
Het gevecht bij Vreeswijk 9 mei 1787 

W. J. Angenent 

9-10 Mey is by jutphaas een actie voorgevalle tusschen t regiment van van Efferen en eenige 
Patriotten, waar by over en weder eenige zyn doodgeschoote, en van Effere zich lacheus heeft 
gedragen'. 

Deze dagboeknotitie doet in enkele woorden een gebeurtenis af die toch meer 
aandacht verdient. Het gevecht dat op de avond van 9 mei 1787 plaatsvindt tus
sen Jutphaas en Vreeswijk markeert het begin van een openlijke burgeroorlog 
die het hoogtepunt vormt van de strijd tussen orangisten en patriotten. 
Desondanks komt het gevecht er in de beschikbare literatuur bekaaid af. Bijna 
een eeuw na de gebeurtenis, in 1886, noemt P. de Wit het gevecht in zijn boek 
Une invasion Prussienne en Hollande en 17872. Hij beschrijft hoe de Utrechtse 
patriotten met slechts drie stukken geschut het stadhouderlijke regiment tege-
moettreden en er in slagen het op de vlucht te jagen, talloze lijken en wapens 
en bagage achterlatend. Dertien jaar later verschijnt het standaardwerk van 
Colenbrander: De Patriottentijd3. In tegenstelling tot de pro-patriotse De Wit, 
geeft Colenbrander een neutraal beeld. De staatse troepen, ter sterkte van een 
bataljon, beschikten niet over geschut en werden door de Utrechters volkomen 
verrast. Een uitgebreide beschrijving van het gevecht geeft vervolgens C. W. 
Wagenaar in het Utrechtsch Jaarboekje van 19054. Hij baseert zijn weergave 

Het gevecht bij Vreeswijk. De tekenaar heeft voor alle duidelijkheid het tijdstip van het gewapende 
treffen aanmerkelijk vervroegd. 
Gravure zonder naam, (eind 18e eeuw). 
GAU, H.A.S. 87.7. 

' Een regentendagboek uit de achttiende eeuw, J. Smit, ed. (z.pl., 1957) 793. 
2 P. de Wit, Une invasion Prussienne en Hollande en 1787 (Parijs, 1886). 
3 H. T. Colenbrander, De Patriottentijd (3 din.; 's-Gravenhage, 1897-1899). 
4 C. W. Wagenaar, '9 mei 1787: een merkwaardige datum uit den Utrechtschen Patriottentijd', 

Utrechtsch Jaarboekje 1905, 33-46. 
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hoofdzakelijk op het verslag dat de Utrechtse commandant J. A. d'Averhoult 
aan de vroedschap deed, en op - uiteraard patriots gekleurde - stukken uit het 
Utrechtse gemeentearchief. Hieruit blijkt dat zowel bij Jutphaas als bij Vrees
wijk confrontaties hebben plaatsgevonden en dat de beslissende actie zich in 
het donker afspeelde. Na deze publikatie blijft het lange tijd stil rond het ge
vecht bij Vreeswijk, totdat na de Tweede Wereldoorlog, in 1947, Geyls De 
Patriottenbeweging5 verschijnt. Zijn voorstelling verschilt niet wezenlijk van 
die van Colenbrander. Pas in 1966 volgt dan Van Hulzen met een meer gede
tailleerde beschrijving van het gevecht in Utrecht in de Patriottentijd6. Daaruit 
blijkt dat niet de staatse troepen, maar de Utrechters werden verrast en dat het 
Utrechtse succes voornamelijk aan hun geschut was te danken. De voorstelling 
van Van Hulzen wordt grotendeels bevestigd in een (in bekorte vorm als artikel 
verschenen) scriptie van twee studenten aan de Stichting Opleiding Leraren te 
Utrecht7. Ook deze scriptie is echter, en de auteurs betreuren dat ook, onvolle
dig door het ontbreken van gegevens van staatse zijde. 
Zoals de literatuurverkenning uitwijst is er een lacune in de geschiedschrijving 
over het gevecht bij Vreeswijk. Deze lacune betreft niet zozeer de context waar
binnen het gevecht valt als wel de gebeurtenis zelf. Naar het gevecht zelf is vrij
wel geen onderzoek gedaan: over het verloop van de gebeurtenissen en over de 
betrokkenen aan vooral staatse zijde is vrijwel niets bekend. Het grootste deel 
van de beschikbare literatuur en bronnen is daarbij ook nog sterk patriots ge
kleurd. Door een nauwkeurige reconstructie van het gevecht en daaropvolgend 
een analyse ervan, kan de bestaande lacune worden gevuld. De reconstructie, 
aan de hand van diverse archiefstukken, beschrijft onder welke omstandighe
den en met welke middelen de wederzijdse commandanten hun opdrachten 
moesten uitvoeren, hoe zij daaraan uitvoering en gestalte gaven en hoe zij aan 
onverwachte gebeurtenissen het hoofd boden. De analyse toetst of en hoe aan 
beide zijden de grondbeginselen van het gevecht (doelgericht, offensief optre
den, beweeglijkheid, verrassing en beveiliging) zijn toegepast en wat de invloed 
van materiële en morele factoren op het gevecht is geweest. Vooral wat dat laat
ste betreft is de analyse natuurlijk speculatiever van aard dan de reconstructie. 
Hieronder wordt beknopt ingegaan op de geschiedenis en de uitrusting van de 
beide partijen, het regiment-Van Efferen en de Utrechtse schutterij. Verder 
wordt een beeld geschetst van het gevechtsterrein en het strategisch belang 
daarvan. Dan volgen een overzicht van de gebeurtenissen die tot het gevecht 
leidden, de reconstructie van het gevecht en een beschrijving van de gevolgen 
ervan. Het artikel besluit met een analyse en enkele conclusies. 

Nationale Militie en Stedelijke Schutterij 

Het Regiment Nationalen N° 11 (R.N. N° 11), ter repartitie staande van de 
provincie Utrecht, werd opgericht in 17528. Het regiment kreeg de gebruikelij
ke organisatie: twee bataljons van elk een grenadiercompagnie en zes muske
tier-compagnieën. Het regiment moest tegen de 750 man sterk zijn, ongeveer 

5 P. Geyl, De Patriottenbeweging 1780-1787 (Amsterdam, 1947). 
6 A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd (Zaltbommel, 1966). 
7 A. van Andel en E. A. T. Hoogendijk, 'Het gevecht bij Vreeswijk 9 mei 1787', Cronyck De 

Geyn, I (1986) 11-24. 
8 H. Ringoir, De Nederlandse infanterie (Bussum, 1968) 32. 
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50 man per compagnie9. Zoals gebruikelijk kreeg het R.N. N° 11 in de wande
ling de naam van zijn regimentscommandant. In de loop der jaren volgden ver
schillende commandanten elkaar op en in 1782 kreeg, nadat twee achtereenvol
gende commandanten kort na elkaar overleden waren, de Ierse kolonel D. Fr. 
Pain het regimentscommando10. 
Hoewel het regiment ter repartitie van Utrecht stond, was het daar toen al jaren 
niet meer geweest. Het deed dienst aan de zuidgrens van de Republiek. In 1783 
lag het regiment in Brabant en prins Willem V was niet bereid om het te ver
plaatsen naar Utrecht. Daar lag een politieke reden aan ten grondslag: een 
groot deel van de soldaten was uit de stad Utrecht afkomstig en de prins ver
wachtte daarvan problemen bij plaatsing in Utrecht. Toen in het begin van ja
nuari 1784 kolonel Pain overleed, volgde op 16 januari 1784 de benoeming van 
een nieuwe regimentscommandant: kolonel Frederick Adriaan graaf van Effe-
ren. Eind 1786 keerde het regiment-Van Efferen eindelijk terug naar Utrecht, 
mede omdat het in de loop der jaren ver onder de voorgeschreven sterkte was 
geraakt. Door gebrek aan mankracht en materieel ontbraken naar schatting ze
ker drie compagnieën, omstreeks een kwart van de sterkte11. In oktober 1786 
lag het eerste bataljon in Rhenen en het tweede in Amerongen en Leersum. De 
werving van nieuw personeel werd krachtig ter hand genomen, het regiment 
was tenminste eind april 1787 weer bijna geheel op sterkte. Tot 9 mei bleef het 
regiment-Van Efferen in zijn legeringsplaatsen. 

Het regiment waarmee Van Efferen zijn taak op 9 mei moest uitvoeren, was 
door de aanwezigheid van alle nieuwe aangeworven soldaten goeddeels onerva
ren en slecht geoefend. Het eerste bataljon had in Rhenen gewerkt aan de reno
vatie van de Grebbelinie die sinds haar bouw in 1748 ernstig was verwaarloosd. 
Verder waren er problemen geweest met de munitie-aanvoer, en het bataljon 
had ook nog personeel moeten detacheren bij het tweede bataljon in Ameron
gen en Leersum12. Mèt prins Willem V kunnen we zo onze twijfels hebben over 
de bereidheid van het regiment zich tegen de eigen landslieden te keren. Voorts 
speelde binnen het regiment (zoals ook in de andere regimenten) de loyaliteits-
vraag. Men had een eed van trouw afgelegd aan de Generaliteit van de Repu
bliek, maar óók een eed van trouw aan de Staten van de provincie ter repartitie 
waarvan men stond. Het probleem was nu aan welke eed voorrang moest wor
den verleend wanneer Generaliteit en Staten tegenstrijdige orders gaven. Ieders 
keuze hing uiteraard nauw samen met de persoonlijke politieke overtuiging. 

De Utrechste stadsschutterij verheugde zich sedert het begin van de tachtiger 
jaren in de warme belangstelling van stad en burgerij. Begin 1783 werd het 
besluit genomen de schutterij van uniforme bewapening te voorzien; een in
spectie van het wapenarsenaal toonde onomstotelijk de deerniswekkende staat 
van de bewapening aan. Op twaalf geweren na moesten alle wapens, waaronder 

' Reglement op de exercitiën, en evolutiën, van de infanterie van den Staat (Den Haag, 1771) pas
sim. 

10 Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, F. J. L. Krämer en A. J. van der Meulen, 
eds. (6 dln.; Amsterdam, 1901-1918) IV, 210: 'Pain was een eerlijk man, dog seer Engelschge-
sint, waeromtrent hij, Pain, selfs seyde dat niemant behoorde te dienen dan sijn eyge vader-
lant'. 

11 Gedenkschriften Hardenbroek, V, 665. 
12 Koninklijk Huisarchief (KHA), Prins Willem V, nr. 301, dd. 2 mei 1787. 
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meer dan 300 zeer oude musketten, als onbruikbaar worden afgedankt. Behal
ve nieuwe wapens, waarvoor de burgerij geld inzamelde, kregen de acht com
pagnieën van de schutterij ook nieuwe vaandels. Een teken aan de wand: op 
de nieuwe vaandels ontbraken de Oranjekransen die op de oude vaandels het 
stadswapen omgaven'3. Kosten noch moeite werden gespaard voor de stadsver
dediging. Eind 1786 was 30.000 pond buskruit aangekocht en waren grote be
dragen besteed aan lood, hout en ijzer14. 
De vroedschap benoemde in de loop van 1786 een Commissie tot het Defensie
wezen die zich in deze tijd van oplopende politieke spanning met de stadsverde
diging moest belasten. Deze commissie besloot tot de oprichting van een korps 
scherpschutters of jagers, en ook een korps kanonniers aanschouwde het le
venslicht. Na de bezetting van de Gelderse stadjes Hattem en Elburg door 
prinsgezinde troepen, stroomden uit verschillende steden hulpkorpsen naar de 
stad Utrecht om de Utrechtse patriotten bij te staan. Bijna 2500 man aan 
hulptroepen15 (de zogeheten auxiliairen) versterkten de verdediging nadat ze 
aan de stadspoorten een eed van trouw en gehoorzaamheid hadden afgelegd. 
Toen de verwachte aanval uitbleef, vertrokken de meeste hulpkorpsen weer 
naar hun woonplaatsen. Op voorstel van de Commissie tot het Defensiewezen 
bleven 500 auxiliairen, waaronder de Hattemers, in de stad. Eind 1786 bestond 
het Utrechts Defensiewezen uit de normale schutterscompagnieën, het korps 
Utrechtse Jagers en het korps Utrechtse Kanonniers, aangevuld met onder an
deren de Hattemse en Leidse auxiliairen. In zijn Gedenkschriften vermeldde 
mr. G. J. van Hardenbroek het getal van 1800 schutters. Zijn zegsman dacht 
dat daarvan misschien 600 daadwerkelijk bereid waren tegenstand te bieden bij 
een gewapende aanval, van de overigen verwachtte hij dat ze die tegenstand wel 
zouden beletten16. In elk geval waren de Utrechtse verdedigers goed geoefend, 
zoals de regelmatige parades in het Sterrebos, de exercitieplaats, aantoonden. 
Naast de officiële schutterij bestond ook nog het exercitiegenootschap Pro Pa-
tria et Libertate. Dit patriots gekleurde genootschap pretendeerde slechts een 
overkoepelend genootschap te zijn voor iedereen die zich voor stad en vrijheid 
in de wapenhandel wilde oefenen, en geen negende schutterijcompagnie. Be
halve dat het genootschap een grenadierscompagnie had (in tegenstelling tot de 
stadsschutterij), oefende het al in 1785 met geschut, dus lang voordat het korps 
Utrechtse Kanonniers werd opgericht17. Het genootschap nam als zodanig geen 
deel aan de gebeurtenissen van 9 mei, wel waren veel van de aanwezige schut
ters mogelijk ook lid van Pro Patria et Libertate. 

Jan Anthony d'AverhouIt, die de tegenspeler van Van Efferen zou worden, 
was van Franse afkomst en in augustus 1786 tot lid van de revolutionaire vroed
schap gekozen. Hij had vrij snel een goede indruk gemaakt op vriend en vijand: 
men zag hem algemeen als een ontwikkeld, intelligent en rondborstig man, en 
bovendien een kloek officier18. Dit laatste hing samen met het feit dat hij rit
meester in het regiment cavalerie van Van Tuyll was geweest. Een deel van dit 

13 Van Hulzen, Utrecht, 558. 
14 Gedenkschriften Hardenbroek, VI, 353. 
15 Gemeente-archief Utrecht (GAU), Bibliotheek, nr. 1428: Naamlijst van officieren, onderoffi

cieren en overige auxiliairen, passim. 
16 Gedenkschriften Hardenbroek, VI, 370. 
17 Idem, 62. 
18 Idem, 370; tevens: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken (NNJ), 1787, 1136. 
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regiment heeft in de stad Utrecht in garnizoen gelegen, maar heeft de gebeurte
nissen niet merkbaar beïnvloed. D'Averhoult had zitting in de Commissie voor 
het Defensiewezen, waar hij het voorstel deed het korps Utrechtse Jagers op 
te richten. 
De bewapening van het regiment-Van Efferen en de Utrechtse schutterij zal on
derling niet veel hebben verschild. Het belangrijkste wapen was het enkelschots 
vuursteengeweer, voorzien van een bajonet. De vuursnelheid was laag door de 
omslachtige manier van laden. Een eenheid geoefende schutters kon een vuur
snelheid bereiken van twee schoten per minuut. Omdat een enkele schutter tot 
100 meter een redelijke tref kans had, werd bij voorkeur met salvo's tegelijk ge
vuurd om de trefkans te verhogen. Jagers konden beschikken over - dure - ge
trokken geweren waarmee ze veel zuiverder maar ook trager schoten dan met 
de gladloops geweren. Of de Utrechtse jagers over deze wapens beschikten is 
niet zeker. Grenadiers hadden verder nog handgranaten. Deze primitieve gra
naten waren zowel voor de werper als voor het doel gevaarlijk door de grote 
steekvlammen en de scherven die bij de explosie ontstonden. Het geschut van 
de Utrechtse artillerie bestond uit zogenaamde drieponders. Deze lichte stuk
ken veldgeschut verschoten massief ijzeren kogels van drie pond of bussen. 
Bussen, ook wel naar hun vorm druiven of druiventrossen genoemd, waren een 
primitief soort granaat die vlak na het verlaten van de loop uit elkaar spatten 
en een hagel van kogels naar de vijand joegen. Op korte afstand was de uitwer
king tegen ongedekte infanterie vernietigend. 

Het transport van de drieponders geschiedde met voorwagens, tweewielige kar
ren die aan het kanon gekoppeld, daarmee een vierwielig geheel vormden dat 
door vier paarden werd getrokken. In de voorwagen bevond zich de munitie-
voorraad van het stuk. 
Het Utrechtse Defensiewezen beschikte dankzij het gevoerde bewapeningsbe-
leid van de voorgaande jaren over goede wapens. Het was daarmee zeker opge
wassen tegen de wapens van de staatse infanterie. Die wetenschap moet onge
twijfeld hebben bijgedragen tot het moreel en de gevechtsbereidheid van de 
Utrechtse verdedigers. 

Tussen Utrecht en Vreeswijk liep in 1787 de Vaartse Rijn, een in de Middel
eeuwen gegraven kanaal dat Utrecht met de Lek verbond. Ongeveer halverwe
ge lag het dorp Jutphaas en bij de Lek lag 'Vreeswijk anders genaamd de 
Vaart'. Aan de westzijde van de Vaartse Rijn liep, over een zes tot negen meter 
brede dijk, een zandweg die tevens dienst deed als jaagpad. Jutphaas, ongeveer 
zeven kilometer van Utrecht, ontleende zijn strategisch belang aan twee om
standigheden. Ten eerste lag het op een betrekkelijk belangrijk wegenknoop
punt: belangrijk voor degenen die de stad Utrecht wilden of moesten mijden. 
De Meern, Harmeien, IJsselstein, Vreeswijk en Vianen waren slechts via Jut
phaas bereikbaar. Ten tweede kon door een bezetting van Jutphaas Utrecht 
worden afgesneden van Vreeswijk en van Vianen (de dichtstbijzijnde Holland
se garnizoensplaats). Vreeswijk, ongeveer vier kilometer verderop, was een 
klein dorp van ongeveer 100 huizen, gebouwd rond de tolsluis. Dit sluizencom-
plex was van strategisch belang voor de landsverdediging: door het te openen 
werd een belangrijk deel van de Hollandse Waterlinie onder water gezet. Dat 
zoiets alleen met succes gebeurde als de waterstand in de Lek hoog genoeg was, 
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'Het dorp Vreeswijk op Vianen ziende'. Gezicht vanaf de Lekdijk op Vreeswijk. Aan de overzijde 
van de rivier is Vianen zichtbaar. 
Gravure van H. Spilman naar J. de Beijer, (ca. 1745). 
RAU, Top. Atlas 1004. 

ondervonden de Utrechtse verdedigers in september 1787, toen de lage wa
terstand de inundatie verhinderde en de Pruisen ongehinderd de Waterlinie 
passeerden. De bezetting van Vreeswijk gaf macht over de sluis en over het veer 
naar Vianen. De hoge ligging, op en om de sluis en op de Lekdijk, was een voor
delige positie van waaruit het omliggende terrein gemakkelijk kon worden be
heerst. 

Tussen Holland, Utrecht en Amersfoort 

In augustus 1786 vond de eerste van een reeks gebeurtenissen plaats die recht
streeks leidde tot de confrontatie op 9 mei 1987. De Republiek verkeerde op 
de rand van chaos en ontreddering, nu stad na stad zich patriots verklaarde, 
de Staten-Generaal door patriotten werd gedomineerd en de prins naar Nijme
gen was uitgeweken. Holland, de rijkste en invloedrijkste provincie, steunde 
met woord en daad de patriotten in de andere provincies. Overal groeide het 
besef dat de stijgende spanning het punt naderde waarop zij moest ontladen. 
In augustus 1786 kwam de stad Utrecht definitief in het patriotse kamp. De 
stad onttrok zich metterdaad aan het gezag van de prins door zich eigenmachtig 
een raad te kiezen, uiteraard van patriotse signatuur. 
Deze ommezwaai was voor de Utrechtse statenvergadering reden om zich naar 
Amersfoort te verplaatsen. De Staten gaven hiermee uitvoering aan een al eer
der geuit dreigement, maar ze voelden zich in Utrecht ook reëel bedreigd. Dat 
gevoel van dreiging was zelfs zo sterk dat de Staten het raadzaam achtten zich 
in Amersfoort door een infanteriebataljon van het regiment-Van Hessen 
Darmstadt te laten beveiligen. Deze troepen boezemden echter ook Utrecht 
angst in. Deze angst leek niet ongegrond toen staatse troepen zich opmaakten 
in Hattem en Elburg gewapenderhand in te grijpen. In werkelijkheid was de 
situatie voor Utrecht lang niet zo bedreigend: in feite waren het de Staten die 
zich het meest bedreigd voelden. Ze namen daarom ook het tweede bataljon 
van het regiment-Van Hessen Darmstadt in garnizoen. Op hun beurt zagen de 
Utrechters dit als een voorbereiding tot de aanval en de Utrechtse vroedschap 
wendde zich tot het patriotse Holland met een verzoek om zonodig onmiddel
lijk tot militaire bijstand over te gaan. Daags na dit verzoek, op 5 september 
1786, bezetten de staatse troepen Hattem en Elburg. Daarop begonnen de al 
eerder genoemde auxiliairen naar Utrecht te stromen. Bij uitblijven van de ver-
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wachte aanval keerden, zoals gezegd, deze korpsen grotendeels naar huis terug. 
De militaire maatregelen van Holland bleven echter gehandhaafd: er werden 
troepen gelegerd langs de Hollands-Utrechtse grens en het zogenaamd Hol
lands Cordon was een feit. 
Het Hollands Cordon werd in de loop van de tijd opgebouwd: het was er niet 
van de ene dag op de andere. Uiteindelijk bereikte het (in april 1787) een ge
duchte omvang, drie cavalerieregimenten, achttien bataljons uit elf infanterie-
regimenten en de nodige artillerie. In totaal telde het ruim 8000 koppen. Hoe
wel dat op het eerste gezicht een indrukwekkende macht lijkt, moet niet uit het 
oog worden verloren dat ook Holland met de gebruikelijke problemen in zijn 
regimenten kampte, namelijk desertie en de loyaliteitsvraag. 
Op 9 oktober 1786 ontving het bestuur van Vianen een missive van generaal-
majoor Albert van Rijssel, die zich aandiende als de nieuwe commandant van 
het Hollands Cordon. Na erop gewezen te hebben dat hij onder andere op
dracht had de toenemende desertie in te dammen, verzocht hij het stadsbestuur 
erop te willen toezien dat vanuit Vianen geen deserteurs naar Utrecht werden 
overgezet. De deserteurs moesten worden teruggestuurd naar hun 
regimenten19. Aan het eind van dezelfde maand kreeg het stadsbestuur van Vi
anen de aanschrijving dat het regiment-Van Hardenbroek daar gelegerd zou 
worden: het eerste bataljon in de stad, het tweede in kantonnementen in de 
omgeving20. Dit regiment gold, toen het Cordon zijn grootste sterkte had in 
april 1787, als betrouwbaar, samen met het legioen-Van Salm en de 
regimenten-Van Bylandt, en Gremier. Volgens een onverdacht patriotse bron 
waren deze eenheden, tezamen nog geen 2700 man sterk, betrouwbaar in de zin 
van 'tot uitrukken bereid'21. De twijfel aan de betrouwbaarheid van de troepen 
was overigens niet onterecht. Na het gevecht op 9 mei meldde de Utrechtsche 
Courant op 14 mei dat op drie na alle officieren van het regiment-Pallardij te 
Woerden de Hollandse order Utrecht binnen te gaan, weigerden. De soldaten 
volgden dit voorbeeld na en sloegen min of meer aan het muiten. Zelfs bij een 
bataljon van Gremier te Oudewater weigerden op de bataljonscommandant na 
alle officieren hun orders22. 

Bij de instelling van het Cordon kreeg generaal-majoor Van Rijssel de opdracht 
om militair in te grijpen bij een aanval op Utrecht of een opmars van troepen 
uit Gelderland. De Staten van Holland gaven deze opdracht overigens pas na 
herhaald aandringen van het Utrechts stadsbestuur, dat vreesde voor een 
beslissende aanval op 12 oktober. De Amersfoortse Staten verboden echter el
ke binnenkomst van troepen, zowel uit Gelderland als uit Holland; de verwach
te aanval bleef uit en geleidelijk keerde de rust weer. Pas in april 1787 ontstond 
weer onrust. De aanleiding daarvoor waren de bevelen van Van Rijssel aan het 
Hollands Cordon die in april bekend werden. Van Rijssel gaf - eigenmachtig 

19 Gemeente-archief Vianen (GAV), Oud archief, nr. 33 (Minuten en ingekomen stukken 
1780-89). 

20 Ibidem. De genoemde regimentscommandant J. A. van Hardenbroek was de jongere broer van 
G. J. van Hardenbroek. Hij commandeerde het regiment niet zelf, daar hij tevens gouverneur 
was van de vesting Bergen op Zoom. Zijn vervanger was kolonel De Bons, maar wegens diens 
afwezigheid berustte het feitelijke commando bij luitenant-kolonel Van Hoogenheim. 

21 P. Ph. Juriaan Quint Ondaatje, Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787 (Duin
kerken, 1791) I, 47-49. 

22 GAU, Bibliotheek, nr. 7007, dd. 14 mei 1787. 
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- de opdracht dat de stad Utrecht op het eerste signaal van die stad te hulp moest 
worden gekomen, zonder patenten of attaches af te wachten. Attaches en pa
tenten waren het bewijs van legitieme aanwezigheid in een bepaald gebied of 
op een bepaalde plaats en werden afgegeven door degene onder wiens jurisdic
tie die plaats viel. Hollandse troepen mochten derhalve niet zonder een patent 
van de Utrechtse Staten binnen Utrecht komen. Deze regeling gold voor de ge
hele Republiek en was een Generaliteitsaangelegenheid. De orders van Van 
Rijssel waren daarmee in strijd. Hiermee ontbrandde de loyaliteitsvraag binnen 
de regimenten van het Cordon pas goed, en het is niet onwaarschijnlijk dat juist 
deze orders de betrouwbaarheid van het Cordon negatief hebben beïnvloed. In 
elk geval weigerde een aantal officieren deze orders als strijdig met de eed aan 
de Generaliteit. Ze werden daarop door Van Rijssel uit hun functie ontheven 
en geschorst. 

De Staten van Amersfoort richtten via de Staten-Generaal een dringend beroep 
op Holland. Al eerder hadden ze aangedrongen op ontspanning en gewezen op 
de dreiging van een burgeroorlog. Nu verzochten ze Holland met klem het 
eigenmachtig optreden van Van Rijssel te corrigeren teneinde de Republiek niet 
in een burgeroorlog te storten. Noch in de Staten van Holland, noch in de 
Staten-Generaal vonden de Amersfoortse Staten echter gehoor. Begin mei 1787 
bekrachtigden de Staten van Holland zelfs de bevelen van Van Rijssel. Officie
ren die aan de Raad van State opening van zaken hadden gegeven omtrent de 
bevelen van Van Rijssel werden uit hun functies ontheven. De Amersfoortse 
Staten waren er nu van overtuigd dat Holland op het punt stond Utrecht binnen 
te vallen. Op zondag 6 mei werden de regimenten-Van Monster en Van Efferen 
gealarmeerd. Beide ontvingen opdracht zich marsklaar te houden en zich met 
geweld tegen een aanval te verdedigen. Werd Amersfoort bedreigd of zou de 
overmacht te groot zijn, dan moesten zij zich op Amersfoort terugtrekken. Op 
8 mei maakte Willem V aan de Staten van Amersfoort bekend dat hij generaal-
majoor W. G. van der Hoop tot bevelhebber van de staatse troepen in de pro
vincie Utrecht had benoemd. Hoewel de generaal op dat moment ziek was, be
lette dat hem niet zich voor zijn commando in te zetten: hij stuurde nog dezelf
de dag een memorandum aan de Gecommitteerden uit de Staten tot het Defen
siewezen (niet te verwarren met de Utrechtse Commissie tot het Defensiewe
zen), waarin hij onomwonden te kennen gaf dat de grenzen van de provincie 
volgens hem niet spoedig genoeg konden worden bezet. 
De Gecommitteerden uit de Staten tot het Defensiewezen waren als commissie 
voor het eerst in zitting bijeen geweest op zaterdag 5 mei 1787. Op die vergade
ring was het plan vastgesteld om eventueel de stad Utrecht van het Hollands 
Cordon af te snijden door troepen langs de grens met Holland te stationeren. 
Dit besluit werd alvast ter kennisgeving en voorbereiding aan het regiment-Van 
Efferen gezonden, zonder een datum van uitvoering te noemen. Het gedetail
leerde plan voorzag in een dubbele omtrekking van de stad Utrecht en een kan
tonnering van het regiment-Van Efferen westelijk van Utrecht op alle door
gaande wegen naar Holland. Uitdrukkelijk was in de opdracht de strikte order 
vervat 'dat geene gewapende Manschappen het Territoir van de Provintie van 
Holland, zoo min als dat der Stad Utrecht en Wyck by Duurstede betreeden'23. 

23 Rijksarchief Utrecht (RAU), Staten van Utrecht, nr. 601, dd. 5 mei 1787. 
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De opdracht noemde als kantonnementen Maarssen, Maarsseveen, Harmeien, 
De Meern, Jutphaas en Vreeswijk. Jutphaas en Vreeswijk waren de doelen van 
het eerste bataljon, waarvan het grootste deel in Vreeswijk moest komen om 
'vooral goede opzigt over de Sluizen aldaar te houden, en zorg te draagen, dat 
van dezelve tot onder water zetten van de Provintie geen misbruik worde ge
maakt'24. 
De Gecommitteerden hadden zelfs nog overwogen om aan generaal-majoor 
Van Rijssel een kennisgeving te sturen van de voorgenomen troepenverplaat
sing, om vooral niet de indruk te wekken het Cordon te willen provoceren of 
Utrecht te bedreigen. Uiteindelijk werd deze kennisgeving niet verzonden. 
Na ontvangst van het memorandum van generaal-majoor Van der Hoop kwa
men de Gecommitteerden snel tot een besluit: nog dezelfde dag ontving Van 
Efferen het bevel om op 9 mei op mars te gaan met zijn gehele regiment om 
het eerder geformuleerde plan ten uitvoer te leggen. Op 9 mei 1787, 's morgens 
om vier uur25, begon het regiment-Van Efferen aan de lange mars vanuit Rhe
nen naar de westgrens van de provincie Utrecht. 

De opmars naar Vreeswijk 

Om vier uur in de morgen vertrokken de eerste echelons van het regiment-Van 
Efferen uit hun Rhenense kwartieren. Gedurende hun mars sloten de detache
menten uit Amerongen en Leersum zich aan, zodat bij het aanbreken van de 
dag het hele regiment op mars was. 
Voor wie onze hedendaagse kolonnes marcherende militairen kent, moet het 
opmarcherende regiment een verrassende aanblik hebben geboden. Het mar
cheerde niet, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, met vier man naast elkaar 
maar met elk peloton op drie gelederen. Elk peloton werd voorafgegaan en ge
volgd door de nodige officieren en onderofficieren. Dat betekende voor de gre-
nadiercompagnie bijvoorbeeld, op dat moment 45 soldaten en korporaals 
sterk, dat de compagnie in twee pelotons werd gedeeld, elk peloton in drie gele
deren (rijen) achter elkaar, waarbij elk gelid bestond uit zeven of acht man 
naast elkaar. De zo gevormde kolonne moet circa viereneenhalve meter breed 
zijn geweest. Het geheel hield een tempo aan van 75 passen per minuut, zo'n 
driëneenhalve kilometer per uur in de 'bataillemars', in de 'gezwinde' of 'ge
forceerde mars' bijna de dubbele snelheid: 140 passen per minuut. Met deze 
snelheden is het begrijpelijk dat Van Efferen zo vroeg uit Rhenen moest ver
trekken om nog dezelfde dag in Jutphaas en Vreeswijk te kunnen aankomen. 
In de uren na zonsopgang moet langs de weg tussen Leersum en Doorn het vol
gende schouwspel te zien zijn geweest. Voorop, voorafgegaan door een onder
officier, marcheerde één enkel gelid van zes man: de timmerlieden van het eer
ste bataljon. Wij moeten vooral niet te gering denken over deze timmerlieden. 
Elke musketiercompagnie stond - althans op papier - zijn voortreffelijkste sol
daat af om deze elitetroep te vormen. Gekleed als grenadiers, met als extra uit
rusting een lederen voorschoot, lederen handschoenen en een vervaarlijke tim
mermansbijl, vervulden de timmerlieden een belangrijke en gevaarlijke rol. Zij 

24 Ibidem. 
25 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (17 augustus 1787). 
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waren het die zich, wanneer de kolonne op een hindernis stuitte, met ware 
doodsverachting op de hindernis moesten storten om deze te slechten, of bij 
de aanval op een stad de gebarricadeerde poorten moesten openbreken. Voor 
hun verdediging moesten zij blindelings op de grenadiercompagnie vertrou
wen. In het gevecht, als het bataljon in slagorde stond, vormden zij met drie 
sergeanten en twee vaandrigs het vaandelpeloton. Het was hun taak de twee 
vaandels te beschermen, want als die zouden vallen was de formatie haar richt
punt kwijt en kon er verwarring en paniek ontstaan. Bij elk gevecht was het 
vaandelpeloton een belangrijk doel. 
Achter de timmerlieden volgde de grenadiercompagnie in twee pelotons met 
voorop de kapitein-commandant. Deze werd op de voet gevolgd door de 
tamboer-majoor en de compagniestamboers. Achter deze voorhoede reed de 
regimentscommandant, volgens het voorschrift te paard, maar Van Efferen 
gaf er de voorkeur aan zich in een sjees te verplaatsen. Na hem trokken de acht 
musketierpelotons voorbij, in eenzelfde orde als de grenadiercompagnie. Mid
den in de musketierkolonne werden de vaandels meegedragen. Twee vaandrigs, 
gedekt door twee sergeants en hun hellebaarden, droegen de vaandels achter 
de commandant van het vijfde peloton. Het hele schouwspel herhaalde zich in 
grote lijnen bij het langstrekken van het tweede bataljon26' 27, en dan volgde 
het wellicht kleurrijkste deel. 
Achter het regiment volgde de tros met de bagagewagens, de zoetelaar, de mar
ketentster, kortom alles wat misschien niet officieel maar praktisch wel bij het 
regiment thuishoorde. Bij een verandering van legerplaats gingen vrouwen en 
kinderen ook mee: nu het op 9 mei om een kantonnering ging, waren die er niet 
bij. Overigens had Van Efferen opdracht gehad om de bagage in de legerplaat
sen achter te laten, maar hij had verzuimd zijn officieren daarvan op de hoogte 
te stellen. Dit verzuim zou hem en de anderen - letterlijk - duur komen te 
staan28. 
Het zal heel wat tijd en moeite hebben gekost om het regiment op mars te krij
gen. In Amerongen en Leersum moest het regiment halthouden en zich op
nieuw opstellen. Al die nauwkeurig voorgeschreven exercitiebewegingen 
moesten in het donker gebeuren, hoogstens verlicht door lantaarns en flam
bouwen. Tussen Leersum en Driebergen marcheerde het regiment Van Efferen 
- voor de laatste maal! - op volle sterkte. Tegen elf uur arriveerde het regiment 
in Driebergen, waar ongeveer een uur werd gerust omdat het warm was en de 
paarden van de bagagewagens vermoeid waren. Na deze korte rust trok een 
deel van het tweede bataljon verder om via De Bilt en Zuilen naar kantonne-
menten in Maarssen en Maarsseveen te trekken. De rest verliet de grote weg via 
de Rijzenburgsche laan, om over Odijk naar Jutphaas en Vreeswijk te gaan. 
Het eerste bataljon wist niet waarheen het ging. Zelfs de officieren waren door 
Van Efferen niet ingelicht over hun bestemming29. 

26 Reglement op de exercitiën, passim. 
21 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (dd. 9 mei 1787): 'De Collonel Grave van Efferen [. . .] 

reed vooruit in een chais met een paard. [.. .] de Officieren die gesproken hebbe, waren niet 
wel te vreden. Die van 't tweede Bataillon wisten waarnaartoe moesten, dog de anderen gisten 
alleen naar hunne destinatie [. . . ] ' . 

28 Ibidem (dd. 17 augustus 1787, 359). 
29 Zie noot 27. 
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De geplande omtrekking van Utrecht door het Regiment-Van Efferen. 
Schets door W. J. Angenent. 

In de loop van de ochtend en vroege middag bereikten de aanschrijvingen van 
de Staten betreffende de kantonnering van de troepen hun bestemmingen. In 
Vreeswijk ontving drossaard G. A. Visscher de aanschrijving rond het middag
uur. Visscher was patriot en lid van de 'revolutionaire' Utrechtse vroedschap. 
Zijn twee broers C. G. en J. J. Visscher waren respectievelijk kapitein-luitenant 
en luitenant bij de schutterij compagnie Turkijen. Drossaard Visscher haastte 
zich spoorslags naar Utrecht om de vroedschap op de hoogte te stellen. 
Op het bericht van de drossaard belegde de vroedschap dezelfde middag om 
drie uur een buitengewone vergadering. Gedurende de beraadslaging realiseer
de de vroedschap zich terdege welke dreiging er van de staatse troepen uitging. 
De drossaard kreeg opdracht om de komende inkwartiering uit alle macht te
gen te gaan. Verder werd besloten ter verdediging van de rechten van de stad30 

'een genoegzaam detachement Burgers of Auxiliairen of wel gecombineerd ten 
getallen van twee honderd Mannen met drie stukken Canon, en een Compagnie 
Scherpschutters naar de Vaart te zenden, om die Heerlykheid te bezetten, de 
sluizen aldaar te dekken, en in allen gevallen gewelt met gewelt te keren'3 ' . Het 
vroedschapslid Jan Anthony d'Averhoult bood aan het commando over het 
burgerkorps op zich te nemen. Zijn aanbod werd gretig aanvaard en de vroed
schap gaf hem de volgende opdracht: 

GAU, Stad, II, nr. 121. 
Ibidem. 
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Op het geproponeerde dezen aangaande, heeft de Vroedschap goedgevonden, dat aan den Heer 
d'Averhoult, als Commandeerende een Corps, zo Schutters, Auxiliairen, Canonniers als 
Scherpschutters, zal geordonneert worden; gelyk aan gemelden Heer geordonneert word by de
ze, met zyne onderhebbende manschap naar de Heerlykheid Vreeswijk, anders gezegd de 
Vaart, te marscheeren, om daar provisioneel en tot nader order guarnisoen te houden, en ten 
dien einde indien er onverhoopt troupes aan de Vaart op order van de onwettige Staatsvergade-
ring van Amersfoort mochten aangekomen zyn, dezelve aan te zeggen dat zy zig van Stads terri
toir zullen hebben te begeeven, en by weigeringe van dien, hen met kracht van wapenen van 
daar te verdryven; en zal Hy Commandant in allen gevallen, het zy aldaar, hetzy onder weg 
geweld met geweld hebben te keeren, en zorge te dragen, dat Stads territoir niet gevioleerd wier-
de. 
En word hy Commandant verder gelast aan de Borgery en Genoodschap van Vianen, de noodi-
ge kennisse te geeven, ten einde in geval van nood prompt secours en adsistentie te kunnen 
bekomen32. 

Slechts het vroedschapslid Van Hengst liet aantekenen het niet eens te zijn met 
de opdracht de staatse troepen met geweld te verdrijven als die al te Vreeswijk 
mochten zijn. De vroedschap onderkende het belang van de sluizen en vreesde 
dat de Staten ze wilden gebruiken om een inundatie te stellen. (De angst dat 
Utrecht dat zou doen, bracht de Staten er op hun beurt toe Vreeswijk te bezet
ten!) De laatste zin van de opdracht geeft overigens te denken: Vianen was Hol
lands en had een Hollands garnizoen. In feite had d'Averhoult opdracht zo no
dig Hollandse militaire interventie te vragen. 
Alarmsignalen riepen de twee oudste compagnieën van de schutterij in het ge
weer, Turkijen en Het Papenvaandel. De helft van de manschappen bood zich 
aan als vrijwilliger voor de expeditie naar Vreeswijk. Onder hen bevonden zich 
de gebroeders Visscher. Kapitein-luitenant C. G. Visscher schijnt aan het 
avondmaal te hebben gezeten toen het alarm klonk. Desondanks was hij een 
van de eersten die zich op de verzamelplaats meldden. Zijn maaltijd zal wel van 
een goede slok voorzien zijn geweest; dat verklaart althans dat hij bij het uit
rukken enigszins moeilijk ter spraak was, zoals een getuige het fijntjes 
uitdrukte33. Dat het zijn galgemaal was, had niemand kunnen bevroeden. 
De vrijwilligers uit de twee compagnieën werden aangevuld met vrijwilligers uit 
't Fortuyn en de auxiliairen, met name die uit Hattem en Leiden. Uiteindelijk 
bestond het korps uit 200 man infanterie en een compagnie jagers van 30 man. 
Het geheel werd aangevuld met twintig artilleristen en drie stukken licht veldge
schut (drieponders) getrokken door twaalf paarden34. D'Averhoult liet de 
stukken met bussen laden en liet ze pointeren. Pointeren of richten gebeurde 
alleen voor de elevatie, de stukken vuurden op het gevechtsveld met direkte 
richting. Omdat de normale afstand waarop het vuur werd geopend rond de 
150 meter lag, zullen de stukken waarschijnlijk wel voor deze afstand zijn ge
pointeerd. Toen alle voorbereidingen waren getroffen en het geschut met de 
voorwagens en de paarden was bespannen, was het korps gevechtsklaar. 
Om half zeven 's avonds verliet het korps de stad door de Tolsteegpoort35. 
Een tijdgenoot vertelde later dat zijn knecht, die zich onder de vrijwilligers be
vond, zijn commandant toevoegde: 'Kom myn Heer! gy hebt nu vrywilligen ge
noeg help ons nu schielyk voort, want anders hebben wy al het geteut van onze 

32 Ibidem. 
33 C. J. Nagtglas, Utrecht tussen Pruis en Fransoos (Utrecht, 1975) 48. 
34 Wagenaar, '9 mei 1787', 37. Het geschut was afkomstig van Pro Patria et Libertate. 
35 Deze en andere tijden zijn plaatselijke Utrechtse tijd. Onze huidige zomertijd is omstreeks an

derhalf uur later. Het zou dus in onze tijd omstreeks half negen zijn geweest. 
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Glazen bokaal van de burger
compagnie Turkije, 1783. 
Engels glas, hg 32,5 cm, 0 
10,5 cm. Langs de rand het 
opschrift: 'HET IVEL VAA
REN VAN TURKMEN EN 
AL DIE HET WEL MET 
HAAR MEENEN'. 
Centraal Museum Utrecht, 
HC 1928 nr 2910. 

wyven nog te wachten!'36 De poort ging achter het korps dicht, zowel om te 
voorkomen dat Oranjegezinden zouden proberen de staatse troepen te waar
schuwen als om te voorkomen dat een enthousiaste menigte het korps uitgelei
de deed. Het korps zorgde ervoor alle verkeer, inclusief de schuiten, achter zich 
te houden en sloeg de weg in langs de Vaartse Rijn via Jutphaas naar Vreeswijk. 
D'Averhoult leidde de opmars met overleg. De compagnie jagers verkende op 
korte afstand voor de colonne uit. Kapitein-luitenant Visscher was met het be
vel over de jagers belast nadat de eigenlijke commandant Röell in een herberg 

36 GAU, Biblioheek, nr. XXB 276, 7. 
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was achtergebleven. De jenever was blijkbaar aantrekkelijker dan de kans op 
krijgsmansroem37. De overige 200 infanteristen waren door d'Averhoult ver
deeld in vier divisies, elk van twee pelotons van ieder 25 man sterk. De kolonne 
marcheerde pelotonsgewijs op, met twee veldstukken tussen het eerste en het 
tweede peloton. Het derde kanon bevond zich tussen het zevende en het achtste 
peloton. Deze divisie bleef wat achter en vormde zo de achterhoede. Als goed 
commandant zorgde d'Averhoult er zo voor dat hij enige vuurkracht in reserve 
zou hebben, mocht de kop van de kolonne worden gebonden. De pelotons van 
d'Averhoult marcheerden op twee gelederen, de pelotons dus twaalf man 
breed. Zijn kolonne moet zo ongeveer de hele breedte van de weg hebben 
bestreken38. 
Terwijl het Utrechtse korps op weg ging, bereikten het eerste bataljon van Van 
Efferen en vier compagnieën van zijn tweede bataljon die avond omstreeks 
kwart voor zeven Jutphaas. Ze waren toen al zo'n vijftien uur onderweg en 
hadden bepakt en bezakt ongeveer 45 kilometer afgelegd. De compagnieën van 
het tweede trokken meteen door naar De Meern en Harmeien. Hierdoor ont
stond waarschijnlijk later het gerucht dat in Jutphaas of de omgeving daarvan 
troepen waren achtergelaten die het Utrechtse korps in de rug bedreigden of 
zouden aanvallen. Van het eerste bataljon bleven drie compagnieën in Jutp
haas gekantonneerd onder commando van majoor J. E. W. van Oldenkop. 
Terwijl de overige vier compagnieën onder Van Efferen de mars voortzetten 
naar Vreeswijk, betrokken de troepen in Jutphaas hun kwartieren. Helaas zou 
de rust waar ze ongetwijfeld naar snakten, van korte duur zijn. 

Het gevecht bij Vreeswijk 

Ongeveer een half uur nadat Van Efferen Jutphaas heeft verlaten, verkennen 
de Utrechtse jagers het dorp. Zij melden aan d'Averhoult dat de drie compag
nieën van Van Oldenkop voor de brug over de Doorslag in slagorde staan op
gesteld. Kennelijk heeft Van Oldenkop het naderende korps bespeurd of is hij 
gewaarschuwd. Hoe het ook zij, hij heeft geheel volgens zijn consignes gehan
deld en het detachement zoveel mogelijk gevechtsklaar gemaakt. Evenzo heeft 
hij een ordonnans, hoogstwaarschijnlijk te paard, met de melding over de na
derende troepen weggestuurd. 
Om acht uur bereiken de compagnieën van Van Efferen Vreeswijk. Vrijwel 
meteen daarop bereikt de ordonnans met de melding van Van Oldenkop het 
dorp en stelt Van Efferen op de hoogte. Ook Van Efferen slaat meteen alarm. 
De ordonnans met het bevel aan Van Oldenkop op Vreeswijk terug te trekken 
is dan al weer onderweg. Van Efferen verzuimt zijn superieuren te informeren. 
Ondertusen heeft ook d'Averhoult van zijn jagers de melding van de aanwezig
heid van staatse troepen ontvangen. Hij laat halthouden en de kanonnen van 
de voorwagens halen. Hierdoor is het geschut wel snel in stelling te brengen 
maar het boet ook in aan mobiliteit nu het met handkracht moet worden voort
bewogen. Het korps is gereed voor het gevecht maar verliest de voorzichtigheid 
niet uit het oog. In de invallende duisternis wordt Jutphaas genaderd. 
D'Averhoult wil, na nog iets verder te zijn opgerukt, de staatse commandant 
37 GAU, Martens, nr. 317, 89. 
38 GAU, Stad, II, nr. 142. 
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van zijn orders op de hoogte brengen en vrije doortocht vragen. Zover komt 
het niet. Van Efferens ordonnans bereikt Van Oldenkop omstreeks kwart over 
acht met het bevel voor de terugtocht. De Utrechtse jagers zien in het laatste 
daglicht hoe het detachement zich terugtrekt: ' . . . en de Soldaten, die met 
slaande trommen retireerden, en met geen Canon bezwaard waren, raakten zoo 
verre vooruit, dat men haare trommen naauwlijks konde hooren'39. 
Het abrupte vertrek dat de jagers hem melden, maakt d'Averhoult achterdoch
tig. Hij gelooft niet in een plotselinge vlucht voor de krijgshaftige Utrechtse 
burgers en is verdacht op een hinderlaag. Hij houdt halt bij de ingang van Jutp-
haas en laat huis voor huis inspecteren. Pas als hij ervan is overtuigd een veilige 
doortocht te hebben en niet in een val te lopen, passeert hij Jutphaas. Eenmaal 
het dorp voorbij, worden de paarden weer voor het geschut gespannen. Het is 
dan ongeveer kwart over negen en volslagen donker. Er is ook geen maanlicht, 
de maan is in het laatste kwartier en zal pas aan het eind van de nacht boven 
de horizon verschijnen40. Het korps gaat op weg naar Vreeswijk. 
Van Efferen is na het vertrek van zijn ordonnans ook in actie gekomen. Zijn 
vier compagnieën zijn door het hele dorp verspreid als de tamboers alarm 
slaan. De grenadiers van de Lijfcompagnie41 en de musketiers van de andere 
compagnieën verzamelen zich en worden weer marsvaardig gemaakt. 
Hoe kort de troepen nog maar in Vreeswijk waren blijkt uit de verklaring van 
grenadier Fransiscus Anten, die later vertelt nog maar nauwelijks in zijn kwar
tier te zijn geweest toen al alarm werd geslagen. Dat blijkt ook uit het levendige 
verslag van kapitein De Maleprade, compagniescommandant van de grena
diers: 

Na in Vreeswijk te zijn aangekomen gong ik zeer moede, hongerig en ongemeen dorstig naar 
den Domstoren42, alwaar mijn quartier was. Een ogenblik met de vrouw, die zeer vriendelijk 
was, gesproken hebbende, en nog niet gezeten, komt men mij zeggen dat 'er volk uit Utrecht 
aankomt met canon. Ik vlieg de deur uit, loop naar alle de quartieren en haal de grenadiers 
weder bij malkander, waarvan verscheiden de slopkoussen reeds uitgetrokken hadden, ik haal
de de vaandels weder af en marcheerde naar mijn post: middelerwijl viel de avond en duisternis 
zeer43. 

In het donker verlaat het detachement Vreeswijk, de compagnieën van Van Ol
denkop tegemoet. In de gezwinde pas bereikt Van Efferen de laan naar het 
goed Oudegein, de Fokkesteeg, ongeveer een kwartier gaans buiten Vreeswijk. 
Daar voegen de compagnieën van Van Oldenkop zich bij hen. 'Toen kon men 
niet op twintig passen van zig afzien'44 aldus De Maleprade. Van Oldenkop 
brengt ogenblikkelijk verslag uit aan Van Efferen over het Utrechtse korps dat 
op dat moment bezig is Jutphaas te inspecteren. 
Van Efferen treft zijn maatregelen. Het nu complete bataljon wordt in slagorde 
opgesteld en vervolgens in kolonne. Deze kolonne is een andere dan die waarin 
39 Idem, nr. XXB 276, 3. 
40 Meteorologische en lichtgegevens: KNMI te De Bilt. 
41 Lijfcompagnie: de grenadiercompagnie van het eerste bataljon werd geacht de persoonlijke 

compagnie van de regimentscommandant te zijn. 
42 Geheym-schrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlanden (Utrecht, 1760) I, 3, 118: 'de 

voornaamste Logementen of Herbergen daar in men tot Vreeswijk wel kan bedient worden, en 
deese zyn; den Domstoorn, Gorkum en het Schippershuis; alle drie aan de westzijde van de 
Sluys'. 

43 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (17 augustus 1787). 
44 Ibidem. 
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overdag werd gemarcheerd, nu gaat het om een gevechtsformatie. Hierin vor
men de twee grenadierpelotons de kop van de kolonne, gevolgd door de acht 
musketierpelotons. Het vaandelpeloton bevindt zich tussen het vierde en het 
vijfde musketierpeloton. Zo, als een massief geheel, blokkeert het bataljon de 
zandweg. Het kan terugtrekken, oprukken of een stormaanval doen, al naar 
gelang de commandant besluit. Deze kolonne-formatie is ook de enige forma
tie die het terrein toelaat om het naderende korps tegemoet te treden. Als het 
bataljon eindelijk in opstelling staat, is het kwart over negen, half tien. De 
troep is dan zonder noemenswaardige rust ruim achttien uren in touw geweest. 
In afwachting van de komst van het Utrechtse korps heeft de rust het karakter 
van een stilte voor de storm. 
Zowel Van Efferen als d'Averhoult hebben de situatie beoordeeld en hun plan 
getrokken in het besef dat een nachtelijke confrontatie op til is. In zijn eerste 
rapport aan prins Willem V schrijft Van Efferen: 

[Ik acht het mijn plicht te melden hoe onaangenaam het was dat ik] naa eene aller fatiguantste 
marsch, aan Jutphaas en de Vaart gekoomen te zijn, en naa eene voorafgedaane Detachering 
van verscheijde compagnien, in de tijd dat de billetten zouden werden uitgegeeven, onderrigt 
ben geworden, dat door eene nocturne visite stond te werden overvallen. Reede waarom 
terstond resolveerde mij met de geringe magt die nog hadde, daar tegen te kanten, dat naa alle 
genoomene precautie het veijligste heb geoordeeld, om de aannaaderende Troup te observeeren 
en tot meerder securiteit, zoo dra de aannaderende drie compagnie van Jutphaas met mij zou
den zijn vereenigd, terstond aan te tasten, hetwelk dan heb ondernoomen,. . ,45 . 

D'Averhoult koestert andere verwachtingen. Zijn plan de campagne, zoals hij 
dat later aan de vroedschap beschrijft, luidt: 

ik had door het gebeurde te Jutphaas gezien, dat de 4 compagnien van Van Efferen reeds aan 
de Vaart zouden zijn, en had van de inwooners van Jutphaas verstaan, dat de Militie aldaar 
3 Compagnien van 't zelve Bataillon waaren, zoo dat ik thans het geheele Bataillon aan de 
Vaart verwagte, weshalve ik den Drossard Visscher communiceerde, dat Zijn Edele Gestrenge 
met een Officier vooruit zoude moeten gaan, wanneer wij nader bij de Vaart zouden zijn, om 
zoo aan den Commandant van het Bataillon, als aan die van den Gerechte aldaar kennis te gee-
ven van onze aankomst, en van de ordres waarmede wij gemunieerd waren, en hen voor oogen 
te houden, dat zij mogelijk niet wisten, dat de Vaart Stads Territoir was46. 

De 'voorwaartse verdediging' van Van Efferen is iets waar d'Averhoult totaal 
niet op rekent. Het Utrechtse korps trekt over de zandweg langs de Vaartse 
Rijn zoals het naar Jutphaas is gekomen. De compagnie jagers voorop, dan het 
eerste peloton gevolgd door de paarden met de twee kanonnen en zo verder. 
Dan, tegen tien uur 's avonds, ontmoeten beide partijen elkaar. 
Als het contact wordt gemaakt, staat het bataljon in kolonne ter hoogte van 
de laan naar Oudegein met het front naar het noorden. Aan de linkerflank be
vindt zich een griend- of elzenbos, rechts de Vaartse Rijn. De weg is ter plaatse 
hoogstens negen meter breed. Het terrein waarop het gevecht zal plaatsvinden, 
beperkt zich tot de zandweg en de directe omgeving daarvan. Als het ware op
gesloten tussen de Vaartse Rijn enerzijds en de begroeiing anderzijds, heeft 
geen der partijen manoeuvreruimte. Ook het schootsveld beperkt zich vrijwel 
tot de lengte-as van de weg zelf. In moderne termen: het terrein laat slechts twee 
mogelijkheden open, een frontale of een kop-staart botsing. Daarnaast speelt 
ook een rol dat zowel Van Efferen als d'Averhoult door hun patenten gebon-
45 KHA, Prins Willem V, nr. 301, dd. 11 mei 1787. 
46 GAU, Bibliotheek, nr. 7011, 470. 
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den zijn aan de zandweg. Het feit dat het bataljon staat opgesteld en dat er 
minstens een half uur is verlopen tussen de hereniging van de staatse troepen 
en het eerste contact met het Utrechtse korps, maakt een latere verklaring van 
Van Efferen bijzonder onwaarschijnlijk. Hij zal op 7 juli aan prins Willem V 
verklaren dat het Utrechtse korps hem in de rug probeerde aan te vallen terwijl 
hij terugtrok naar Vreeswijk. Ook tegenover anderen houdt hij vol dat het 
Utrechtse korps hem 'van agter tragte te bekruijpen en te Overvallen'47 en dat 
hij ternauwernood gelegenheid had zich daartegen te weer te stellen. Bovendien 
is deze verklaring strijdig met zijn eerder genoemde plan de naderende vijand 
terstond aan te tasten. Het naderende Utrechtse korps bevindt zich op de zand
weg langs de Vaartse Rijn ten noorden van de laan naar Oudegein. Het heeft 
het goed De Bongenaer aan de overkant van de Vaartse Rijn juist achter zich 
gelaten. Zoals eerder op de avond verkent de compagnie jagers de weg. 
Het eerste contact wordt gemaakt door de Utrechtse jager Michiel Centenaar. 
Onder dekking van de duisternis weet hij langs de waterkant in tijgersluipgang 
het bataljon tot op enkele meters te naderen. Hij stelt vast dat het inderdaad 
het bataljon van Van Efferen is en keert op handen en voeten terug. 
D'Averhoult wordt meteen op de hoogte gesteld. Maar op hun beurt hebben 
de grenadiers van Van Efferen het naderende korps opgemerkt. De schaarse 
gegevens over het weer duiden op de mogelijkheid dat een zwakke noorden
wind de grenadiers letterlijk lont heeft laten ruiken. De brandende lonten heb
ben ze zeker gezien. 

'Niet weinig verbaasd', zo omschrijft d'Averhoult zichzelf op de melding dat 
zijn jagers op het bataljon zijn gestuit. Hij bewaart zijn koelbloedigheid en 
treft zijn maatregelen48. Luitenant P. 't Hoen, commandant van het eerste pe
loton (en in het gewone leven redacteur van De Post van den Neder-Rhijn), 
krijgt bevel het schootsveld van de artillerie vrij te maken, de twee stukscom
mandanten van de voorste twee kanonnen, de majoors R. L. van Goens en J. 
J. van Mansvelt moeten hun stukken in stelling brengen. Terwijl de paarden 
worden uitgespannen en de kanonnen van de voorwagens worden gehaald, 
zwenkt het eerste peloton links en rechts achterwaarts. Het komt schuins aan 
weerskanten van de twee drieponders te staan en maakt zo het schootsveld vrij. 
D'Averhoult neemt zijn jagers terug en plaatst ze op de rechterflank. Zijn ove
rige troepen laat hij in kolonne staan. 

Tijdens al dit manoeuvreren, waarbij de paarden met moeite in bedwang kun
nen worden gehouden, doet Van Efferen een halfslachtige poging met het 
korps in contact te komen. Het onderzoek achteraf zal uitwijzen dat hij heeft 
geroepen: 'Wat kom jelui hier doen?' of zoiets. Slechts één grenadier weet zich 
later iets van een aanroep te herinneren; dat iemand van het korps in de conster
natie iets heeft gehoord is nogal onwaarschijnlijk. Achteraf legt een tijdgenoot 
Van Efferen een wel heel fraaie volzin in de mond. Hij zou het korps hebben 
toegeroepen 'wat zij hier kwamen doen, dat zij geen voet verder zoude naderen, 
of dat hij haar zoude laten beschieten dat de damp haar keel zoude uijtvlie-

47 KHA, Prins Willem V, nr. 301, dd. 7 juli 1787; ook: GAU, Stad, II, nr. 148. 
48 Vaderlandsche historie, ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, XVII (Utrecht, 

1796) 298. Hier wordt vermeld dat d'Averhoult vlak vóór het gevecht zei: 'Mannen! zijt nu be
daard. Op myn pal staan kunt gy staat maaken; en, indien gy my een voet ziet te rug deinzen, 
schiet my dan vry ter neder!' 
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gen'49. Uit het korps reageert niemand op de aanroep van Van Efferen. Wel 
weerklinken luid de commando's waarmee de artillerie in stelling komt en de 
infanterie zich ontplooit. 
De commando's uit het Utrechtse korps zijn luid en duidelijk hoorbaar voor 
het bataljon en ze veroorzaken daar onrust. Grenadier Willem Mosterman ver
telt later van 'zijn groote ontsteltenis'50. Het commando 'Kapellen af' waarop 
de beschermkappen van de zundgaten van de kanonnen worden verwijderd, 
maakt onomwonden duidelijk dat het korps van geschut is voorzien. Als Van 
Efferen en zijn bataljon de lonten zien aansteken, weten ze dat het menens is. 
Dat hebben ook twee Utrechtse artilleristen in de gaten. Zij horen bij de stuks
bediening van het derde stuk, onder bevel van majoor Ph. H. de Rooij, dat nog 
veilig in de acherhoede staat. Nog voor er ook maar een schot is gelost, deserte
ren ze en vluchten terug naar Utrecht. Daar verspreiden ze de meest gruwelijke 
geruchten over een slachting onder het korps. Door deze desertie is het derde 
stuk intussen vrijwel tot werkeloosheid gedoemd. Eén van de deserteurs, 'voor 
pijpjesman agerende', heeft alle pijpjes - korte lonten die voor het afvuren van 
het stuk nodig zijn - op zijn vlucht met zich mee genomen. Alleen omdat Van 
Goens extra pijpjes bij zich heeft, kan het stuk later toch nog in actie komen. 
De bevelen uit het korps overtuigen Van Efferen ervan dat hij op het punt staat 
de volle laag te krijgen. Hij besluit tot actie over te gaan voor het te laat is. 
Nog terwijl het Utrechtse korps bezig is zich te ontplooien, geeft Van Efferen 
het bevel tot de aanval. Dit is een ideaal moment: de vijandelijke voorhoede 
is in een achterwaartse beweging en niet in staat vuur uit te brengen; de verken
nende en beveiligende eenheid is bezig zich naar de flank te verplaatsen en even
min in staat effectief vuur uit te brengen. Het geschut is nog niet in stelling en 
wordt gehinderd door de voorwagens en de paarden terwijl hun schootsveld 
nog niet vrij is. Een aanval op dit moment leidt vrijwel zeker tot verwarring, 
paniek en vlucht. Vooropgesteld dat de aanval verrassend, doortastend en mee
dogenloos wordt uitgevoerd, is succes verzekerd. 

Van Efferen laat 'in 't avanceren chargeren'. Dat wil zeggen dat zijn kolonne 
onder het uitbrengen van een constant vuur langzaam voorwaarts moet gaan. 
Het principe is dat, terwijl de kolonne in bataillemars voorwaarts gaat, het 
voorste peloton een salvo afvuurt, dan links en rechts langs de voortmarcheren-
de kolonne naar achter loopt om achter aan te sluiten, en ondertussen de gewe
ren herlaadt. Inmiddels is het volgende peloton de plaats gepasseerd waar het 
eerste zijn salvo afvuurde, en vuurt op zijn beurt een salvo af waarna het herla
dend achter de colonne aansluit. Mits goed uitgevoerd is er een constante voor
waartse beweging, die uiteindelijk kan worden besloten met een stormaanval 
met gevelde bajonet in de gezwinde pas. Het voorschrift51 beveelt deze ge
vechtsexercitie aan voor het passeren van bijvoorbeeld holle wegen en nauwe 
doorgangen waar een vijand van onbekende sterkte wordt verwacht. Gegeven 
zijn onbekendheid met de toestand van de Utrechters die in het donker niet 
zichtbaar waren en het terrein, is de keus van Van Efferen voor deze vorm van 
aanvallen zeker verdedigbaar52. 

49 GAU, Martens, nr. 317. 89. 
50 GAU, Bibliotheek, nr. 7007, dd. 15 mei 1787 vlg. 
51 Reglement op de exercitiën, hoofdstuk 6, passim. 
52 Idem. 
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Het gevecht bij Vreeswijk 
9 we/' 7757 

//e? eerste peleton grenadiers 
van Van Efferen is langs de 
flanken onderweg naar de 
staart van de colonne na het 
gevecht te hebben geopend. 
Het tweede peloton grena
diers vuurt op dit moment het 
tweede salvo af op het 
Utrechtse korps. 
Op bevel van d'Averhoult 
heeft van het Utrechtse korps 
het eerste peloton van luite
nant 't Hoen zich 'oblique' 
(schuins) geopend door links 
en rechts achterwaarts te 
zwenken en heeft zo het 
schootsveld vrijgemaakt voor 
de twee stukken geschut. De 
jagercompagnie heeft onder 
het uitbrengen van losse scho
ten (tirailleurvuur) haar terug
trekkende beweging naar de 
rechterflank juist voltooid en 
komt in stelling langs een 
sloot. 

Vlak hierna zal het eerste pe
loton van 't Hoen terugvuren, 
daarmee de aanval van Van 
Efferen stuiten en zo aan Van 
Goens en Van Mansvelt gele
genheid geven hun stukken in 
stelling te doen komen en vuur 
uit te brengen. 
Kanonnier Van der Vlerk is al 
gesneuveld, kapitein-luite
nant Visscher sneuvelt op dit 
moment, terwijl grenadier 
Van Rossum zal sneuvelen als 
't Hoen het vuur hierna laat 
openen. 
Schets door W. J. Angenent, 
(ca 1 : 200). 
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De grenadiers zetten de aanval in. Ze hebben er nauwelijks enig idee van wie 
of waar de vijand is. Grenadier Hendrik Otten heeft niemand kunnen zien en 
weet alleen dat er volk naderde omdat hij brandende lonten zag. Bij het voor
waarts gaan vuurt het eerste grenadierspeloton het eerste salvo af. Dat komt 
voor het korps als een donderslag bij heldere hemel. De enigen die het vuur 
beantwoorden zijn de jagers die lukraak een los vuur afgeven in de richting 
vanwaar het salvo komt. Dit eerste salvo doodt de Utrechse kanonnier Rober-
tus van der Vlerk en veroorzaakt enkele gewonden. Het tweede en laatste salvo, 
dat vrijwel direkt op dat van het eerste peloton volgt, eist ook zijn tol: kapitein
luitenant Cornelis Govert Visscher sneuvelt, staande in een groepje waaronder 
zijn beide broers zich bevinden. Bij het korps ontstaat verwarring die echter 
door het persoonlijk optreden van d'Averhoult spoedig wordt bedwongen. Eén 
bron meldt dat veel auxiliairen, die achteraan de kolonne stonden, bij het eerste 
vuur op de vlucht zijn geslagen. Een commandant van de auxiliairen zou zelfs 
enkele scherpschutters achter zijn troep hebben geplaatst met de opdracht de
serteurs neer te schieten, terwijl de commandant van de Hattemers zelf één der 
eerste deserteurs was. 

Het tweede salvo van de grenadiers krijgt antwoord van het peloton van luite
nant 't Hoen. In stelling gekomen aan weerszijden van de kanonnen vuurt het 
peloton zijn eerste salvo af waardoor de - ironisch genoeg - uit Utrecht af
komstige grenadier Frans van Rossum sneuvelt. Ergens vandaan worden nu 
ook handgranaten geworpen die enkele gewonden veroorzaken tussen de 
Utrechters53. Het Utrechtse salvo dat gepaard gaat met de (nog steeds) losse 
schoten van de jagers, bezegelt het lot van de aanval. Grenadier Willem van 
Wijck hoort na het salvo rechtsomkeert commanderen en volgt dat bevel -
waarschijnlijk met voorbeeldige snelheid - op. De aanval loopt vast en ontaardt 
in een ordeloos terugtrekken. Anders dan d'Averhoult weten Van Efferen en 
zijn officieren de beginnende verwarring niet te bezweren. De eerste militairen 
zijn dan al verdwenen. Cornelis van Eyck, musketier bij de compagnie van Van 
Oldenkop, heeft na het salvo van het tweede peloton geen vaandrig en officie
ren meer gezien. Met begrijpelijke bitterheid zal Van Efferen later schrijven dat 
het in verwarring gebrachte Utrechtse korps 'van hare onderneming wijnig Eer 
zoude behaalt hebben, had mijn 1ste Bataillon mij niet, int moment dat ik het 
Corps opt lijf vallen wilde, op zo eene trouweloozen, en eene fâcheuse wijse 
allenig, als alleen die adjudant Schmit laten staan'54. Hoe dicht Van Efferen 
bij de overwinning was (en hij beoordeelde die kans juist) blijkt wel uit de 
Utrechtse commentaren. In de Nadere tyding uit Utrecht heet het: 'Had op dit 
oogenblik de Graaf VAN EFFEREN zyn volk laten aanrukken, dan waren on
ze luiden totaal geslagen geweest, en hun canon verlooren'55 en de Utrechtsche 

53 GAU, Bibliotheek, nr. 7007, en RAU, Staten, nr. 234-168, september 1787. Uit de verklaringen 
van de krijgsgevangenen en het onderzoek van de krijgsraad blijkt dat de grenadiers van Van 
Efferen niet over handgranaten beschikten en dat de granaten uit het korps naar het bataljon 
werden geworpen. Wellicht hebben Utrechtse vrijwilligers bij de grenadiercompagnie van 
PP&L geoefend en op eigen initiatief handgranaten meegevoerd en geworpen. Des te onfortuin
lijker dat de geworpen granaten slechts aan het burgerkorps gewonden toebrachten. Van deze 
gewonden bezweek er later een aan zijn verwondingen, waarmee hij de vierde dode van het ge
vecht bij Vreeswijk werd. De explosies hadden slechts nut voorzover zij het bataljon angst aan
joegen, van staatse slachtoffers van handgranaten is niets bekend. 

54 KHA, Prins Willem V, nr. 301, dd. 7 juli 1787. 
55 GAU, Bibliotheek, nr. XXB 276, 2. 
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Provinciale Staatscourier stelt vast dat 'in plaats van het Plottonvuur een ver
dubbelde marsch, met geveld geweer der militie mogelijk genoeg geweest zoude 
zyn, om het geheele Burger Corps te verdryven, zig van het geschut meester te 
maaken, en dezelve Steedewaarts te bygeleyden'56. De Maleprade zou tegen 
Van Efferen hebben gezegd: 'Mon Collonel avancerons nous avec la baijonnet-
te et nous prendrons les canons'. Daarop moet Van Efferen hebben geant
woord: 'je l'ordonnerai quand il en sera temps'57. 
Het salvo van 't Hoens peloton heeft de aanval gestuit en daarmee het gevecht 
in een kritiek stadium gebracht. Wie nu het initiatief neemt grijpt daarmee de 
kans op een overwinning. Niet meer dan 25 à 30 meter scheiden de partijen; 
een afstand, kort genoeg om handgranaten te werpen en na een korte storm-
aanval handgemeen te raken. Noch Van Efferen, noch d'Averhoult benutten 
hun kans. 
Het is de Utrechtse artillerie die de korte impasse doorbreekt en daarmee het 
initiatief aan de zijde van de burgers brengt. 'Als toen was het Canon in ordre 
en begon te speelen', heet het in d'Averhoults verslag58. De eerste laag uit de 
stukken van Van Goens en Van Mansvelt brandt los en mist. Beide schoten val
len te hoog, zoals later blijkt uit de inslagen in de bomen59. 
Toch is de morele uitwerking groot. De grenadiers van Van Efferen slaan op 
de vlucht, net als de achterste gelederen van het bataljon. Het schijnt dat de 
verwarring nog is vergroot doordat handgranaten in het bataljon zijn terecht
gekomen, maar daarover is geen duidelijkheid. Het is niet verwonderlijk dat 
juist de achterste gelederen het eerst vluchten: zij zijn de eersten die merken dat 
de teruggaande grenadiers niet weer achter aansluiten. (Voor de anderen is de 
teruggang van de grenadiers een normaal onderdeel van deze gevechtsexerci
tie.) Dan volgt de tweede laag van de artillerie. Alleen het stuk van Van Goens 
vuurt, dat van Van Mansvelt weigert. De kardoes en de bus blijken verkeerd-
om geladen. Persoonlijk klaart Van Mansvelt het niet ongevaarlijke karwei het 
stuk te ontladen. 

Ook deze éénschotslaag valt te hoog maar beslist wel het gevecht. Uitgerekend 
het vaandelpeloton blijkt niet tegen de spanning van de vuurdoop bestand. Het 
raakt in paniek en vlucht. Dan slaat het hele bataljon op de vlucht. De weige
ring van het tweede stuk geeft de vluchtenden voldoende respijt om het bos in 
te vluchten en met die rugdekking tegen verdere beschieting min of meer veilig 
het hazepad te kiezen. Kapitein De Maleprade beschrijft het gevecht als volgt: 

Zij [de burgers] om den hoek van de Bongenaar gekomen zijnde met hun canon, staan stil, ste
ken lonten en sunders aan. Toen commandeerd de Overste, van met pelottons in het avanceren 
te chargeren [. . .] ik wil beginnen, hij commandeerd mij nog te avanceren, het geen mijn volk 
met de beste order en groote passen deed. Toen wierden een menigte granaaten [. . .] in onze 
agterste pelottons gesmeten. Ik commandeerde volgens gewoonte halt - deed mijn drie passen 
gelijk in het exerceren, liet vaardig maken en lang aanleggen, om nog in de lugt, nog in de grond 
te schieten. Twee zulke schooten zouden decisief geweest zijn. Ik commandeerde, regts en links 
om, om naar agteren te gaan. Ondertussen was alles bij ons in de war geraakt, ons tweede pelot-
ton schoot ons over de kop en langs de ooren. Het eerste musquetier pelotton heeft, geloof ik 

56 GAU, Bibliotheek, nr. 7011, 465. 
57 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (17 augustus 1787). 
58 GAU, Stad, II, nr. 148. 
5 ' GAU, Bibliotheek, nr. 7007, dd. 14 mei: 'Men verzekerd, dat, bijaldien de eerste twee schoten, 

zo wel gepointeerd waren, als de 3de en volgende, [. . .] 'er hoogstwaarschijnlijk slechts weini
gen van de geheele vijandelijke macht het leven zouden afgebragt hebben'. 
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hetzelve gedaan60: honderd tegen een dat ons eigen volk mij niet overhoop schoot. Geweeren, 
patroontassen wegsmijten was het werk van een oogenblik. Er wierd met schroot geschoten, 
ik stond als in een hagel, maar niets trof mij61. 

De ordeloze vlucht schijnt niet alleen door de tegenstand van het Utrechtse 
korps te zijn veroorzaakt. Luitenant J. G. Lorbach schijnt inderdaad te vroeg 
het vuur te hebben geopend, terwijl kapitein R. J. de Jeger heeft geroepen dat 
de Utrechters geschut bij zich hadden en daardoor paniek heeft veroorzaakt. 
En als dan kapitein J. Menso als eerste is gevlucht en in een greppel zijn toe
vlucht heeft gezocht62, dan is duidelijk dat het bataljon niet bijster gevechts-
waardig is geweest. 
Hoe dat ook geweest moge zijn, feit is dat toen de Utrechtse artillerie haar der
de laag (de laatste met bussen) dekkend op het doel liet inslaan, er zich daar 
op dat moment geen militairen meer bevonden, misschien afgezien van enkele 
gewonden. De artillerie, waarbij zich ondertussen ook het stuk van De Rooij 
schijnt te hebben gevoegd, jaagt de vluchtenden in het donker nog enige mas
sieve kogels na. D'Averhoult, die inziet dat verder artillerievuur op goed geluk 
zinloos is, laat het vuren staken. 
De vlucht van het bataljon is algemeen. Noch Van Efferen, noch zijn adjudant 
J. C. Schmit zijn in staat de vluchtenden tot staan te brengen. Tot zijn woede 
en afschuw ziet Van Efferen zijn bataljon rechtsomkeert maken en vertrekken 
en moeten hij en Schmit constateren dat 'al ons roepen, schreeuwen en bidden 
niets helpen konden, maar [dat ze] int loopen geweer, wapens weg wierpen om 
maar schielijk buiten scheut te zijn'63. Er zit voor hen weinig anders op dan 
zich ook terug te trekken en ze doen dat met bekwame spoed. De algemene 
vluchtrichting is naar Vreeswijk en de Lek. Verschillende soldaten merken dat 
ze niet worden achtervolgd en zoeken hun toevlucht in boerderijen en schuren 
om eindelijk te kunnen rusten. Anderen zetten alles op alles om het veer 
Vreeswijk-Vianen te bereiken en te ontsnappen. Sauve qui peut is het motto. 
Alles en iedereen vlucht zonder zich ergens om te bekommeren. Korporaal 
Leendert Broeckhuizen ziet de vaandrig Louis Tyssot van Patot weglopen. De
ze vaandrig maakte deel uit van het vaandelpeloton. Andere soldaten zien de 
adjudant Schmit bij de vlucht voor zich uit lopen. Dit is dezelfde officier die 
even tevoren nog met Van Efferen probeerde de vlucht te stoppen. De angst 
en paniek geven kennelijk nieuwe energie. Ook kapitein De Maleprade 'wilde 
niet als een dwaas mensch daar blijven of gevangen worden, gong [. . . ] naar 
de Vaart en vond daar den Oversten en den Capitain Abbema, en eenige man
schap die wij daar opdeden'. 'De ambitie had mij kragten gegeven, toen voelde 
ik al het drukkende van de fatigue, mijne zwaare beeremuts en mijn geweer', 
vertelt hij64. De uit Utrecht afkomstige musketier Nicolaas Bergstein uit de 
compagnie van kapitein J . C . Abbema is de laatste vluchteling die Vreeswijk 
bereikt. Hij brengt de nacht daar door om de volgende dag door zijn stadgeno
ten krijgsgevangen te worden gemaakt. 
In Vianen heeft men het geschutvuur gehoord en het garnizoen in gereedheid 
60 Waarschijnlijk ziet De Maleprade het eerste Utrechtse artilleriesalvo voor het musketvuur aan. 

Het musketierpeloton heeft geen salvo afgevuurd. 
61 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (17 augustus 1787). 
62 Idem (17 augustus 1787). 
63 KHA, Prins Willem V, nr. 301, dd. 7 juli 1787. 
64 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (17 augustus 1787). 
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gebracht. Dat kostte wel enige overredingskracht want de garnizoenscomman
dant maakte bezwaar om uit te rukken en de overgestoken militairen gevangen 
te nemen65. Een deel van het bataljon kan daardoor langs Vianen en de zuide
lijke Lekdijk (dus over Hollands gebied) ontsnappen, onder hen Van Efferen 
zelf. Hij kan op 11 mei aan de prins rapporteren: 

Naa deze fataliteit, heb ik met eenige capitains en Officieren die zig bij mij gevoegd hadden, 
op den Dijk geresolveerd te gaan naa Culemburg, dewijl zig op die weg 't meeste volk gereti
reerd had, [. . .] de zelve onder wegens opzoekende, om verder zig in Rheenen bij eikanderen 
te voegen. Hier ben ik den 10 aangekomen met een Major Vier Capitainen, twee officieren een 
adjudant den chrirugijn Major, vijv sergeanten en groot vijvtig man66. 

Anderen zijn minder gelukkig. Luitenant F. J. Papo uit de compagnie van ka
pitein De Casembroot laat enkele dagen later aan Van Efferen weten: 

na van UHoogedele te zijn geschijden vonde ik aan de Vaart genoegzaam geen Volk maar wierd 
geinformeert een menigte na Vianen met de pont waaren overgevaaren en Verscheijden den 
Dijk van IJsselstein waren opgegaan. Dus ik besloot deselve te volgen en met haar oversteeken 
om die te Vianen af te haaien en vervolgens over den hoogen dijk te retireeren, maar tot ons 
ongeluk wierde de poort geopend voor een Detachement grenadiers waarvan de Capitain mij 
zeijde hier te moeten blijven, het Volk gewapend waaren zijn ontwapend67. 

Luitenant Papo blijft krijgsgevangen te Vianen met vijf sergeanten, vijf korpo
raals, een tamboer en 43 man. 
Terwijl dit alles zich afspeelt, laat d'Averhoult het gevechtsveld verkennen. De 
jagers rapporteren hem dat het bataljon volkomen is verdwenen op enkele ge
wonden na, en dat de grond is bezaaid met geweren. D'Averhoult rukt op tot 
waar het bataljon stond opgesteld en consolideert zich daar. De artillerie wis
selt stelling. Eén stuk krijgt de weg naar Vreeswijk als hoofdschootsrichting, 
het tweede de laan naar Oudegein. Het derde stuk krijgt geen taak toegewezen. 
Dat zal zeker te maken hebben gehad met de geleden verliezen (twee kanonniers 
gedeserteerd, een gesneuveld) en met munitiegebrek (de pijpjes). Het korps 
blijft gedurende een ruim half uur de vijand afwachten. In de duisternis heeft 
d'Averhoult de omvang van de paniek en de vlucht niet onderkend. Mogelijk 
ook heeft hij zich laten misleiden door het snel verflauwende losse vuur dat 
vanuit het vluchtende bataljon werd afgevuurd. In elk geval is d'Averhoult be
ducht voor een hinderlaag en zet hij niet de achtervolging in. Daarmee geeft 
hij de restanten van het bataljon de kans te ontsnappen. Omdat hij zijn positie 
te kwetsbaar vindt en onvoldoende zekerheid heeft over de toestand van de vij
and, besluit hij eindelijk naar Jutphaas terug te trekken. Vlak ten zuiden van 
de brug over de Doorslag betrekt het korps een afwachtingsopstelling waar het, 
volledig paraat, het dagaanbreken afwacht. 

Gedurende de nacht bereiken de eerste berichten en de eerste buit de stad. De 
vroedschap besluit om versterkingen naar d'Averhoult te sturen die zich in de 
loop van de nacht bij het korps voegen. Verder worden seinschoten aan het 
Hollands Cordon gedaan. De schoten veroorzaken onbedoeld alarm in Utrecht 
omdat de torenwachter ze niet als seinschoten herkent en alarm slaat. De op
schudding die daarop ontstaat is vrij snel bezworen. De volgende dag trekken 

65 GAV, Oud archief, nr. 33. 
66 KHA, Prins Willem V, nr. 301, dd. 11 mei 1787. 
67 Idem, dd. 15 mei 1787 (bijlage). 
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A'aart vc« de door de patriotten aangelegde fortificaties rondom Utrecht in 1787. Ook de legering 
van de staatse troepen is afgebeeld. 
Gravure door C. H. Koning met adres van D. M. Langeveld, 1789. 
GAU, H.A.S. 87.2. 

de eerste eenheden van het Hollands Cordon de provincie binnen op weg naar 
de bedreigde stad. 
D'Averhoult laat bij het aanbreken van de dag Vreeswijk bezetten als na een 
verkenning blijkt dat de staatse troepen volledig zijn gevlucht. De buit is 
enorm. Met wagenladingen worden buitgemaakte wapens, uitrusting en baga
ge naar Utrecht overgebracht. De gehele 10de mei wordt Vreeswijk bezet ge
houden en worden verdedigingswerken aangelegd. Pas tegen het eind van de 
dag besluit d'Averhoult terug te keren naar Utrecht, mede op grond van berich
ten dat verschillende staatse regimenten naar hem op weg zijn. In triomf wordt 
het korps de stad ingehaald, terwijl zich in Rhenen de eerste vluchtelingen ver
zamelen. 

De gevolgen van de strijd 

De overwinning van het burgerkorps op de staatse troepen leidde in Utrecht tot 
een ware euforie. Het moreel steeg torenhoog, men waande zich onoverwinne
lijk en, al waren er dan doden te betreuren, de geleden verliezen toonden aan 
dat de dappere patriotten pal stonden voor hun zaak. De overwinning werd vol
ledig uitgebuit om de kracht van het patriottisme aan te tonen. De praalbegra-
fenis van kapitein-luitenant Visscher en de begrafenis met militaire eer van ka
nonnier Van der Vlerk waren evenzeer patriotse demonstraties als laatste eerbe
wijzen. 
Ondertussen had het gevecht geleid tot het binnenrukken van Hollandse troe-
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pen in Utrecht. Dat was voor de Gecommitteerden tot het Defensiewezen te 
Amersfoort reden om ook het tweede bataljon van Van Efferen terug te trek
ken; zijn functie als grenswacht was nu achterhaald. De militaire inspanningen 
van de Staten van Amersfoort kwamen nu in een stroomversnelling. Gelder
land werd verzocht om militaire bijstand vooral van artillerie en munitie, bij 
Zeist werd een groot kampement ingericht voor de nieuw gearriveerde troepen. 
Tot juli 1787 vond een gestage opbouw plaats van de staatse militaire macht, 
waarbij afgezien van enkele kleine schermutselingen geen militaire acties meer 
plaatsvonden. 
In Utrecht bevonden zich eenheden van het legioen van de Rijngraaf Van Salm 
en Franse kanonniers, het regiment infanterie van Gremier versterkte Vrees
wijk. Ook Utrecht werd versterkt, althans de zijde die niet door Holland werd 
gedekt. Dat wil zeggen dat de oostzijde wel, de westzijde niet werd verdedigd. 
Toen het te laat was en de Pruisen Utrecht naderden was dit een reden voor 
ernstige verwijten aan het adres van de Rijngraaf. Ook de Utrechtse patriotten 
hielden zich vrij rustig, afgezien van een mislukte tocht naar Soestdijk waar ze 
smadelijk de aftocht moesten blazen. Hoewel de Hollandse troepen in Utrecht 
al eerder te kampen hadden met desertie, kwam de stroom deserteurs in juni 
1787 pas goed opgang. Oorzaak was een aanschrijving van de prinsgezinde Sta
ten van Amersfoort die de troepen van Holland gelastten de orders van Van 
Rijssel om op Utrechts verzoek offensief op te treden, te weigeren. In geval van 
nood, volgens de brief, moesten de Hollandse troepen zich naar de Generali
teitslanden begeven of naar een provincie waar zij zich buiten de strijd zouden 
bevinden. Zodoende zouden zij hun eed aan de Generaliteit niet schenden. 
Vermeldenswaard is dat de gevangenname van luitenant Papo en zijn man
schappen door het garnizoen van Vianen nog een gevolg had. De commandant, 
luitenant-kolonel Van Hoogenheim (door huwelijk familie van kapitein De 
Maleprade), was niet bijzonder gretig om de vluchtelingen gevangen te nemen. 
En met reden: nadat de gevangenen in Vianen waren gekomen, laaide in het 
regiment-Van Hardenbroek de onderlinge strijd over het al of niet gehoorza
men aan Van Rijssel en Holland hoog op. Uiteindelijk besliste Van Hoogen
heim te gehoorzamen, waarop het regiment overliep naar de prins68. 
De stroom overlopers werd zelfs zo groot dat op zeker moment de Gecommit
teerden tot het Defensiewezen moesten besluiten dat 'aan de onderofficieren 
van dit Garnizoen welke dagelijks de manschappen uit het cordon van Holland 
gekomen, naar Thiel moeten transporteren, wanneer dezelve op mars zullen 
wezen, zullen worden uitgereikt vier schellingen daags, voor moeite en on
kosten zo aan de veren als anderzins'69. Op 27 juni viel het besluit voor de onge
wapende overlopers die in Utrechtse staatse dienst wilden treden, wapens aan 
te schaffen. 

Op 2 juli ontving de stadhouder het verzoek van de Staten te willen overleggen 
'hoe de gehele provincie weer onder de gehoorzaamheid van de Heren Staten 
te doen terugkeren en van de wederrechtelijk ingebrachte militie te zuiveren'70. 
Toch zou het daarna nog tot de Pruisische inval in september duren voordat 
staatse troepen weer de stad Utrecht binnentrokken. 

68 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (31 december 1787). 
69 RAU, Staten, nr. 601, dd. 18 juni 1787. 
70 Idem, dd. 2 juli 1787. 
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Voorwerpen die aan de beide gesneuvelden hebben toebehoord: met bloed bevlekte sjerpen, draag
banden met stadswapen en vrijheidshoed, de pluim van een steek, zijden linten, haarvlokken, 
kruithoorns en patriotteninsignes. Na de begrafenis werden deze voorwerpen als patriotse reli
kwieën van nationale betekenis in het Utrechtse stadhuis tentoongesteld. Links boven een koperen 
tabaksdoos met de afbeelding van het gevecht en een rebustekst uit 1787; verder nog enige voor 
de patriotten van belang zijnde geschriften en teksten op het sneuvelen van de Utrechtse helden. 
Foto Centraal Museum Utrecht, nr 9143. 

De omvang van de krijgsbuit weerspiegelde de nederlaag van Van Efferen. De 
officiële sterktestaat die hij op 15 mei aan Willem V deed toekomen, geeft aan 
hoe het eerste bataljon er voorstond, 86 man werden opgegeven als vermist met 
wapen, 232 man waren present. 29 man 'manqueeren tot compleet'; waar
schijnlijk zijn hiermee nog niet vervulde vacatures in het bataljon bedoeld. 
Zestien krijgsgevangenen waren in Utrecht. Hun verklaringen over het gevecht 
zijn gepubliceerd71 (de Utrechtsche Courant noemt het waarschijnlijk onjuiste 
getal van 21 krijgsgevangenen), 55 krijgsgevangenen bevonden zich in Vianen 
en van veertien militairen is een veroordeling bij verstek wegens desertie vastge
legd. Deze aantallen geven precies de 86 vermisten, de 86ste vermiste is de ge
sneuvelde grenadier Van Rossum. 
Van de in Rhenen aanwezige 232 militairen werd onder meer vermist: 145 gewe-

71 GAU, Bibliotheek, nr. 7007, 14 mei 1787 vlg. 
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ren, 98 sabels, 163 ransels, 4 timmermansbijlen, de bataljonskas (ruim 
/ 30.000, - ) , de compagniesgelden en alle bagage van de officieren. In totaal 
waren dus ruim 200 wapens en meer dan 250 ransels verloren gegaan. Daarmee 
zat tweederde van het bataljon zonder uitrusting72. 
Van de verloren gegane uitrusting bevond het grootste deel zich in Utrecht, 
waar het werd geïnventariseerd en ter bezichtiging in het stadhuis opgesteld. De 
inventarislijst vermeldde aan militaire uitrustingstukken onder andere 168 mili
taire geweren, 188 volle ransels (er worden er overigens slechts 153 gespecifi
ceerd naar inhoud), 46 bajonetten, de 4 timmermansbijlen en 48 sabels73. 
Alle buitgemaakte goederen werden beschreven, en de inventarislijst gunt ons 
een blik op de bezittingen van het personeel van het Regiment Nationalen N° 
11. Een willekeurige greep: Van Efferen moest het stellen zonder zijn roodleren 
brieventas met zijn bril en zijn correspondentie en hij zal daar meer hartzeer 
van hebben gehad dan vaandrig N. A. Chevallier Grignard de Coupignie uit 
de musketiercompagnie van kapitein J. H. Faust die zijn portefeuille kwijt was 
met daarin 'de secrete lijst van de bekende gauwdieven'. De vaandrig C. A. W. 
van Oldenkop (wellicht familie van de majoor) moest het stellen zonder zijn 
dwarsfluit, zijn muziek en een ivoren portretje en vaandrig Tyssot van Patot 
miste zijn pak met spellen kaarten en een 'groen blik pierenbakje met vistuig'. 
Majoor van Oldenkop zat zonder zijn tabaksdoos, zijn snuifdoos en zijn bril 
en zijn collegae waren Dibbitz Groot Militair Woordenboek, Heibners Staat
kundig Woordenboek of zomaar 'boeken' kwijt of hun voorschriften. In de 
kisten van de adjudant J .C . Schmit werd het grootboek van de aanneming der 
compagnieën gevonden en in een tweede kist lagen zeven lommerdbriefjes van 
soldaat Mooning uit een van de musketiercompagnieën en enkele loterijbriefjes 
van de 74ste loterij. Maar het zwaarst getroffen (van de officieren althans) was 
kapitein Lentszke. In zijn koffer bevond zich het doorgefourneerde lot uit de 
75ste Generaliteitsloterij N° 3758 en twee achtste loten, N°'s 26913 en 26914. 
Op het laatste nummer was een prijs getrokken van ƒ 20.000, - 7 4 . Hoe de bra
ve kapitein na die ontdekking zijn hart luchtte is niet bekend, maar zijn taal 
zal bloemrijker zijn geweest dan die van vaandrig Abbema die niet meer had 
te betreuren dan zijn kurketrekker. 

De ransels van de soldaten en korporaals bevatten veel militaire uitrusting en 
nauwelijks privé-bezittingen. J. D. Kern had een Engels gebedenboek, Hendrik 
Krijnen een nieuw psalmboekje waarin de naam Susanne de Bie naast de zijne 
voorkwam en ook Maria Wouter Bertens deed het verder zonder zijn kerk
boekje. In één ransel werd een extract uit het doopboek van de Gereformeerde 
Gemeente te Gouda aangetroffen, op naam van Gerrigje de Vroom, gedoopt 
op 27 maart 1754. Diverse niet nader omschreven boekjes, brieven en papieren 
identificeerden de eigenaars van de ransels: in de ransel gemerkt R N 33 HF 
bevond zich een boekje waar achterin stond 'Servaas Fruman Tambour Major 
hoort dit toe'. Zo kunnen enkele ransels aan de hand van de merken op de ran
sels en de nummers die de gevangenen opgaven voor hun wapens en ransel wor
den toegeschreven aan krijgsgevangenen die zich in Utrecht bevonden. Krijgs
gevangene Nicolaas Bergstein had geweer N° 168 en in de ransel met hetzelfde 
72 KHA, Prins Willem V, nr. 301, dd. 15 mei 1787, bijlage. 
73 GAU, Stad, II, nr. 142, dd. 21 mei 1787. 
74 NNJ 1787, 1490. 
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nummer bevond zich een brief geadresseerd aan N. Bergstein. De ransel bevatte 
verder een lap linnen, een nieuw en een oud hemd, twee paar wollen kousen, 
een paar schoenen, een bonte zakdoek, een paar ijzeren gespen, twee boorden, 
een kardon en enig poetsgoed. Dat laatste werd in bijna iedere ransel gevonden, 
behalve in die ene met 91 scherpe patronen uit de grenadiercompagnie75. 
Men was uiteindelijk van zins de buit publiekelijk te verkopen, terwijl de stad 
namens de burgerij aanspraak maakte op de opbrengst van de staatsloten van 
kapitein Lentszke. De verkoop werd echter voorkomen door de Pruisische in
val, maar dat voorkwam niet dat bij de patriotse vlucht uit Utrecht de buit werd 
geplunderd. In de nacht van de evacuatie schijnt de bekende patriotse actie
voerder Van Lidt de Jeude er zelfs met de kas vandoor te zijn gegaan, waarna 
ook anderen hebben geplunderd76. 
Voor een aantal betrokkenen had het Vreeswijkse muisje een bijzonder onaan
genaam staartje: de krijgsraad. Over de Utrechtse krijgsraad is maar heel wei
nig bekend: de twee kanonniers die bij de aanvang van het gevecht deserteerden 
werden door een krijgsraad veroordeeld en op de parade van de artillerie pu
bliekelijk ontslagen en onbekwaam verklaard de stad ooit weer te dienen77. 
Minder mild oordeelde de Amersfoortse krijgsraad over Van Efferen en een 
aantal van zijn officieren en manschappen. Vooral Van Efferen kreeg zware 
verwijten aan zijn adres. Hij was zelf niet ter zitting. Hij voelde de bui hangen 
en was begin juli 1787 met stille trom uit Amersfoort vertrokken. Vanuit een 
onbekende verblijfplaats, mogelijk de omgeving van Keulen78, stuurde hij brie
ven aan verschillende mensen ter verdediging van zijn handelen te Vreeswijk. 
Hij hoopte en vertrouwde dat zijn 'schielijk vertrek' en zijn 'verdere verweide-
ring' 'niet als een desertie sal mogen werden geconsidereerd, maar als wapens 
die de natuur den mensch inspireert om het drijgend gevaar, provisionelijk te 
soeken te ontwijcken'79. Het baatte hem niet. De krijgsraad onder voorzitter
schap van generaal-majoor W. G. van Nijvenheim wees op 22 augustus 1787 
vonnis, waarbij werd overwogen dat Van Efferen zich niet aan zijn orders had 
gehouden door in plaats van te Vreeswijk te blijven en zijn superieuren te infor
meren, offensief op te treden. Hij had naar het oordeel van de krijgsraad ver
zuimd zich voldoende te informeren over de sterkte van het korps, nagelaten 
zijn ondercommandanten van duidelijke orders te voorzien over zijn krijgsplan 
en hij had onvoldoende geprobeerd de verwarring en wanorde op het gevechts-
veld te doen herstellen. De krijgsraad oordeelde dat Van Efferen: 'daardoor 
alzins betoont heeft niet te bezitten zodanige qualiteiten van kunde, voorzich
tigheid, ervarendheid, en beleijd in den militairen dienst, als voor al in een offi
cier van dien rang als hij gedaagden en defailjant in dienst van deezen Staat was 
bekleedende, vereijscht worden'80. Dit vernietigende oordeel waarbij ook nog 

75 GAU, Stad, II, nr. 142, dd. 21 mei 1787. 
76 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (30 september 1787). 
77 NNJ 1787, 1489. 
78 RAU, Familie Van der Muelen, nr. 224 (17 augustus 1787). 
79 GAU, Stad, II, nr. 148. 
80 RAU, Staten, nr. 234-168. Op het afschrift van de sententie staat de aantekening: 'Zijne Hoog

heid, gezien en geëxamineerd hebbende de onderstande Sententie, verklaart dezelve bij deezen 
te approbeeren; des dat zoo de gecondemneerde t'eeniger tijd in handen van de Justitie Militair 
kome te geraaken, teegens hem nader zal worden geprocedeert, ingevolge de resolutie van den 
Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden van den 2e junij 1730.' Getekend door prins Wil
lem V. 
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kwam dat Van Efferen als deserteur werd beschouwd, kon niet anders dan een 
streng vonnis ten gevolge hebben. Van Efferen werd gecasseerd (oneervol ont
slagen), inhabiel (onbekwaam) verklaard het land te dienen, 'aan den leven 
gestraft' (doodstraf), en veroordeeld tot vergoeding van kosten en schade aan 
het bataljon en de proceskosten, te verhalen op al zijn bezittingen. 
Een andere veroordeling betrof vaandrig Arnold Richard de Wolf van Westen
rode die op 15 mei verlof vroeg en kreeg om in Amersfoort zijn ontslag te vra
gen en sindsdien was weggebleven. Ook kapitein Abbema (de latere staatsraad 
en generaal-majoor van het Koninkrijk Holland) had ontslag gevraagd, maar 
dat hangende het krijgsraadonderzoek niet gekregen. Verstandiger dan De 
Wolf van Westenrode was hij niet gedeserteerd. Twaalf musketiers, een tam
boer en een grenadier die zich na de vlucht niet meer hadden gemeld, werden 
eveneens bij verstek veroordeeld, zij het niet ter dood81. 
Na de omwenteling in september vond nog een aantal bestraffingen plaats, zo
als blijkt uit een aantekening uit het officiersboekje over 1787 dat in de biblio
theek van het Legermuseum in Delft berust. Daarin zijn de namen van officie
ren die zich pro-Hollands hadden betoond onderstreept. Zij werden na de om
wenteling wegens pro-Hollands gedrag en eedbreuk uit de dienst ontslagen. 
Daaronder de namen van De Wolf van Westenrode, luitenant F. J. Papo wiens 
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gevangenneming te Vianen daarmee in een merkwaardig daglicht komt te 
staan, zijn broer vaandrig A. J. Papo en kapitein J. C. Abbema82. 
Hoewel voor het gevecht bij Vreeswijk niet meer van belang, zijn de lotgevallen 
van Jan Anthonie d'Averhoult tijdens en vlak na de omwenteling toch interes
sant als illustratie van zijn militaire kwaliteiten. 
D'Averhoult hoorde op vrijdag 14 september 1787 pas tegen zes of zeven uur 
dat Utrecht moest worden verlaten. Hij verliet Utrecht en begaf zich naar het 
fort Nieuwe Sluys (de tegenwoordige militaire strafinrichting Nieuwersluis) 
waar hij met meer dan 30 officieren en een onbekend aantal soldaten post vat
te. Tot driemaal toe sloeg hij aanvallen van het Pruisische leger af voordat toe
nemende desertie en tekort aan voedsel en munitie hem tot capitulatie deden 
besluiten. Hij werd als krijgsgevangene naar Utrecht teruggevoerd, waar hij 
zijn gevangenschap in redelijk comfort doorbracht. Hoewel ook de nieuwe 
machthebbers hem respecteerden, liep hij kennelijk gevaar. Er was sprake van 
dat hij naar Wesel zou worden gebracht om daar te worden vrijgelaten omdat 
zijn veiligheid in de Republiek niet verzekerd was. Later werd dat afgezwakt 
tot in ieder geval buiten de provincie Utrecht, waar hij een paspoort zou krij
gen. Op 11 oktober noteerde Van Hardenbroek in zijn dagboek dat d'Aver
hoult overlegde met Franse officieren om in Rusland dienst te nemen als de 
oorlog met de Turken doorging. Niets van dit alles gebeurde echter. D'Aver
hoult week uiteindelijk uit naar Frankrijk en werd er lid van de Wetgevende 
Vergadering. Uiteindelijk, bij een van de vele machtswisselingen dreigde hij ge
vangen genomen te worden en om aan berechting en de beul te ontkomen sloeg 
hij de hand aan zichzelf83. 

Nabeschouwing 

Het gevecht bij Vreeswijk ontleent zijn belang minder aan de feitelijke gebeur
tenissen dan aan de context waarbinnen het plaatsvond: het was een lont in het 
politieke kruitvat. Krijgskundig is het juist door de beperkte omvang en de 
overzichtelijkheid van de confrontatie interessant om het gevecht wat nader te 
bekijken. 
Bij toetsing van het optreden van beide partijen aan de grondbeginselen van 
het gevecht, blijkt dat Van Efferen de bedoeling had offensief op te treden. 
Ook d'Averhoult was bereid en in staat daartoe over te gaan, zij het dat hij aan
merkelijk voorzichtiger was en geen onnodige risico's wenste te lopen. 
In dit licht moet ook zijn bezetting van het gevechtsterrein worden gezien. Bei
de tegenstanders hadden zich een doel gesteld en richtten hun handelen bewust 
op het bereiken daarvan. Van Efferen stelde zich een doel waarmee hij zijn op
dracht, die defensief van aard en opzet was, te buiten ging. D'Averhoult volgde 
ondanks de verrassing zijn opdracht geweld met geweld te keren met succes. 
De eenvoud van de gevechtsplannen aan weerszijden en de mate van beweeg
lijkheid werden gedicteerd door de omstandigheden van weer en terrein die 
voor beide partijen even ongunstig waren en dwongen tot een frontale botsing. 
Het gevecht bij nacht was destijds zeer ongebruikelijk en werd ook als weinig 
eervol beschouwd. Van oefening in het gevecht bij nacht was dan ook nauwe-
82 Naamregister der heeren militaire officieren (Den Haag, 1785-1787), passim. 
83 Gedenkschriften Hardenbroek, VI, 601-611. 
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lijks sprake. Het nachtelijk duister en de mogelijke lichte bewolking belemmer
den de waarneming en verhoogden de kans op verrassing. Verder worden in het 
donker afstanden gemakkelijk te ver geschat en dientengevolge wordt dan ook 
te hoog gericht. Daarmee hield kapitein De Maleprade rekening toen hij extra 
lang liet richten, en daarin ligt waarschijnlijk ook de belangrijkste oorzaak dat 
beide partijen goeddeels over eikaars hoofden heen schoten. De te hoge schoten 
van de Utrechtse artillerie werden waarschijnlijk veroorzaakt door de pointe
ring op 150 meter terwijl de schotenwisseling op ten hoogste 50 meter afstand 
plaatsvond. De drie doden en de gewonden zijn slachtoffers van toevalstreffers 
geweest. 
De verdediging tegen verrassing is beveiliging, zeker in het donker. D'Aver-
hoult beveiligde zich door zijn jagers te laten verkennen en hij werd dan ook 
juist op tijd gewaarschuwd. Van Efferen echter heeft zich, nadat hij zich met 
Van Oldenkop verenigd had, op geen enkele wijze laten beveiligen, noch door 
voorposten, noch door patrouilles. Hoewel hij daardoor het risico vermeed te 
vroeg te worden ontdekt doordat vijandelijke verkenningen op zijn voorposten 
stuitten, aanvaardde hij wel de kans zelf verrast te worden. Alleen de opzet on
middellijk na het eerste contact tot de aanval over te gaan kan dit ontbreken 
van beveiliging rechtvaardigen. In de eerste fase van het gevecht was de verras
sing dan ook aan de zijde van Van Efferen, die zich op een voor d'Averhoult 
totaal onverwachte plaats bevond. De verwarring die bij het Utrechtse korps 
ontstond werd (mede dankzij de tijdige waarschuwing door de jagers) door 
d'Averhoult snel bezworen. Van Efferen bleek niet in staat het voordeel van 
de verrassing uit te buiten. Ook d'Averhoult verraste de staatse troepen hoewel 
dat niet bewust was. De staatse troepen verkeerden in grote onwetendheid over 
de aard en de sterkte van het naderende korps en ze werden onaangenaam ge
troffen door de aanwezigheid van geschut. Het effect van die verrassing op het 
moreel van de troep kon door Van Efferen en zijn officieren niet teniet worden 
gedaan. Het is natuurlijk een open vraag of de staatse militairen standvastiger 
en doortastender zouden zijn geweest wanneer ze hadden geweten dat ze tegen
over een van artillerie voorziene tegenstander zouden komen te staan. 
Beide commandanten pasten, zoals gebruikelijk in de toenmalige militaire or
ganisatie, het beginsel van eenhoofdige leiding toe. Waar Van Efferen als leider 
tekort schoot was d'Averhoult succesvol. Opvallend is zijn gebrek aan activi
teit, vooral na de eerste fase van het gevecht. Hij gaf de nodige bevelen om zijn 
voorhoede te ontplooien en na het eerste salvo van Van Efferen bezwoer hij 
actief de beginnende paniek, maar verder heeft hij geen noemenswaardige acti
viteit ten toon gespreid totdat het gevecht was beslist en het vuren kon worden 
gestaakt. Het is onwaarschijnlijk dat d'Averhoult uit onkunde (of erger) zo 
reageerde, gezien zijn latere militaire verdiensten. Veeleer kan worden aange
nomen dat hij - in tegenstelling tot Van Efferen - voldoende vertrouwen kon 
hebben in zijn ondercommandanten, hun troepen, hun geoefendheid en hun 
bekwaamheid tot zelfstandig optreden. Tot op het niveau van de stukken, het 
peloton en de compagnie bleek iedereen te kunnen functioneren zonder dat 
door d'Averhoult moest worden ingegrepen. 

In materieel opzicht waren beide partijen zeker tegen elkaar opgewassen. Het 
bataljon van Van Efferen telde ongeveer 360 man, het Utrechtse korps 250 met 
drie kanonnen die de vuurkracht van bijna honderd man minder ruim compen-
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seerden (één verschoten bus joeg 70 kogels richting vijand). Ook als de vergelij
king wordt beperkt tot degenen die daadwerkelijk hebben gevochten, blijven 
de partijen tegen elkaar opgewassen. Van Van Efferen is alleen de grenadier
compagnie in gevecht geweest, totaal ongeveer 55 man. Aan Utrechtse zijde 
waren dat alleen het eerste peloton van 't Hoen en de jagers, respectievelijk 25 
en 30 man, dus in totaal ook 55 man. In de eerste fase was dus de krachtsver
houding gelijk. Pas in de tweede fase, toen de Utrechtse artillerie kon worden 
ingezet, kwam het overwicht aan Utrechtse zijde, hoewel in die fase de Utrecht
se infanterie geen rol van betekenis meer speelde. 
Het geheel overziend waren beide partijen tegen elkaar opgewassen. Het zijn 
de morele factoren geweest die doorslaggevend waren voor het gevechtsver
loop. Behalve dat het Utrechtse korps bestond uit goed geoefende schutters 
(sinds 1783) en het bataljon van Van Efferen voor omstreeks een kwart uit sol
daten die pas in het laatste halfjaar waren aangeworven, waren de staatse mili
tairen door gebrekkige bevoorrading en voortdurende werkzaamheden aan de 
Grebbelinie onvoldoende geoefend. Het staatse bataljon was zeker niet zo pro
fessioneel als verwacht zou kunnen worden en de Utrechtse schutters evenmin 
zulke amateur-soldaten. Mocht het besef van de eigen (ontoereikende) ge
vechtswaarde het moreel bij de staatse troepen al negatief hebben beïnvloed, 
de vermoeidheid en de onzekerheid over wat er te gebeuren stond hebben dat 
zeker gedaan. Daarnaast is er redelijke twijfel mogelijk omtrent de politieke 
loyaliteit van enkele officieren en manschappen. Het is licht te begrijpen dat 
de vele uit Utrecht afkomstige soldaten niet stonden te popelen om tegen hun 
stadgenoten te vechten. Verder is er het gegeven dat het Utrechtse artillerievuur 
te hoog lag en desondanks wel erg snel tot paniek leidde. Het moreel in het bur
gerkorps was daarentegen hoog. Het korps bestond uit geoefende vrijwilligers 
die verkeerden in de wetenschap dat zij hun stad en hun vrijheid moesten verde
digen en het was bereid te vechten, in tegenstelling tot het bataljon van Van Ef
feren. 

In feite zien we hier op micro-schaal de militaire gebeurtenissen van latere jaren 
op de Europese slagvelden. Enerzijds de legers van het ancien régime zonder 
nationale of politieke loyaliteit aan de zaak waarvoor ze vochten, anderzijds 
de Franse volkslegers uit de levée en masse die waren gemotiveerd door het be
sef voor hun eigen belang, land en zaak te vechten. Dit besef maakte de Franse 
legers lange tijd onoverwinnelijk, net zoals het het Utrechtse korps bij Vrees
wijk de geregelde troepen deed verslaan. Waar beide partijen fysiek tegen el
kaar waren opgewassen, is de factor moreel doorslaggevend geweest. 

Apocriefe verhalen 

Over het gevecht bij Vreeswijk, eigenlijk niet veel meer dan een per ongeluk 
tot stand gekomen confrontatie, is door patriotse schrijvers veel ophef ge
maakt. Veel is schromelijk overdreven, verfraaid en soms apert onwaar. Zowel 
de bronnen die vlak na het gevecht zijn ontstaan als de later opgeschreven her
inneringen moeten met enige argwaan worden bekeken. 
Kapitein Abbema is bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de verhalen, nooit ge
wond op het slagveld achtergebleven84, hij meldde zich gewoon in Rhenen te-
84 GAU, Bibliotheek, nr. XXII H 15. 
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'Tier gedachtenis aan Mr. C. 
G. Visscher.. . '. Het sneuve
len van de twee patriotten bij 
Vreeswijk werd propagan
distisch uitgebuit. 
Gravure zonder naam met 
adres van J. Bronkhorst, 
proefdruk, (eind 18e eeuw). 
RAU, Atlas Coenen van 's-
Gravens/oot 9-104-1. 

rug. Ook het verhaal dat enkele jagers door een sloot tot achter het bataljon 
waren gekropen en van daaruit het vuur openden (zoals Anient in zijn herinne
ringen noteerde en Van Hulzen overnam85), is puur jagerslatijn. Het terrein 
bood er de mogelijkheid niet toe (ze zouden meer tijd nodig hebben gehad om 
die weg af te leggen dan het gevecht duurde) en in het donker zouden ze geen 
doelen hebben kunnen onderkennen. Ze zouden zelfs halverwege door het 
vluchtende bataljon onder de voet zijn gelopen. Een nog overtuigender aanwij
zing voor de onwaarheid van het verhaal is dat geen enkele Utrechtse jager dit 
huzarenstukje heeft geclaimd. De opgetogen publikaties uit de tijd na het ge
vecht zijn niet zozeer illustratief voor het gevecht als wel voor de mentaliteit 
van de Utrechtse patriotten. Als zodanig hebben ze hun waarde en hun charme; 
krijgskundig is evenwel voorzichtigheid geboden. 

A. Haga, 'Herinneringen van de patriot H. T. Ament', Bijdragen en Mededeelingen van het 
Historisch Genootschap, XLVIII (1927) 12-26. Van Hulzen, Utrecht, 270. 
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