neerslag van een prosopografisch onderzoek. De prosopogra-
fie, ook wel collectieve biografie genoemd, biedt uitstekende mogelijkheden 
voor het onderzoek naar een groep in het verleden, in dit geval Utrechtse pa
triotten 2. Deze methode berust op het verzamelen van data over zaken als ge
boorte, huwelijk en dood, verwantschapsrelaties, sociale netwerken, beroep, 
carrière en vermogen, consumptiepatroon, status en godsdienst. Hieruit kun
nen dan conclusies worden getrokken voor de hele groep. In dit artikel worden 
vooral de carrières van de betrokkenen gedurende het tijdvak 1795-1813 ge
volgd. In combinatie met gegevens over sociale achtergrond kan op deze wijze 
enig inzicht worden verkregen in de effecten van de revolutieperiode op sociale 
mobiliteit. 

Utrecht gedurende de Bataafse revolutie en de Franse tijd 

Begin 1795 trokken de Franse legers vrijwel onbelemmerd over de bevroren ri
vieren de Republiek binnen. De provincie Utrecht capituleerde op 16 januari 
en de volgende dag reed generaal Pichegru aan het hoofd van zijn troepen de 
Domstad binnen. Hij maakte onmiddellijk een einde aan de al uitgebroken re
volutie en door zijn tegenwerking duurde het tot 25 januari voordat een Comité 
Revolutionair de vroedschap kon afzetten en een voorlopig bestuur, de Provi
sionele Municipaliteit, kon aanstellen. In het gewest Holland hadden dergelijke 
lokale revoluties al eerder plaatsgevonden 3. In de jaren die volgden werd op 

1 R. E. de Bruin, Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad 
Utrecht, 1795-1813 (Zutphen, 1986). 

2 D. J. Roorda, 'Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?', Bijdragen en Mededelingen be
treffende de Geschiedenis der Nederlanden 94(1979)212-225; L. Stone, 'Prosopgraphy', Daeda
lus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences 100 (1971) 46-79. 

3 C. W. van der Pot 'Eerste pogingen tot staatsrechtvorming in de onderdelen der Bataafsche Re
publiek', Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeling 
Letterkunde N.R. X nr. 3 (Amsterdam, 1947); S. Schama, Patriots and Liberators. Revolution 
in the Netherlands 1780-1813 (New York, 1977) 188-192. 
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verschillende niveaus geëxperimenteerd met staatsvormen die in overeenstem
ming waren met de leer van de volkssoevereiniteit. Overal werkten commissies 
aan reglementen en grondwetten. Over het resultaat daarvan gaven de stemge
rechtigden in referenda een oordeel. Op lokaal niveau ging de ontwikkeling het 
snelst. In de stad Utrecht werd eind maart 1795 een concept-reglement voorge
legd aan de burgers, die dit vrijwel ongewijzigd goedkeurden. Het reglement 
voorzag in uitgebreide bevoegdheden voor de Utrechtse burgers. Het gemeen
tebestuur, de Raad der Gemeente, werd rechtstreeks gekozen en in tussentijdse 
vacatures moest door de stemgerechtigden worden voorzien. Hetzelfde gold 
voor de stedelijke rechtbank, bestaande uit een Algemeen Aanklager en een 
Raad van Rechtspleging. Daarnaast hadden de stemgerechtigden het recht om 
de belangrijkste ambtenaren te kiezen en bestond er een uitgebreid stelsel van 
referenda. Stemgerechtigd waren mannen vanaf 20 jaar die van arbeid of bezit 
konden leven en die minstens een jaar in de stad hadden gewoond 4. Op ge
westelijk en landelijk vlak bleef vooralsnog een voorlopige regeling bestaan. 
De provincie Utrecht werd bestuurd door de Representanten 's Lands van 
Utrecht, die bestonden uit afgevaardigden van de stedelijke besturen en geko
zen plattelandsvertegenwoordigers 5. De verschillende gewesten zonden als 
vanouds afgezanten naar de Staten-Generaal, die al kort na de revolutie van 
Oranjegezinden waren gezuiverd. 

In de loop van de maand april werden in Utrecht de leden van het gerecht en 
het gemeentebestuur gekozen. De uitslag van de raadsverkiezingen gaf in ver
gelijking met de Provisionele Municipaliteit een gematigder gemeentebestuur 
te zien met een veel groter aandeel van (patriotse) regenten. Het gematigde ka
rakter van de Raad der Gemeente leidde tot botsingen met de radicale socië-
teitsaanhang. Aanvankelijk hadden die botsingen een gewelddadig karakter, 
maar door Frans ingrijpen escaleerde de situatie niet. In de tweede helft van 
1795 slaagden de Utrechtse radicalen erin om onder leiding van mr P. H. A. 
J. Strick van Linschoten grote invloed binnen de Raad der Gemeene te krijgen. 
Na zijn vertrek naar het buitenland begin 1796, slaagden de gematigden erin 
het verloren gegane terrein te herwinnen. Dat leverde problemen op met het 
veel radicalere provinciebestuur. Een heftig conflict ontstond in maart 1796 
rond het dorp Vreeswijk. Het dorpsbestuur was in botsing gekomen met de 
plaatselijke sociëteit. De Utrechtse Raad der Gemeente koos voor de gematigde 
bestuurders, de Representanten steunden de radicale sociëteit. De raad beriep 
zich op de oude heerlijke rechten die de stad Utrecht over het plaatsje uitoefen
de, het gewest wenste het op basis van de revolutionaire beginselen bij het plat
teland te voegen. In het conflict trok de stad aan het langste eind. Het radicale 
kamp in de Domstad raakte daarbij ernstig verdeeld. In het voorjaar en de zo
mer van 1796 zette de matiging in de Utrechtse politiek door. In de Raad der 
Gemeente namen via tussentijdse verkiezingen gematigden de plaats in van ver
trokken radicalen, de raad hief het stadsarrest van de afgezette regenten op en 

4 Reglement van bestuur voor de stad Utrecht, by de gemeente derzelver stad goedgekeurd en vast
gesteld op den 30en 31 Maart 1795 (Utrecht, 1-795)1, 3, art. 1; De Bruin, Burgers op het kussen, 
118. 

5 De Bruin, Burgers op het kussen, 118-119; B. C. de Savornin Lohman, De bestuursinrichting 
van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek (Utrecht, 19101 
28-31 
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met behulp van de Fransen werd een belangrijk radicaal wapen, de schutterij, 
buiten gevecht gesteld. 
Intussen werd gewerkt aan een bestuursinrichting op landelijk en gewestelijk 
niveau. Op grond van een reglement uit december 1795 waren in januari 1796 
de leden van de Nationale Vergadering gekozen, die op 1 maart voor het eerst 
bijeenkwam. De verkiezingen vonden plaats volgens een getrapt stelsel. Het re
glement verdeelde de Bataafse Republiek hiervoor in 126 districten. De provin
cie Utrecht telde zes districten, waarvan twee in de stad. In ieder district moest 
een lid van de Nationale Vergadering worden gekozen door kiezers, die zelf 
weer waren aangewezen door de stemgerechtigden in de grondvergaderingen. 
Deze grondvergaderingen, 30 per district, vormden de laagste trap in het stel
sel 6. Als belangrijkste taak had de Nationale Vergadering het opstellen van een 
grondwet voor het Bataafse volk. Voor dit doel werd een speciale commissie 
ingesteld die daarmee nog wel enige tijd bezig was. De opstelling van het 
bestuursreglement van de provincie Utrecht leidde opnieuw tot botsingen tus
sen het gemeentebestuur van de Domstad en de Representanten. Beide colleges 
probeerden hun ontwerp erdoor te krijgen, waarbij met name het provincie
bestuur niet terugschrok voor verregaande manipulaties van de volkswil 7. Uit
eindelijk bereikten ze een compromis, waarin andere plaatsen ondanks heftige 
protesten niet werden gekend. 

Het provinciale reglement van 1796 voorzag in getrapte verkiezingen voor het 
Provinciaal Bestuur. Daarbij werden dezelfde grondvergaderingen gehanteerd 
als bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering, maar dan met achttien 
districten, waarvan zes in de hoofdstad. Daarnaast bestonden er mogelijkhe
den voor volksstemmingen. Stemgerechtigden waren mannen vanaf achttien 
jaar. Volgens de regels van het provinciale reglement zijn tweemaal verkiezin
gen gehouden: een keer in september 1796 en een keer een jaar later. De uitsla
gen handhaafden het verschil tussen een gematigd bestuur in de stad Utrecht 
en een radicaler bewind in de provincie. 
Vanaf de zomer van 1796 trad er geruime tijd een betrekkelijke stabiliteit op. 
Het volgende jaar zorgden de discussies over de nationale grondwet voor toene
mende onrust. De voorstanders van de eenheidsstaat (unitarissen) streden met 
de tegenstanders (federalisten); de moderaten stonden daar tussenin. Globaal 
kwam deze indeling overeen met de tegenstelling tussen radicalen en gematig
den die we in Utrecht hebben gezien, maar met het indelen van de Bataven in 
partijen is grote voorzichtigheid vereist. Op 1 augustus 1797 werd het federa
listische ontwerp door de stemgerechtigden verworpen, ook in Utrecht 8. De 
daarop volgende impasse leidde op 22 januari 1798 tot een staatsgreep van de 
radicale leider Pieter Vreede met behulp van het Franse leger. Het nieuwe be
wind zuiverde provincie- en gemeentebesturen van tegenstanders, waarna het 
zich kon wijden aan de totstandkoming van de eenheidsstaat. Na een zuivering 
van de stemlijsten nam het Bataafse volk op 23 april 1798 een unitaristisch ont
werp met overgrote meerderheid aan. De grondwet hield in dat de Bataafse Re
publiek uit acht volstrekt nieuw ingedeelde departementen zou bestaan. De 

6 De Bruin, Burgers op het kussen, 126-127. 
7 De Savornin Lohman, Bestuursinrichting Utrecht, 19-24. 
8 C. Rogge, Geschiedenis der staatsregeling voor het Betaafsche volk (Amsterdam, 1799) 416; 

Schama, Patriots and Liberators, 269-270. 
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volksvertegenwoordiging bestond uit een Vertegenwoordigend Lichaam met 
daarboven een Uitvoerend Bewind. 
Het bewind-Vreede isoleerde zich door een steeds strakker beleid volledig en 
kwam op 12 juni 1798 door een nieuwe staatsgreep ten val 9. De nieuwe macht
hebbers handhaafden de grondwet, maar draaiden de meest omstreden maatre
gelen van hun voorgangers terug. Een uitvloeisel van de grondwet was de op
heffing van de oude provincies. Vanaf 30 maart 1799 behoorde de stad Utrecht 
tot het departement van den Rhyn dat Arnhem als hoofdstad had. Later dat 
jaar kreeg de Bataafse Republiek met een Engels-Russische invasie te maken, 
die met Franse hulp tot staan werd gebracht. De afhankelijkheid van de bond
genoot werd daarmee aanzienlijk vergroot, maar intern keerde de rust terug. 
In feite was de revolutie voorbij, maar de daardoor teweeggebrachte verande
ringen bleven voorlopig gehandhaafd. De grondwet van 1798 bleef van kracht 
tot oktober 1801, toen na een nieuwe staatsgreep met behulp van het Franse 
leger en een gemanipuleerde volksstemming een nieuwe staatsregeling in wer
king trad 10. Daardoor kwamen veel prerevolutionaire elementen terug, waar
onder de oude provinciegrenzen. Bovendien konden aanhangers van de verdre
ven stadhouder weer bestuursposten gaan bekleden. In de stad Utrecht duurde 
het vanwege allerlei procedures tot februari 1803 voor er orangistische oud-re-
genten in het stadsbestuur terugkwamen. 

De grondwet van 1801 bleef van kracht tot Rutger Jan Schimmelpenninck in 
april 1805 Raadpensionaris van het Bataafse Gemenebest werd. De tegelijk in 
werking tredende nieuwe grondwet maakte grotendeels een einde aan de volks
invloed. Vanaf 1798 was de democratie in toenemende mate uitgehold en voor
al na 1801 stelden verkiezingen op departementaal en nationaal niveau weinig 
meer voor. Alleen op stedelijk niveau, in dit geval voor het Utrechtse gemeente
bestuur, konden burgers nog reële invloed hebben. Met de restanten van de de
mocratie werd korte metten gemaakt toen Schimmelpenninck op last van Na
poleon het veld moest ruimen en de broer van de keizer als koning van Holland 
werd aangesteld. Deze Lodewijk Napoleon maakte zich snel populair bij zijn 
nieuwe onderdanen. Hij zette zich geweldig in voor zijn nieuwe land, maar kon 
bij tijden volstrekt besluiteloos zijn en was niet in staat met geld om te gaan. 
Een van de redenen van 's konings populariteit was dat hij het Continentaal 
Stelsel, de voor de Nederlanders zeer nadelige handelsboycot tegen Engeland, 
niet erg strikt toepaste. Deze houding was zijn broer in Parijs een doorn in het 
oog. De invasie van Engeland op Walcheren in de zomer van 1809 verzwakte 
de positie van Lodewijk Napoleon nog verder. Het volgende jaar trad hij af 
en werd zijn koninkrijk ingelijfd bij Frankrijk. Per 1 januari 1811 werd de 
Franse wetgeving volledig van kracht in de geannexeerde gebieden. Voor 
Utrecht had dat tot gevolg dat de stad niet langer departementshoofdstad was, 
maar voortaan deel uitmaakte van het departement van de Zuiderzee. De pre
fect van dit departement zetelde in Amsterdam. Utrecht, hoofdplaats van het 
derde arondissement, kreeg in juni een nieuw bestuur. De orangistische oud-
regent mr Ph. Ram, die sinds begin 1808 burgemeester was en vanaf januari 
1811 maire, werd als eerste burger vervangen door mr A. J. W. van Dielen. De-

' Schama, Patriots and Liberators, 348-353. 
10 Idem, 410-419. 
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'De eerste kozakken te Utrecht, 28 november 1813. ' Eind november 1813 kwam de eerste kozak-
kenpatrouille aan te Utrecht, bij de Wittevrouwenpoort. De Franse troepen waren kort daarvoor 
vertrokken. 
Lithografie door de Industrie, 1865. GAU, H.A.T. 13.4. 

ze wist door zijn taktvolle optreden de last van de bezetting voor de Utrechters 
nog wat te verzachten. Enkele maanden na zijn dood in februari 1812 werd hij 
opgevolgd door de schatrijke parvenu mr P. A. Bosch van Drakestein, die bin
nen de Utrechtse elite een volstrekt geïsoleerde positie innam u . In de winter 
van 1812-1813, toen na de rampzalige tocht naar Rusland het geloof in de on
overwinnelijkheid van Napoleon ging tanen en er iets van verzet begon te ko
men, raakte Bosch van Drakestein verschillende keren in conflict met zijn stad
genoten. De bereidheid om bestuurlijk werk in Franse dienst te doen nam 
steeds verder af en in het najaar van 1813 stortte het hele apparaat in elkaar. 
Bosch van Drakestein bleef echter trouw aan de keizer, in Utrecht eigenlijk als 
enige. Toen de Franse generaal Molitor in de vroege morgen van 28 november 
1813 de Domstad liet ontruimen en een kozakkenpatrouille enkele uren later 
de komst van het Russische leger aankondigde, werd de positie van de maire 
onhoudbaar en hij diende zijn ontslag in. De stad verklaarde zich voor Oranje 
en een Provisioneele Regeering nam het bestuur over. De revolutieperiode was 
definitief voorbij. 

De geconstitueerden en de gecommitteerden 

In september 1784 wezen 1215 Utrechters door middel van een acte van autho-
risatie 24 stadgenoten aan als hun vertegenwoordigers 12. Deze daad vormde 
een belangrijk moment in de strijd van de Utrechtse burgerbeweging. De 24 ge-
constitueerden, waartoe ook Ondaatje behoorde, konden met een zeker gezag 
de vroedschap tegemoet treden bij de eisen voor bestuurshervorming. Toen in 
de zomer van 1786 de positie van de vroedschap, die zich probeerde te verzetten 

De Bruin, Burgers op het kussen, 82-87, 254-256. 
Gemeente archief Utrecht (GAU), Notarieel archief, nr. U277c001, 
Olst, minuten met indices (1776-1784) 1 deel. 

Didericus Johannes van 
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tegen invoering van het nieuwe reglement, onhoudbaar werd, kozen de acht 
burgercompagnieën elk twee gecommitteerden. Daarmee voerden ze een van de 
bepalingen uit het reglement uit. Al eerder waren door de schutterij vertegen
woordigers aangewezen, die vanaf dat moment 'de oude gecommitteerden' 
werden genoemd. In het nieuwe college van gecommitteerden waar het hier om 
gaat werden ook twee geconstitueerden gekozen, waardoor er tussen beide 
groepen een kleine overlapping ontstaat. Een deel van de geconstitueerden zal 
in de paragrafen over de revolutionaire leiding en de pretense raad worden be
handeld. 
De meeste leden van de twee colleges hebben een rol gespeeld in de Bataafs-
Franse tijd: negentien van de geconstitueerden en tien van de gecommitteerden. 
Veelal betrof het slechts een marginale rol zoals een optreden als kiezer. Elf van 
de vroegere geconstitueerden en zes van de ex-gecommitteerden werden tussen 
1796 en 1805 door de stemgerechtigden als kiezer aangewezen '3 . Een belang
rijk deel van de gecommitteerden en vooral van de geconstitueerden kwam na 
1795 in de radicale hoek terecht. In het eerste jaar van de Bataafse vrijheid trad 
een oud-geconstitueerde toe tot het Comité van Waakzaamheid, een tot het Co
mité van Publiek Onderwijs en twee tot het Comité van Onderzoek naar de Po
litique Gedragingen en Finantieele Dépenses der vorige Regeeringsleden. Deze 
drie comité's drongen op verschillende tijdstippen bij het gematigde gemeente
bestuur aan op een hardere koers en veroorzaakten zo conflicten. Vooral het 
Comité van Onderzoek was een radicale organisatie, die een strenge aanpak 
van orangisten voorstond 14. In 1798 waren zes voormalige geconstitueerden 
lid van de radicale Sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid 15. Onder de vroege
re gecommitteerden was dat bij niemand het geval. Van hen kwamen er twee 
in het Comité van Waakzaamheid en een in het Comité van Onderzoek. 
Enkelen wisten dankzij de Bataafse revolutie maatschappelijk vooruit te ko
men. Zo werd de zilversmid Gerardus Bresser, in 1786 gecommitteerde, onmid
dellijk na de revolutie wijkmeester van Turkije (wijk D). Het jaar daarop kreeg 
hij bovendien de post van controleur van de wijn-, geslacht-, zout- en zeepim-
post. Zijn lidmaatschap van het Comité van Onderzoek zal daarbij zeker niet 
ongunstig hebben gewerkt. De leden van dit comité kregen voor elkaar dat veel 
Oranjegezinde ambtenaren ontslagen werden en dat zijzelf nogal eens op de 
opengevallen posities terecht kwamen. Een geheel eigen manier om te profite
ren van de mogelijkheden die de Bataafse vrijheid bood, had de geconstitueer
de Cornelis Koppedrajer. Deze vishandelaar, 'de koning der Vismarkt' 16, be
gon in 1796 op het Vreeburg een komedie. De mede ten gerieve van de Franse 
militairen opgezette vermaaksinstelling kreeg haar kans, toen de hervormde 
kerk vanwege de scheiding tussen kerk en staat het traditioneel calvinistische 
toneelverbod niet langer kon opleggen. Toen Lodewijk Napoleon eind 1807 
zijn residentie in Utrecht vestigde, werd Koppedrajers toneelinstelling tot 'ko-

Voor het functioneren van de indirecte kiesstelsels, zie: De Bruin, Burgers op het kussen, 
117-162. 
Idem, 53-54. 
GAU, Stad, III, nr. 10, Stukken, behorende bij de notulen der Municipaliteit doch niet daarbij 
geïnsereerd (1795-1799) 1 pak. In dit pak bevindt zich een ledenlijst van de Sociëteit van Een-
en Ondeelbaarheid uit het voorjaar van 1798. 
A. van Hulzen Utrecht in de patriottentijd (Zaltbommel, 1966) 112. 
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ninklijke schouwburg' verheven. Tot groot verdriet van de koning brandde de 
zaak in januari 1808 tot de grond toe af. 
Veel meer mogelijkheden waren er voor degenen die tijdens de Bataafse revolu
tie politieke carrière maakten. Vijf van de geconstitueerden kwamen vanaf 
1795 in het stedelijk bestuur. Behalve mr W. van Dam van Isselt en J. de Jonc-
heere, die ook lid waren geweest van de pretense raad, waren dat G. Bentink, 
mr A. J. van Mansvelt en J. de Visser Jzn. De politieke rol van de drie laatstge
noemden beperkt zich tot de eerste jaren van de Bataafse revolutie. Gerardus 
Bentink (1735-1800) was oorspronkelijk afkomstig uit Oldenzaal, waar zijn va
der custos van het raadhuis was. Naar Utrecht gekomen klom hij op tot direc
teur van de loterij. Hij werd een welgesteld man: in 1796 bedroeg zijn getaxeerd 
vermogen ƒ 80.000 '7 . In januari 1795 kwam hij in de Provisionele Municipali-
teit. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in april 1795 kreeg hij 319 stem
men, te weinig voor een zetel '8 . Twee jaar later profiteerde hij van de toegeno
men ruimte in de ambtelijke sector die het gevolg was van de uitbreiding van 
belastingdiensten en de zuiveringen in het overheidsapparaat: hij kreeg de 
functie van ontvanger van 't andere deel der Generaale Middelen in de provin
cie Utrecht, een post die hij tot aan zijn dood bekleedde. 
Een wat langere periode als gemeentebestuurder was weggelegd voor Anthony 
Jan van Mansvelt (1757-1829). Hij stamde uit een oude Utrechtse regentenfa
milie. Doordat zijn ouders jong waren gestorven en het familiekapitaal nogal 
had geleden onder het beheer van de weeskamer '9 , was zijn startpositie minder 
riant. Zijn ver beneden zijn stand gesloten huwelijk met de doopsgezinde win
keliersdochter Petronella van Arkel deed er ook al geen goed aan. In de jaren 
van vrijheid, gelijkheid en broederschap was zoiets echter geen belemmering 
voor een politieke rol. Na in de reglementscommissie te hebben gezeten, kwam 
hij in mei 1795 in de Raad der Gemeente. Daar kreeg hij de functie van kame
raar toegewezen, wat gezien het salaris uitstekend van pas kwam 20. In de raad 
behoorde hij tot de gematigden. In maart 1798 viel hij dan ook ten offer van 
de zuiveringen. Met zijn raadsplaats raakte hij ook zijn functie als kameraar 
kwijt. Na enige tijd kreeg hij echter een baan bij de belastingen, waar hij verder 
bleef. Erg breed kreeg hij het niet. In 1813 woonde hij met zijn gezin in een 
huis aan de Oude Gracht op de hoek van de Watersteeg 21. Te meer daar hij 
geen dienstboden had, was dit voor een patriciër een bijzonder armoedige 
toestand. 

Jacob de Visser Jansz. (1740-1824) kwam op 3 maart 1796 bij een tussentijdse 
verkiezing in de Raad der Gemeente, nadat hij het bij een eerdere stemming in 
17 GAU, Stad, III, nr. 274, Manualen der gestorte gelden en afgegevene recipissen op de vier bu

reaux in de stad Utrecht tot ontvangst van den tweeden 50n penning (1796/97) 1 pak. 
18 Er was een minimum van 400 stemmen ingesteld. GAU, Stad, III, nr. 1, Notulen van het stede

lijk bestuur (1795-1808) 28 dln. 
19 GAU, Stad, II, nr. 1629, Stukken betreffende het beheer door de Momboirkamer van de erf-

portie, nagelaten door Izabella van Mansveld aan de minderjarigen Anthony Jan, Maria An-
thonia en Jan Isaac van Mansveld (1769-1786) 1 pak. 

20 GAU, Stad, III, nr. 1. De kameraar, na de thesaurier als tweede man verantwoordelijk voor 
de stedelijke financiën, verdiende ƒ 1800 per jaar. Zie ook: R. E. de Bruin, 'Zuivering, verkie
zing en genoegdoening. Een onderzoek naar politiek gemotiveerd ontslag- en benoemingsbeleid 
ten aanzien van Utrechtse ambtenaren tijdens de Bataafse Revolutie', Jaarboek Oud-Utrecht 
1983, 96. 

21 GAU, Stad, III, nr. 613, Controle nominatif des habitants de la ville d'Utrecht et de la banlieue 
(1813) 124 dln. 
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september 1795 tegen de radicaal Pieter Linthorst had afgelegd 22. De Visser 
had een veel bescheidener sociale achtergrond dan de meeste van zijn collega
raadsleden. Als zijdereder met een vermogen van ruim 11.000 gulden is hij tot 
de hogere middenstand te rekenen. Deze sociale groep maakte gedurende de 
eerste jaren van de revolutie 10 tot 25% uit van het stedelijk bestuur. In het 
radicale bestuur dat in maart 1798 aan de macht kwam, vormden burgers uit 
de hogere middenstand zelfs de meerderheid 23. De Visser maakte op dat mo
ment geen deel meer uit van de stedelijke leiding. Hij werd met het merendeel 
van zijn mederaden weggezuiverd. 
Van de geconstitueerden was Jacob de Visser de enige met een bescheiden on
dernemersachtergrond die het in de Bataafse tijd tot gemeentebestuurder heeft 
gebracht. Onder de vroegere gecommitteerden was er ook een. Gijsbert Corne
lls Brouwer (1754-1801), een hoedenmaker met een vermogen van 10.000 gul
den, kwam op 25 januari 1795 in de Provisionele Municipaliteit. Bij de verkie
zingen van april 1795 kreeg hij in het geheel geen stemmen en ook bij tussentijd
se verkiezingen kwam hij niet aan bod. Wel werd hij bij verschillende provin
ciale en landelijke verkiezingen door de stemgerechtigden tot kiezer aangewe
zen, in totaal zelfs vier keer. Bovendien werd hij in 1796 gekozen tot gecommit
teerde uit de burgerij in het bestuur van de aalmoezenierskamer. Toen na de 
zuiveringen van maart 1798 een van de leden van het nieuwaangestelde Inter
mediair Gemeente Bestuur der stad Utrecht de hem opgedragen post weigerde, 
werd Brouwer door de gewestelijke leiding aangewezen als vervanger 24. Hij 
vervulde deze functie tot aan zijn dood in januari 1801. 
De beide andere Bataafse gemeentebestuurders die uit de gecommitteerden 
voortkwamen, mr L. de With Hoevenaar en J. T. Blekman, hadden een hogere 
maatschappelijke status. De eerstgenoemde, een broer van de geconstitueerde 
Adrianus Hoevenaar, had het als makelaarszoon gebracht tot custos van de 
universiteitsbibliotheek 25. In juli 1782 promoveerde hij in de rechten. Enkele 
maanden later trouwde hij in de Buurkerk met Christina Gesina van Hoorn, 
weduwe van Daniel Jan Strick van Linschoten. Tegen deze mesalliance hadden 
haar familieleden zich heftig verzet 26. Zijn rol in de patriottenbeweging heeft 
De With Hoevenaar moeten bekopen met het verlies van zijn positie als custos 
en van zijn nevenfunctie als schout van Achttienhoven. Aan de Bataafse revo
lutie deed hij van het begin af aan mee. In januari 1795 kwam hij in de Provisio
nele Municipaliteit en vervolgens in de Raad van Rechtspleging. In september 
1796 werd hij gekozen tot lid van het Provinciaal Bestuur. Toen hij het jaar 
daarop periodiek aftredend was, kreeg hij niet het vertrouwen van de kie
zers 27. Hij kwam echter bij de gemeenteraadsverkiezingen die in dezelfde tijd 
werden gehouden opnieuw in het Utrechtse stadsbestuur. Daarvan bleef hij lid 

22 GAU, Stad, III, nr. 1. 
23 De Bruin, Burgers op het kussen, 201. 
24 Rijksarchief Utrecht (RAU), Staten, nr. 1197, Lappen der notulen van het Provisioneel inter

mediair bestuur en het Intermediair administratief bestuur (1798-1797) 21 dln; GAU, Stad, III, 
nr. 1. 

25 D. Grosheide, A. D. A. Monna en P. N. G. Pesch, Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek, I 
(Utrecht, 1986) 123-129. 

26 GAU, Stad, II, nr. 27, Request van C. G. van Hoorn, wed. Strick van Linschoten aan het ge
recht, houdende verzoek om machtiging, om na het stellen van cautie voor het uitkeeren der 
erfenis harer kinderen te mogen hertrouwen (1782) 1 stuk. 

27 De Bruin, Burgers op het kussen, 134. 
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tot maart 1798, toen hij ten offer viel aan de zuiveringen. Het ambteloos 
bestaan dat volgde bracht hem niet in financiële moeilijkheden. De With Hoe
venaar was door zijn huwelijk met de weduwe Strick van Linschoten in goeden 
doen geraakt. Bij de 50e penning van 1796 kreeg hij een aanslag op basis van 
een vermogen van / 325.000 28. 
De derde gecommitteerde die het tot stadsbestuurder bracht, notaris Jan Tiele-
man Blekman (1729-1808), was evenmin armlastig. Zijn getaxeerd vermogen 
bedroeg 55.000 gulden. Evenals De With Hoevenaar kwam hij in de Provisio
nele Municipaliteit, maar hij stapte in mei 1795 over naar de Raad der Gemeen
te. Blekman was een van de meest gematigde leden van de raad. In maart 1795 
nam hij het op voor de hervormde kerk toen deze werd aangevallen door de 
radicalen 29. Ook later kwam hij op voor de positie van zijn kerk. Zo probeerde 
hij samen met zijn mederaadslid G. van Bosvelt de toneelvoorstellingen van 
Koppedrajer tegen te werken. Uiteraard moest hij in maart 1798 het veld rui
men. Daarna wijdde hij zich weer aan zijn notariële akten. 
Enkele geconstitueerden maakten in de periode 1795-1813 geheel of gedeelte
lijk buiten Utrecht carrière. Dat waren J. de Joncheere, P. P. J. Quint Ondaat-
je, B. F. von Liebeherr en J. van Manen Azn. De drie eerstgenoemden zullen 
in de volgende paragrafen aan de orde komen. Jacob van Manen Azn. 
(1752-1822), de secretaris van het genootschap Pro Patria et Libertate, heeft 
van de geconstitueerden verreweg de belangrijkste rol na 1795 gespeeld. Oor
spronkelijk kleermaker had hij zich door zelfstudie ontwikkeld en naam ver
worven als auteur op economisch, historisch en staatsrechtelijk gebied. Hij is 
het toonbeeld van een verlicht autodidact. In september 1787 vluchtte hij naar 
Staats-Brabant, waar hij na ruim een jaar ook weer weg moest. Vóór 1792 moet 
hij zich in Renswoude hebben gevestigd 30. Aan de Bataafse revolutie deed hij 
onmiddellijk mee. Hij kwam in het Comité voor Publiek Onderwijs, waar hij 
zijn verlichte ideeën op pedadogisch gebied kwijt kon 31. Dit comité veroor
zaakte in maart 1795 heftige botsingen met de hervormde kerk en vormde daar
mee een radicaal element in de gespannen revolutionaire situatie die op dat mo
ment in de stad bestond 32. Eind maart werd Van Manen namens het kwartier 
van Eemland lid van de Representanten 's Lands van Utrecht, waarvan hij in 
oktober enkele weken voorzitter was. In de maanden januari en februari 1796 
was hij afgevaardigde van de provincie Utrecht naar de Staten-Generaal. 
Hij kon vervolgens in Den Haag blijven, want bij de verkiezingen voor de Na
tionale Vergadering was hij in twee districten, Utrecht I en Zeist, als represen
tant aangewezen. Hij nam zitting voor Zeist. Tegelijkertijd gaf hij zijn zetel in 
de Representanten 's Lands van Utrecht op. Door de Nationale Vergadering 
werd hij tot lid van de grondwetscommissie gekozen. Daarin speelde hij een 
prominente rol. Tijdens de discussies in de commissie en na november 1796 
weer in de Nationale Vergadering bleek hij een groot voorstander van de een-

28 GAU, Stad, III, nr. 274. 
25 GAU, Stad, III, nr. 1. 
30 Nieuw Nederlandsche Biografisch Woordenboek (NNBW) (lOdln.; Leiden, 1911-37), VIII, k. 

1099. 
31 E. P. de Booy, De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 

1580 tot het begin der 19de eeuw (Utrecht, 1977) 129. 
32 De Bruin, Burgers op het kussen, 47-50; P. Luteijn, 'De scheiding van kerk en staat in de stad 

Utrecht ten tijde van de Bataafse Republiek' (niet uitgegeven scriptie RU Utrecht, 1982) 26-31. 
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heidsgedachte, maar een werkelijke radicaal zoals Vreede was hij niet " . In ju
ni 1797, twee maanden vóór de volksstemming, publiceerde hij zijn voorstellen 
voorzien van een toelichting. Ook in de tweede Nationale Vergadering, die op 
1 augustus 1797, een week vóór de verwerping van het Ontwerp van Constitutie 
was gekozen, nam Van Manen zitting, nu voor het district Utrecht II. Dat hij 
hoewel unitaris niet tot de radicalen behoorde, bleek bij de staatsgreep van 22 
januari 1798: hij werd de volgende dag gearresteerd. Hij bleef in gevangen
schap tot augustus 1798. Het nieuwe Vertegenwoordigend Lichaam was op dat 
moment al aangetreden. 
Zijn politieke loopbaan vervolgde hij op het departementale vlak. Bij de ver
kiezingen voor het Departementaal Bestuur van den Rhyn in december 1798 
werd hij namens de ring Utrecht gekozen met ruime voorsprong op zijn vroege
re medegeconstitueerde Jacob de Joncheere 34. Toen hij in juni 1799 periodiek 
aftredend was, werd hij als bestuurslid herkozen. Hij bleef dat tot juni 1802 
toen de oude gewesten als departementen herrezen en nieuwe besturen aantra
den. Zijn rol in het openbare leven was echter niet uitgespeeld. Nog tijdens zijn 
zittingsperiode als lid van het Departementaal Bestuur van den Rhyn had hij 
een functie gekregen waarin zijn grote belangstelling op pedagogisch gebied tot 
haar recht kwam. In 1801 was hij benoemd tot schoolopziener in het 3e district 
van het departement dat de dorpen in het oosten van de voormalige provincie 
Utrecht en op de Veluwe omvatte 35. In de zomer van 1803 kreeg hij dezelfde 
functie in het Ie district (het oosten) van het departement Utrecht. Bij de wet 
op het lager onderwijs van 1806 werd dat het district Rhenen (het zuidoosten 
van het departement). Ook bij de reorganisaties van 1810 en 1815 bleef Van 
Manen schoolopziener in een rond Rhenen gegroepeerd district. Naast zijn ta
ken op onderwijsgebied vervulde Van Manen functies bij de lokale recht
spraak. Begin 1803 werd hij tot schout van het district Rhenen benoemd. In 
deze functie was hij tevens dijkgraaf van de Rhenense Nude en de Grebbedijk. 
Op 1 april 1803 trad hij als zodanig in dienst. Evenals zijn post als schoolopzie
ner heeft hij dit werk tot aan zijn dood gedaan. Bij de reorganisatie van de rech
terlijke macht in 1811 werd hij vrederechter in Rhenen en na het herstel van 
de onafhankelijkheid bleef hij dat. 

De loopbaan van Van Manen is uitzonderlijk. Van de geconstitueerden en ge
committeerden met een ondernemersachtergrond is hij de enige die het in de 
Bataafs-Franse tijd echt ver gebracht heeft. Zijn gelijken in afkomst bekleed
den hoogstens gedurende de revolutiejaren posten op lokaal niveau en verdwe
nen na 1801 weer in de anonimiteit. De andere gecommitteerden en geconstitu
eerden die in de periode 1795-1813 een rol van betekenis hebben gespeeld, had
den een veel hogere sociale afkomst. Voor hen was het lidmaatschap van een 
van die beide organen een eerste stap in een carrière waarop ze toch al een zeker 
perspectief hadden. De loopbaan van Van Manen is echter het bewijs dat er in 
de periode na 1780 stijgingskansen kwamen voor mensen met een bescheiden 

33 P. Geyl Geschiedenis van de Nederlandse Stam, VI (Arasterdam, 1962) 1649; Het Plan van 
Constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecom
missie ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796, L. de Gou, ed. 
('s-Gravenhage, 1983) xi. 

34 Algemene Rijksarchief (ARA), Wetgevende Colleges 1796-1801, nr. 449, Verbalen van kies-en 
ringvergaderingen (1796-1798) 1 portefeuille. 

35 De Booy, Weldaet der scholen, 311-312. 
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sociale achtergrond die over uitzonderlijke gaven beschikten. Vóór die tijd was 
zoiets volstekt ondenkbaar geweest en ook na 1813 sloten de rijen van de elite 
zich weer. Gedurende de jaren 1780-1813 was de carrière ouverte aux talents 
echter een reële mogelijkheid 36. In overeenstemming met de heersende traditie 
manifesteerde dit verschijnsel zich in Nederland niet zo zeer in de militaire als 
wel in de ambtelijke sfeer. 

De revolutionaire leiding 

Van de geconstitueerden hebben er vier een zeer prominente rol gespeeld in de 
revolutionaire beweging van de jaren tachtig: P. P. J. Quint Ondaatje, B. F. 
von Liebeherr, O. D. Gordon en A. Hoevenaar. Laatstgenoemde was in 1795 
al overleden, maar de andere drie werden tijdens Bataafse revolutie weer actief. 
Over hun carrièreverloop in de periode vanaf 1795 gaat het in deze paragraaf. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan J. van Lidt de Jeude, die vanaf het be
gin in de voorste linies van de patriottenbeweging had gestaan, in 1785 Ondaat-
jes rechterhand was geweest en onder de pretense raad samen met Von Liebe
herr min of meer een radicale oppositie had gevoerd. Bij het schetsen van het 
carrièreverloop na 1795 komen zowel politieke activiteiten als de maatschappe
lijke loopbaan van de betrokkenen aan de orde. Aangezien het hier om slechts 
vier personen gaat, kan aan hen meer aandacht worden besteed dan aan de 
overige groepen die in dit artikel aan de orde komen: de geconstitueerden, de 
gecommitteerden en de leden van de pretense raad. Het feit dat Gordon, Van 
Lidt de Jeude, Von Liebeherr en Ondaatje in hoge mate hun persoonlijk stem
pel op de ontwikkelingen hebben gedrukt, maakt de vraag wat zij tijdens de 
Bataafs-Franse periode hebben gedaan des te interessanter. 
De grote leider van de Utrechtse patriottenbeweging, Pieter Philip Jurriaan 
Quint Ondaatje (1758-1818), keerde tijdens de Bataafse revolutie niet terug 
naar de stad waar hij zijn triomfen had gevierd. Op het moment dat zijn vroe
gere medestrijders in Utrecht vorm probeerden te geven aan de Bataafse vrij
heid, bevond hij zich nog in Calais, waar hij anderhalf jaar eerder na allerlei 
omzwervingen een drukkerij was begonnen 37. Daar was hij op 7 mei 1794 ook 
getrouwd met Adrianus Hoevenaars dochter Christina. Die was enige tijd daar
voor gescheiden van Johan Christiaan Hespe, de redacteur van het prominente 
patriotse blad De Politieke Kruyer. Uit dit huwelijk bracht zij drie kinderen 
mee die door Ondaatje werden geadopteerd. 

Of hij nu wilde wachten of de verandering in het vaderland zich wel zou stabili
seren (de invasie van 1793 waaraan hij had meegedaan was tenslotte ook op een 
mislukking uitgelopen), of dat hij zijn zaken in Calais nog moest afhandelen, 
in ieder geval vestigde Ondaatje zich pas in april in de Bataafse Republiek 38. 

36 Zie: E. J. Hobshawm, The Age of Revolution 1789-1848 (New York, 1962) 218-237. 
37 Memorials and Times of Pieter Philip Juriaan Quint Ondaatje, C. M. Davies, ed. (Utrecht, 

1870) 139-140. 
38 Memorials Ondaatje, 153; NNBW, VIII, k. 1240. Volgens Keetell heeft Ondaatje op 17 januari 

1795, de dag na de Franse intocht, de stad Utrecht bezocht. H. Keetell, 'Aanteekeningen betref
fende de Bataafsche omwenteling, voornamelijk binnen Utrecht, door een ooggetuige', De Na-
vorscher AA (1894) 245-246. Deze bron moet echter met de nodige voorzichtigheid worden ge
hanteerd. De orangistische apotheker is niet altijd even nauwkeurig en bovendien kon hij tij
dens de hectische revolutiedagen niets anders doen dan geruchten noteren. Van een aanwezig
heid van Ondaatje vóór april 1795 is mij verder niets bekend. 
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Pieter Philip Jurriaan Quint 
Ondaatje (1758-1818). Als 
rechtenstudent leidde hij de 
Utrechtse patriottenbewe-
ging. Vanaf 1795 doorliep hij 
een ambtelijke carrière op na
tionaal niveau. Tenslotte ver
trok hij naar Indië. Het por
tret geeft Ondaatje weer in 
zijn patriottentijd, in 1785. 
Physionotrace van Chretien, 
naar Fouquet, (19e eeuw). 
GA U, I.A. Quint Ondaatje P. 
P. J. (1). 

Hij ging echter niet naar Utrecht maar naar Den Haag. Daar mengde hij zich 
niet in het revolutionaire proces, maar kwam in de bureaucratie terecht. Op 10 
mei werd hij benoemd tot ondersecretaris van de Raad van Oorlog. In deze 
functie kreeg hij te maken met de moeilijke situatie van de Bataafse Republiek. 
Met de voormalige bondgenoot Engeland was het land nu in oorlog en aan de 
oostgrens bevonden zich grote groepen Nederlandse emigranten. Met het in 
Osnabrück gevestigde hoofdkwartier van prins Frederik, de jongste zoon van 
de verdreven stadhouder, als centrum wachtten zij op een gelegenheid de oude 
orde te herstellen 39. Met Pruisen bestond vrede, maar die bleef onzeker. On
daatje had tot taak mee te werken aan het paraat maken van leger en vloot. 
In de eerste plaats moest hun trouw aan de revolutie worden verzekerd. Met 
name de vloot had een Oranjegezinde reputatie. 
Zijn functie bij de Raad van Oorlog bekleedde Ondaatje tot maart 1796, toen 
hij toetrad tot het Committé tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Be
zittingen. Dit Oostindisch Committé nam volgens een besluit van de Staten-
Generaal uit december 1795 de taken van de bewindhebbers van de VOC 
over 40. Als datum van ingang was gekozen voor 1 maart 1796, tegelijk met de 
installatie van de Nationale Vergadering. Voor zijn nieuwe functie verhuisde 
Ondaatje naar Amsterdam. In het Oostindisch Committé werd hij de collega 
van zijn oude strijdmakker Bogilaus Fredericus von Liebeherr. Deze had even
eens een koloniale achtergrond. Hij was in 1756 in Makassar geboren. Toen 
Von Liebeherr in het Oostindisch Committé werd benoemd, was zijn carrière 
in deze sfeer al begonnen. Na zijn terugkeer uit Franse ballingschap had hij in 
1795 namens het gewest Utrecht zitting genomen in het Committé tot de Zaken 

39 Schama, Patriots and Liberators, 231. 
40 G. J. Schutte, De Nederlandse patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden 

en optreden, 1770-1800 (Groningen, 1974) 111. 
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van de Colonien en Bezittingen op de kust van Guinea en America, dat het oude 
bezit van de West-Indische Compagnie beheerde. Binnen het Oostindisch 
Committé kreeg Von Liebeherr veel invloed, maar zijn weinig diplomatieke op
treden veroorzaakte wrijvingen 41. In het Oostindisch Committé zaten naast 
Ondaatje en Von Liebeherr nog meer mensen met een Utrechtse achtergrond. 
Het raadslid C. J. Vos, een zwager van de oud-pretense raad Jacob de Jonc-
heere (stiefbroer van Von Liebeherr), kwam erin als lid en een ander voormalig 
lid van de patriotse vroedschap, mr J. C. Smissaert, werd secretaris. 
Ook op zijn nieuwe post kreeg Ondaatje te maken met de problemen van de 
Bataafse Republiek. Een deel van de koloniën viel al snel in handen van Enge
land, waaronder Ondaatje's geboorteland Ceylon. Ook de vloot uit Indië on
dervond grote hinder van de Britten. In de herfst van 1796 werden negen sche
pen door een Engels eskader bij de kust van Noordwest-Spanje ingesloten. On
daatje kreeg de opdracht deze schepen naar het vaderland te brengen. Hij leed 
echter op 18 november schipbreuk en zoals hij in zijn autobiografie schrijft, 
'in de Spaansche haven Camarihas door een Bajoneesche kaper opgebracht 
zijnde, heeft hij met zijn Secretaris La Pré, de reis te land over Coruhas en Por
to naar Lissabon voortgezet, sedert den 28. Nov. tot den 20. Decemb' 42. Por
tugal dat onder Engelse invloed stond, wees hem uit naar Spanje. In Madrid 
kreeg hij door bemiddeling van de Bataafse gezant Valckenaar een pas. Half 
maart was hij weer terug op zijn post in Amsterdam, waar hij zijn werkzaamhe
den hervatte. 

In januari 1798 waren Ondaatje en Von Liebeherr betrokken bij de machts
greep van de radicalen. Samen met hun collega Wiselius reisden zij 17 januari 
op uitnodiging van Wybo Fijnje, een van de radicale leiders, naar Den Haag. 
Daar hadden zij een gesprek met onder andere Daendels. In dat gesprek kwa
men de staatsgreepplannen ter tafel die vijf dagen later inderdaad werden uitge
voerd. De zuiveringen en reorganisaties die het nieuwe bewind doorvoerde bo
den uitstekende carrièrekansen. Op 21 februari werd Ondaatje benoemd tot 
secretaris-generaal van het pas ingestelde departement van Algemene Politie en 
Binnenlandse Correspondentie 43. Het beleidsterrein van dit departement om
vatte dat van de huidige ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Ver
keer en Waterstaat. Ondaatje bleef lid van het Oostindisch Committé, maar 
zijn hoofdtaak lag in de nieuwe werkkring. 
Von Liebeherr bleef zich vooral met de Indische zaken bezighouden. In zijn 
hoedanigheid als lid van het Oostindisch Committé leverde hij samen met Wi
selius een bijdrage aan de koloniale paragraaf van de nieuwe grondwet. Boven
dien raakte hij bij de diplomatie betrokken. In de eerste maanden van 1798 
moest het Oostindisch Committé in samenwerking met het Comité van Buiten
landse Zaken de kwestie van de schepen onder neutrale vlag oplossen. Om on
derschepping van de vloot uit Indië door de Engelsen te voorkomen bedacht 
het Oostindisch Committé een plan om onder Deense vlag te gaan varen. Aan
gezien de schepen ook in handen van Franse kapers konden vallen, dienden er 
met de regering in Parijs afspraken te worden gemaakt. Samen met Wiselius 
werd Von Liebeherr naar Parijs gestuurd, waar met Talleyrand onderhandeld 

41 Schutte, De Nederlandse patriotten, 121-125, 128-130. 
42 P. P. J. Quint Ondaatje, 'Autobiografie', in: Memorials Ondaatje, 272. 
43 NNBW, VIII. k. 1240. 
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moest worden. De gesprekken verliepen moeilijk, waarbij van Franse kant 
werd aangevoerd dat de diplomatieke status van de beide Bataafse afgevaardig
den onduidelijk was. Aangezien het Uitvoerend Bewind terecht vermoedde dat 
Wiselius betrokken was bij een samenzwering riep het hem en Von Liebeherr 
terug 44. De samenzweringen tegen het bewind van Vreede gingen door, waar
bij ook de Oostindische groep (Ondaatje, Wiselius, Von Liebeherr) een rol 
speelde 45. Uiteindelijk kwam het bewind op 12 juni 1798 ten val. Na deze coup 
bleef Von Liebeherr lid van het Oostindisch Committé, maar hij trad niet meer 
zo op de voorgrond. 
Ondaatje bleef voorlopig nog een actieve rol spelen. Bij Algemene Politie en 
Binnenlandse Correspondentie werkte hij onder de Agent (minister) A. J. La 
Pierre. Deze wist de coup van 12 juni 1798 politiek te overleven en ook Ondaat
je bleef aan. Zij waren onder meer verantwoordelijk voor de nationale veilig
heid, op dat moment een uiterst belangrijke taak. Ook na juni 1798 bleven 
voortdurend geruchten over samenzweringen opduiken. In november van dat 
jaar liet La Pierre de voorzitter van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordi
gend Lichaam, Dirk Hoitsma, arresteren 46. Op last van het Uitvoerend Be
wind werd deze snel weer vrijgelaten en de hele affaire verdween weer uit de 
publiciteit. De maanden daarop moesten de Agent en zijn secretaris-generaal 
hun aandacht vooral richten op de overstromingen van de grote rivieren. Het 
beheer van de dijken viel namelijk ook onder hun competentie. Daarnaast 
werkte Ondaatje aan een kaart van de Bataafse Republiek, waarop de nieuwe 
indeling in departementen, ringen, districten en gemeenten stond aangegeven. 
Meningsverschillen met La Pierre leidden ertoe dat Ondaatje op 13 december 
1799 ontslag nam als secretaris-generaal van Algemene Politie en Binnenlandse 
Correspondentie. Zijn functie in het Oostindisch Committé hield hij nog aan. 
Een reorganisatie, voortvloeiend uit de bepalingen in de grondwet van 1798 
over de koloniën maakte op 15 mei 1800 ook aan deze betrekking een einde 47. 
Ondaatje trok zich voor enige tijd terug uit het openbare leven en ging zijn re-
denaarsgaven op geheel andere wijze aanwenden: hij vestigde zich als advocaat 
in Den Haag. Een dergelijke beroepswijziging was heel gebruikelijk. Zo voor
zagen veel orangistische regenten na 1795 als advocaat in hun onderhoud. Erg 
lang bleef Ondaatje niet uit overheidsdienst. Op 1 september 1801, kort voor 
de staatsgreep die definitief een einde aan de revolutie zou maken, werd hij be
noemd tot solliciteur van de marine. 

Bij de vrede van Amiens op 25 maart 1802 kreeg de Bataafse Republiek haar 
koloniën terug met uitzondering van Ceylon. In deze nieuwe situatie ambieerde 
Ondaatje een carrière overzee. Hij was niet gelukkig met de politieke constalla-
tie onder de grondwet van 1801 en bood zijn diensten aan als militair in de 
Oost. Van de Aziatische Raad, de opvolger van het Oostindisch Committé, 
kreeg hij de toezegging van een benoeming met de rang van kolonel 48. In af
wachting daarvan verhuisde hij naar Utrecht. In de stad waar hij een kleine 
twintig jaar tevoren zijn revolutionaire leidersrol had gespeeld trof hij oude 

44 Schutte, De Nederlandse patriotten, 137. 
45 Schama, Patriots and Liberators,, 337, 342. 
46 Memorials Ondaatje, 206; Schama, Patriots and Liberators,, 360. 
47 Zie: Schutte, De Nederlandse patriotten, 176-191. 
48 Memorials Ondaatje, 233. 
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strijdmakkers aan en richtte hij samen met enkele van hen de vrijmetselaarslo-
ge De Vereenigde Broeders op 49. Al eerder was Ondaatje in de vrijmetselarij 
actief geweest. Een groot deel van het Oostindisch Committé behoorde daar 
overigens toe 50. Het wachten in de Domstad werd echter niet beloond: On
daatje kreeg de begeerde post in de Oost niet. 
Omdat hij in maart 1804 zijn ontslag als solliciteur had ingediend, volgde een 
nieuwe periode buiten de overheidsdienst. Daaraan kwam in november van het 
volgende jaar een einde toen Raadpensionaris Schimmpelpenninck hem be
noemde tot Raad van Financiën en lid van de Prijsraad. Deze laatste functie 
werd na de instelling van het Continentaal Stelsel steeds belangrijker vanwege 
de in beslag genomen smokkelwaar. Na de inlijving bij Frankrijk maakte hij 
zelfs promotie in deze sector: op 21 april 1811 werd hij tot raadsheer bij de 
Prijsraad in Parijs benoemd. Na de val van Napoleon keerde Ondaatje naar 
Nederland terug. Daar ging een oude wens van hem in vervulling: in februari 
1815 wees Willem I hem aan als een van de ambtenaren Ie klas die naar Oost-
Indië zouden gaan. Hij werd het volgende jaar lid van de Hoge Raad van Justi
tie in Batavia. Lang heeft zijn koloniale loopbaan niet geduurd. Op 30 april 
1818 overleed hij aan de gevolgen van een beroerte. Drie jaar later stierf zijn 
oude vriend Von Liebeherr. Deze was tegelijk met Ondaatje naar Indië geko
men, maar dan als ambtenaar 2e klas. Hij kreeg de functie van superindent 
over het vendu-departement van Batavia 51. De carrières van de beide patriot-
tenactivisten lopen opmerkelijk parallel: na de Utrechtse jaren ballingschap in 
Frankrijk, ambtelijke functies in Den Haag en tenslotte posities in het nieuwe 
koloniale apparaat van Willem I. Daarbij blijft Von Liebeherr steeds de minde
re van Ondaatje. 
In tegenstelling tot Ondaatje speelde zijn rechterhand uit de jaren tachtig, Van 
Lidt de Jeude, tijdens de Bataafse revolutie een belangrijke rol in Utrecht. De 
jurist Jan van Lidt de Jeude (1759-1807), geboren in Dordrecht uit een Tiels 
regentengeslacht, had grote revolutionaire ambities. Met de Franse troepen uit 
ballingschap teruggekeerd wilde hij onmiddellijk aan de slag, maar kreeg daar
bij de nodige tegenwerking. Pichegru was absoluut niet gediend van revolutio
nairen en probeerden Van Lidt de Jeude op alle mogelijke manieren dwars te 
zitten. De manier waarop deze zijn thuiskomst had gevierd gaf de generaal de 
gelegenheid hem wegens dronkenschap te laten oppakken " . Van Lidt de Jeu
de liet zich echter niet ontmoedigen en ging na zijn vrijlating door met het orga
niseren van revolutionaire acties. Toen de Provisionele Municipaliteit kort na 
de machtswisseling de verwijdering van wapenborden en geborduurde kussens 
uit de Domkerk gelastte, bestormde een volksmenigte geleid door Van Lidt de 
Jeude de kerk om deze van alle aristocratische smetten te zuiveren. In een ver
geefse poging de actievoerende advocaat uit te schakelen werd hij aangeklaagd 
wegens diefstal van kussens " . 
Van Lidt de Jeude wist zijn machtspositie aanzienlijk te versterken door op 9 

49 A. B. Menk, 5830-5980. De Vrijmetselarij in 't Sticht in het algemeen en die van Ultrajectina 
in het bijzonder (Utrecht, 1980) 16-21. 

50 Schutte, De Nederlandse patriotten, 192-201. 
51 NNBW, IX, k. 607. 
52 Keetell: 'Aanteekeningen', 247. 
53 GAU, Stad, III, nr. 469, Crimineele informatièn en getuigenverhooren (1795-1813) 89 pakken, 
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'Gezigt van de Ruine der 
Tombe. . . '. Tijdens de plun
dering van de Domkerk onder 
leiding van Jan van Lidt de 
Jeude in februari 1795 moest 
ook de graftombe van de gra
vin van Solms het ontgelden. 
De woedende menigte verniel
de de tombe en opende de 
kist. 
Tekening in kleuren door C. 
van Hardenberg, 1800. 
GAU. H.A.S. 95.2. 

maart 1795 verschillende revolutionaire clubs te laten fuseren tot de Sociëteit 
voor Eendracht en 't Algemeen Welzyn. Hij zelf werd voorzitter. De organisa
tie, ook wel aangeduid als Concordia (de oude naam uit de patriottentijd), pro
beerde daags na de oprichting een monopoliepositie te verwerven door een ver
bod op andere clubs te eisen. Dit mislukte echter doordat de municipaliteit zo
iets in strijd achtte met de vrijheid 54. De sociëteit probeerde op alle mogelijke 
manieren invloed uit te oefenen op de stedelijke politiek. De aanpak van con
trarevolutionairen stond daarbij hoog op de agenda. Van Lidt de Jeude drong 
met succes aan op bestraffing van de prinsgezinde dominee J. Hinlopen wegens 
staatsondermijnende prediking 55. Daarnaast kondigde het stadsbestuur stren
ge maatregelen aan tegen orangisme, waarbij met name de kerk een waarschu
wing kreeg. De Utrechtse revolutionairen wensten spoedig echter meer dan 
beïnvloeding. Van Lidt de Jeude en zijn clubgenoten maakten gebruik van de 
tijdelijke afwezigheid van Pichegru om een greep naar de macht te doen. De 
sociëteitsleden eisten zaterdag 15 maart het ontslag van orangistische ambtena
ren en arrestatie van de voormalige regenten, een zaak waarop de radicalen al 
vanaf het begin hadden aangedrongen 56. De Provisionele Municipaliteit ging 
hier echter niet op in, waarop Van Lidt de Jeude besloot over te gaan tot harde
re acties. 

54 GAU, Stad, III, nr. 1. 
55 Luteijn, 'Kerk en staat in de stad Utrecht', 27. 
56 De Bruin, 'Zuivering', 88-89. 
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Nadat tientallen sociëteitsleden zich in de geweerkamer van het stadhuis had
den bewapend, sloten zij de poorten af om te voorkomen dat de vroegere 
machthebbers zouden vluchten. Vervolgens dwongen ze de leden van de Provi
sionele Municipaliteit midden in de nacht te gaan vergaderen. Om half drie 
kwam op de sociëteit het bericht binnen dat het stadsbestuur in vergadering bij
een was. Daarop probeerden Van Lidt de Jeude en zijn aanhangers de bestuur
ders over te halen hun eisen in te willigen. Toen dit niet lukte gebruikte de revo
lutieleider een beproefd middel uit patriottentijd: omsingeling van het stadhuis 
door een oproerige menigte. Dat werkte: de municipaliteit zegde toe aan de ex-
regenten huisarrest op te leggen. Van Lidt de Jeude nam hiermee genoegen en 
keerde terug naar het sociëteitsgebouw 57. 

Op zondagmorgen kwam de municipaliteit opnieuw bijeen en liet de voormali
ge regenten huisarrest aanzeggen. De dag daarop probeerde de municipaliteit 
de maatregel terug te draaien door volksvergaderingen op te roepen. Deze po
ging mislukte doordat sociëteitsleden de bijeenkomsten beheersten. Die avond 
keerde Pichegru echter terug en liet Van Lidt de Jeude vastzetten, de uit het 
stadhuis gehaalde wapens door Franse militairen in beslag nemen en het huisar
rest van de regenten opheffen. De gearresteerde volksleider schreef vanuit de 
stadsgevangenis dat Pichegru zijn boekje te buiten was gegaan door hem, een 
vrij Utrechts burger, gevangen te laten zetten. Hij verweet de stadsbestuurders 
dat ze in deze schandelijke daad hadden berust en eiste onmiddellijke vrijlating 
of berechting door het Comité van Justitie 58. 
Deze pogingen waren tevergeefs. Pichegru werd gedekt door de Franse repre
sentant Ramel en het stadsbestuur liet Van Lidt de Jeude in zijn cel zitten. Pas 
zijn verkiezing tot lid van Raad van Rechtspleging op 15 april leidde tot zijn 
vrijlating. Na zijn bevordering van gevangene tot lid van de rechtbank hervatte 
Van Lidt de Jeude zijn revolutionaire activiteiten. In juni voerde hij de druk 
op het gemeentebestuur weer op met de positie van de orangisten opnieuw als 
voornaamste thema. De leden van de Sociëteit voor Eendragt en 't Algemeen 
Welzyn, waarvan Van Lidt de Jeude nog steeds voorzitter was, eisten op 21 juni 
het ontslag van Oranjegezinde ambtenaren. De Raad der Gemeente stelde voor 
een raadscommissie het probleem te laten bekijken, maar op de sociëteit had 
men daar weinig vertrouwen in. Na hernieuwd aandringen zegde de raad toe 
dat er een commissie van raadsleden en burgers zou komen, die 'de politieke 
en finantieele misdaden' van de oud-regenten moest onderzoeken en de positie 
van ambtenaren moest nagaan 59. Ook dit voorstel werd door de sociëteit afge
wezen. De raad was volgens de voorzitter door Franse militairen onder druk 
gezet om niet op de eisen van de volkssociëteit in te gaan. De vergadering be
schuldigde de bewuste officieren ervan contacten te onderhouden met de 
aristocratische sociëteit Sic Semper en samen te spannen tegen de volkssocië
teit. Dit bleek een grove fout. De drie officieren verdedigden zich in een ge
schrift 60 en deden hun beklag bij hogere instanties. 
Het incident gaf de Franse autoriteiten een goed motief om in te grijpen, net 

' Keetell, 'Aanteekeningen', De Navorscher 46 (1896) 266. 
1 GAU, Stad, III, nr. 1. Dit comité bestond uit enkele leden van de Provisionele Municipaliteit. 
» GAU, Stad, III, nr. 1. 
1 GAU, Bibliotheek, nr. 1488, Adres van de officieren van het 5de regiment huzaren aan de bur

gers, uitmakende de Volkssociëteit der stad Utrecht (Utrecht, 1795). 
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op een moment dat de situatie er voor de sociëteitsleden gunstig voorstond. 
Van Lidt de Jeude was er samen met de radicale patriciër mr P. H. A. J. Strick 
van Linschoten in geslaagd een provinciale organisatie op te bouwen. Na het 
debacle distantieerde Van Lidt de Jeude zich onmiddellijk van het optreden van 
de sociëteit en verspeelde daarmee zijn krediet als radicaal leider. 'Toen begon 
deze Heer eindelijk te krimpen', merkt Keetell sarcastisch op 61. Hij concen
treerde zich op zijn werk in de Raad van Rechtspleging en was verder nog actief 
in wijkvergaderingen. Deze inspraakorganen, ingesteld door het stedelijk re
glement van april 1795, hadden zich ontwikkeld tot een machtsinstrument van 
de radicalen. Van Lidt de Jeude zag hier mogelijkheden en bediende zich zelfs 
van verschillende adressen om in twee wijkvergaderingen actief te kunnen zijn. 
Volgens de Raad der Gemeente kon dat niet 62. 

Terwijl Strick van Linschoten de radicalen langs legale weg tot een ongekende 
machtspositie bracht, raakte Van Lidt de Jeude steeds meer op de achtergrond. 
Tijdens de conflicten tussen stad en provincie over Vreeswijk in 1796 ver
vreemdde hij nog meer van vroegere medestrijders. De juridische adviseur van 
de Vreeswijkse sociëteitsleden mr A. J. van der Werff Vreem (voormalig secre
taris van Voor Eendracht en 't Algemeen Welzijn), beschuldigde Van Lidt de 
Jeude ervan met de Utrechtse raad te hebben samengespannen. Deze verklaar
de verontwaardigd dat hij op zondag 13 maart, toen het besluit werd genomen 
in Vreeswijk tussenbeide te komen, slechts zijn bemiddeling had aangebo
den 63. Een poging van de raad om de voormalige actievoerder nog verder in 
te pakken door hem tot drossaard van Vreeswijk aan te stellen mislukte door
dat Van Lidt de Jeude de benoeming niet aanvaardde. Uiteindelijk ging deze 
post naar het raadslid J. J. van Weede. Deze had samen met twee andere radi
calen de zijde van de raadsmeerderheid in de kwestie-Vreeswijk gekozen, dit 
in tegenstelling tot mr Samuel Essenius die zijn zetel ter beschikking stelde. De
ze Essenius had een jaar eerder samen met Van Lidt de Jeude de harde lijn tegen 
de hervormde kerk doorgezet 64. 

Nu de revolutionaire spanning was afgenomen, kon de raad zich geheel wijden 
aan normale bestuurlijke activiteiten. Gevoelige onderwerpen waren uitbesteed 
aan commissies die precies deden wat er van hen verwacht werd: ze handelden 
de onder hun taakstelling vallende aangelegenheden in traag tempo af, zodat 
deze vooruitgeschoven konden worden en de dagelijkse politiek niet bezwaar
den. Het comité van onderzoek naar de gilden, dat onder voorzitterschap van 
Van Lidt de Jeude stond, produceerde zelfs geen rapport, maar vroeg wel fi
nanciële ondersteuning om personeel te kunnen aanstellen. Het gemeente
bestuur zegde toe dit verzoek in beraad te zullen nemen en droeg een van zijn 
leden op daarover een advies op te stellen 65. Een betere illustratie hoezeer Van 
Lidt de Jeude ingekapseld was, is nauwelijks te geven. 
Hij deed zijn werk als lid van de Raad van Rechtspositie, was lid van verschil
lende commissies, trad toe tot regentencolleges van liefdadige instellingen, 
maar speelde geen actieve rol in de politiek meer. Ook tijdens de spanningen 

61 Keetell, 'Aanteekeningen', De Navorscher 46 (1896) 504. 
62 GAU, Stad, III, nr. 1. 
63 Idem. 
64 De Bruin, Burgers op het kussen, 48; Luteijn, 'Kerk en staat in Utrecht', 26-31. 
65 GAU, Stad, III, nr. 1. 

295 



in de laatste maanden van 1797 liet hij niet van zich horen. Bij de zuiveringen 
van maart 1798 werd Van Lidt de Jeude samen met collega's van het gerecht 
op zijn post gehandhaafd. Hij was op dat moment lid van de radicale Sociëteit 
van Een- en Ondeelbaarheid 66. Zolang Vreede en de zijnen in Den Haag de 
macht in handen hadden was deze club bijzonder machtig in Utrecht. Toen de 
nieuwe machthebbers na de coup van 12 juni 1798 maatregelen aankondigden 
tegen organisaties die het verdreven bewind hadden gesteund dreigden er echter 
problemen. Voorzitter Pieter Linthorst, die lid was van het Intermediair Admi
nistratief Bestuur van het voormalig gewest Utrecht, schreef uit dien hoofde 
een brief aan de Utrechtse gemeentebestuurders dat de sociëteit geen gevaar 
voor de openbare orde vormde 67. 

Het politieke radicalisme in Utrecht was voorbij. Hoezeer Van Lidt de Jeude 
zijn vroegere ideeën verloochend had, bleek in oktober 1801 toen hij voor het 
Ontwerp van Staatsregeling stemde, dat een gedeeltelijke restauratie van de 
prerevolutionaire toestand inhield 68. Op dat moment was hij nog steeds lid 
van de Raad van Rechtspleging. Dat bleef hij tot februari 1803 toen bij de reor
ganisatie van het stedelijk bestuur de rechtspraak in handen werd gelegd van 
een hoofdschout en negen schepenen. Van Lidt de Jeude werd niet in dit college 
benoemd. Hij bleef echter lid van verschillende regentencolleges waarin hij tij
dens de revolutie was benoemd. In 1807 overleed hij. 

De commandant van het exercitiegenootschap Pro Patria et Libertate, Otto 
Derk Gordon (1740-1820), speelde in de Bataafse revolutie eveneens een voor
aanstaande rol. Net zoals in de jaren tachtig voerde hij de gewapende burger
macht aan. Op 5 maart 1795 werd een schuttersreglement van kracht dat voor
zag in de heroprichting van de in 1787 opgeheven schutterij 69. De schutters 
kregen het recht hun eigen officieren te kiezen. Gordon werd bevelhebber met 
als titel luitenant-kolonel. 
De gewapende burgermacht vormde een radicaal element in de stad. Toen de 
Raad der Gemeente vanaf begin 1796 een steeds gematigder politiek ging voe
ren, probeerde het stadsbestuur dan ook de macht van de schutterij te beteuge
len. Daartoe kwam weldra een prachtige kans. Begin mei vestigde de Franse 
generaal Beurnonville zijn hoofdkwartier in Utrecht. Deze verving de radicale 
Bataafse generaal Van Boecop als stadscommandant van Utrecht door de 
Fransman La Houssaye en plaatste de schutterij onder diens gezag. Gordon 
protesteerde heftig, maar zonder resultaat. Al snel ontstonden ernstige proble
men tussen hem en de nieuwe stadscommandant. Half juli eiste La Houssaye 
in een ultimatief schrijven een volledig opvolgen van zijn orders door de 
Utrechtse gewapende burgermacht. Gordon weigerde dit pertinent. Daarop 
besloot de Raad der Gemeente de taken van de schutterij op te schorten 70. 
Franse militairen namen de bewaking van de stad over. 

66 GAU, Stad, III, nr. 10. 
67 RAU, Staten, nr. 1197; GAU, Stad, III, nr. 1. 
68 GAU, Stad, III, nr. 32, Stemregister, geopend binnen Utrecht tot goed- en afkeuring van het 
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Otto Derk Gordon 
(1740-1820) afgebeeld als ko
lonel van het exercitiegenoot
schap 'Pro Patria et Liberta-
te' te Utrecht in 1784. Het 
portret werd begeleid door 
enige verzen: 'Dit is het beeld 
van hem, die hart, en kunde, 
en vlijt/ Aan de edele hande
ling der Burgerwaapnen 
wijd./ Werd ooit Civilis hier 
als Vrijheidssteun geprezen;/ 
Die eedle Batavier is in GOR
DON verrezen. ' 
Ook tijdens de Bataafse om
wenteling trad hij naar voren 
als leider van een gewapende 
burgermacht. Na 1799 werd 
hij belastingontvanger van de 
provincie Utrecht. 
Gravure door R. Vinkeles en 
C. Bogerts naar C. van Cuy-
lenburgh m.a.v. Weppelman 
en Lieftink, (ca 1785). 
GAU, I.A. Gordon O.D. (1). 

Gordon liet het er echter niet bij zitten en tekende beroep aan. Het geschil werd 
voorgelegd aan de Nationale Vergadering in Den Haag met het verzoek om na 
te gaan of Beurnonville wel het recht had een stedelijke commandant aan te 
stellen. De Nationale Vergadering prees echter het voorzichtige gedrag van de 
Utrechtse raad en stimuleerde deze 'om op gelyke wyze voort te gaan en alles 
wat in haar vermogens is te contribueren, om alle verdere verwydering tusschen 
hun Ingezetenen en onse Fransche Broeders, welke niet anders dan een zeer na
deligen invloed op de belangens des Vaderlands kan weesen, soo veel mogelyk 
te praevenieren' 71. 
De verbroedering tussen de Franse militairen en de Utrechtse burgers verliep 
niet zo soepel als de Nationale Vergadering had gehoopt en weldra ontstonden 
grote spanningen. In augustus en september vonden er zelfs vechtpartijen 
plaats. Het leek toch wenselijk het wachtlopen weer in eigen hand te nemen. 
Daarom werd een commissie ingesteld die een nieuw reglement op de gewapen
de burgermacht moest opstellen. In september 1797 was dit werk gereed. Het 
zou evenwel nog maanden duren voor Gordon weer aan het hoofd van zijn 
Utrechtse troepen kon gaan paraderen. Pas na de staatsgreep van 22 januari 
1798 werd het klimaat gunstiger voor een herleving van de schutterij. 
Al snel ontstonden nieuwe wrijvingen. Het gemeentebestuur probeerde uit alle 
macht de schutterij tegen te werken. Een eerste poging van de stedelijke leiding 

Idem. 
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de gewapende burgermacht aan te pakken, in mei 1798, mislukte. Een voorstel 
van het lid Sanders om de dagwachten af te schaffen vanwege inkomstender
ving door de schutters, stuitte op bezwaren van Gordon. Deze eisten een finan
ciële vergoeding voor leden van de burgermacht die overdag wachtliepen 72. Na 
de coup van 12 juni 1798, toen Gordons geestverwanten in Den Haag het veld 
moesten ruimen en een gematigder koers inzette, hadden de Utrechtse gemeen
tebestuurders meer kans op succes. Begin juli wees het stadsbestuur de eis tot 
betaling van de schutterij resoluut van de hand. Het was te duur en zou daar
door een onaanvaardbare lastenverzwaring vormen voor de samenleving. De 
dagwachten moesten worden afgeschaft. Het Franse garnizoen moest deze taak 
maar overnemen. In feite was de toestand van eind 1796 hersteld. Gordon pro
testeerde in een officieel rapport, maar het gemeentebestuur besloot de notitie 
van de schutterijcommandant 'uit hoofde der nietsbeduidende tegenbedenkin-
gen, alsmede der ongemesureerde en tauxatoire uitdrukkingen, daarin voorko
mende, buiten deliberatie te houden en onbeantwoord te laten' 73. 
Verder vormde het drankmisbruik tijdens de oefeningen in het Sterrebos een 
mooi doelwit. Half augustus pakte het stadsbestuur de jeneververkoop op het 
exercitieveld aan. Toen twee gerechtsdienaren echter probeerden een drankver
koopster van het terrein te verwijderen, kregen ze een pak slaag van dronken 
schutters. De gemeentebestuurders waren woedend en riepen Gordon ter ver
antwoording. Deze zei van niets te weten. Tegen de daders werd gerechtelijk 
opgetreden. Een verklaring van het provinciebestuur, waarin radicalen nog 
steeds de overhand hadden, dat het verbod op de drankverkoop in het Sterre-
bos in strijd met de grondwet was 74, bracht het Utrechtse gemeentebestuur 
echter in een moeilijk parket. De kwestie loste zich vervolgens zelf op doordat 
de exercities ophielden vanwege het einde van het zomerseizoen. 
Deze slag was onbeslist geëindigd, maar het volgende jaar kwam de grote kans 
om Gordon uit te schakelen. Op 4 mei 1799 nam het Vertegenwoordigend Li
chaam een Reglement op de Nationale Gewapende Burgermacht aan. Deze 
nieuwe regeling hield een complete reorganisatie van de lokale schutterijen in. 
Die werden hierdoor flink uitgedund. De afgevloeide schutters konden als re
servist dienen. Het reglement, dat ook de bevoegdheden van de burgermacht 
aanzienlijk reduceerde, kreeg daarom een warm onthaal bij de Utrechtse ge
meentebestuurders. Zij werkten er van harte aan mee de eigen schutterij in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe richtlijnen. In juli en augustus 
vond deze operatie plaats. Voor Gordon was de reorganisatie volstrekt onaan
vaardbaar: hij diende zijn ontslag in. Het werd zonder problemen aanvaard 75. 
Gordons tweede man, de wijnkoper Hendrik Oostrom, werd tot opvolger be
noemd. Deze had eveneens tot het radicale kamp behoord, maar was een veel 
minder sterk geprofileerde figuur geweest dan zijn chef. 
Gordons politieke rol was uitgespeeld maar hij raakte niet brodeloos. Sinds 
1779 was hij kanunnik van St. Jan en na zijn terugkeer in Utrecht had hij zijn 
plaats in het kapittel weer ingenomen. De prebendes die daaraan verbonden 
waren verschaften een aanzienlijk inkomen. 

72 Idem. 
73 Idem. 
74 RAU, Staten, nr. 1197. 
75 GAU, Stad, III, nr. 1. 
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Bovendien werd hij ontvanger van de losrenten in het voormalig gewest 
Utrecht. Na de opheffing van de oude gewesten bleven zij wat de financiën be
treft via papieren constructies voortbestaan. De post van belastingontvanger 
was het eindstation van de voormalige vrijkorpsaanvoerder. Bij de verschillen
de reorganisaties kreeg hij steeds een vergelijkbare functie. Eind 1812 deed hij 
nog van zich horen toen hij klaagde over de weigering van de nationale gar
disten om voor zijn belastingkantoor wacht te lopen 76. De leden van de Natio
nale Garde (sinds het voorjaar van 1812 de naam van de schutterij) voerden op 
dat moment een protestactie tegen de overheid 77. Gordon was toen 72 jaar 
oud. Op 15 augustus 1820 overleed hij in zijn huis aan de Nieuwe Gracht 78. 
Op dat moment was hij nog steeds belastingontvanger. De revolutieleiders On-
daatje, Van Liebeherr, Van Lidt de Jeude en Gordon eindigden hun leven na 
een ambtelijke loopbaan. De laatste twee hadden de eerste jaren na 1795 nog 
geprobeerd tot een reprise te komen van hun glansrol in de jaren tachtig, On-
daatje en Von Liebeherr hadden hun heil meteen in de bureaucratie gezocht. 

De pretense raad 

Bij de verkiezingen voor de Raad van Rechtspleging en de Raad der Gemeente 
in april 1795 bleek de grote populariteit van de vroedschapsleden uit het jaar 
dat de patriotten aan de macht waren geweest. Op 17 van de 23 nog in leven 
zijnde leden van de pretense raad werden stemmen uitgebracht 79. De voorma
lige patriotse regenten kregen ook relatief veel stemmen. De tien hoogst geno
teerden op de uitslagenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen waren voormali
ge pretense raden. De animo om werkelijk zitting te nemen was minder groot. 
Negen oud-regenten aanvaardden hun zetel in de Raad der Gemeente, een tien
de werd lid van de Raad van Rechtspleging. Tot degenen die hun verkiezing niet 
aannamen behoorde J. H. Voorda. Johannes Henricus Voorda (1732-1814) 
was sinds 1767 hoogleraar aan de juridische faculteit geweest voordat hij toe
trad tot de pretense raad 80. Teruggekeerd uit ballingschap in de Zuidelijke Ne
derlanden wees hij in het voorjaar van 1795 behalve zijn verkiezing in de 
Utrechtse Raad der Gemeente ook een benoeming in het Hof van Friesland af. 
Twee jaar later vertrok hij toch naar het noorden om hoogleraar in Franeker 
te worden, wat hij tot zijn emeritaat in 1802 bleef 81. 

Veel van de oud-vroedschapsleden die hun benoeming wel accepteerden stap
ten naar verhouding vaak voortijdig op. De kortste zittingsduur was voor de 
oorspronkelijk uit Enkhuizen afkomstige jurist Martinus Mulrooy. Op 4 mei 
was hij als raadslid geïnstalleerd en de negende verruilde hij zijn zetel voor de 
post van eerste stadssecretaris. Als zodanig was hij door de Utrechtse stemge
rechtigden gekozen 82. Mulrooy bekleedde het ambt van stadssecretaris tot aan 
zijn dood in april 1797. 
76 GAU, Stad, III, nr. 597, Verbaal van den Maire (1811-1813) 16 din en 1 omslag. 
77 Zie hierboven p. . . 
78 GAU, Burgerlijke Stand. 
79 GAU, Stad, III, nr. 31, Lijst van de op 21 april 1795 verkozene leden der Municipaliteit, met 

opgave van het door ieder verkregene aantal semmen, 1 stuk; GAU, Bibliotheek, nr. 1489 2 x . 
Van de overige zes woonden er in ieder geval twee niet in Utrecht. 

80 G. W. Kernkamp, De Utrechtsch academie 1636-1815 (Utrecht, 1936) 326-327, 355-358. 
81 NNBW, III, k. 1339. 
82 GAU, Stad, III, nr. 1. 
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Mr Andries Jan Strickvan Linschoten (1736-1806), een oom van de radicale 
voorman P. H. A. J. Strick van Linschoten, hield het in juli 1795 voor gezien. 
Hij werd lid van het Comité voor het Bondgenootschap te Lande, de nieuwe 
Raad van State. In februari 1796 werd hij bij herstemming gekozen tot lid van 
de Nationale Vergadering namens het district Utrecht I 83. Vervolgens werd hij 
lid van de grondwetscommissie, waarin hij samen met Jacob van Manen Azn. 
namens het gewest Utrecht zitting nam 84. In de commissie speelde hij in tegen
stelling tot zijn provinciegenoot een weinig prominente rol. 
Uit de Utrechtse gemeenteraad verdween in de zomer van 1795 nog een voor
malig lid van de pretense raad. Jacob van Nes van Meerkerk (1732-1803) trad 
begin september af na een conflict in de vergadering van de Representanten 's 
Lands van Utrecht, waarin hij namens de stad Utrecht zitting had 85. Dit con
flict past in de strijd tussen radicalen en gematigden die op dat moment steeds 
heviger oplaaide. Van Nes van Meerkerk die tot de gematigden behoorde, keer
de de politiek definitief de rug toe. Twee van zijn zoons volgden carrières in 
het openbaar bestuur. Zijn zoon Evert Rein heeft vanaf 1813 lange tijd deel uit
gemaakt van de Utrechtse gemeenteraad en diens jongere broer Jan Gerard is 
verschillende keren lid geweest van de Tweede Kamer. Tweemaal kwam aan het 
mandaat van dit oppositionele kamerlid een eind door machinaties van de rege
ring 86. Met hun rol in het lokaal en nationaal bestuur werkten de beide broers 
aan de opname van de familie in het patriciaat. In tegenstelling tot A. J. Strick 
van Linschoten was hun vader een typische sociale stijger geweest. Grootvader 
Johannes van Nes had zijn brood verdiend als arts en twee van zijn zoons had
den zich door huwelijken met regentendochters met het patriciaat verzwagerd. 
Jacob had zich bovendien extra aanzien verschaft door aankoop van de am-
bachtsheerlijkheid Meerkerk. De machtswisseling van augustus 1786 bood hem 
de mogelijkheid in de Utrechtse vroedschap door te dringen. Datzelfde geldt 
voor veel leden van de pretense raad. Het bleek niet mee te vallen leden van 
gevestigde families te vinden die bereid waren om in de revolutionaire raad zit
ting te nemen 87. 

In 1796 liep het aandeel van voormalige vroedschapsleden uit de Raad der Ge
meente verder terug. Achtereenvolgens verdwenen mr G. A. Visscher, J. de 
Joncheere en mr J. P. de Ridder uit het gemeentebestuur. Een vroegere confra
ter van hen uit de pretense raad, mr P. J. van der Muelen, werd in april bij een 
tussentijdse verkiezing tot lid van de Raad der Gemeente gekozen, maar hij be
dankte wegens ziekte 88. Gezondheidsredenen werden vaak gebruikt als uit
vlucht maar dat was hier niet het geval: Van der Muelen overleed enkele weken 
later. Pieter Jacob van der Muelen was een patriots zwart schaap in een oude 
Oranjegezinde regentenfamilie. Toen hij toetrad tot de pretense raad nam hij 
de zetel van zijn afgezette broer Jan Carel in, wat de verhouding tussen hen zeer 

Idem. 
Het Plan van Constitutie, xiii-xiv. 
RAU, Staten, nr. 1056; GAU, Stad, III, nr. 1. 
G. J. Hooykaas, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1830-1840', in: Algemene Geschiede
nis der Nederlanden, XI (Weesp, 1983) 308. 
P. Batelaan, 'De sociale structuur van de Utrechtse vroedschappen in de jaren 1780 tot 1795' 
(niet uitgegeven scriptie RU Utrecht, 1969) I, 80-82. 
GAU, Stad, III, nr. 1 
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gespannen maakte 89. Na de restauratie maakte Pieter Jan gebruik van de am
nestieregeling 90, maar in 1795 sloot hij zich weer bij de revolutie aan. Hij 
speelde daarin evenwel geen rol van betekenis meer. 
De in 1796 uit het Utrechtse gemeentebestuur gestapte oud-leden van de preten-
se raad maakten alle drie promotie. Als eerste vertrok Gerard Anthony Vis-
scher (1762-1827), een broer van Govert Cornelis Visscher, de gesneuvelde held 
van Vreeswijk 91. Hij was voor het district Utrecht II in de Nationale Vergade
ring gekozen en diende derhalve begin maart zijn ontslag in 92. Toen hij af
scheid nam, had hij ruim een jaar als stadsbestuurder gefunctioneerd. Op 25 
januari 1795 was hij in de Provinsionele Municipaliteit gekomen en vervolgens 
in de Raad der Gemeente. Daar werd hij onder andere afgevaardigd naar de 
Representanten 's Lands van Utrecht. Hij kwam in het dagelijks bestuur van 
de provincie, de Gedeputeerden, en bekleedde tweemaal het voorzitter
schap 93. 
In de Nationale Vergadering is hij tot de linkervleugel te rekenen 94. Een pro
minente rol speelde hij echter niet. Bij de verkiezingen van augustus 1797 werd 
hij herkozen en kwam de volgende maand in de commissie die na het verwerpen 
van het Ontwerp van Constitutie met een nieuwe grondwet moest komen. Na 
de staatsgreep van 22 januari 1798 eisten de nieuwe machthebbers een politieke 
verklaring. Toen Visscher weigerde deze af te leggen, verloor hij zijn zetel. Na 
de coup van 12 juni kon hij terugkomen en nam zijn plaats in de Constitueren
de Vergadering in. Van dit Lichaam was hij eind juli 1798 de laatste voorzitter. 
Op dat moment wist hij dat zijn rol in Den Haag uitgespeeld was. Bij de verkie
zingen van 10 juli had geen enkel district hem afgevaardigd. 
Hij werd ambteloos burger, maar aangezien hij uit een zeer vermogende familie 
kwam leverde dat weinig problemen op 95. In maart 1800 diende zich een nieu
we functie voor Visscher aan. Twee maanden eerder waren bij een verdrag de 
niet-Nederlandse enclaves in Staats-Brabant, die in 1794 door Frankrijk waren 
veroverd, met ingang van 8 maart aan de Bataafse Republiek afgestaan. Op 
diezelfde datum trad Visscher in dienst als administrateur van deze gebie
den 96. Hij vervulde deze post tot juni 1802. Op dat moment was hij al lid van 
het Wetgevend Lichaam. In 1803 nam hij weer een functie in Utrecht op zich. 
In het kader van de bestuurlijke reorganisatie werd hij in februari van dat jaar 

89 RAU, Van der Muelen, nr. 158, Dagregister aangehouden door mr J. C. van der Muelen, van 
de politieke gebeurtenissen te Utrecht en in het gewest Utrecht over de jaren 1786 tot en met 
1789, 3 dln. 

90 RAU, Van der Muelen, nr. 189, Brief van pardon van de Staten van Utrecht voor mr Pieter 
Jacob van der Muelen te IJsselstein, die zich, hoewel buiten de stad wonende, heeft doen verkie
zen tot vroedschap van Utrecht, waarbij hem de betaling eener boete van 3000 gulden werd op
gelegd (1791) 1 charter. 

91 Voor het gevecht bij Vreeswijk, waarbij G. C. Visscher omkwam, zie de bijdrage van W. J. 
Angenent in deze bundel. 

92 GAU, Stad, III, nr. 1. 
93 RAU, Staten, nr. 1056. 
94 L. de Gou beschouwt hem als een democraat. Dagboek van een patriot. Journaal van Willem 

Hendrik Teding van Berkhout L. de Gou, ed. ('s-Gravenhage, 1982) 239. Voor de indeling van 
politieke stromingen, zie o.a.: De Bruin, Burgers op het kussen, 22-26. 

95 Bij de 50e penning van 1796, een vermogensheffing van 2% werd zijn vader aangeslagen voor 
een vermogen van 225.000 gulden, GAU, Stad, III, nr. 274. G. A. Visscher had toen nog geen 
eigen huishouden gevormd. Hij trouwde op 7 april 1799 met Jacoba Maria Boogaert van Ablas-
serdam. 

96 NNBW, IX, K. 1213. 
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benoemd tot hoofdschout van de stad. Deze post bekleedde hij tot 22 juni 1808, 
toen hij werd aangesteld als hoofdofficier van Amsterdam. In deze stad, die 
sinds enkele maanden de koninklijke residentie was, klom hij al snel op tot pro
cureur des konings en substituut-fiscaal der middelen te lande. Deze functie 
vervulde hij tot de annexatie van het koninkrijk Holland door Frankrijk. Nog 
geen vijftig jaar oud trok hij zich daarna terug uit het openbare leven. 
De familie Visscher is een mooi voorbeeld van de sociale stijgingsmogelijkne
den die de periode rond 1800 bood. Oorspronkelijk uit Culemborg afkomstig 
maakten de Visschers in Indië fortuin. Via rechtenstudie, posities bij de be
lastingen en goede huwelijken werd de rijkdom in groeiende sociale status om
gezet. Met de benoeming van Gerard Anthony in de pretense raad bereikte de 
eerste Visscher de kussens van de raad. Zijn loopbaan na 1795 was daarvan een 
voortzetting. Zijn nageslacht vervulde belangrijke posten in het Utrechtse en 
integreerde volledig met het patriciaat 97. 
Jacob de Joncheere (1758-1840), de stiefbroer van Von Liebeherr, behoorde 
tot een koloniale familie die enkele decennia eerder in het Utrechtse patriciaat 
was gekomen. Hij kwam in mei 1795 in de Utrechtse raad en vertrok begin ok
tober 1796, omdat hij in het Provinciaal Bestuur was gekozen. Daar zat hij 
meer tussen geestverwanten, want als enige van de in het stadsbestuur terugge-

97 Nederland's Patriciaat XIII ('s-Gravenhage, 1923) 449-451; J. H. von Santen, 'Politiek leven 
in de stad Utrecht rond het midden van de negentiende eeuw (1840-1860)', Jaarboek Oud-
Utrecht 1985, 159-160, 164-165. 
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keerde oud-regenten was hij een radicaal. Van de vroegere leden van de preten-
se raad had ook mr J. C. Pronckert het radicale kamp gekozen, maar die had 
zijn verkiezing in april 1795 niet aanvaard. Hij besteedde zijn tijd blijkbaar lie
ver aan zijn steenfabriek en aan zijn vele bestuursfuncties in allerlei instellin
gen. De Joncheere had eveneens zijn twijfels gehad, maar uiteindelijk toch op 
7 mei 1795 zitting genomen 98. In de Raad der Gemeente behoorde hij tot de 
groep rond P. H. A. J. Strick van Linschoten, maar in de kwestie-Vreeswijk 
koos hij evenals zijn mederadicalen Linthorst en Van Weede partij voor de 
raadsmeerderheid. 
Na de staatsgreep van 22 januari 1798 kreeg De Joncheere als lid van de radica
le Sociëteit van Eén- en Ondeelbaarheid geen problemen met de zuiveringen en 
stapte eind februari over naar het Intermediair Administratief Bestuur van het 
voormalig gewest Utrecht " . Deze functie bekleedde hij tot 30 maart van het 
volgende jaar, toen de nieuwe departementale bestuursregeling van kracht 
werd en de intermediaire besturen van de voormalige gewesten verdwenen. De 
besturen van de nieuwe departementen (voor Utrecht was het departement van 
den Rhyn) namen de taken over. Bij de verkiezingen voor het Departementaal 
Bestuur van den Rhyn, die in december 1798 waren gehouden, had De Jonchee
re het moeten afleggen tegen Jacob van Manen Azn. I 0°. In december 1799 
kwam hij bij een tussentijdse vacature in het Vertegenwoordigend Lichaam 
voor het district Amersfoort. Dat district had bij verschillende landelijke en ge
westelijke verkiezingen al vaker radicalen afgevaardigd 101. De Joncheere hield 
daarbij zijn nevenfunctie als maarschalk van het Nederkwartier, die hij sinds 
1798 bekleedde, aan. Hij bleef dit tot 1802, toen de departementen opnieuw 
werden gereorganiseerd. 

Deze reorganisatie vond plaats in het kader van de doorvoering van de nieuwe 
grondwet. In de restauratieve constellatie, die deze grondwet met zich mee
bracht, paste De Joncheere zich moeiteloos aan. Evenals bijvoorbeeld Van 
Lidt de Jeude stemde hij in oktober 1801 voor het grondwetsontwerp 102. Hij 
bleef ook op landelijk niveau functioneren. Namens het departement Utrecht 
werd hij lid van het Wetgevend Lichaam. Als zodanig werd hij in augustus 1804 
herkozen. Bij de ingrijpende staatshervorming het volgend voorjaar kwam hij 
niet in de vergadering van Hun Hoog Mögenden, het restant van de volksverte
genwoordiging onder Schimmelpenninck. Lang bleef hij niet ambteloos. In 
september 1805 wezen de Utrechtse kiezers Jacob de Joncheere aan als lid van 
het Gemeente-Bestuur 103. Alle leden van dit bestuur kregen bij de bestuurlijke 
reorganisatie onder het Koninkrijk Holland 1808 een plaats in het college van 
Burgemeester en Wethouders of de Vroedschap. De Joncheere kwam in het 
laatstgenoemde orgaan, dat hoofdzakelijk een adviserende functie had. Met de 
invoering van het Franse systeem in juni 1811 kwam een einde aan de bestuur
lijke loopbaan van Jacob de Joncheere. 
Op 24 oktober 1796 nam mr J. P. de Ridder afscheid van de Raad der Gemeen-

98 GAU, Stad, III, nr. 1. 
" RAU, Staten, nr. 1197; GAU, Stad, III, nr. 10. 
'00 ARA, Wetgevende Colleges 1796-1801, nr. 449. 
101 De Bruin, Burgers op het kussen, 139. 
102 GAU, Stad, III, nr. 32. 
103 GAU, Stad, III, nr. 1. Voor het functioneren van dit kiesstelsel, zie: De Bruin, Burgers op het 

kussen, 156-162. 
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te. Hij was al sinds april 1795 lid van de Generaliteitsrekenkamer in Den Haag. 
De Nationale Vergadering, die voor de Rekenkamer de verantwoordelijkheid 
droeg, noopte hem zijn zetel in de Utrechtse gemeenteraad op te geven, omdat 
het reglement deze combinatie van functies niet toestond 104. Vanwege zijn 
werk in Den Haag was De Ridder slechts zelden bij de raadsvergaderingen aan
wezig geweest. In zijn afscheidsbrief bedankte hij 'voor de trouwen adsistentie 
en vriendelykheid my geduurende de wijnige sessien, welke ik om mijne post 
maar hebben können bywoonen' 105. Jan Pieter de Ridder (1741-1801) was 
geen sociale nieuwkomer. Zijn voorgeslacht was al in 1684 in de Utrechtse 
vroedschap gekomen; hij maakte sinds 1772 deel uit van dit college. Zijn zoon 
Dirk Jan kwam in februari 1803 voor korte tijd in het Utrechtse stadsbestuur. 
Een andere zoon werd in 1816 door koning Willem I in de adelstand verhe
ven 106. 

Na het vertrek van De Ridder waren er nog drie voormalige vroedschapsleden 
in de Raad der Gemeente over: A. Abeleven, mr P. Marret en A. H. Eyck. De 
beide eerstgenoemden waren van augustus 1786 tot september 1787 lid van de 
pretense raad geweest en in april 1795 tot lid van de Raad der Gemeente geko
zen. Mr Pieter Marret (1742-1826) was de zoon van een Amsterdamse arts en 
had door zijn huwelijk met een Goudse burgemeestersdochter banden met het 
patriciaat gekregen. Zijn rol in de Raad der Gemeente was even onopvallend 
als die in de pretense raad was geweest. Hij werd onder andere gecommitteerde 
tot de financiën, de postrijen en de jaarmarkt. Bij de verkiezingen van septem
ber 1797 werd hij herkozen 107. In politiek opzicht is hij tot de moderaten te 
rekenen. In maart 1798 werd hij dan ook weggezuiverd. Daarmee was zijn poli
tieke carrière afgelopen. Ook nadat het klimaat veranderd was keerde hij niet 
terug op het toneel. In 1805 werd hij hersteld als regent van het Ambachtskin
derhuis (deze positie was hem bij de zuiveringen van 1798 eveneens ontnomen), 
maar daar bleef het bij. 

Adriaan Abeleven (1752-1815) is een ander voorbeeld van sociale stijging. Zijn 
familie had fortuin gemaakt in de Oost en vervolgens via huwelijken connecties 
met het patriciaat gekregen. De pretense raad was voor de zelf ongetrouwde 
Abeleven de stap naar het bestuur. Tijdens de Bataafse revolutie kwam hij eerst 
in de Provisionele Municipaliteit en vervolgens in de Raad der Gemeente. Zijn 
rol daarin was veel prominenter dan die van Marret. Hij kwam onmiddellijk 
in het Comité van Algemeen Welzijn, het dagelijks bestuur van de stad. Daar
naast zat Abeleven in tal van commissies, vooral op financieel gebied. In juni 
1795 werd hij thesaurier. Deze baan leverde een aantrekkelij k salaris op : ƒ 1500 
per jaar 108. In september 1797 herkozen viel ook hem in maart 1798 afzetting 
als raadslid ten deel. Aangezien niemand van de nieuwe stadsbestuurders het 
thesaurierschap op zich wilde nemen, besloot men Abeleven in deze functie te 
handhaven 109. Dit was geheel tegen de regels en het Intermediair Administra
tief Bestuur van het voormalig gewest Utrecht dat verantwoordelijk was voor 

104 GAU, Stad, III, nr. 1. 
105 Idem. 

i 0 7 

6 Nederland's Adelsboek XIV ('s-Gravenhage, 1916) 359. 
17 GAU, Stad, III, nr. 1. 

108 GAU, Bibliotheek, nr. 3389, Reglement van bestuur van de stad Utrecht (1795) III 4 art 1 
109 GAU, Stad, III, nr. 1. 
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Adriaan Hendrik Eyck 
(1725-1802), afgebeeld in 
1795. Vroedschapslid sinds 
1756. In de jaren 1786-1787 
was hij eerste burgemeester 
van Utrecht. Teruggekeerd uit 
ballingschap werd hij in 1795 
maire. 
Foto naar een tekening van 
Cuylenburgh, (20e eeuw). 
GAU, I. A. Eyck A. H. (2). 

de zuiveringen, protesteerde dan ook krachtig n o . Het Utrechtse gemeente
bestuur hield echter voet bij stuk en Abeleven bleef tot februari 1803 de stede
lijke geldmiddelen behartigen. Ook daarna verdween hij niet volledig in de 
anonimiteit. In de jaren 1804 en 1805 wezen de Utrechtse stemgerechtigden 
hem verschillende malen tot kiezer aan i n . In juni 1808 benoemde de vroed
schap hem in de commissie van inkwartiering, opnieuw een positie met finan
ciële verantwoordelijkheid I12. 
Veruit de belangrijkste van de teruggekeerde pretense raden was Adriaan Hen
drik Eyck (1756-1802). De populaire oud-burgemeester uit de jaren 1786-1787 
kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 april 1795 het hoogste aantal 
stemmen, namelij k 1106 • '3 . Na de installatie van de Raad der Gemeente kozen 
zijn confraters hem dan ook tot maire. In die functie was hij voorzitter van de 
raad en van het Comité van Algemeen Welzijn. Zowel door zijn bevoegdheden 
als door zijn persoonlijk prestige was Eyck de eerste man in de Domstad. In 
de maanden die volgden was hij de exponent van de gematigde gemeenteraad 
tegenover de radicale volkssociëteit. Toen hij vanaf de zomer maandenlang 
door ziekte uit de roulatie was en de radicalen hun tactiek veranderden door 
onder leiding van P. H. A. J. Strick van Linschoten binnen het gemeente
bestuur te gaan werken, verloren de gematigden steeds meer terrein. 
Het herstel van Eyck en het vertrek van Strick van Linschoten naar het buiten
land maakte een tegenoffensief mogelijk. We hebben gezien hoe het stads-
110 RAU, Staten, nr. 1197. 
111 GAU, Stad, III, nr. 1. Voorde werking van de kiesstelsels uit deze periode, zie: De Bruin, Bur

gers op het kussen, 139-146, 156-162. 
112 GAU, Stad, III, nr. 608, Notulen van de vroedschap/Régistres des délibérations du Conseil 

Municipal (1808-1813) 3 din. 
113 GAU, Stad, III, nr. 31. 
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bestuur in het conflict met de Representanten 's Lands van Utrecht rond Vrees
wijk, de kwestie van de afgezette orangistische vroedschapsleden en de be
voegdheden van de gewapende burgermacht een matigingsbeleid doorzette. Op 
één punt moest de raadsmeerderheid ondanks actieve bemoeienissen van de 
maire een nederlaag incasseren. Aan het eind van de zomer van 1796 slaagden 
de radicalen in de wijken en de sociëteiten erin om tegen de zin van Eyck en 
zijn medestanders de regenten van het burgerweeshuis af te zetten. Deze Oran-
jegezinde bestuurders hadden namelijk geprobeerd de eveneens prinsgezinde 
binnenvader Pelletier de hand boven het hoofd te houden. Deze was in maart 
1796 beschuldigd van kindermishandeling. Zijn ergste misdaad was het bestraf
fen van vijftien jongelingen die zich in 1786 hadden aangesloten bij het patriot-
se vrijcorps. De jonge helden waren door Pelletier geslagen en als honden aan 
de ketting gelegd 114. De steun van de regenten voor de binnenvader leek aan
vankelijk effectief, ook al omdat de beschuldigingen onvoldoende konden 
worden bewezen. 

Een oproer van weesjongeren in mei liep door bemiddeling van Eyck, die super
intendent van het weeshuis was, nog goed af voor Pelletier en zijn beschermers, 
maar toen de wijkvergaderingen zich met de zaak gingen bemoeien werd de 
toestand penibel. Begin augustus diende de wijk Eikestam een voorstel in de 
binnenvader en de voormalige vroedschapsleden die in het regentencollege zit
ting hadden, te ontslaan. De Raad der Gemeente kwam nog met een vermoede
lijk door Eyck uitgewerkt compromisvoorstel de regenten te verzoeken de bin
nenvader ontslag aan te zeggen. De meerderheid in de grondvergaderingen ging 
echter nog verder dan het voorstel van Eikestam en wenste de binnenvader en 
alle regenten van het weeshuis weg te sturen. De regenten legden zich hier niet 
bij neer en dienden een klacht in bij het Provinciale Hof. Dit hoogste gerechts
college in het gewest stelde hen in het gelijk, maar in een grondvergadering van 
25 augustus bleven de stemgerechtigden bij het standpunt dat binnenvader en 
regenten weg moesten. Een zeer verdeelde Raad der Gemeente nam op 2 sep
tember een voorstel van de radicaal Van Weede over om de volkswil te volgen 
en het Provinciale Hof te negeren. 

Een poging van enkele gematigde raadsleden de zaak aan de stedelijke Raad 
van Rechtspleging over te laten mislukte 115. De grondvergaderingen droegen 
de Raad der Gemeente op het zelf te doen. Het stadsbestuur liet daarop de re
genten door deurwaarders ontslag aanzeggen. Een laatste poging van de wees
huisregenten om hun positie via het Hof te redden mislukte, omdat het provin
ciale rechtscollege ditmaal niet meer reageerde op het verzoek. Volgens de radi
cale sociëteit De Bataafsche Broederschap hadden de weeshuisregenten nog een 
andere bondgenoot gezocht in hun wanhopige strijd om het behoud van de kus
sens. In een rekest beschuldigde de club hen ervan steun gezocht te hebben bij 
de Franse commandant '1 6 . Gezien de houding van de Franse autoriteiten was 
dit geen onlogische veronderstelling. Eyck en de zijnen hadden tenslotte uitste
kend met hen samengewerkt in het buiten gevecht stellen van de schutterij. Het 
gemeentebestuur wilde echter op de aantijgingen niet ingaan en verwees de 

"" GAU, Stad, III, nr. 1; A. J. M. Kunst, Van Sint-Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burger
weeshuis 1485-1814 (Assen, 1956) 191-193. 

115 GAU, Stad, III, nr. 1. 
116 Idem. 
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zaak naar de Raad van Rechtspleging, die er verder geen werk van maakte. 
Hoewel hij op het punt van de weeshuisregenten had moeten toegeven, was 
Eyck er met behulp van de Fransen in geslaagd een gematigde koers door te 
zetten. Tot het najaar van 1797, toen de door radicalen beheerste wijkvergade
ringen in botsing kwamen met de Raad der Gemeente, kenmerkte de Utrechtse 
politiek zich door een grote mate van stabiliteit. Tijdens de conflicten van eind 
1797 was Eyck geen maire meer. Op 18 september 1797 nam hij afscheid als 
eerste burger '17 . Zijn leeftijd was voor hem reden dit ambt neer te leggen. Hij 
was bijna 72 en zijn gezondheid liet te wensen over. Het was voor Eyck een defi
nitief afscheid van de politiek. Tot 1802 vervulde hij nog de functie van maar
schalk van het Eemland, maar die post had slechts een juridische betekenis. 
Op 17 juli 1802 verleed Adriaan Hendrik Eyck in zijn huis aan de Zonstraat 
(nu Nobelstraat). Enkele dagen later werd hij begraven in de Pieterskerk. Voor 
de teraardebestelling betaalde de familie 300 gulden aan de momboirkamer ' '8. 
Dit enorme bedrag wijst op een prestigieuze begrafenis en dat terwijl de familie 
Eyck niet erg vermogend was. De Eycks waren echter, evenals zovelen uit de 
pretense raad, bezig met een klim op de maatschappelijke ladder, richting re-
gentenpatriciaat. De grootvader van A. H. Eyck was commandeur en equipa
gemeester in Batavia geweest en zijn vader was, teruggekeerd naar het vader
land, muntmeester van de Staten van Utrecht en vervolgens raadsheer in het 
Provinciaal Hof geworden n 9. Adriaan Hendrik zelf was in 1756 in de Utrecht
se vroedschap gekomen. In 1770 kocht hij de buitenplaats Eyckestein bij Maar
tensdijk. Zijn enige zoon mr Maurits Jacob Eyk vervulde na 1795 functies op 
provinciaal niveau en werd op 7 februari 1803 lid van het Utrechtse Gemeente-
Bestuur. Tussen 1808 en 1811 was hij wethouder van de stad om vervolgens tot 
zijn dood in 1853 burgemeester van Maartensdijk te zijn. Via huwelijken met 
Constantia Jacoba Clifford en Francina Johanna Burman raakte hij verzwa-
gerd met het gevestigde patriciaat. Na aankoop van de heerlijkheid Zuylichem 
noemde hij zich mr M. J. Eyck van Zuylichem, daarmee zijn status accentue
rend. 

Op het moment dat Eyck jr. als wethouder aantrad, keerde nog een voormalig 
lid van de pretense raad in het Utrechtse Stadhuis terug: mr W. van Dam van 
Isselt legde de eed af als lid van de vroedschap '2 °. In tegenstelling tot de meeste 
patriotse regenten behoorde Willem van Dam van Isselt (1757-1832) tot een 
oude familie. Zijn voorgeslacht maakte in de vijftiende eeuw al deel uit van de 
Amersfoortse magistraat en tussen 1652 en 1713 bekleedden twee generaties 
Van Dam hoge posten bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Amster
dam 121. In 1729 kwam de grootvader van Willem van Dam van Isselt in de 
Utrechtse vroedschap en in 1754 zijn vader. Die overleed in 1783 en een jaar 
later stelde de raad hemzelf als lid aan, waarmee hij terecht kwam in de oplaai
ende politieke strijd. Nu was de familie bepaald niet Oranjegezind (grootvader 
was in 1749 door Willem IV als lid van de vroedschap afgezet) en Willem van 
Dam van Isselt koos dan ook de zijde van Eyck en zijn medestanders. Hij was 

117 Idem. 
118 GAU, Doop-, trouw- en begraafboeken. 
119 Nederland's Patriciaat XXIII ('s-Gravenhage, 1937) 82. 
120 GAU, Stad, III, nrs. 591 en 608. 
121 Nederland's Patriciaat LXVI ('s-Gravenhage, 1982) 101-13. 
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echter een buitengewoon gematigd man die pas na lange aarzeling overstapte 
naar de pretense raad. Tijdens zijn verbanning uit Utrecht verbleef hij niet in 
Frankrijk maar in Staats-Brabant. Te Breda woonde hij bij zijn schoonfamilie 
in 122. Daar bleef hij ook na 1795. Aan de Bataafse revolutie nam hij niet actief 
deel. 
Pas in 1805 nam Van Dam van Isselt weer een post in het openbaar bestuur op 
zich. Inmiddels teruggekeerd naar zijn geboortestad werd hij op 26 juli 1805 
benoemd tot lid van het Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht 123. Na
mens dit bestuur zat hij het jaar daarop in de commissie die aanwezig was bij 
de inhuldiging van Lodewijk Napoleon als koning van Holland. In april 1807 
kwam aan het departementale bestuurslidmaatschap van Van Dam een eind 
door de reorganisatie van deze bestuurslaag. Lang bleef hij niet ambteloos. 
Aan het begin van het volgende jaar deed hij zijn intrede als lid van de Utrecht
se vroedschap en werd hij plaatsvervangend wethouder. Bij de bestuurswisse
ling van juni 1811 behield Van Dam zijn zetel l2i. Als lid van de Raad der Mu-
nicipaliteit speelde hij geen opvallende rol. Hij was niet uitgesproken pro-
Frans, maar aan de andere kant liep hij ook niet vooraan in het verzet tegen 
Bosch van Drakestein. In november 1813 behoorde hij tot degenen die aanble
ven. Als enige van de pretense raden maakte hij zowel tijdens als na de Franse 
tijd deel uit van het Utrechtse stadsbestuur. Tot 1824 was hij lid van de gemeen
teraad. Acht jaar later stierf hij. 

Behalve J. de Joncheere, A. J. Strick van Linschoten en G. A. Visscher zijn 
nog twee voormalige pretense raden lid geweest van vertegenwoordigende or
ganen op landelijk niveau: mr J. van Haeften en mr H. J. van Hengst. Van 
Haeften, een van de zeven oude regenten die in 1786 overstapten naar de pre
tense raad, was van 1798 tot 1801 lid van het Vertegenwoordigend Lichaam. 
Hij speelde daarin geen prominente rol. Hendrik Jacob van Hengst 
(1742-1817), een oom van G. A. Visscher, heeft zich in de Bataafs-Franse pe
riode veel meer geprofileerd. In april 1795 werd hij zowel in de Raad der Ge
meente als in de Raad der Rechtspleging gekozen. Hij bedankte echter voor bei
de organen. Op 15 februari 1796 werd hij bij de herstemming in het district 
Utrecht I gekozen als tweede plaatsvervanger 125. Doordat de eerste plaatsver
vanger bij de benoeming van Strick van Linschoten in de grondwetscommissie 
de opengevallen plaats niet wilde innemen, kwam Van Hengst in de Nationale 
Vergadering. Daar bleef hij tot november 1796. In oktober van het volgende 
jaar werd hij lid van het Utrechtse Provinciaal Bestuur. Na de staatsgreep van 
22 januari 1798 stelde hij samen met drie anderen zijn zetel ter beschikking 126. 
Tijdens de radicale fase van de revolutie en ook daarna nog onthield hij zich 
van politieke activiteiten. Hij maakte pas zijn rentree in juni 1802 toen hij toe
trad tot het Departementaal Bestuur van Utrecht, waar hij tot gedeputeerde 
werd gekozen 127. Onder Schimmelpenninck werd hij benoemd tot lid van Hun 
122 J. J. Hooft van Huijsduijnen, Geschiedenis van het geslacht Van Dam van Isselt (z.p., 1965) 

181. 
123 RAU, Staten, nr. 1306, Lappen der notulen van het Departementaal bestuur (1805-1807) 22 
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Hoog Mogenden en het jaar daarop stelde Lodewijk Napoleon hem in het Wet
gevend Lichaam aan. Bij de invoering van de Franse wetgeving op 1 januari 
1811 werden de bestaande bestuursorganen opgeheven. Van Hengst kreeg in 
mei van dat jaar het lidmaatschap van de Conseil Général du Departement du 
Zuiderzee opgedragen, maar hij bedankte 'om zyne 70 Jarigen ouderdom, en 
een attaque van beroerte hem overgekomen, waar door Hij aan de regterzijde 
verlamd was' 128. De laatste zes jaar van zijn leven was hij ambteloos burger. 

Slotbeschouwing 

Gedurende de Bataafs-Franse periode (1795-1813) heeft een belangrijk deel van 
het patriotse kader uit het Utrecht van de jaren tachtig een rol gespeeld in het 
bestel. Verreweg de meeste nog in leven zijnde leden van de geconstitueerden, 
de gecommitteerden en de pretense raad zijn op de een of andere wijze betrok
ken geweest bij de experimenten op politiek gebied die voortvloeiden uit de be
ginselen van de Bataafse revolutie. Veelal ging het slechts om een optreden als 
kiezer in een van de getrapte kiesstelsels of een lidmaatschap van een van de 
revolutionaire comité's. Anderen vervulden belangrijker functies, in het stads
bestuur, op gewestelijk en nationaal vlak of in de zich uitbreidende bureaucra
tie. Bij een vergelijking met de patriottentijd valt het op dat sommigen na 1795 
in wezen dezelfde rol vervullen, terwijl ook een volledig contrast voorkomt. Zo 
is Adriaan Hendrik Eyck, de eerste burgemeester uit de jaren 1786-1787, vanaf 
mei 1795 de wat vaderlijke maire van de stad Utrecht, Otto Derk Gordon, de 
commandant van het vrijkorps Pro Patria et Libertate, wordt bevelhebber van 
de gewapende burgermacht en Jan van Lidt de Jeude, de rechterhand van 
Quint Ondaatje, probeert tijdens de Bataafse revolutie zelf de grote volksleider 
te worden. Ondaatje daarentegen doorloopt vanaf het voorjaar van 1795 een 
carrière als topambtenaar. 

Over het algemeen is er een betrekkelijk grote mate van continuïteit. De in de 
patriottentijd (of zelfs daarvoor al) begonnen politieke carrières worden in de 
periode 1795-1813 vaak doorgetrokken. Daarbij is het opvallend dat juist dege
nen met maatschappelijk gezien een gunstige startpositie het meest profiteren 
van de Bataafse revolutie, zeker als het gaat om blijvender posities. Vooral pa
triotten uit de onderkant van het patriciaat weten na 1795 interessante functies 
te bemachtigen. Het gaat daarbij om families die na enkele generaties sociale 
stijging via huwelijken banden hebben gekregen met het zittende patriciaat, 
maar daarbinnen nog geen vaste positie hebben verworven. De kussens van de 
raad zijn voor telgen van deze families meestal nog niet weggelegd. De doorbre
king van dit monopolie in het langdurige revolutietijdvak 1780-1813 geeft hen 
de kans door te dringen tot bestuurlijke posten op stedelijk, gewestelijk en lan
delijk niveau. Veelal leidt dit tot nesteling in de bestuurlijke elite van na 1813. 
De sociale stijging die voorafgaat aan het leggen van de connecties met het pa
triciaat verloopt over het algemeen via handel en ambten. Opvallend is de rol 
die een VOC-loopbaan speelt bij leidende patriotten en hun voorouders. De in 
de Oost verdiende gelden worden terug in het vaderland omgezet in sociale sta-

128 GAU, Van Hengst, nr. 193, Aantekeningen betreffende ambachtelijke loopbaan van Hendrik 
Jacob van Hengst van 1786-1812 (z.j.) 1 omslag. 
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tus, waarna via huwelijken de brug naar het patriciaat kan worden geslagen. 
Ook bij niet-patricische patriotten spelen sociale stijgingsmechanismen een rol 
van betekenis. Voor burgers met een ondernemersachtergrond bood de revolu
tieperiode mogelijkheden bij de overheid. Bij werkelijk interessante functies 
vormden een voorafgaande sociale stijging of uitzonderlijke capaciteiten zoals 
bij Van Manen een randvoorwaarde. Patriotten met een kleine onderneming 
konden hoogstens de eerste jaren van de Bataafse revolutie meedoen en ver
dwenen daarna weer in de anonimiteit. In grote lijnen komen deze conclusies 
over de hernieuwde rol van vooraanstaande patriotten na 1795 overeen met die 
uit mijn onderzoek naar de leden van het Utrechtse stadsbestuur in de Bataafs-
Franse tijd. Ook voor deze groep, die gedeeltelijk overlapt met die uit dit arti
kel, geldt dat personen uit de onderkant van het patriciaat en in mindere mate 
uit de gezeten burgerij de meeste voordeel wisten te behalen uit de mogelijkhe
den die de periode 1795-1813 bood. 
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