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De naam Pieter 't Hoen zegt de meeste Nederlanders anno 1987 niets. Bij som
mige ouderen zal hij echter herinneringen oproepen aan de oorlogsjaren 
'40-'45. Hij werd namelijk door F. J. Goedhart, één der oprichters van Het Pa
rool, als pseudoniem gebruikt voor het illegale blad Nieuwsbrieven van Pieter 
't Hoen. Daarmee verschool de journalist Goedhart zich achter de naam van 
een Utrechtse collega uit de patriottentijd die in de jaren 1781 -1787 De Post van 
den Neder-Rhijn redigeerde, het meest gezaghebbende politieke opinieblad van 
die dagen, 't Hoen was een van de eerste politieke journalisten in Nederland 
en in de jaren '80 van de achttiende eeuw bovendien de meest succesvolle. 
Weinigen van hen, die te Utrecht boekhandel Lorjé op de hoek van de Neude 
en de Lange Jansstraat binnenstappen, zullen vermoeden dat zij de plek betre
den waar in 1744 deze even invloedrijke als opmerkelijke schrijver geboren 
werd1. Die plek zelf roept geen herinneringen aan het midden der achttiende 
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eeuw meer op, want het moderne winkelpand van Lorjé heeft weinig gemeen 
met het statige patriciërshuis dat de hoek destijds sierde. Evenals de eigenaar 
van het huidige perceel was de bewoner van het achttiende-eeuwse herenhuis 
een handelaar. Verscheidene bronnen duiden Pieter 't Hoen althans aan als de 
zoon van een kaaskoper2. Zijn vader Reinier 't Hoen gebruikte ter uitoefening 
van zijn nering waarschijnlijk niet het huis aan de Neude, maar een ander 
pand, voorzien van een kelder die als koele opslagplaats voor de kazen kon die
nen. Dit tweede huis, door Reinier gekocht in 1739, was gelegen aan de 'zuidzij
de van de Voorstraat, bij de Neude', en was dus hoogstens een honderdtal me
ters van Reiniers woonhuis verwijderd. Reinier heeft zijn onroerend goed 
gestadig uitgebreid, onder meer door aankopen in 1761, 1762 en 1763. Bij zijn 
dood in februari 1777 liet hij zijn gezin, buiten de reeds genoemde percelen, 
nog een aantal andere huizen na: het huis De Parel in de Muntstraat, een wo
ning aan de Korte Lauwerstraat, vijf 'cameren' in de Molensteeg, één in de St. 
Annastraat of Vuijlesteeg en twee in het Blinde Hartsteegje3. Onze kaashande
laar was dus niet onbemiddeld. Had hij deze welstand te danken aan de bloei 
van zijn negotie, of misschien aan een aanzienlijke erfenis? Het onderzoek naar 
de herkomst van Reiniers rijkdom wordt bemoeilijkt door het feit dat hij een 
weeskind was, en de naspeuringen naar zijn afkomst zijn tot dusver zonder re
sultaat gebleven. Het verleden van Pieters vader krijgt voor ons pas gestalte in 
1728. Op 10 augustus van dat jaar werd in de Catharijnekerk zijn huwelijk met 
Johanna Masman ingezegend. Beide echtelieden waren lidmaat van de Gere
formeerde kerk4. 

Het huwelijk van Reinier en Johanna was voor de toenmalige begrippen niet 
zeer kinderrijk. Hun eersteling was een dochter, Johanna, gedoopt in de Jaco-
bikerk op 10 januari 1732. Pieter was hun tweede en laatste boreling. Hij werd 
gedoopt in de Catharijnekerk op 18 oktober 17445. Men kan zich voorstellen 
dat de beide ouders hun jongste spruit, die pas twaalf jaren na het eerste kind 
geboren werd, met vreugde ontvingen. Als zoon uit een gegoed burgergezin, 
wonend aan een der voornaamste pleinen van de stad, moest Pieter een opvoe
ding krijgen die niets te wensen over zou laten. In het Utrecht van die dagen 
betekende dat onvermijdelijk dat de jongen, zodra hij een jaar of tien was, naar 
de Hiëronymusschool werd gezonden. Deze Latijnse school, de rechtstreekse 
voorganger van het huidige Stedelijke Gymnasium, had onder de voortreffelij
ke leiding van rector Johan Frederik Reitz tussen 1728 en 1748 een bloeiperiode 
doorgemaakt. Van ver buiten de Domstad trok de school leerlingen, die er wer
den voorbereid op het universitaire onderwijs. Het Latijn was de basis van alle 
lessen op de Hiëronymusschool. Docenten en leerlingen mochten tijdens de les 
2 Koninklijke Bibliotheek (KB) 185 O 21: Lanterne Magique of Toverlantern, O soo mooi! Fraai 

Curieus! Vertoonende zeer duidelyk de Wonderlyke Zaaken, die in deezen Wonderlyken Tyd 
voorvallen. Eerste vertoning. Een stukje onontbeerlyk voor de leezers van het geachte weekblad 
De Post van den Nederrhyn, september 1782, 9; 'Aan zijne Stichtsche Majesteit Pieter 't Hoen, 
verleider en verdrukker van Neerlands Volk, mitsgaders Schrijver van den Nederrhijnschen 
Post', De Nassausche en Pruissische Couriers in Compagnie (NPCC), 57 (augustus 1786) 473; 
GAU, Bibliotheek, nr. 1081, deel XIX, nr. 60: De Wonderlyke Lotgevallen en zeldzaame Le-
venswyze van Neerlands Orakeltolk P. 'T Hoen. .., 9, 11. Uit gegevens op p. 9 valt op te maken 
dat dit boekje in 1785 moet zijn uitgegeven. 

3 GAU, klapper nieuwe eigenaars nr. 257 (1720-1744); klapper nieuwe eigenaars nr. 277 
(1745-1769); klapper oude eigenaars nr. 342 (1770-1794), zie onder Masman. 

4 GAU, Huwelijksboeken der Nederlands Hervormde Gemeente 102 (1721-1731) 350. 
5 GAU, Doopboeken, 13 (1743-1750) 90; doopboeken 11 (1729-1736) 175. 
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uitsluitend in het Latijn met elkaar converseren, behalve wanneer dit door de 
moeilijkheidsgraad van het behandelde probleem niet meer kon. Alleen voor 
de vijfde en laagste klas gold deze regel niet. Het grootste gedeelte van het 
lesprogramma bestond uit het aanleren van de klassieke talen en uit het lezen, 
vertalen en voordragen uit de werken der grote Romeinse en Griekse auteurs. 
Het godsdienstonderwijs vormde een voornaam punt in dat programma, maar 
werd eveneens geheel in het Latijn gegeven6. Op 22 januari 1755 werd de tienja
rige Pieter ingeschreven als leerling van de Hiëronymusschool en ging hij beho
ren tot de weinige bevoorrechte Utrechtse jongens die met de klassieke letteren 
kennis mochten maken. Het is trouwens maar de vraag of de kleine Pieter dat 
ook zelf als een voorrecht beschouwde. Een uitblinker was hij in geen geval, 
want nergens wordt zijn naam genoemd bij de leerlingen die bij de jaarlijkse 
examens een prijs kregen uitgereikt voor bijzonder goede prestaties. Misschien 
was hij wel eens jaloers op zijn briljante medeleerling Rijklof Michael van 
Goens die op 20 januari 1757 was ingeschreven en dus twee klassen lager zat, 
maar voor wie de Latijnse school het begin was van een bliksemcarrière die hem 
binnen tien jaar een professoraat zou opleveren. 

Het is althans heel wel mogelijk, dat Pieter de latere hoogleraar die een felle 
politieke tegenstander van hem zou worden, voor het eerst heeft leren kennen 
tussen de schoolbanken. Datzelfde geldt voor Hiëronymus van Alphen, wiens 
kindergedichten 't Hoen later zou navolgen, en voor zijn toekomstige patriotse 
geestverwant Ysbrand de Koek, die respectievelijk op 20 augustus 1756 en op 
6 september 1757 als leerlingen werden ingeschreven7. 
Volgens anonieme, antipatriotse pamflettisten die 't Hoen vijandig gezind wa
ren, hadden Reinier en Johanna hun zoon voor het ambt van predikant voor
bestemd, maar miste Pieter voor deze gewichtige functie het juiste karakter. De 
libelschrijvers weten ons te melden dat de jongen 'vol schelmstukken' zat. In 
plaats van zich te bekwamen in de Latijnse taal zou hij het geld waarvan zijn 
vader hem rijkelijk voorzag, met vrienden en lichtekooien verbrast hebben. 
Toen Reinier zijn zoon eens het geld voor diens slemppartijen weigerde, zou 
Pieter hem met een mes of een pistool hebben bedreigd. Ten einde raad zouden 
Johanna en Reinier hun zoon hebben laten opsluiten, om erger te voorkomen8. 
Ofschoon de verhalen in desbetreffende schimpblaadjes ongetwijfeld flink zijn 
aangedikt, bevatten ze onmiskenbaar een kern van waarheid, want op 29 de
cember 1761 werd Pieter op verzoek van zijn ouders veroordeeld tot één jaar 
opsluiting in het verbeterhuis De Vurige Kolom9. Deze strafinrichting, gelegen 
in de Lange Nieuwstraat, was bedoeld voor het tijdelijk opbergen van lieden 
die zich asociaal of onaangepast gedroegen. Zoals uit Pieters geval reeds blijkt, 
kon men 'in het verbeterhuis geplakt' worden op verzoek van ouders, familiele
den of andere relaties, die door het gedrag van de persoon in kwestie geschaad 
werden. Aan het einde van de strafperiode bepaalden de heren van het gerecht, 
veelal in overleg met de relaties van de gedetineerde, of deze voldoende gelou
terd was om te worden vrijgelaten. Over de wijze waarop Pieter 't Hoen op 
6 A. Ekker, De Hiëronymusschool te Utrecht (Utrecht, 1863) 31-39, 68, 71-73. 
7 GAU, Hiëronymusschool nr. 29: Lotgevallen van de school, geschreven door de rector, deel 

2 (1643-1799), met naamlijsten van alle leerlingen (1720-1832). 
s Lanterne Magique, 9; 'Vertaaling uit Ie Courier du Bas Rhijn', NPCC, 83 (augustus 1786) 678; 

Wonderlyke Lotgevallen, 12-16. 
9 GAU, Gerecht, nr. 2236: Crimineele Sententién, 549. 
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Een houten bord, aangetroffen in het verbeterhuis De Vurige Kolom. 
GAU, T.A. Lange Nieuwestraat nr. 119, 1931. 

vrije voeten kwam, verspreidden de libelschrijvers echter een zonderling ver
haal. 
Pieter zou in De Vurige Kolom iemand ontmoet hebben wiens zuster te Leiden 
in het huwelijk zou treden, en die op belofte van beterschap vervroegde vrijla
ting zou krijgen om naar deze trouwpartij te gaan. Men miste evenwel nog een 
tafelheer voor de zuster van de bruidegom en de medegevangene vroeg Pieter 
of hij die rol wilde vervullen. Pieter zou maar al te graag hebben toegestemd 
en beterschap hebben beloofd, in ruil voor het uitstapje naar Leiden. Te Leiden 
zou hij het meisje in kwestie, Annemietje, niet alleen op het feest begeleid heb
ben maar ook in de daaropvolgende nacht, met als gevolg dat zij zwanger werd 
en dat een gedwongen huwelijk voor de jonge Utrechtse losbol onontkoombaar 
was10. Ook dit verhaal is tot op zekere hoogte juist. Op 30 november 1762, een 
maand voordat zijn straftijd erop zat, liet men Pieter vervroegd vrij. Als rede
nen hiervoor worden genoemd een rapport over onze belhamel, opgesteld door 
de raadsleden Veldhuijzen, Vos en Verbeek, en 'beloften door den geconfineer-
den gedaan' ' ' . Over de inhoud van het rapport is niets bekend, over de beloften 
evenmin. Het heeft er intussen alle schijn van dat het verblijf in De Vurige Ko
lom waarlijk tot een verbetering van Pieters gedrag heeft geleid. Sedert zijn 
opsluiting is hij althans nooit meer wegens wangedrag in aanraking met de 
justitie gekomen. Evenals zijn opsluiting en zijn vervroegd ontslag uit gevan
genschap is ook zijn relatie met de Leidse Annemietje een historisch feit. Nog 
geen vijf maanden nadat hij het verbeterhuis had verlaten, op 17 april 1763, 
trad Pieter in het huwelijk met Johanna Maria Nihot, een meisje uit een Leids 
middenstandsgezin. De Pieterskerk in Leiden was de plaats waar de huwe
lijksplechtigheid voltrokken werd. Hun eerste kind werd pas op 8 mei 1764 in 
de Utrechtse Catharijnekerk gedoopt, zodat het verhaal over de voorechtelijke 
zwangerschap niet juist hoeft te zijn12. 

Het is niet bekend over welke middelen van bestaan Pieter en Annemietje tij
dens de eerste veertien jaren van hun huwelijk beschikten. Een libelschrijver 
beweert dat Pieter geen vaste baan had en dat hij beurtelings in Utrecht en in 
Leiden werk poogde te vinden. Het jonge gezin zou de eerste jaren in bittere 
armoede hebben doorgebracht, 't Hoen heeft met vrouw en kinderen minstens 
tot in juli 1772 ingewoond bij zijn ouders aan de Neude, en wellicht nog tot 
in 177713. Dit duidt erop dat hij inderdaad niet genoeg inkomsten had om zich 
zelfstandig te vestigen. Het kan zijn dat hij werkzaam was in de kaashandel van 
zijn vader, een veronderstelling die ondersteund wordt door het feit dat hij in 

10 Wonderlyke Lotgevallen, 16-18. 
11 GAU, Gerecht, nr. 2236, 643. 
12 J. A. Schasz, Reize door het Aapenland, P. J. Buijnsters, ed. (Zutphen, 1972)23. GAU, Doop

boeken 15 (1757-1769) 152a. 
13 GAU, Doopboeken 16 (1769-1783) 58. 
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maart 1777, ruim een maand na de dood van Reinier, een vaste betrekking aan
vaardde. Onder deze financieel weinig rooskleurige omstandigheden vormden 
de zes kinderen die in deze jaren geboren werden een aanzienlijke belasting. In 
totaal zouden uit Pieters huwelijk acht kinderen geboren worden. Toen de 
eerstgeborene die naar zijn grootvader Reiniertje genoemd was, in 1774 tien 
jaar werd, zond Pieter hem naar de Hiëronymusschool, wellicht met spijt te
rugblikkend op zijn eigen schooljaren en op het weinig verheffende einde daar
van, 't Hoen zag zich echter genoodzaakt zijn zoon onder te brengen in het Col
legium Willebrordi, ook wel Domus Pauperum geheten, een internaat waar een 
klein aantal scholieren van armlastige ouders nagenoeg gratis kost en inwo
ning, begeleiding en een groot deel van de studieboeken kreeg14. 
Op dat moment kon 't Hoen nog niet vermoeden dat ditzelfde Collegium Wille
brordi drie jaren later zijn redding uit de financiële nood zou worden. Na de 
dood van zijn vader begin februari 1777 was hij genoodzaakt een baan te zoe
ken en hij solliciteerde met goed gevolg naar de functie van 'Subregens en Rent
meester' op het Collegium. Op vrijdag 28 maart 1777 werd Pieter benoemd tot 
opvolger van de overleden rentmeester Egbert Cotius, en daarmee aanvaardde 
hij een veelzijdig beroep. Op de eerste plaats moest hij de administratie van het 
internaat voeren. Daartoe behoorde ook de zorg voor het verlengen van de 
huurcontracten en voor het betalen van de pachtsommen der landerijen, waar
uit de fundatie haar inkomsten trok. Soms moest hij als gevolmachtigde optre
den bij de verkiezing van heemraden en op vergaderingen van de polderdistric
ten waar het Collegium grondstukken bezat. Binnen de muren van het tehuis 
zelf moest hij toezicht houden op de leerlingen. Dit hield niet alleen in dat hij 
erop moest letten of de pupillen wel netjes verzorgd naar school gingen en 's 
zondags eerbiedig de kerkdienst bijwoonden. Iedere dag moest hij de scholie
ren hun lessen overhoren en op zondag ook de preek! Ook voor eventuele aan
kopen of reparaties aan het internaat droeg Pieter zorg. Vanwege zijn vele ta
ken in het tehuis, die reeds om 7 uur 's morgens begonnen met het inspecteren 
van de leerlingen bij ontbijt en ochtendgebed, was de subregens verplicht om 
ook zelf op het internaat te wonen. Derhalve verhuisde 't Hoen met zijn gezin 
naar de oostelijke hoek van de Brigittenstraat en de Nieuwe Kamp, waar het 
Collegium al sinds de tweede helft der zestiende eeuw gevestigd was. Het hele 
gezin werd bij vaders nieuwe werkkring betrokken, en niet slechts door de ge
dwongen verhuizing. Annemietje kreeg de zorg over het porselein.-linnengoed 
en tafelzilver in het tehuis, en haar zoons die oud genoeg waren voor de Latijn
se school werden ingelijfd bij de overige scholieren: de tweede zoon Denijs in 
augustus 1779 en de derde, Casper, in november 178315. Pieter was dubbel en 
dwars tevreden met zijn baan, zowel wat inkomsten als wat vrije tijd betrof. 
Het rentmeesterschap, zo schreef hij in 1777 aan een vriend, 'is een aanzienlijke 
bediening, en ik heb nu gelegenheid om mijn genie voor de letteren den teugel 
te vieren'16. 

De vriend tot wie 't Hoen deze woorden richtte, was Johannes Le Francq van 

14 GAU, Collegium Willebrordi, nr. 515: Resolutieboek, 26 augustus 1774. 
15 Idem, 7 februari 1750, 28 maart 1777, 13 april 1778, 6 augustus 1779, 7 januari, 22 oktober 

en 26 november 1782, 25 november 1783. 
16 Gemeentearchief Leiden (GAL), collectie Le Francq van Berkhey, nr. 60d. 
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Berkhey uit Leiden, lector in de natuurlijke historie aan de universiteit aldaar, 
die in zijn tijd vooral bekendheid genoot als dichter. Zoals zeer vele burgers 
uit de achttiende eeuw voelde ook Pieter 't Hoen zich geroepen tot het beoefe
nen van de dichtkunst. Aanvankelijk ontbrak het hem echter aan connecties 
in het volop florerende wereldje van dichters en dichtgenootschappen en dat 
was wellicht de reden waarom hij op 13 oktober 1774 een lofdicht wijdde aan 
de alom bekende Leidse poëet: de Digtkrans voor den Zeer Geleerden Heer Jo
annes Le Francq van Berkhey'1. 't Hoen had de Digtkrans weliswaar het on
baatzuchtig motto 'Artis amore' (uit liefde voor de kunst) meegegeven, maar 
het stuk was zodanig doorspekt met vleierij dat het Le Francq wel moest opval
len, en waarschijnlijk was dat precies wat onze Utrechtse dilettant beoogde. Le 
Francq die zich in de patriottentijd vol overtuiging onder de Oranjeaanhang 
zou scharen, herinnerde zich nog in 1801 hoe hij eertijds door 'Princen haters' 
als 't Hoen in lofdichten 'over 't paard getilt' werd. In 1774 was zijn aversie 
tegen dat soort gedichten echter aanmerkelijk minder: Le Francq stond toe, dat 
het stukje gepubliceerd werd in een dichtbundel die voor het overige was sa
mengesteld uit gedichten door hemzelf voorgedragen te Leiden op 4 oktober. 
De bundel, getiteld Het Verheerlykt Leyden, werd voorgedragen en uitgegeven 
ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van het Leids ontzet. Pieter refereerde 
in zijn lierzang nog speciaal aan deze voordracht. Misschien was hij persoonlijk 
aanwezig temidden van de menigte die in de Leidse Gasthuiskerk ademloos de 
pathetische bewoordingen en dramatische gebaren volgde waarmee Berkhey de 
bewogen lotgevallen van zijn stad ten tonele voerde18. 

Pieters kennismaking met Le Francq resulteerde in een vriendschap die stand
hield totdat de Leidse lector en de Utrechtse rentmeester door de politieke me
ningsverschillen in de patriottentijd uit elkaar gedreven werden. In de jaren 
1775-1779 onderhielden de twee een regelmatige correspondentie. Ook daarna 
ging 't Hoen vaak op bezoek bij Le Francq die voor hem zoveel als een mentor 
was geworden19. Te Utrecht verzamelde 't Hoen spoedig enige andere beoefe
naars der dichtkunst om zich heen, en in de eerste helft van 1775 organiseerde 
dit clubje zich tot een dichtgenootschap onder de zinspreuk 'De digtkunst 
bloeit, Daar d' yver groeit'. De oprichting geschiedde op basis van raadgevin
gen van Le Francq van Berkhey20. IJver was bij Pieter en de zijnen in ruime 
mate aanwezig, want het genootschapje publiceerde zowel in 1777, 1779 als 
1782 een bundel Mengeldichten. De zinspreuk was intussen gewijzigd in 'Vol
maakter door den Tijd' en deze spreuk sierde de drie bundels. De eerste bevatte 
zeven gedichten van 't Hoen, de tweede drie. In de laatste bundel treffen we 

17 P. 't Hoen, 'Digtkrans voor den zeergeleerden Heer Joannes Le Francq van Berkhey', Het ver
heerlijkt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk Ontzet, in den Jaare 
CI.I.LXXIHI, in Dichtmaat uitgesprooken, in de Gasthuis kerk dier Stad, op een vierden van 
Wijnmaand MDCCLXXIV, door Joannes Le Francq van Berkhey, Gebooren Burger van Ley
den (Leiden, 1774) 23-25. 

18 Ibidem; Biografisch Woordenboek der Nederlanden (21 dln.; Haarlem, 1852-1878), VI, 198; 
J. Zwagemakers, Bibliografie der geschriften van en over Pieter 't Hoen (Nijmegen, 1980; niet 
uitgegeven), 34-35. 

19 J. Le Francq van Berkhey, De A dvokaat en Boezemvriend van Js. Le Francq van Berkhey ver
dedigende de Zeetriumph der Bataafsche Vryheid en de Eere van Willem de Vyfde Prince van 
Oranje en Nassau Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden &c. &c. &c. (Leiden, 1783) 18, 
29; GAL, collectie Le Francq van Berkhey, nr. 60 d: brief van P. 't Hoen, Utrecht, 27 augustus 
1775. 

20 GAL, collectie Le Francq van Berkhey, nr. 60f: brief van P. 't Hoen, Utrecht, 1 juni 1775. 
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geen werk van Pieter meer aan, mogelijk omdat hij in 1782 zijn handen vol had 
aan De Post van den Neder-Rhijn, zijn grote werk als patriots journalist21. 
Zijn bezigheden als dichter in de jaren 1774-1779 zijn achteraf beschouwd een 
voorname leerschool geweest voor zijn journalistiek werk in de periode daarna. 
In de zeventiger jaren kon Pieter zich voor het eerst bekwamen op het literaire 
vlak, door zelf te publiceren en door het werk van anderen in het genootschap 
te lezen en te bespreken. Reeds in 1775 maakte hij zijn debuut als toneelschrij
ver met Het Boeren Gezelschap of de Gehekelde Hekelaars, een stuk waarmee 
hij Het Verheerlykt Leyden verdedigde tegen enkele critici22. Hij oogstte veel 
succes met zijn bundel kindergedichten, verdeeld in zes 'stukjes' die in 1778 en 
1779 afzonderlijk het licht zagen. Deze Nieuwe proeve van klijne gedichten 
voor kinderen, bestaande uit 126 versjes, was geschreven in navolging van de 
Proeve van kleine gedichten voor kinderen van Hiëronymus van Alphen. Som
mige stukjes zijn zelfs bijna letterlijk van deze dichter overgenomen. Dat laat
ste ontging ook de tijdgenoot niet, want een gedicht van 't Hoen en één van 
Van Alphen staan naast elkaar afgedrukt in dezelfde recensie waarin het werk 
van beide dichters tegelijk besproken wordt. Het imiteren van bekende auteurs 
werd destijds lang niet zo negatief beoordeeld als heden ten dage, en de recen
senten vonden de pennevruchten van beide poëten 'zeer wel geschikt, om der 
vroege jeugd dienst te doen'23. Het eerste van Pieters stukjes werd viermaal 
herdrukt, het tweede driemaal en het derde tweemaal24. In de loop van 1778 
kreeg 't Hoen bezoek van twee Utrechtse boekhandelaren die hem verzochten 
een leerboekje over de natuurlijke historie samen te stellen gebaseerd op de Na-
tuurlyke Historie van Holland van Le Francq van Berkhey. Op 29 september 
van dat jaar schreef Pieter zijn Leidse vriend aan met het verzoek om zijn toe
stemming en medewerking in ruil voor een deel van de winst25. Het resultaat 
was de in 1779 verschenen Catechismus der Natuur Ten gebruike van Kinderen, 
geschreven onder het pseudoniem Taco Brans Junior, Phil. Stud.26. In 1780 
ontving hij de opdracht tot het schrijven van een gelegenheidsgedicht voor een 
feestdag van de Lutherse gemeente in Utrecht die op 25 juni van dat jaar werd 
gevierd. Pieters Jubelzangen in de Lutherse Gemeente binnen Utrecht werden 
door de organist en beiaardier van de stad, Nieuwenhuizen, van muziek voor
zien en op de desbetreffende dag feestelijk ten gehore gebracht27. Uit deze twee 
opdrachten blijkt dat 't Hoen in zijn geboortestad bekendheid verworven had. 
Die bekendheid had hij mede te danken aan het succes van de eerste bundel 
Mengeldichten van Volmaakter door den Tijd. Op 7 december 1777 had hij Le 

21 Zwagemakers, Bibliografie, 35-37. 
22 Zwagemakers, Bibliografie, 71-72. P. 't Hoen, Het Boeren Gezelschap of de Gehekelde Heke

laars, Klugtspel, Behandelende op eene vrije en onzijdige trant 't verheerlijkt Leiden van Dr. 
J. Le Francq van Berkhey, en desself bevegters (Utrecht, 1775); GAL, collectie Le Francq van 
Berkhey, nr. 60e: brief van P. 't Hoen, Utrecht, 10 april 1775. 

23 Zwagemakers, Bibliografie, 14-23. Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, II, Ie stuk 
(1779) 39-40. 

24 Zwagemakers, Bibliografie, 16. 
25 GAL, collectie Le Francq van Berkhey, nr. 60b: brief van P. 't Hoen, Utrecht, 29 september 

1778. 
26 Zwagemakers, Bibliografie, 81-84. 
27 Zwagemakers, Bibliografie, 23; zie ook achterin, aanvullingen nummer 11; P. 't Hoen, Jubel

zangen in de Lutersche Gemeente binnen Utrecht. Op den 25 Juny 1780. gezongen. Ter gelegen
heid van het plegtig vieren van het Eeuwgetyde der overgave van de onveranderde Augsburg-
sche Geloofsbelydenis aan Keizer Karel de Vde. Op den 25 juny Ao. 1530 (Utrecht, 1780). 
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Francq kunnen berichten dat de bundel in de Domstad goed verkocht werd28. 
Niet alleen deed 't Hoen als poëet de nodige vaardigheid met de pen op, hij 
toonde ook belangstelling voor de Nederlandse geschiedenis. De gedegen histo
rische kennis, waarvan hij in De Post van den Neder-Rhijn meer dan eens blijk 
geeft, heeft hij in de zeventiger jaren verworven. Een aanwijzing hiervoor vindt 
men in zijn briefwisseling met Le Francq. Op 12 december 1776 vroeg Pieter 
deze om informatie over de geschiedenis van de stad Naarden, waarvan hij op 
verzoek van zijn vriend J .H . van Doelen een poëtische beschrijving zou geven. 
Hij deelde Berkhey mede dat hij 'noch in de Vad. Historien, noch by Van Mete
ren, Hooft, Guiciardijn, Buxhorn, tegenwoordige Staat van Holland, Valke
nier &c.' heeft kunnen vinden wanneer en door wie het stadje na verwoesting 
door de Spanjaarden werd herbouwd29, 't Hoen was dus bekend met deze ge
schiedschrijvers en hun werken die op de Hiëronymusschool geheel niet aan 
bod kwamen30. Ook dit wijst erop dat hij zich pas na zijn schooltijd en opslui
ting uit eigen interesse de historische kennis heeft eigen gemaakt die voor zijn 
journalistiek onontbeerlijk was. 

Minstens zo belangrijk als handigheid in het schrijven en kennis van historie 
en staatkunde waren de contacten die hij in de jaren 1774-1780 legde. Met Le 
Francq van Berkhey die zich in de patriottentijd als een felle Orangist ontpopte, 
leerde 't Hoen een geducht schrijver van de tegenpartij kennen. Tot de dichters 
die zich te Leiden rond Le Francq schaarden, behoorden de stadsdokter Pieter 
van Schelle, de theologiestudent P . H . Marron en de wolfabrikant Pieter Vree-
de. Allen schreven in 1774 gedichten voor de bundel Het Verheerlykt Leyden. 
Van Schelle heeft te Duinkerken een drukkerij geopend na de vlucht der patri
otten naar Frankrijk in 1787. 't Hoen heeft daar niet alleen eigen werk gepubli
ceerd, maar hij werd er zelfs medefirmant na de dood van Van Schelle in 
179231. Met Marron die zich als predikant in Parijs vestigde, onderhield 't 
Hoen nog in 1810 correspondentie32. Pieter Vreede en Le Francq van Berkhey 
kenden elkaar reeds lang; hun ouders waren zakenrelaties in de Leidse wolhan-
del. Vreede werd bekend als lid van de Nationale Vergadering en als voor
naamste man achter de radicale staatsgreep van 22 januari 1798. Pieter 't Hoen 
behoorde in de Betaafse tijd eveneens in velerlei opzicht tot de radicale stro
ming en heeft in zijn tweede politieke tijdschrift De Nieuwe Post van den 
Neder-Rhijn, de coup van Vreede aanvankelijk krachtig ondersteund33. 
Het genootschap Volmaakter door den Tijd was in 1775 gestart met een zeven
tal leden, onder wie de drogist en verfkoopman Justus de Waal, de kunstschil
der Pieter Gardenaar, de eerder genoemde Van Doelen de klerken Jacobus de 

28 GAL, collectie Le Francq van Berkhey, nr. 60d: brief van P. 't Hoen, Utrecht, 7 december 1777. 
29 GAL, collectie Le Francq van Berkhey, nr. 57b: brief van P. 't Hoen, Utrecht, 12 december 

1776. 
30 Ekker, De Hiëronymusschool, 71-73. 
31 Buijnsters, Reize, 26-27. 
32 W. P. Sautijn Kluit, 'De Post van den Neder-Rhyn', Bijdragen voor Vader/andsche Geschiede

nis en Oudheidkunde, X (1880) 380-384. 
33 J. Le Francq van Berkhey, De Bataaf sehe Menschlykheid, of de gevolgen der Tweedracht, be

toogt uit de rampen van het Vaderland, in 562 scherp dichterlyke sluitvaerzen en rondborstige 
vraegen, naar de Rechten van den Mensch, voor de tribune der Eendragt (Leiden, [1801]) 270; 
S. Schama, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813 (Londen, 1977) 
308-353. 'Brief van JanRegtuit over de vorige Missive-En Antwoord', DeNieuwe Post van den 
Neder-Rhyn, 178 (26 februari 1798) 1465-1472. 
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Vaal en Jan van Manen. Een oudere broer van Jan van Manen, Jacobus, was 
eveneens dichter en behoorde waarschijnlijk ook tot Pieters genootschap. Deze 
eenvoudige kleermaker was als patriot zeer actief en in de Bataafse tijd zou hij 
zitting hebben in de Nationale Vergadering. Wellicht was ook Pieter Marret, 
een andere vooraanstaande Utrechtse patriot, lid van Volmaakter door den 
Tijd". 
Pieters betrekking in het Collegium Willebrordi bracht met zich mee dat hij het 
kleine maar machtige wereldje der Utrechtse regenten goed leerde kennen, en 
met die kennis heeft hij later als journalist en als politiek actieve patriot zijn 
voordeel kunnen doen. Zodra hij het Collegium goed en wel betrad, kwam hij 
al in aanraking met een van de misbruiken waartegen hij en zijn mede
patriotten enkele jaren later fel zouden ageren: de gewoonte van de regenten 
om allerlei ambten voor veel geld te verkopen. De subregens was namelijk ver
plicht om aan de regenten die het internaat bestuurden jaarlijks een bedrag van 
/ 1.000,- te betalen om zijn ambt te mogen uitoefenen. Dit bedrag werd eufe
mistisch een 'borgtogt' genoemd. Bij het aanvaarden van zijn functie stonden 
Pieters moeder en J. H. van Doelen samen garant voor deze aanzienlijke 
som35. Onder de regenten van het Collegium bevonden zich verscheidene heren 
die in de stedelijke en gewestelijke politiek van Utrecht voorname posities be
kleedden. J. P. de Ridder, R. Verschoor, D. C. de Leeuw, W. J. van der Does, 
Ph. Ram en Th. A. de Jonckheere zaten allen in de vroedschap, de uit veertig 
regenten bestaande Utrechtse stadsregering. J. W. de Ruever was de secretaris 
der stadsregering, P. T. Kien was belastingontvanger voor de Staten van 
Utrecht. Ook Pieters voormalige medescholier van de Latijnse school, R. M. 
van Goens, bevond zich onder de regenten van het Collegium Willebrordi. 
Sinds 1776 had Van Goens zitting in de vroedschap. Als de meest bekende en 
fanatieke Oranjegezinde publicist zou hij in de patriottentijd een fel tegenstan
der van 't Hoen worden36. Geen van Pieters werkgevers zou uiteindelijk in 1786 
de zijde van de patriotse, democratische burgerij kiezen, twee heren uitgezon
derd: J. P. de Ridder en B. van Boetselaar. Benjamin graaf van Boetselaar van 
Asperen en Langerak, lid van de ridderschap in de Utrechtse Staten en ontvan
ger van de twintigste en veertigste penning, was op 27 oktober 1769 toegetreden 
tot de regenten van het Collegium. Een pamflettist heeft beweerd dat 't Hoen 
zijn benoeming tot rentmeester te danken had aan de protectie van deze edel
man, maar bewijzen hiervoor ontbreken37. Van Boetselaar, die door de Oran
jepartij ervan verdacht werd 't Hoen aan politieke informatie voor De Post van 
den Neder-Rhijn te helpen, zorgde er wel voor dat Pieter privé-lessen Latijn 
ging geven aan het zoontje van De Ridder3 8. Dit gebeurde in oktober 1781, toen 
de politieke strijd reeds volop aan de gang was, en de spanningen ook in het 
regentencollege van het internaat merkbaar waren. Maar bovendien bracht de 

34 In de bundels Mengeldichten van het genootschap 'Volmaakter door den Tijd' komt herhaalde
lijk de signatuur 'P.M.' voor, zie Zwagemakers, Bibliografie, 35-36. 

35 GAU, Collegium Willebrordi, nr. 515: 8 april, 28 juni en 28 oktober 1777. 
36 Idem; A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd (Zaltbommel, 1966). 
37 Lanterne Magique, 10. 
38 Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, F. J. L. Krämer en A. J. van der Meulen, 

eds. (6 dln.; Amsterdam, 1901-1918), V, 275; VI, 158, 320-321; IV, 599;. GAU, Collegium Wil
lebrordi, nr. 515: 12 oktober 1781. In de notulen staat deze datum fout aangegeven als 5 okto
ber. 
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graaf 't Hoen in een nevenfunctie waarin hij nog beter dan tijdens zijn dagelijks 
werk kon thuisraken in de regentenkringen. 
In 1771 had een kleine groep regenten te Utrecht een jacht- en schietsportver
eniging opgericht, onder de naam van Collegie Saint Hubert. Van Boetselaar, 
reeds vanaf de oprichting lid van dit gezelschap, stelde op 17 juli 1780 voor 't 
Hoen tot secretaris te benoemen. Zowel 't Hoen als de leden der vereniging gin
gen akkoord met dit voorstel, en op de 21 ste van die maand werd de benoeming 
een feit39. Het Collegie St. Hubert had tussen 1773 en 1780 een roulatiesysteem 
toegepast, waarbij elk jaar een adjunct-secretaris werd verkozen terwijl de 
adjunct-secretaris van het jaar daarvoor automatisch naar de post van secreta
ris doorschoof40. Dit systeem haperde echter, zodat de heren gaarne het voor
stel aanvaardden om de twee afzonderlijke functies tot één enkele samen te voe
gen en deze door 't Hoen permanent te laten bekleden. Ondanks het belang van 
zijn werkzaamheden was 't Hoen toch een vreemde eend in de bijt. Evenals in 
het Collegium Willebrordi bevond hij zich in het jachtgenootschap als enige 
eenvoudige burger temidden van voorname regenten. Net zoals bij zijn dage
lijkse werk was hij in het Collegie St. Hubert een employé van de heren. Als 
beloning voor zijn arbeid mocht hij aan verenigingsactiviteiten deelnemen zon
der te hoeven voldoen aan de vele plichten die voor de 'Heeren Leeden' golden. 
Deze wijze van belonen markeerde niet alleen het sociale verschil tussen de he
ren en hun secretaris, dat verschil werd er zelfs zichtbaar door: Pieter was na
melijk vrijgesteld van het dragen van het groene verenigingskostuum dat met 
een gouden jachthoorntje versierd was. Voorts hoefde hij niet te voldoen aan 
het grote aantal boeten van ƒ 3,- tot ƒ 11,-, die geheven werden op onder meer 
absentie bij vergaderingen, onwaarheid spreken, geen jagerstaai gebruiken en 
driemaal achtereen mis schieten41. Al schreven de heren van St. Hubert het ja
gerslatijn nog zo hoog in hun vaandel en al stelden zij een boete op mis schieten, 
toch wil dat niet zeggen dat zij goede schutters waren of frequent op jacht 
gingen. In 1776 schoot een der leden 'bij naa midden in den schijff' en hierbij 
werd aangetekend dat dit sinds de oprichting van het genootschap nog nooit 
was voorgekomen! Het aantal jachtpartijen en schietwedstrijden bleef meestal 
beperkt tot hoogstens vijf per jaar. Wel kwam de vereniging iedere maand bij
een voor een luisterrijk souper en vierde zij de feestdag van St. Hubertus met 
een jachtpartij, gevolgd door een uitgebreid diner42. De leden zochten vooral 
het gezellig samenzijn, wel te verstaan in exclusieve sfeer, want het genootschap 
was een select clubje, dat zijn ledental reglementair beperkte tot maximaal 25 
personen. Onder hen vindt men verscheidene regenten van het Collegium Wil
lebrordi terug. Behalve Van Boetselaar zijn dat de vroedschappen Ph. Ram en 
Th. A. de Jonckheere. Ook J. F. van Senden had zitting in de vroedschap, 
evenals Willem Nicolaas Pesters. Pesters, een voormalige kolonel van de Hol
landse Garde, bekleedde in Utrecht de officieuze functie van luitenant
stadhouder, wiens taak het was de stadhouder te adviseren wanneer deze de 
bestuurders van het gewest en van de steden benoemde. Deze speciale positie 

39 GAU, Koninklijk Scherpschuttersgenootschap (vroeger Jachtvereniging) St. Hubert, nr. 1: 17 
juli en 21 juli 1780. 

40 Idem. 
41 Idem: 17 juli 1780, Reglement en Reglement van de Boetens. Deze reglementen staan vrij voor

aan in het notulenboek, maar dagtekening of paginanummers ontbreken. 
42 Idem. 
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maakte Pesters tot de machtigste regent van het Sticht. Zijn broer Jan Pesters, 
ook lid van St. Hubert, had zitting in de geëligeerden, de eerste stand in de Sta
ten van Utrecht, die sinds de Reformatie de vertegenwoordigers van de Rooms-
Katholieke geestelijkheid had vervangen. Er stonden 't Hoen nog onaangena
me ervaringen te wachten met F. C. R. baron van Reede graaf van Athlone, 
die in 1781 hoofdofficier van de stad Utrecht werd, een functie vergelijkbaar 
met die van een huidige officier van justitie. Waarschijnlijk is ook J. C. Smis-
saert lid van het jachtgezelschap geweest, een patriotsgezind lid van de vroed
schap, en een van de weinige medestanders van 't Hoen binnen de vereniging43. 

Pieter 't Hoen was, toen hij in 1781 zijn Post van den Neder-Rhijn begon, goed 
voor dat werk toegerust. Hij was bekend met de Stichtse regentenstand en hij 
had de nodige historische kennis en vaardigheid met de pen opgedaan. Ver
scheidene van zijn toekomstige medestanders en tegenstanders had hij persoon
lijk leren kennen. Hij had ook contacten gelegd met verscheidene uitgevers en 
drukkers, en het werk van één van dezen was hem bijzonder goed bevallen, blij
kens de lovende woorden die hij in april 1778 over deze firma aan Le Francq 
van Berkhey zond: de drukkerij van G. T. van Paddenburg en Zoon te Utrecht. 
Bij Van Paddenburg gaf Pieter in 1780 zijn eerste werk uit waarin zijn belang
stelling voor de politieke actualiteit tot uiting kwam. Dit waren twee dichtstuk-
ken, Klaag- en Triumfzang aan de Hooge Magten van Nederland en Lierzang 
op de Declaratie van Haare Majesteit Catharina II. Keizerin van Rusland, ge
daan aan de Neutraale Mogendheden, tot bescherming van de Vrye Zeevaart*'1. 
Die vrije zeevaart, onmisbaar voor de internationale handel van de Republiek 
en in het bijzonder voor de macht en rijkdom van het gewest Holland, was ern
stig in het gedrang gekomen sinds het begin van de Amerikaanse Vrijheidsoor
log in 1776. Britse oorlogsschepen hielden koopvaardijschepen van andere na
ties aan, op zoek naar contrabande voor de kolonisten die in Amerika in 
opstand waren gekomen tegen het Britse gezag. Talrijke kooplieden en regen
ten in de Republiek, gebrand op uitgebreide handelsvoordelen in de Nieuwe 
Wereld en op een kans om samen met Frankrijk hun beider grote rivaal Enge
land te kunnen verslaan, steunden de opstandige Amerikanen. Het vrij-
heidsstreven van de kolonisten wekte veel sympathie in de Nederlanden en riep 
vergelijkingen op met de eigen vrijheidsstrijd tegen Spanje. Er ontwikkelde 
zich een lucratieve smokkelhandel met Amerika, waarbij vooral Amsterdam 
betrokken was. Het aloude conflict tussen de Hollandse regenten en de stad
houder over de keuze tussen vlootversterking of uitbreiding van het leger be
reikte een nieuw hoogtepunt, aangezien men in Holland om een machtige vloot 
riep, die de Britse acties tegen Nederlandse handelsschepen zou kunnen 
voorkomen45. Stadhouder Willem V bleef evenwel de Engelsgezinde koers va
ren die ook reeds door zijn voorgangers Willem III en Willem IV was gevolgd. 

43 Idem; Van Hulzen, Utrecht. Zie met name de lijst met de 'Naamen der Heeren Leeden van Saint 
Hubert', waarin tevens vermeld staat, in welk jaar de betreffende personen lid geworden zijn. 
De lijst bevindt zich vooraan in het boek. Met 'Capt. Smissaert' is waarschijnlijk het raadslid 
J . C . Smissaert bedoeld. 

44 GAL, collectie Le Francq van Berkhey, nr. 60e: brief van P. 't Hoen, Utrecht, 3 april 1778; 
Zwagemakers, Bibliografie, 23-24. 

45 Schama, Patriots, 55-63; P. Geyl, DePatriottenbeweging 1780-1787 (Amsterdam, 1947) 17-39, 
68-69. 
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De altijd weifelende Willem, geboren uit een Engelse prinses en omgeven door 
een pro-Britse hofhouding, was te inert en te conservatief om zijn beleid te wij
zigen. Zijn raadsman en voormalige voogd de hertog van Brunswijk-
Wolffenbüttel oefende via geheime adviezen grote invloed uit op de prins, tot 
ongenoegen van velen46. Omdat de Britten steeds brutaler optraden en de Ne
derlandse vloot niets uitvoerde, groeide de wrevel bij de burgerij. De overgave 
van een door oorlogsbodems begeleide handelsvloot van driehonderd schepen 
aan de Engelsen eind 1779 werd een nationaal schandaal. Onder deze omstan
digheden schreef 't Hoen de beide hierboven genoemde politieke gedichten, de 
Klaag- en Triumfzang als klacht over de benarde situatie en als oproep aan alle 
bewindhebbers om in eendrachtige samenwerking het gevaar te keren, de Lier
zang als hommage aan Catharina II voor haar inzet om samen met andere neu
trale landen een verbond op te richten, waarvan de deelnemers eikaars scheep
vaart zouden beschermen tegen Albions aanmatigingen47, 't Hoen koesterde 
hoge verwachtingen van dit verbond en velen met hem, maar toen eind 1780 
een zeeoorlog uitbrak tussen Engeland en de Republiek, zou geen van de bond
genoten tot daden bereid blijken48. 

In de Republiek werd de Britse oorlogsverklaring door velen met optimisme be
groet. Was Engeland nu niet in oorlog met Frankrijk, Spanje en de Republiek 
tegelijk, terwijl in Amerika een geld- en troepenverslindende koloniale opstand 
woedde? Zou deze toestand met iets anders kunnen eindigen dan met een alge
hele nederlaag van Engeland en met het bankroet van zijn scheepvaart en han
del? Al snel bleek dit optimisme dat vooral onder de Hollandse kooplieden 
hoogtij vierde, volledig misplaatst. Reeds in de eerste oorlogsmaanden bracht 
de Britse vloot, die ongeveer driemaal zoveel zware oorlogsschepen telde als de 
Nederlandse, zo'n tweehonderd Nederlandse handelsschepen op naar Engelse 
havens. De koloniën St. Eustatius, Demerary en Berbice gingen in maart 1781 
zonder slag of stoot verloren en een weinig later ondergingen Trinconomale en 
Negapatnam hetzelfde lot. De handel lag stil, want de handelsvloot dorst zich 
niet meer in zee te wagen. Het waren de Fransen die in 1782 een aantal koloniën 
heroverden, zonder enige betrokkenheid van de Republiek daarbij. De vredes
besprekingen in 1783 waren overeenkomstig het verloop van de strijd: de Repu
bliek had nauwelijks inbreng. Het enige succesje van de Nederlandse vloot 
werd geboekt door een eskader onder schout-bij-nacht Zoutman, die op 5 
augustus 1781 een even groot, maar zwaarder bewapend Brits eskader bij de 
Doggersbank verdreef49. 

Weliswaar schreven Pieter 't Hoen en vele anderen lof- en heldendichten naar 
aanleiding van de slag bij Doggersbank, maar dit nam niet weg dat de ontevre
denheid onder de burgers snel toenam. De langdurige werkeloosheid van de 
vloot wekte veel ergernis. De verliezen die de oorlog aan de handel toebracht 
waren rampzalig. Deze verliezen kwamen nog eens bovenop de toch al slechte 
economische situatie van de Republiek. Vanaf het begin der achttiende eeuw 
hadden de omliggende landen grote economische vooruitgang geboekt, terwijl 
de economie der Republiek op hetzelfde peil was gebleven. Nijverheid, handel, 

46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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scheepvaart en visserij waren er slecht aan toe en hadden geen verweer tegen 
de buitenlandse concurrentie. Alleen in de landbouw ging het na 1750 vrij goed, 
terwijl de financiële sector groei vertoonde, zij het niet zonder verscheidene cri
ses. Een steeds ernstiger werkeloosheid greep om zich heen. Volgens een schat
ting uit 1778 waren rond dat jaar 3000 Utrechtenaren zonder werk, een ver
bijsterend hoog aantal op een bevolking van 25.000 zielen50. De grote ontevre-

50 P. 't Hoen, Ter Glorieryker Nagedachtenis van wylen den Hoog Edel Gebooren en Manhaften 
Heer den Heer Wolter Jan Baron Bentinck, Schout by Nacht, en Adjudant Generaal van Zyne 
Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange, &c. &c. &c. Gewezen Bevelhebber op 's 
Lands Oorlog Schip de Batavier. Op den 5den Augustus 1781 kloekmoedig tegen de Britsche 
Vloot strydende, gewond, Op den 24sten, dito aan zyne bekoomene wonde overleden, En Pleg-
tig begraven op den 28sten der zelver Maand, in de Nieuwe Kerk tot Amsterdam (Amsterdam, 
1781 ); J. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Amster
dam, 1959); I. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie (Amsterdam, 1950) 151-152. 
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denheid als gevolg van de zo smadelijk verlopende oorlog en van de recessie 
die velen tot de bedelstaf bracht, uitte zich vooral in kritiek op de prins en op 
diens raadgevers. Als admiraal-generaal was Willem verantwoordelijk voor de 
toestand van de oorlogsvloot en zijn raadslieden werden algemeen gewan
trouwd wegens hun sympathie voor de Britse vijand. Velen voelden zich geroe
pen hun grieven op papier te zetten en via de drukpers te verspreiden en Pieter 
't Hoen was een van dezen. Op 20 januari 1781 publiceerde hij het eerste num
mer van De Post van den Neder-Rhijn, uitgegeven bij Van Paddenburg en 
Zoon in Utrecht. Dit politieke weekblad zou spoedig het lijfblad der patriotten 
worden. 

Op het moment dat de Post verscheen bestond er in de Republiek al een ruime 
markt voor tijdschriften, juist onder de burgers die zich weldra in de patriotse 
gelederen zouden scharen. Hun favoriete lectuur waren de spectators, mora
listische weekbladen die de burger voorhielden hoe hij zich als fatsoenlijk man 
moest gedragen en die door hun kritische beschouwingen veel hadden bijgedra
gen aan het zelfbewustzijn van de burgerij, 't Hoen en Van Paddenburg speel
den handig in op de bestaande markt door de Post in spectatoriale vorm uit 
te geven: het wekelijks verschijnen, de prijs van anderhalve stuiver, het octavo
formaat, de acht pagina's per nummer en de onder pseudoniem geschreven in
gezonden stukken zijn kenmerkend voor de spectator. Er waren echter enkele 
fundamentele verschillen tussen de Post en de traditionele spectator. De specta
tor bracht zijn lezers algemeen maatschappelijke beschouwingen en zedepre-
ken maar hield zich niet bezig met politiek en onderschreef stilzwijgend de be
staande orde. De Post daarentegen stelde die bestaande orde ter discussie, 
sprak de burger aan op zijn politieke verantwoordelijkheid en bood hem bo
vendien de gelegenheid om ook zelf zijn politieke ideeën openbaar te maken. 
Waren de ingezonden stukken in de spectators merendeels door de redacteurs 
verzonnen, in de Post waren zij werkelijk van lezers afkomstig51. Aangezien 
de Post door de hele Republiek werd verspreid en correspondentie ontving uit 
het hele land fungeerde het blad als een der voornaamste communicatiemidde
len tussen de patriotten. Het idee om een politiek tijdschrift te beginnen was 
niet geheel nieuw. In 1778 verscheen De Borger, een spectator die zich voor
zichtig aan politieke onderwerpen waagde. In 1779 begon de Fransman Cerisier 
zijn Lettres hollandaises, een serie periodiek verschijnende vertogen over de 
Nederlandse politiek. In hetzelfde jaar verscheen het blad De Staatsman, dat 
zich expliciet als politiek tijdschrift presenteerde en dat reeds een anti-Britse 
houding aannam, zij het op gematigde toon5 2. Geen van deze bladen evenaarde 
echter het succes van de Post. In de Post ging het contact tussen lezer en redac
teur en tussen lezers onderling samen met een inhoud van hoge kwaliteit waarin 
laster en scheldpartijen ontbraken en grondige analyses van de politiek regel 
waren. Het publiek wist dat te waarderen: verscheidene bronnen vermelden 
oplagen van 2000 à 3000 stuks per nummer terwijl een debiet van 1000 stuks 
in die tijd al vrij veel was53. De titel van de Post is vermoedelijk overgenomen 

51 P. J. Buijnsters, 'Sociologie van de spectator', Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw 
(Utrecht, 1984) 58-76; N. C. F. van Sas, 'Opiniepers en politieke cultuur', Voor Vaderland en 
Vryheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam, 1987) 97-102. 

52 Van Sas, 'Opiniepers', 101-102. 
53 Sautijn Kluit, 'De Post van den Neder-Rhyn', 299-301. 
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van Le Courier du Bas-Rhin, een Franstalige krant die verscheen in het Duitse 
Kleef. Deze krant stond onder censuur van de koning van Pruisen wiens nicht, 
prinses Wilhelmina, gehuwd was met stadhouder Willem V. Het is dus te be
grijpen dat het blad zeer negatief schreef over de patriottenbeweging in het 
buurland, 't Hoen kende de Courier wellicht via Pieter Vreede die in Emmerik, 
vlakbij Kleef, een filiaal van zijn Leidse wolfabriek bezat en die regelmatig in 
het Duitse vertoefde54. De Post was het eerste belangrijke en algemeen gelezen 
politieke opinieblad van Nederland en het succes ervan zette tal van uitgevers 
en schrijvers aan om ook een politiek tijdschrift te beginnen. Weldra verscheen 
een Orangistische tegenhanger van De Post van den Neder-Rhijn, getiteld De 
Post naar den Neder-Rhijn55. 

Tijdens de oorlogsjaren 1781 en 1782 besteedde 't Hoen in zijn Pos? nauwelijks 
aandacht aan de politieke situatie in het Sticht. De benarde toestand waarin de 
Republiek zich bevond, de zwakheid van de vloot en het achterwege blijven van 
krachtige maatregelen tot herstel waren de voornaamste onderwerpen. Spoedig 
spraken de ontevreden burgers en regenten in navolging van de Post over de 
'verdervende hand', de Oranje- en Engelsgezinde partij die het herstel van de 
vloot heimelijk zou belemmeren. 
Te Utrecht wekte de kritiek op de stadhouder en zijn raadgevers veel wrevel bij 
de daar heersende Oranjegezinde regentenfactie die geleid werd door de familie 
Pesters en die daarom ook als Pesterse factie bekend stond. Deze factie had 
zich bij de overige regenten gehaat gemaakt door steeds de meest lucratieve 
ambten in stad en gewest onderling te verdelen. Ook de lagere ambten werden 
binnen de Pesteriaanse kring verdeeld en de eenvoudige burgers van Utrecht 
koesterden eveneens wrok tegen de Pesterse kliek omdat zij deze ambten steeds 
aan hun neus voorbij zagen gaan 56. De woede bij deze ontevreden burgers en 
regenten over de rol van de prins en zijn adviseurs in de Engelse oorlog bracht 
beide groepen samen in het geweer tegen de misbruiken van de Oranjefactie in 
hun eigen gewest. In het bijzonder ageerden zij tegen het regeringsreglement 
waaraan de prins en zijn Pesteriaanse gunstelingen hun macht ontleenden: het 
begin van de patriottenbeweging in Utrecht. 

De strijd tussen Oranjegezinden en patriotten in Utrecht ontbrandde niet van 
de ene dag op de andere. Hij begon in 1781 met het papieren offensief van de 
patriotse pers, een offensief waarin De Post van den Neder-Rhijn een der meest 
geduchte wapens bleek. Bijdragen als de 'Samenspraak tusschen een Chinees 
Keizer en een Mandarijn', gepubliceerd in maart 1781 en gericht tegen de her
tog van Brunswijk, wekten de bezorgdheid van het prinselijke hof57. Om de 
Post en ander oppositionele bladen onschadelijk te maken, vaardigden de Sta
ten van Utrecht op 4 juli 1781 een plakkaat uit tegen subversieve geschriften. 
Aangezien geen enkele boekverkoper toegaf de bedoelde bladen te verkopen, 
had de maatregel nauwelijks effect. De Utrechtse hoofdofficier, graaf Nassau 
la Lecq, beklaagde zich hierover bij R. M. van Goens, de voormalige hoogle-
54 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (10 dln; Leiden, 1911-1937) IX, 1245-1254. 
55 W. P. Sautijn Kluit, 'De Post naarden Nederrhijn', De Nederlandsche Spectator, XXI (1876) 

230-233, 239-240, 247-249, 257-259. 
56 De Post van den Neder-Rhijn, I en II (1781 en 1782); Vijlbrief, Anti-aristocratie, 153-154; Van 

Hulzen, Utrecht, 44-46. 
57 Gedenkschriften Hardenbroek, II, 489-490, 501. 
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raar die zijn plaats in de vroedschap aan de persoonlijke gunst van Willem V 
te danken had. Van Goens, feller Oranjegezind dan wie ook, bedacht daarop 
een plan om twee van de verdachte boekhandelaren op heterdaad te betrappen. 
Dit waren J . B . Wild en G. T. van Paddenburg, de drukker van 't Hoens Post 
van den Neder-Rhijn. Van Goens zond een gewezen hotelknecht, een zekere 
Winter, naar de verdachten om enkele nummers van Le Politique hollandais 
te kopen, zogenaamd voor een vreemde heer die op doorreis was. De knecht 
ging naar Wild, maar toen deze hem op het hart drukte dat hij met de bedoelde 
bladen voorzichtig moest zijn, omdat het verboden lectuur was, raadde Winter 
de bedoelingen van Van Goens. De bediende keerde terug zonder Van Padden-
burg te bezoeken, en hij deelde Van Goens mede dat het gevraagde niet te krij
gen was. De hoofdofficier, weinig ingenomen met deze mislukte poging, kwam 
vervolgens zelf in actie. Hij liet Wild en Van Paddenburg voor het gerecht der 
stad ondervragen, maar Wild slaagde erin ook Winter als getuige op te roepen. 
Tot grote schrik van Van Goens wees Winter hem op 28 augustus in de rechts
zaal aan als zijn opdrachtgever. Van Goens had zich hierdoor hopeloos gecom
promitteerd. Zijn mederegenten achtten het beneden de waardigheid van een 
'Heer' om als politiespion te fungeren en ook de reactie van de patriotse pers 
bleef niet lang uit. Op 6 oktober 1781 plaatste 't Hoen een hekelend stuk tegen 
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Van Goens en tegen Nassau la Lecq in zijn tijdschrift58. Een week later, op vrij
dag 12 oktober, nam Van Goens ontslag als regent van het Collegium Wille-
brordi, waarschijnlijk om moeilijkheden met 't Hoen en met zijn mederegenten 
te voorkomen. 
Die moeilijkheden zouden niet lang uitgebleven zijn, aangezien Van Goens 
vanaf 17 augustus 1781 De Ouderwetse Nederlandsche Patriot redigeerde, het 
felste Orangistische tijdschrift. De meeste regenten van het Collegium waren 
anti-Oranjegezind met als grote uitzondering de Pesteriaan De Jonckheere. 
Van Goens hoefde van hun zijde dus niet op steun te rekenen voor zijn politiek 
gedrag, en dit gegeven, tezamen met de schade die zijn sociaal prestige had op
gelopen, betekende dat hij de regentenkamer van het internaat maar beter 
voorgoed kon verlaten59. 
De pogingen van de Orangisten om de patriotse pers de mond te snoeren richt
ten zich na de affaire Wild-Van Goens rechtstreeks op De Post van den Neder-
Rhijn. De reeds bejaarde hoofdofficier Nassau la Lecq was nog in 1781 vervan
gen door de graaf van Athlone en laatstgenoemde had van Willem V opdracht 
gekregen om krachtig op te treden. Athlone diende op 1 januari 1782 bij de bur
gemeesters van Utrecht, C. Berger en B. de Gruiter heer van Groenewoude, een 
klacht in tegen De Post van den Neder-Rhijn wegens het beledigen van de stad
houder. De nummers 47 en 52 zouden de beledigingen bevatten. Berger en De 
Gruiter, geen van beiden Oranjegezind, antwoordden koeltjes dat zij de desbe
treffende nummers kenden, maar dat er volgens hen niets beledigends in te vin
den was. Zij weigerden om tot actie tegen het blad over te gaan, zonder ten
minste eerst met de uitgever te hebben gesproken. De burgemeesters pleegden 
overleg met Van Paddenburg, die op zijn beurt bij 't Hoen te rade ging. Dit 
laatste had tot gevolg dat 't Hoen de drukker een brief overhandigde, bestemd 
voor Berger en De Gruiter, waarvan de inhoud overeenkwam met hetgeen Van 
Paddenburg de twee regenten reeds in het eerste gesprek had meegedeeld. Zo
wel de drukker als de redacteur wezen alle beschuldigingen van de hand en 
dreigden hun blad in Holland voort te zetten indien het te Utrecht tot een ver
bod mocht komen. Bovendien zou zo'n verbod, opgelegd op instigatie van Wil
lem V, ertoe leiden dat de prins, wiens persoon tot dan toe zoveel mogelijk 
gespaard was, in het vervolg extra krachtig zou worden gehekeld. De burge
meesters zonden deze brief naar de stadhouder en zij ontvingen het verrassende 
antwoord dat de prins zelf de gewraakte nummers ter hand genomen had en 
dat hij er niets schadelijks in had ontdekt. Indien het blad zich in het vervolg 
wat minder negatief zou uitlaten over Willems vertrouwelingen, mocht het wat 
hem betreft ongehinderd blijven verschijnen60. 

Uit deze onverwachte wending blijkt dat Willem V zoals zo vaak zijn hovelin
gen voor hem had laten handelen in plaats van zelf het initiatief te nemen en 
de beschuldigingen tegen de Post meteen na te trekken. Enkele van die hovelin
gen, die maar al te goed begrepen dat het tijdschrift zich niet zou matigen zo
lang er in hun ondoelmatige politiek geen verbetering kwam, wilden het niet 

58 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 163-166; De Post van den Neder-Rhijn, I, nr. 39 (6 oktober 1781) 
319-320. 

59 GAU, Collegium Willebrordi, nr. 515; 12 oktober 1781. Deze datum staat foutief aangegeven 
als 5 oktober. 

60 Sautijn Kluit, 'De Post van den Neder-Rhyn', 321-323. 
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bij één poging laten. Zij wisten de prins te overtuigen van de noodzaak om als
nog een proces aan te spannen tegen de Post. Op 25 oktober 1782 diende hoofd
schout Athlone bij het gerecht der stad Utrecht een klacht in tegen Van Pad-
denburg wegens overtreding van het plakkaat van 4 juli 1781. De nummers 97, 
105 en 106, waarin de 'verdervende hand' ervan beschuldigd werd het herstel 
van de zeemacht te belemmeren, werden aangevoerd als bewijsmateriaal voor 
de subversieve activiteiten van Van Paddenburg6 '. Aangezien het blad steeds 
anoniem werd uitgegeven, bleef Pieter 't Hoen juridisch buiten schot, ook al 
was zijn redacteurschap intussen een publiek geheim. Maar ook de drukker had 
niet veel te vrezen van dit proces, want het bewijsmateriaal was veel te vaag. 
In de genoemde nummers van de Post werd geen enkele tegenstander met name 
genoemd. 

Hoofdschout Athlone en zijn advocaat Craayvanger waren zich hiervan terde
ge bewust en hadden de prins dit proces, dat stellig op een nederlaag voor de 
Oranjepartij zou uitlopen, ten sterkste ontraden. Willem V had daarop zeer ge
prikkeld laten weten dat de rechtzaak kost wat kost moest worden doorgezet. 
Waarschijnlijk was deze ongewoon kordate reactie van de prins het gevolg van 
de aansporingen van Brunswijk. De hertog, die meer invloed had op Willem 
dan welke hoveling ook, had het zelf bijzonder hard te verduren in de patriotse 
pers en liet zich deze mogelijkheid om terug te slaan niet graag ontnemen62. Op 
17 december 1782 vond het proces tegen de Post plaats. De publieke belangstel
ling was overweldigend, want ieder die de politieke ontwikkelingen volgde 
vroeg zich af hoe deze juridische krachtmeting tussen de Oranjegezinden en het 
patriotse blad zou aflopen. De Pesterse factie was zelfs beducht voor relletjes, 
zodat vroedschap Van der Dussen soldaten van het garnizoen door de straten 
liet patrouilleren. Dit werd hem door enkele anti-Oranjegezinde regenten niet 
in dank afgenomen63. Het proces verliep zoals de meesten hadden voorspeld. 
Hoofdofficier Athlone hoorde zijn eis, inbeslagname van de bij Van Padden-
burg voorradige nummers en ƒ 1.000, — boete, door het gerecht afwijzen. De 
verdediger van de uitgever, de bekwame patriotsgezinde advocaat Adrianus 
Hoevenaar, had met een klinkend pleidooi de overwinning behaald. Tot ver 
buiten Utrecht heerste vreugde onder de patriotten over deze gunstige uitslag. 
Menigeen greep naar de dichtlier om Hoevenaar te eren en Pieter 't Hoen publi
ceerde diens pleidooi in de bijlagen van zijn tijdschrift64. 
Athlone die met grote tegenzin aan het proces was begonnen, had echter een 
weg gevonden om nog vóór de verwachte nederlaag de schrijver van de Post 
te treffen. Op 22 oktober 1782, drie dagen voordat hij zijn aanklacht bij het 
gerecht deponeerde, zond hij de ledenvergadering van het jachtgezelschap St. 
Hubert een schrijven waarin hij het ontslag van Pieter 't Hoen als secretaris 
eiste. Hij wees de leden erop dat de aanwezigheid van 't Hoen in de vereniging 
'ten hoogste onaangenaam' en zelfs 'gevaarlyk' was, aangezien Pieter de 
gesprekken van de heren kon misbruiken voor zijn blad. Indien de leden zou
den besluiten 't Hoen in het Collegie te handhaven, zou hij zelf zijn lidmaat-

61 Idem, 324-327; De Post van den Neder-Rhijn, II, nr. 97 (31 augustus 1782), nr. 105 (5 oktober 
1782), nr. 106 (12 oktober 1782). 

62 Idem, 327-329; Gedenkschriften Hardenbroek, IV, 182-183, 194, 213. 
63 Idem, 281. 
64 Sautijn Kluit, De Post van den Neder-Rhyn', 327-329. 
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schap opzeggen65. Athlone kon zich zeker voelen van zijn zaak want 't Hoen 
was slechts een recent aangestelde employé en hij een voorname heer, die al 
vanaf de oprichting tot het Collegie had behoord. Hij wist zich verzekerd van 
de steun der Oranjeregenten binnen de vereniging: de beide heren Pesters en 
De Jonckheere, die op dat moment vice-jagermeester was en aan wie Athlone 
zijn klacht had gericht. Toen de zaak 't Hoen op 5 november 1782 ter tafel 
kwam, had Athlone reeds een kandidaat voor Pieters opvolging klaarstaan, na
melijk de advocaat W. van der Pauw. De man die 't Hoen het best had kunnen 
steunen, de graaf Van Boetselaar, was op deze vergadering afwezig. Veel zou 
Van Boetselaar daar echter niet meer hebben kunnen uitrichten, 't Hoen be
greep namelijk wel dat hij weinig kans maakte, en misschien achtte hij zijn on
dergeschikte positie in de jachtvereniging geen twist waard. Hij heeft in elk ge
val zijn tegenstanders niet het genoegen laten smaken hem de laan uit te sturen, 
want hij diende zelf op 5 november schriftelijk zijn ontslag in66. 
De buitengewoon hoge oplage, de acties van Oranjegezinde zijde tegen De Post 
van den Neder-Rhijn en de enorme belangstelling voor het proces bewijzen dat 
't Hoen met zijn blad grote indruk maakte op vriend en vijand. Het effect van 
zijn aanvallen op de Oranjegezinden en op hun beschamende oorlogspolitiek 
werd zelfs in Pieters huiselijke kring spoedig merkbaar. Zijn tweede zoon De-

GAU, St. Hubert, nr. 1: 22 oktober 1782. 
Idem; 5 november 1782. 
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nijs raakte al in 1781 onder de indruk van de felle anti-Britse houding van zijn 
vader en van diens protesten tegen de werkeloosheid van de vloot. Op het Col
legium Willebrordi besprak de dertienjarige Denijs de politieke situatie met 
twee schoolkameraadjes: Ritter, een belhamel die in 1783 wegens diefstal door 
Pieter 't Hoen werd opgesloten en vervolgens van school gestuurd, en Van So
lingen, een jongen die tegen zijn zin naar de Latijnse school was gestuurd en 
die boven zijn teksten van Caesar en Livius zat te dromen van een loopbaan 
op zee. Het jeugdige drietal, niet voor een kleintje vervaard, besloot de Repu
bliek te redden en die Engelsen eens flink mores te leren! Op 3 oktober 1781 
bemerkte Pieter 't Hoen dat Denijs, Ritter en Van Solingen uit het internaat 
verdwenen waren. Navraag in de omgeving wees uit dat de weglopers naar het 
zuiden van Holland trokken. Ijlings reisde Pieter hen na en uiteindelijk kreeg 
hij hen in Woerden te pakken. Daar bleek dat de drie naar Rotterdam wilden 
om dienst te nemen op de oorlogsvloot! Eenmaal terug in het Collegium Willi-
brordi ervoeren de jonge helden dat hun patriottisme allerminst op prijs gesteld 
werd. De ouders van Van Solingen kregen advies om hun zoontje maar liever 
van school te nemen, omdat hij toch per se naar zee wilde. Ritter en Denijs wer
den 'ten scherpste' berispt en Pieter kreeg opdracht hun 'eenige dagen hunne 
gewoonlijke vermaken te onthouden'. Aan een geduchte portie strafwerk ont
kwamen ze evenmin67. 

Eind 1782 waren bijna twee jaren van onafgebroken kritiek op de Oranjepartij 
verstreken. Pieter 't Hoen en de andere politieke schrijvers hadden vele wan
toestanden aangewezen, de burgerij wakker geschud, en de anti-Oranjegezinde 
regenten het gevoel gegeven dat de tijd was aangebroken om de macht van de 
Oranjepartij in Utrecht aan te tasten. Verzekerd van de gunst der publieke opi
nie, zetten de vroedschappen d'Aulnis en d'Yvoy op 9 december 1782 de eerste 
stap door te protesteren tegen het benoemen van Jan Mulder, een uit Nijmegen 
afkomstige knecht van W. N. Pesters, tot commissaris van het grote veer. Ook 
de benoeming van C. F. Frikke tot commissaris van de schippers op de rijn-
schuit leidde tot vele protesten in de raad. Frikke was een Duitse knecht van 
de Pesteriaan Van der Dussen en bezat slechts tien dagen het Utrechtse burger
recht. Op 10 maart 1783 besloot de meerderheid der vroedschap om voortaan 
lagere ambten slechts te geven aan geboren Utrechtenaren die vier jaar het bur
gerrecht bezaten, of aan vreemde inwoners die dit recht al acht jaar hadden. 
Bovendien werd bepaald, dat ieder die een ambt verkreeg, dit ambt persoonlijk 
moest vervullen. Daarmee werd een einde gemaakt aan de gewoonte van heel 
wat regenten om een ambt door een ander te laten waarnemen tegen een geringe 
vergoeding en zelf de voornaamste inkomsten op te strijken. Het besluit van 
10 maart was een zware klap voor de Pesterse factie en werd door de burgerij 
bejubeld68. 
De burgerij had intussen de beschikking gekregen over een voornaam 
machtsmiddel: de schutterij. De Utrechtse schutterij, bestaande uit acht com
pagnieën en georganiseerd op basis van de acht stadswijken, was aan het einde 
der achttiende eeuw zwaar in verval geraakt. Bezorgdheid over het verloop van 
de Engelse Oorlog en wantrouwen tegen de Oranjepartij en tegen het door de 
67 GAU, Collegium Willebrordi, nr. 515: 6 oktober 1781. 
68 Van Hulzen, Utrecht, 46-50; Vijlbrief, Anti-aristocratie, 173-174. 
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stadhouder gecommandeerde, en dus onbetrouwbaar geachte, huurleger deden 
het verlangen naar een gewapende burgerij herleven. De nationale held der pa
triotten, Joan Derk van der Capellen tot den Pol, had reeds in september 1781 
in zijn pamflet Aan het Volk van Nederland de oprichting van burgerkorpsen 
gepropageerd, en tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog bleken goed geoe
fende burgers in staat om zelfs het beste huurleger te weerstaan69. Toen in ja
nuari 1783 enkele Utrechtse compagnieën zich voor het eerst sinds lang weer 
gingen oefenen en de schutterij in de maand daarop via een door Adr. Hoeve
naar opgesteld rekest werd hersteld, kreeg het initiatief grote bijval van Pieter 
't Hoen. Pieters oudste zoon Reinier werd schutter in de compagnie Oranje
stam70. Aangezien sommige burgers zich naast de gewone schutterij nog extra 
wilden oefenen, richtten zij een eigen exercitiegenootschap op, onder de 
zinspreuk 'Pro Patria et Libertate' (voor vaderland en vrijheid). Vele leden van 
dit genootschap behoorden tot de kern van de Utrechtse patriottenbeweging, 
zoals de commandant O. D. Gordon, tevens officier in de schutterijcompagnie 
de Handvoetboog, en de student Quint Ondaantje. Jac. van Manen Az., ver
moedelijk lid van Volmaakter door den Tijd, was secretaris van het exercitiege
nootschap71. 

In die eerste maanden van 1783 publiceerde 't Hoen het ene stuk over de bur
gerbewapening na het andere. Op 15 februari schetste een gewapende burger 
in de Post zijn trots en zelfbewustzijn, op 1 maart sprak Een Vrijen Heer in 
Nederland zijn afschuw uit over de enkelingen die een rekest tegen het schutte
rijherstel hadden getekend. Jacobus Bellamy eerde op 8 maart (de verjaardag 
van de prins!) de Utrechtse schutterij met een gedicht. Zelf drukte 't Hoen in 

69 Geyl, De Patriottenbeweging, 53-55, 78-79; Schama, Patriots, 80-83; Van Hulzen, Utrecht 
51-54. 

70 Van Hulzen, Utrecht, 55-61. 
71 Idem, 62-73, 113; Vijlbrief, Anti-aristocratie, 172-173. 
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een van zijn redactionele bijdragen de schutters op het hart dat zij hecht 
moesten samenwerken met hun 'waardige (lees: anti-Oranjegezinde) regenten' 
tot behoud van vrijheid en burgerprivileges. Een hoogtepunt was het bezoek 
van de gevierde baron Van der Capellen tijdens de exercities van Pro Patria, 
waarop in de Post van 26 juli een passend gedicht verscheen72. 
Tegelijkertijd opende 't Hoen in zijn blad de aanval op het regeringsreglement. 
Adolus den Opmerker herinnerde de lezers er op 12 april 1783 aan hoe reeds 
een vorige Oranje, prins Maurits, in 1618 de Utrechtse stadsregering onder 
dwang naar zijn hand had gezet. Op 7 juni schreef Chrisostomus Regtdraad 
in de Post dat Utrecht 'nog wezenlijk onder den druk van het jaar 1674' was, 
het jaar waarin het regeringsreglement was ingevoerd73. 
De voortdurende agitatie in De Post van den Neder-Rhijn en in andere patriot-
se bladen, de patriotse overwinning in het proces tegen de Post, het herstel van 
de schutterij en de oprichting van Pro Patria gaven de burgerij en de anti-
Oranjegezinde regenten genoeg zelfvertrouwen om de machtspositie van Oran
je daadwerkelijk aan te vallen. In augustus 1783 bewerkten zij door pressie op 
de Orangisten de afschaffing van de recommandatiën, een officieus voorrecht 
waarmee de prins invloed uitoefende op het opmaken van nominaties bij het 
verkiezen van de stedelijke vroedschap. In december 1783 bewerkten zij de af
schaffing van het prinselijk voorrecht om plotseling ontstane vacatures in de 
vroedschap te mogen opvullen zonder inspraak van de stadsregering zelf. Wil
lem V diende in februari 1784 een klacht in bij de Utrechtse Staten over de be
knotting van zijn macht en dit leidde tot oprichting van een commissie van ne
gen heren uit de Staten bij wie ieder zijn klachten over de machtsverhoudingen 
in het gewest schriftelijk kon indienen. De Staten zelf zouden deze kans te baat 
nemen om ter vergroting van hun eigen macht de aanval op het regeringsregle
ment te steunen74. 

Pieter 't Hoen had tussen juni 1783 en februari 1784 zijn pen bepaald niet laten 
rusten. Eenmaal was hij in de verdediging gedrongen, namelijk toen de Courier 
du Bas-Rhin hem ervan betichtte dat hij betrokken was geweest bij het moleste
ren van de Oranjegezinde Rotterdamse predikant Petrus Hofstede. Hofstede 
werd bij het aanschouwen van de oefeningen van het Utrechtse vrij korps in het 
Sterrebos op 1 september 1783 door enkele toeschouwers aangevallen. De Cou
rier nam deze demonstratie van Oranjehaat hoog op en schreef dat Pieter 't 
Hoen samen met A. Van Schermbeek en J. van Schalkwijk de belaagde predi
kant de eerste klappen had toegebracht. Op 18 oktober 1783 reageerden 't 
Hoen, Van Schermbeek en Van Schalkwijk via de Post met een krachtige apo
logie waarin zij de schrijver van de Courier uitdaagden de bewijzen van hun 
wangedrag te leveren en hen bij het gerecht van Utrecht aan te klagen. Deze 
uitdaging is vanuit het Kleef se echter nooit beantwoord75. Afgezien van deze 
geslaagde defensieve manoeuvre was 't Hoen steeds in de aanval en zette hij 
het offensief tegen het regeringsreglement onverdroten voort. In een redactio-

72 De Post van den Neder-Rhijn, III, nr. 130 (15 februari 1783) 1147-1148, nr. 133 (1 maart 1783) 
1171-1176, nr. 134 (8 maart 1783) 1187-1188, nr. 149 (10 mei 1783) 1324; Idem, IV, nr. 162(26 
juli 1783) 55-56. 

73 Idem, III, nr. 142 (12 april 1783) 1269, nr. 154 (7 juni 1783) 1371-1373. 
74 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 174-182; Van Hulzen, Utrecht, 74-91. 
75 De Post van den Neder-Rhijn, IV, nr. 181 (18 oktober 1783) 233-234; Van Hulzen, Utrecht, 
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Op 1 september 1783 werd de oranjegezinde predikant Petrus Hofstede uit Rotterdam door leden 
van het exercitiegenootschap 'Pro Patria' in het Sterrebos belaagd. 'Hofstedianiseren ' werd daar
na de term voor het molesteren van orangisten. 
Gravure zonder naam, (eind 18e eeuw). 
GAU, H.A.S. 83.1. 

neel commentaar van 24 september 1784 noemde hij het reglement 'een 
slaafsch juk' en 'eene overschreeuwende dwingelandij', op een 'ongehoorde, 
onwettige wijs in de waereld gekomen'. Indien zij die dit reglement in 1674 had
den opgesteld iets anders dan een beveiliging voor het heil der burgers op het 
oog hadden, waren zij 'landverraders' en was het juk van de stadhouder voor 
Utrecht 'vernederender, zwaarder en gevloekter dan dat van den Spaanschen 
Koning Philips de Ilde'76. Het beleid van de stadhouder wiens voorgeslacht 
zijn grootste roem had behaald in de strijd tegen Spanje nog beneden dat van 
de vroegere Spaanse overheersers stellen, was wel de zwaarste veroordeling die 
men over Oranje kon uitspreken. De eerste stappen om aan dat beleid een einde 
te maken bleven in de Post natuurlijk niet onbesproken. Op 15 november 1783 
plaatste 't Hoen een schrijven van Patrophilus uit Amersfoort, waarin deze de 
afschaffing der recommandatiën te Utrecht, Wijk bij Duurstede en Montfoort 
prees, 't Hoen beantwoordde deze brief met de aansporing om ook in Amers
foort rekesten tot afschaffing van die voorrechten op te stellen en om een bur
gerwapening te organiseren. Lubbert Droomer, een van Pieters trouwste en 
meest productieve correspondenten, hekelde op 3 januari 1784 het regelen van 
tussentijdse vacatures door de stadhouder. In het bijzonder zette hij zich af te
gen de wijze waarop de vacature van Hinlopen zou zijn ingevuld. W. N. Pes
ters en zijn factiegenoot Wieling zouden de benoeming van een kandidaat voor
gesteld door Athlone in een gesprek met de prins verhinderd hebben, omdat 
die kandidaat banden met patriotsgezinde regenten had. Een ander correspon-

76 Idem, IV, nr. 174 (24 september 1783) 161. 
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dent, H. Vrijburger, uitte in nummer 202 van 10 januari zijn ongenoegen over 
het regeringsreglement, en 't Hoen schreef in datzelfde nummer: 'Wanneer de 
Regent zijnen val of bevordering moet verwagten uit handen van den Stadhou
der, dan denkt en handelt hij, zoo als het den Stadhouder behaagt, en niet ge
lijk het belang des Volks zulks vordert; en is er hier en daar één cordaat genoeg, 
om alles voor het Land te wagen, die klopt aan een doof mans deur.'77 

De regenten die zich tegen Oranje en diens aanhang verzetten, waren zonder 
twijfel kordaat maar op het moment dat 't Hoen bovenstaande woorden neer
schreef zou de toekomst nog moeten leren wie van hen werkelijk in 'het belang 
des Volks' handelde. Pieter 't Hoen en zijn patriotse medestanders ontwikkel
den hun eigen ideeën over de posities die zijzelf en de regenten zouden innemen 
wanneer de macht van Oranje gebroken zou zijn. Reeds op 1 maart 1783 
schreef Een Vrijen Heer in Nederland aan de Post dat 'alle die eminente hoof
den en bewindvoerders', hetzij een prins en zijn raadslieden, hetzij de regenten, 
'niet anders dan de Representanten van een vrij volk' waren. Een lid van het 
Utrechtse vrijcorps schreef op 13 augustus van dat jaar dat de schutterseed van 
trouw aan de stadsregering slechts gold zolang die regering de belangen der bur
gers goed behartigde. In een commentaar van 6 december 1783 op het afschaf
fen der recommandation hield 't Hoen zijn lezers voor dat het herstel van de 
oude stedelijke privileges niet voldoende was. Immers, 'de Burger moet hier bij 
ook zien, dat de Regering niet alleen haar gezag zoekt te handhaven, om zich 
zelve grooter en onafhanglijker te maken, maar om meer in staat te zijn, op 
het belang haarer Burgers te kunnen letten en dat te kunnen voorstaan'78. Uit 
deze zinsneden blijkt dat velen de regenten zagen als de vertegenwoordigers der 
burgerij, als bestuurders die slechts regeerden omdat de burgers hun dit 
toestonden en wier bewind alleen dàn gewettigd was wanneer zij voor de rech
ten van die burgerij opkwamen. 

Deze opvattingen leidden al spoedig tot de vraag 'of het wel met de Burgerlijke 
Vrijheid bestaan kan, dat de Raaden van de Vroedschap zich zelven verkie
zen?' Met de mogelijkheid in het verschiet om bezwaarschriften tegen het rege
ringsreglement in te dienen, was deze vraag eind maart 1784 zeer reëel. Pieter 
't Hoen antwoordde de Utrechtse correspondent die hem deze kwestie voorleg
de op 31 maart 1784 met een volledig plan voor het kiezen van raadsleden waar
bij de burgerij verreweg de grootste invloed kreeg79. Volgens dit plan zou uit 
de schutterscompagnie van elke stadswijk een groepje van acht gecommitteer
den worden gekozen door de schutters. Alleen zij die een vermogen van ten
minste ƒ 3.000, - bezaten, zouden zich kandidaat mogen stellen. De 64 afge
vaardigden moesten op het raadhuis bijeenkomen en via loting zouden vijftien 
van hen worden aangewezen om een nominatie van twaalf regenten op te ma
ken. Daarna zouden de 64 uit hun midden opnieuw vijftien mannen uitloten 
die de nominatie van twaalf naar zes kandidaten moesten terugbrengen. Ver
volgens zou men wederom vijftien van de gecommitteerden uitloten om het 
zestal tot een drietal te verminderen. Uit de drie overgebleven regenten zou de 
vroedschap er tenslotte één kiezen. 
77 Idem, IV, nr. 187 (15 november 1783) 283-286, nr. 200 (3 januari 1784) 401-406, nr. 202 (10 

januari 1784) 417-423, 424. 
78 Idem, III, nr. 133 (1 maart 1783) 1171. Idem, IV, nr. 165 (13 augustus 1783) 79, nr. 195 (6 de

cember 1783) 367-368. 
79 Idem, V, nr. 222 (27 maart 1784) 597-604, nr. 223 (31 maart 1784) 609-612. 
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De stadhouder zou de benoeming alleen mogen goed- of afkeuren en dat laatste 
uitsluitend op basis van geldige en zwaarwegende redenen, 't Hoen liet het niet 
bij dit ene plan maar voegde er meteen een variant aan toe. Daarin stelde hij 
voor via het reeds beschreven lotingssysteem een nominatie van twaalf kandi
daten op te maken die eerst tot acht en vervolgens tot vier moest worden terug
gebracht. De vroedschap zou van dit viertal een tweetal maken, waaruit de 
stadhouder de eindkeuze mocht doen80. 
Op 21 mei 1784 werden de eerste vier bezwaarschriften ingeleverd en daarvan 
trok het derde stuk de meeste aandacht. Dit stuk, getiteld 'Concept-Reglement 
op de Regeerings Bestelling van de Provintie Utrecht', werd ten raadhuize over
handigd door een uitgebreide delegatie burgers, onder wie A. Hoevenaar, O. 
D. Gordon, Jac. van Manen Az. en P. P. J. Quint Ondaatje die een der voor
naamste leiders van de Utrechtse patriotten was geworden. De passages in dit 
concept-reglement die over het verkiezen van de vroedschap der stad handel
den, vertoonden grote gelijkenis met het hierboven geschetste plan van 't 
Hoen. Net als in het door hem gepubliceerde ontwerp zou elke stadswijk acht 
kiezers leveren via censuskiesrecht. De 64 kiezers zouden op het raadhuis drie
maal achtereen door loting twaalf mannen uit hun midden aanwijzen. Deze 
twaalf kiezers zouden na de eerste loting een nominatie van twaalf regenten op
maken, die bij de volgende twee lotingen eerst tot zes en tenslotte tot drie zou 
worden teruggebracht. De vroedschap had uit dit drietal de eindkeuze. De rol 
van de stadhouder zou beperkt worden tot het kiezen van de twee burge
meesters uit een nominatie die door de kiezers was opgemaakt8 ' . De overeen
komsten tussen het concept-reglement en het ontwerp in de Post suggereren dat 
er contacten zijn geweest tussen 't Hoen en de opstellers van dat concept
reglement. Hebben die opstellers gebruik gemaakt van de ideeën van 't Hoen? 
Heeft Pieter, die Hoevenaar, Van Manen en wellicht ook Ondaantje persoon
lijk kende, met hen samengewerkt en is het ontwerp in zijn blad een voorstu
die? Op deze vragen moeten we voorlopig het antwoord schuldig blijven. Maar 
al blijft de wijze waarop het stuk tot stand kwam vooralsnog in nevelen gehuld, 
het is zonneklaar dat het door de meerderheid van Utrechts ingezetenen met 
enthousiasme werd onthaald. 

Het waarlijk revolutionaire concept behaalde zo'n 1300 handtekeningen. De 
commissie van negen oordeelde echter anders dan de burgerij. Zij baseerde 
haar eindrapport, uitgebracht op 1 september 1784, op het bezwaarschrift van 
notaris D. W. van Vloten en evenals dit bezwaarschrift bevatte het rapport 
voorstellen die de regenten oppermachtig zouden maken82. De burgerij rea
geerde door bij de vroedschap de invoering van het democratische concept
reglement te eisen via een college van politieke vertegenwoordigers, de ge-
constitueerden. De vroedschap, die er niets voor voelde om de burgerij daad
werkelijk politieke macht te geven, schoof haar beslissing op de lange baan en 
hield de geconstitueerden vier maanden lang aan het lijntje83. Pieter 't Hoen 
zag de toekomst somber in. Hij vreesde zelfs dat de Staten de zaak tot 12 okto
ber, de vaste jaarlijkse dag voor regeringsveranderingen, zouden vertragen op-

80 Ibidem. 
81 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 186-189; Van Hulzen, Utrecht, 91-92, 97. 
82 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 182-186, 194-195; Van Hulzen, Utrecht, 97, 103-104. 
83 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 198-202; Van Hulzen, Utrecht, 106-116. 
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dat de prins met gebruikmaking van het oude regeringsreglement een machts
wisseling zou kunnen forceren, misschien wel onder druk van het leger84. De 
burgers richtten nu ter ondersteuning van de geconstitueerden een tweede colle
ge van vertegenwoordigers op, de gecommitteerden. Elke schutterijcompagnie 
leverde hiervoor twee afgevaardigden. Reinier 't Hoen werd gekozen tot verte
genwoordiger van zijn compagnie, de Oranjestam, en benoemd tot secretaris 
van de gecommitteerden83. De politieke crisis bereikte een hoogtepunt in maart 
1785. Tegen de wil der burgerij had een raadsmeerderheid besloten J. Sichter-
man, een tegenstander van het concept-reglement, tot vroedschap te benoe
men. Geconstitueerden en gecommitteerden dienden een schriftelijk protest in, 
ondertekend door Reinier 't Hoen namens de compagnie Oranjestam. Tijdens 
de bespreking tussen de vroedschap en de afgevaardigden der burgerij op 11 
maart 1785 dromde een grote menigte burgers rond het raadhuis samen en be
zetten gewapende schutters alle ingangen. Gedwongen door dit machtsvertoon 
maakte de vroedschap de omstreden benoeming ongedaan86. In de weken daar
op ondernam zij echter allerlei tegenacties en verklaarde zij het besluit van 11 
maart voor nietig omdat het onder bedreiging was afgedwongen87. Een 
Utregtsch Burger schreef op 26 maart aan de Post dat hij het gedrag van de bur
gerij betreurde. De burgers hadden zijns inziens genoegen moeten nemen met 
het aanbod van de vroedschap om Sichterman niet te beëdigen en geen toegang 
tot de raadszaal te verlenen zolang de kwestie hangende was. Hij vond dat men 
met de eis tot volledige intrekking van de benoeming te ver was gegaan. Het 
gedrag van de negentien regenten die naar aanleiding van het gebeurde de
monstratief hun functies hadden neergelegd werd eveneens bekritiseerd. 
Tenslotte schreef deze scribent de breuk tussen patriotse burgerij en anti-
Oranjegezinde regenten toe aan de 'verdervende hand', de Oranjefactie die bei
de groepen tegen elkaar opgestookt zou hebben, 't Hoen deelde die mening en 
herinnerde zijn lezers in een kort commentaar aan de meest recente statenver
gadering waarin 'de zodanigen, welken der Prinsenpartij zijn toegedaan, ten 
sterkste geijverd hebben tegen alle middelen en pogingen van verzoening! ' Zelf 
deed hij een oproep tot verzoening in nummer 323 van 1 april 1785. 
Zoals de meeste gezeten burgers was hij enerzijds afkerig van de houding der 
anti-democratische regenten, de 'aristocraten', maar vreesde hij anderzijds de 
anarchie die naar zijn mening uit tonelen zoals die van 11 maart zou kunnen 
ontstaan. Daarom keerde hij zich 'zoo tegen een Burgerdrukkende en ondraag
lijke Aristocratie, als tegen eene Maatschappij wel draa verwoestende 
volkstrekte Democratie'. Eind april drong hij zelfs aan op een 'Vreedes-
Congres' tussen de Staten van Utrecht en de afgevaardigden der burgerij met 
als doel het opstellen van een nieuw regeringsreglement. Pieters verzoenende 
woorden betekenden geenszins dat hij van plan was om voor de aristocratisch-
gezinde regenten ook maar een haarbreed te wijken. In zijn voorstel voor on
derhandelingen propageerde hij de oprichting van 'een Corps Gemeenslieden', 
dat toezicht op de naleving van het nieuwe reglement zou moeten houden. Het 
concept-reglement voorzag in eenzelfde orgaan, het college van burgergecom
mitteerden dat namens de burgerij het bewind der regenten zou moeten contro-

84 De Post van den Neder-Rhijn, VI, nr. 266 (15 september 1784) 965-968. 
85 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 202-203; Van Hulzen, Utrecht, 115 noot 1. 
86 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 207-217; Van Hulzen, Utrecht, 115-128. 
87 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 217-220; Van Hulzen, Utrecht, 129-141. 
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leren om machtsmisbruik te voorkomen88. Sinds de botsing van de democrati
sche burgers met de meerderheid der regenten in maart speelden enige patriot
ten met het idee om bij Oranje steun te zoeken. Ook Ondaatje behoorde tot 
deze patriotten, en hij zag zich genoodzaakt in de Post van 11 juni 1785 een 
apologie te plaatsen tegen verdenkingen als zou hij met Oranje heulen. Voor 
't Hoen was toenadering tot de prins uit den boze, zoals blijkt uit de redactione
le commentaren op het gedrag van Ondaatje. Hij noemt de betreffende patriot
ten een partij 'welke voor den Stadhouder werkt, onder schijn, als of men daar 
mede alleen het heil der Burgerij onder het oog had; en of zulks alleen geschied
de om de Aristocraaten te beletten, de betamelijke Vrijheid der Burgeren te ver
nietigen'89. 
Een onderwerp dat 't Hoen bijzonder bezighield was de poging van de Staten 
om de patriotten het machtige wapen van het massaal getekende rekest uit han
den te slaan. Op 6 j uli vaardigden de Staten een verbod uit op het en masse teke
nen van 'onbehoorlijke' reksten in openbare gelegenheden. Pieter 't Hoen rea
geerde meteen. In nummer 351 van 9 juli schreef hij misprijzend 'dat bij een 
groot gedeelte van Utrechts regenten zoo veel genegenheid niet heerscht' om 
de burgers in hun wettige verzoeken tegemoet te komen. Hij liet dit stukje ver
gezeld gaan van twee brieven van patriotsgezinde raadsleden: een toespraak 
van J. P. de Ridder tot de vroedschap waarin deze de handelwijze van de Staten 
afkeurde, en een bijdrage waarin Jac. van Haeften de burgerij opriep zich niet 
aan het plakkaat te storen. Andere stukken over de kwestie verschenen op 23 
en 27 juli in de Post en daarin werd het plakkaat verdraaid tot een aanmoedi
ging om juist wel verzoekschriften op te stellen.90. 
Op 28 juli 1785 deed de vroedschap eindelijk concessies door de burgerij in een 
nieuw ontwerp-reglement een cruciale rol te geven bij het verkiezen van 
raadsleden. Het college van burgergecommitteerden kreeg in dit ontwerp ech
ter nauwelijks invloed en daarom begonnen de geconstitueerden en gecommit
teerden een nieuwe pressiecampagne tegen de vroedschap. 
Die campagne begon op 2 augustus. In een indrukwekkende optocht trok de 
schutterij vanaf de Neude via de Ganzemarkt, Minrebroederstraat en Korte 
Jansstraat op naar het raadhuis. Die dag liepen de gecommitteerden, onder wie 
ook Reinier 't Hoen, trots aan het hoofd van hun afdeling, want zij speelden 
de voornaamste rol: de burgerij dwong de raad de zestien als de officiële verte
genwoordigers van hun compagnieën te erkennen. Volgens een correspondent 
van de Oranjegezinde 's-Gravenhaagsche Courant bevonden zich onder de gro
te menigte voor het raadhuis tal van vooraanstaande patriotten en ook Pieter 
't Hoen zou niet ontbroken hebben. Hij en enkele anderen zouden de mensen 
hebben aangemaand zich kalm te gedragen. De campagne had succes, want in 
september 1785 vonden de laatste wijzigingen in het ontwerp plaats en op de 
16e van die maand werd het gepubliceerd91. 
Het pleit was daarmee nog geenszins beslecht, want er loerde voor de patriotten 

88 De Post van den Neder-Rhijn, VII, nr. 321 (26 maart 1785) 72-78, nr. 323 (1 april 1785) 87-90, 
nr. 329 (23 april 1785) 147-150, nr. 330 (27 april 1785) 151-152; Vijlbrief, Anti-aristocratie, 
189-190; Van Hulzen, Utrecht, 92. 

89 De Post van den Neder-Rhijn, VII, nr. 343 (11 juni 1785) 266-270. 
90 Geyl, Patriottenbeweging, 120; De Post van den Neder-Rhijn, VII, nr. 351 (9 juli 1785) 
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nog een gevaarlijke adder onder het gras: het nieuwe reglement kon slechts 
worden ingevoerd met toestemming van de Staten en sinds 11 maart waren die 
sterker antipatriots dan ooit, een enkeling uitgezonderd zoals graaf Van Boet-
selaar. De patriotten vreesden dat de Staten het erkennen van het reglement 
zouden uitstellen totdat de vroedschap, niet meer in staat de aanhoudende pres
sie der burgers nog langer te verduren, de hulp van het leger zou inroepen. Het 
was geen denkbeeldige vrees, want op 13 augustus had de magistraat van 
Amersfoort met behulp van stadhouderlijke troepen de patriottenbeweging in 
die stad het zwijgen opgelegd. Drie dagen na dit alarmerend voorval hadden 
de Utrechtse burgers een rekest ingediend ter voorkoming van een soortgelijk 
militair ingrijpen. Dit stuk werd onder anderen getekend door Jac. van Manen 
Az. en Reinier 't Hoen in hun hoedanigheid als secretaris van respectievelijk 
de geconstitueerden en de gecommitteerden. De rekestranten stelden op drei
gende toon dat de patriotse burgerij desnoods geweld met geweld zou beant
woorden92. 

In tegenstelling tot zijn oudste zoon had Pieter 't Hoen zich tot nog toe voorna
melijk als schrijver doen gelden. In het najaar van 1785 kwam daar echter ver
andering in. Tussen 14 oktober en 21 november werd hij beëdigd als luitenant 
in de schutterij compagnie Turkijen93. Hoofdman van die compagnie was kapi
tein David Jan Martens, een gematigde anti-patriot en één van de negentien ra
den die na 11 maart hun functie tijdelijk hadden neergelegd. Gemakkelijk had 
Martens het niet, want alle aristocratisch- of Oranjegezinde officieren hadden 
in de loop van 1785 ontslag genomen en waren door patriotten vervangen. Zelf 
kon Martens echter niet uit de compagnie verwijderd worden omdat reglemen
tair was vastgesteld dat de acht laatst benoemde vroedschappen de hoofdman
nen der schutterij moesten zijn. De patriotse officieren waren de kapitein
luitenant G. Bentink, de luitenants G. A. Visscher, C. G. Visscher en J. L. 
Testas, de vaandrig J. A. d'Averhoult en G. C. Brouwer, scriba of secretaris 
der compagnie94. 

Pieter en Reinier kwamen beiden in actie op 19 december 1785, toen gecommit
teerden en geconstitueerden gezamenlijk aan alle schutters een nieuw verzoek
schrift voorlegden. Daarin werd onomwonden de invoering van het democrati
sche ontwerp-reglement geëist, met of zonder goedkeuring van de Staten en 
binnen drie maanden tijd. Na tekening van het rekest kwam de gehele schutterij 
ongewapend bijeen op de Neude en trok van daaruit op naar het raadhuis. De 
vroedschap kon de burgers afschepen door de beslissing over hun eis tot de vol
gende dag uit te stellen maar toen de schutterij op de 20ste nogmaals het raad
huis omsingelde gaven de regenten toe. Zij beloofden het democratische regle
ment binnen drie maanden te beëdigen en in gebruik te nemen95. 
92 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 230-231; Van Hulzen, Utrecht, 163-164, 170; G A U , Burgercom

pagnie Turkije, nr. 2076: Ingekomene stukken, afschrift van het rekest van 16 augustus 1785. 
93 GAU, Idem, nr. 2075: Notulen, 25 november 1785. Op 25 november verschiiut Pieter 't Hoen 

voor het eerst in deze bron, als officier. Hij heeft zijn functie al eerder aanvaard, maar door 
een hiaat in de notulen tussen 14 oktober en 21 november is niet nauwkeurig vast te stellen wan
neer. 

54 Van Hulzen, Utrecht, 131 noot 2; GAU, Idem, 10 januari-25 november 1785. D. W. van Vlo
ten, de opsteller van het eerder genoemde bezwaarschrift was luitenant in de compagnie 'Turkij
en' maar nam op 10 januari 1785 ontslag. 

95 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 239-242; Van Hulzen, Utrecht, 171-191. 
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Mer opgeheven hand legden twaalf leden van de vroedschap de eed af op hel nieuwe regeringsregle
ment. Hierbij waren vertegenwoordigers van de schutterijen en vele anderen aanwezig. 
Gravure zonder naam, (eind 18e eeuw). 
RAU, Atlas Coenen van 's Gravensloot 9-99-2. 

De eerste dagen na 20 december heerste er een feeststemming onder de patriot
ten. Pieter 't Hoen gunde zijn pen geen rust bij het verdedigen van de handel
wijze der burgerij op de beide decemberdagen en plaatste ook een stuk van het 
patriotse raadslid Smissaert waarin deze het gebeuren op die dagen billijkte96. 
In spanning wachtte men de 20ste maart 1786 af, de dag waarop vroedschap 
en schutterij de eed zouden afleggen op het nieuwe reglement en waarop het 
reglement zou worden ingevoerd, 't Hoen liet de regenten in de Post van 17 
maart nog een laatste waarschuwing horen: 'Het is zoo, het gedugt tijdstip na
dert, en is daar, in welk de zaak van Utrechts Burgerij, en met die mogelijk die 
der Republiek zal vallen of behouden zijn! dan wij hopen nog, dat de meerder
heid der Raden, uit bezef van alle jammerlijke gevolgen, die daar uit, zoo voor 
Land en Stad, als voor zich zelve te dugten zijn, hunne voorneemens zullen la
ten vaaren, en edelmoedig hunne bijzondere begrippen aan die der Burgeren, 
aan die der gantsche weldenkende Natie zullen opofferen! - de zaak is van te 
groot belang, om die stijfhoofdig te willen doen verlooren gaan'97. 
Maar helaas, de artistocatischgezinde regenten zouden stijfhoofdig blijven. 
Toen de grote dag aanbrak en Pieter met zijn compagnie voor het raadhuis 
klaarstond, bleek dat slechts 27 van de 40 raadsleden waren komen opdagen. 
De schutterij liet weten gereed te zijn voor beëdiging en invoering van het nieu
we regeringsreglement, en verzocht de vroedschap uit haar midden een com
missie af te vaardigen om deze plechtigheid te voltrekken. De vroedschap wei-

96 De Post van den Neder-Rhijn, VIII, nr. 406 (14 januari 1786) 819-826, nr. 408 (21 januari 1786) 
839-840, nr. 409 (24 januari 1786) 843-850, nr. 410 (27 januari 1786) 851-856, nr. 411 (31 januari 
1786) 860-874. 

97 Idem, IX, nr. 426 (17 maart 1786) 1000. 
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gerde. Elk raadslid leverde vervolgens een schriftelijke verklaring in bij de ge
committeerden met ieders persoonlijke redenen om de beëdiging te weigeren. 
Dertien raden verklaarden het reglement wel in gebruik te willen nemen maar 
dan op 12 oktober, de vaste dag voor regeringswijzigingen. De schutters namen 
genoegen met dit uitstel, maar waarschuwden de overige raden dat zij hun ze
tels zouden verliezen indien zij ook op 12 oktober de eed nog zouden weigeren. 
De vroedschap wenste hierover te beraadslagen en zond de schutterij naar de 
Neude om de eindbeslissing af te wachten. Daar aangekomen stelde vaandrig 
d'Averhoult van de compagnie Turkijen voor een commissie naar het raadhuis 
te zenden. Hijzelf en Pieter 't Hoen werden hiervoor uitgekozen. Na enige tijd 
keerden d'Averhoult en 't Hoen naar de Neude terug met de mededeling dat 
twaalf raadsleden bereid waren hun belofte om op 12 oktober het reglement 
in te voeren met een eed te bekrachtigen. Tevens stelden zij voor de schutterij 
reeds de eed op het reglement af te nemen. De meeste schutters gingen akkoord 
en kozen zestien mannen om de twaalf regenten te beëdigen. d'Averhoult en 
Pieter 't Hoen werden afgevaardigd namens Turkijen. Na deze korte plechtig
heid op het raadhuis benoemden de twaalf raden uit hun midden een commissie 
bestaande uit Smissaert, De Ridder en Van Haeften, die zich naar de Neude 
begaf. De avond was reeds gevallen toen deze commissie bij het licht van talrij
ke flambouwen de schutters beëdigde. Pieter 't Hoen en d'Averhoult legden de 
eed af namens hun compagnie98. 

De eedsaflegging van 20 maart werd door de patriotten als een overwinning ge
vierd en er werden zelfs herinneringsmedailles geslagen voorzien van linten in 
de rood-witte Utrechtse kleuren. De regenten die de eed geweigerd hadden en 
hun raadsplaatsen dreigden te verliezen, zagen het feestgedruis knarsetandend 
aan. Eén van hen was D. J. Martens, de hoofdman van Turkijen, die de gebeur
tenissen nauwgezet optekende. Vol verontwaardiging merkte hij op dat Pieter 
't Hoen die 'wegens sijn ongebonde levensgedrag in een verbeterhuys gesteld 
geweest' was, op 20 maart de eed had afgenomen van het raadslid Van den Bo
gaard die destijds als lid van het gerecht 't Hoen mede veroordeeld had"! Mar
tens en zijn geestverwanten in vroedschap en Staten zaten ondertussen niet stil. 
Op pijnlijke wijze was hun duidelijk geworden dat de burgerij een machtsfac
tor op zichzelf was en geen instrument dat zij, ter vergroting van hun eigen 
macht, tegen Oranje konden gebruiken. Nu de burgerij een ernstige bedreiging 
vormde voor de regenten zelf, zochten velen van hen weer toenadering tot 
Oranje, wiens ontmoedigde aanhang door de Britse gezant Harris juist weer tot 
een slagvaardige partij werd omgevormd. Deze ommezwaai van veel regenten 
ontging Pieter 't Hoen niet. In de Post sprak hij op 5 mei 1786 van 'de onwetti
ge en drukkende invloed des Stadhouders (aan welken de zieltogende Aristo
cratie thans hulde doet, om haare gloeijende Heerszugt en trotsheid door den-
zelven tegen de Vrijheid en Voorrechten der Burgeren te doen handhaven)'100. 
De burgers begrepen dat het door de raad bedongen uitstel tot 12 oktober onder 
de gegeven omstandigheden gevaarlijk was. Daarom poogden zij het reglement 
zo snel mogelijk in werking te brengen, ongeacht de afgesproken termijn. 
98 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 246-249; Van Hulzen, Utrecht, 200-208; 'Eenige aanteekeningen 

wegens het gebeurde te Utrecht in 1786 en 1787', Kronijk van het Historisch Genootschap, 
XXVI (1870) 341-485, hier 369. 

99 'Aanteekeningen', 369. 
100 Schama, Patriots, 105-107; De Post van den Neder-Rhijn, IX, nr. 440 (5 mei 1786) 1112-1114. 
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Zij kozen in juni 1786 een college van burgergecommitteerden zonder de vroed
schap op de hoogte te brengen en eisten vervolgens de erkenning van dit colle
ge. De vroedschap weigerde het college te erkennen. De grote meerderheid der 
raadsleden weigerde eveneens om op 2 augustus op de Neude te verschijnen om 
daar het nieuwe reglement te beëdigen. Het geduld van de burgers was nu ten 
einde. Zij verklaarden de onwillige raden voor afgezet en namen op eigen gezag 
het reglement in gebruik101. In augustus en september werden verkiezingen ge
houden volgens het nieuwe reglement en de 32 nieuwe raden werden plechtig 
geïnstalleerd op de Neude. Onder deze 'Neuderaden' bevonden zich verschei
dene oude bekenden van Pieter 't Hoen: J. P. de Ridder, regent van het Collegi
um Willebrordi, J. F. van Senden, lid van het Collegie St. Hubert en twee offi
cieren uit Pieters schutterijcompagnie, G. A. Visscher en J. A. d'Averhoult. 
Ook J. C. Smissaert en P. Marret, waarschijnlijk lid van respectievelijk het 
Collegie St. Hubert en Volmaakter door den Tijd waren tot vroedschap 
verkozen102. 

Te Utrecht hadden de patriotten overwonnen, maar elders deden zich veront
rustende gebeurtenissen voor. Willem V, steeds meer in zijn voorrechten en be
voegdheden beknot door de Hollandse Staten, was uitgeweken naar Nijmegen 
maar had eerst een rondreis door verscheidene gewesten gemaakt en daarbij 
veel goodwill gekweekt onder zijn aanhangers. In Pruisen was koning Frederik 
de Grote overleden, de oom van Willems echtgenote Wilhelmina. Haar broer 
Frederik Willem die nu de troon besteeg, leek meer bereid tot steun aan zijn 
zwager dan zijn oom. De prins en de Oranjegezinde Staten van Gelderland had
den op 5 september 1786 de weerloze patriotsgezinde stadjes Elburg en Hattem 
door troepen laten bezetten, waarbij hevig was geplunderd, 't Hoen vroeg zich 
in de Post af 'welk een Godloozen aanslag er ook tegen de stad en Provintie 
Utrecht, jaa naastdenkelijk tegen de gantsche Republiek beraamd zij?'103 Zo'n 
aanslag leek niet ver weg want op 30 augustus weken alle aristocratisch- en 
Oranjegezinde heren der Utrechtse Staten uit naar Amersfoort, waar zij con
tact opnamen met de prins en troepen samentrokken. Vooralsnog wensten zij 
echter geen gewapende confrontatie. 

Ook de patriotten namen hun militaire voorzorgen. Troepen onder bevel van 
de Staten van Holland en honderden vrijwilligers stroomden toe om in Utrecht 
de patriotse zaak te verdedigen. Op 6 oktober ontving Pieter 't Hoen op een 
dineetje bij hem thuis de Rijngraaf van Salm, een Duitse avonturier in Holland
se dienst aan wie het opperbevel over de hulptroepen in Utrecht was opgedra
gen. Tot die troepen behoorde ook het eigen korps van de Rijngraaf, een ge
mengde eenheid van ruiterij en lichte infanterie, gekleed in fraaie donkergroene 
uniformen. Tijdens de winter van 1786-1787 bestond er weinig kans op een aan
val vanuit Amersfoort. Die winter verliep dan ook tamelijk rustig, afgezien van 
enkele opstootjes veroorzaakt door Orangisten die zich binnen de muren der 
Domstad weer begonnen te roeren104. 

101 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 250-251; Van Hulzen, Utrecht, 213-223. 
102 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 252-253; Van Hulzen, Utrecht, 225-232, 245-249. 
103 Geyl, Patriottenbeweging, 141-142; De Post van den Neder-Rhijn, X, nr. 480 (14 september 

1786). 
104 Vijlbrief, Anti-aristocratie, 254; Van Hulzen, Utrecht, 233-235, 255-263, 242; 'Aanteekenin-

gen', 391, 435; F. G. de Wilde, 'De uniformen van het legioen 'de Rijngraaf van Salm', 
1784-1788', Armamentaria, XXI (1986) 15-27. 
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Met het aanbreken van de lente nam ook het gevaar voor een aanval weer toe. 
De Staten en de leiders der Oranjegezinde troepen vatten het plan op om, alvo
rens de stad Utrecht aan te vallen, haar eerst af te snijden van haar Hollandse 
bondgenoten. Daartoe moesten enige strategische punten worden bezet, onder 
meer de sluizen bij Vreeswijk. Op 9 mei 1787 werden twee infanteriebataljons 
uitgestuurd om dit karwei te klaren. In Utrecht besloot de vroedschap tot een 
tegenactie. Onder de talrijke patriotten die zich als vrijwilligers meldden be
vonden zich ook Pieter 't Hoen en zijn zoon Reinier. Reinier werd als artillerie
officier ingedeeld bij een detachement dat voorlopig binnen de stadsmuren zou 
blijven. Pieter werd aangewezen als officier over een vijftigtal schutters in de 
afdeling die als eerste naar Vreeswijk zouden optrekken. Niet ver van Vrees
wijk kwam het tot een vuurgevecht tussen dit detachement en de Oranjegezinde 
troepen waarbij de laatstgenoemden op de vlucht gedreven werden. Verschei
dene patriotten werden gedood of gewond. Pieter en zijn mannen hadden in 
de eerste gelederen meegevochten. 

Later kwam de afdeling waartoe Reinier behoorde als versterking naar Jut-
phaas, waar zijn vader en diens strijdmakkers de nacht doorbrachten. De vol
gende dag keerden beide afdelingen naar Utrecht terug met Pieter en zijn man
schappen als voorhoede105. 
In de stad aangekomen werden de schutters als helden onthaald. De twee doden 
werden als martelaren voor de goede zaak begraven en Pieter 't Hoen besteedde 
op 18 mei 1787 in zijn blad uitgebreid aandacht aan het bloedige voorval. Hij 
publiceerde het rapport dat commandant d'Averhoult aan de vroedschap had 
uitgebracht evenals een overzichtsprent van het gevecht en de portretten van 
de twee gesneuvelden, Van der Vlerk en Visscher, voorzien van 
rouwdichten106. De patriotten hadden hun vuurdoop voorbeeldig doorstaan en 
reeds de volgende dag namen Hollandse troepen de bedreigde posities in, zodat 
Utrecht veilig werd ingesloten in het Hollands Cordon, een linie die langs de 
hele Hollandse grens liep. Desondanks maakte Pieter 't Hoen zich zorgen om 
de patriotse defensie. Op vragen van een correspondent over dat onderwerp 
antwoordde hij dat de bestaande wirwar van locale en provinciale militaire au
toriteiten de patriotse gewapende macht verhinderde 'om iet van veel aanbe
lang uit te voeren'. Wat men nodig had was 'eene Nationaale Commissie' geleid 
door één 'algemeenen Opperbevelhebber'. Slechts met een centraal geleide 
krijgsmacht zouden de patriotten in staat zijn te overwinnen107. 
De toestand werd ondertussen steeds dreigender. De Oranjepartij liet haar 
troepen oprukken tot Zeist en het grote legerkamp aldaar was vanaf de Domto
ren zelfs te zien. Met moeite trachtte men het ontwrichte dagelijkse leven in de 
stad gaande te houden. Op 11 juni formeerden de patriotten een eigen staten
vergadering als tegenhanger van de Amersfoortse Staten. In die vergadering 
namen de enige drie heren zitting die geweigerd hadden nog langer in de Oran
jegezinde Staten te verschijnen. Behalve twee geëligeerden, de heren Taets van 
Amerongen, behoorde ook een oude bekende van 't Hoen tot dit drietal: de 

105 Van Hulzen, Utrecht, 267-271; J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek (38 dln; Amsterdam, 
1785-1799) XXX, 192; De Post van den Neder-Rhijn, XI, nr. 565 (18 mei 1787) 887-894. 

106 Van Hulzen, Utrecht, 271-273; De Post van den Neder-Rhijn, XI, nr. 565 (18 mei 1787) 
887-894. 

107 Geyl, Pathottenbeweging, 163; De Post van den Neder-Rhijn, XII, nr. 583 (21 juli 1787) 
1029-1034. 
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De wanordelijke vlucht van de patriotten in de nacht van 15 op 16 september 1787 werd vele malen 
vereeuwigd. Op deze prent is de Neude afgebeeld, waar vele soldaten en burgers radeloos rondren
nen. Rechts op de afbeelding is het geboortehuis van Pieter 't Hoen zichtbaar, op de hoek Neude 
- Lange Jansstraat. 
Ingekleurde gravure zonder naam, met adres van G. B. Probst te Augsburg, (eind 18e eeuw). 
GAU, H.A. S. 87.25. 

graaf Van Boetselaar, die als enig lid van de ridderschap de zijde der burgerij 
had gekozen. De brieven waarin zij weigerden om te Amersfoort zitting te ne
men werden door Pieter op 15 juni 1787 in de Post gepubliceerd. Reeds lang 
daarvoor, in oktober en december 1786, had 't Hoen gepleit voor een algehele 
verandering van de structuur van de Staten. Het eerste lid, de geëligeerden, had 
in zijn optiek geen bestaansrecht, aangezien de geestelijke stand die het verte
genwoordigde ook niet meer bestond. Bovendien had het eerste lid de laatste 
jaren 'meer vijanden dan vrienden des Volks' voortgebracht. In plaats van de 
geëligeerden zou de stad Utrecht, nu derde lid, de eerste plaats moeten krijgen. 
De ridderschap zou haar tweede positie behouden en er zou een geheel nieuw 
derde lid gevormd moeten worden uit de vier kleine steden: Montfoort, Rhe
nen, Wijk bij Duurstede en Amersfoort. Veel bijval oogstten die ideeën niet108. 
Alle mooie plannen ten spijt zouden de patriotten het onderspit delven. De aan
houding van prinses Wilhelmina door Goudse patriotten leidde tot een Pruisi
sche invasie. Toen de Pruisen Utrecht naderden verliet de Rijngraaf van Salm 
onverwachts met zijn troepen de stad ondanks zijn belofte om tot de laatste 
man te zullen vechten. In de nacht van 15 op 16 september vluchtten de patriot
ten hals over kop uit Utrecht weg. Ook Pieter en Reinier 't Hoen namen snel 
afscheid van hun gezin en vluchtten naar Amsterdam, samen met de troepen 
en met alle patriotse voormannen. Met hen vluchtte ook De Post van den 

108 Van Hulzen, Utrecht, 276-278, 286-287; De Post van den Neder-Rhijn, XII, nr. 573 (15 juni 
1787) 953-956; Idem, X, nr. 491 (21 oktober 1786) 202-203 voetnoten, nr. 509 (4 december 
1786) 391-392, nr. 498 (7 november 1786) 273-286. 
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Neder-Rhijn, waarvan de laatste dertien nummers tussen 16 september en 3 ok
tober te Amsterdam werden uitgegeven. In een van die laatste nummers sprak 
Pieter zijn afkeuring uit over de vlucht uit Utrecht, zo maar zonder slag of 
stoot, en hij kon niet anders dan constateren dat Salm de patriotse zaak verra
den had. Korte tijd boden de patriotten in Amsterdam nog tegenstand tegen 
de oprukkende vijand, maar op 3 oktober ontving men het bericht dat men op 
hulp van de Fransen niet hoefde te rekenen. Alle hoop was nu vervlogen. De 
patriotten zetten hun vlucht voort, richting Frankrijk. Pieter 't Hoen vestigde 
zich temidden van vele lotgenoten in de buurt van Duinkerken, wachtend op 
zijn gezin dat zich nog steeds in Utrecht bevond109. 

Na de machtswisseling van september in Utrecht had Pieters vrouw Annemietje 

109 Van Hulzen, Utrecht, 294-298; Schama.Paf/ïott, 129-132; Geyl, Patriottenbeweging, 189-199; 
Sautijn Kluit, 'De Post van den Neder-Rhijn', 358-361; Buijnsters, Reize, 26; De Post van den 
Neder-Rhijn, XII, nr. 602 (datum niet vermeld) 1173-1180. 
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de taak op zich genomen om met de regenten van het Collegium Willebrordi 
orde op zaken te stellen. Haar man had immers zijn werk in het internaat bin
nen enkele uren tijds in de steek moeten laten en zij wilde voorkomen dat de 
regenten hem ooit nog ter verantwoording zouden roepen voor zijn gedrag als 
rentmeester. Het was een ondankbare taak die Annemietje te wachten stond, 
want de aristocratisch- en Oranjegezinde regenten, eens door haar man en zijn 
geestverwanten van de kussens verwijderd, beheersten nu het Collegium ge
heel. Op 18 oktober 1787 nam Annemietje contact op met de regenten. Dezen 
hadden op 29 september de post van subregens en rentmeester vacant ver
klaard, maar zij hadden nog geen opvolger van 't Hoen kunnen benoemen om
dat het resolutieboek met de benodigde reglementen zoekgeraakt was. Het in
ternaat was tijdelijk gesloten en de leerlingen waren naar huis gestuurd. Voor
lopig werd het gebouw gebruikt voor het inkwartieren van soldaten en een van 
dezen vond op 11 oktober het resolutieboek in een mand terug. Blijkbaar had 
't Hoen het voorname stuk daar in de beruchte septembernacht verstopt om 
het te vrijwaren tegen plundering door de Oranje-aanhang. Meteen na Pieters 
vlucht had het stedelijke gerecht echter beslag gelegd op alle aanwezige goede
ren, die in de regentenkamer achter een verzegelde deur werden opgeslagen. 
Toen Annemietje zich op het internaat vervoegde liet een van de regenten, Ver
schoor, de deur door hoofdofficier Athlone openen en kreeg Annemietje toe
stemming om haar eigendommen te scheiden van die van het tehuis. Op 19 no
vember werd zij gemaand om een gedeelte van het linnengoed dat in de verwar
ring was verdwenen, terug te vinden. Tevens eisten de regenten dat zij de ach
terstallige rekeningen over 1785,1786 en 1787 zou opstellen. Deze taak was ver
re van eenvoudig want ook de kwitanties waren zoek. Gelukkig was de drukker 
Jan Mulder bereid Annemietje en haar kroost in het voor hen zo vijandige 
Utrecht onderdak te verlenen en hen met raad en daad terzijde te staan. Toch 
duurde het nog tot 18 februari 1788 eer zij aan alle eisen had voldaan en de re
genten bereid waren haar man van al zijn verplichtingen tegenover het Collegi
um te ontslaan110. Eindelijk kon Annemietje zich met haar kinderen in Frank
rijk bij Pieter voegen. Bijna zeven jaren zouden zij daar in ballingschap door
brengen. Begin 1795 zou 't Hoen in het kielzog der Franse legers zijn geboor
testad weer mogen begroeten. Niet alleen zou Pieter De Post van den Neder-
Rhijn in een nieuwe versie doen herleven, maar bovendien zou hij zich als secre
taris van het provinciale bestuur van Utrecht wederom inzetten voor het welzijn 
van het Sticht111. 

110 GAU, Collegium Willebrordi, nr. 515: 20 en 29 september, 18 oktober, 19 november en 13 de
cember 1787, 18 februari 1788. 

1,1 Buijnsters, Reize, 25-28; Sautijn Kluit, 'De Post van den Neder-Rhijn', 359-368. Rijksarchief 
in Utrecht, Financiële Instellingen, nr. 1170: net-exemplaar van de resolutiën der Commissie 
van financiën, 17 maart 1795; Staten, nr. 1056-15, Lappen-notulen van de Provisioneele repre
sentanten en van de Representanten, 18 april 1796. 
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