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VOORSPEL *
Omstreeks het middaguur van Donderdag 11 Mei 1747,
Hemelvaartsdag, kwam de Haarlemmersluis te Amsterdam
binnengevaren het jacht, dat de Prins van Oranje met vrouw
en dochtertje uit Friesland voerde. Al meer dan een week te
voren was hij eerst door de Staten van Zeeland, toen door die
van Holland tot Stadhouder benoemd. De heeren, die hem zoo
lang buiten alle macht gesloten hadden, waren bezweken voor
een volksbeweging, waartoe de inval der Franschen in StaatsVlaanderen de stoot gegeven had, maar waarvoor de wijdver
spreide ontevredenheid niet alleen over de smadelijke oorlog
voering, maar over slapte in handel en bedrijf, over zware be
lastingdruk, over misbruiken in de regeering van stad en land
de voorwaarden schiep. Een geweldige stuwkracht ging dan
nog uit van de herinnering aan 1672. Voor alles wat verkeerd
was, zag men opeens in Oranje heil. Heel het land gaf zich over
aan een roes van geestdrift en vreugde, alsof door de enkele
verheffing van de Prins de Franschen gestuit waren en men een
nieuw tijdvak van voorspoed en glorie binnentrad.
Van 2 Mei af had Amsterdam zich in het oranje gestoken.
Eerst waren lintjes genoeg, weldra moesten het cocardes zijn,
als men „een snee in de bek" of in de gracht gegooid te worden
wou vermijden; — want er waren er nog genoeg die in hun ge
moed twijfelachtig gestemd bleven: regenten en regenten
vrienden, deftige en welgestelde burgers, katholieken en nietgereformeerden, die nog niet vergeten waren hoe nauw de
Geyl, Revolutiedagen

1

2

VOORSPEL

Prinsen van Oranje met de orthodoxe predikanten verbonden
plachten te zijn. Maar er waren ook geestdriftigen die zich van
onder tot boven met oranje behingen, oranje kousen kwamen
in de mode, paarden en zelfs ossen voor de slachter werden met
oranje opgetooid, en overal wapperden oranjevlaggen.
En nu kwam dan de redder zelf, Willem Karei Hendrik
Friso, zesendertig jaar oud, lichtelijk gebocheld, maar vroolijk
en minzaam van aard, geestig en welbespraakt, opgetogen over
die plotselinge omkeer in zijn fortuin, welke hij te Leeuwar
den, te Oranjewoud en op het Loo zooveel jaren ongeduldig
verbeid had, en zonder zich over de geweldige taak die hem
wachtte veel meer zorg te maken dan de juichende menigte.
Alle klokken luidden en carillonneerden te Amsterdam die mid
dag, uit de vensters van het stadhuis bliezen trompetters on
vermoeid het Wilhelmus. De heele Haarlemmerdijk was door
de burgercompagnieën bezet. Heel den dag door klonken de
vreugdeschoten. Op de Singel, bij de Luthersche kerk, waar
het jacht lag, en waar burgemeesteren, predikanten, rabbijnen
en anderen de Prins kwamen begroeten, was het een onbe
schrijflijk gedrang van menschen, die als ze de vorst maar even
te zien kregen zich heesch schreeuwden met „hoezees" en
„vivat Oranjes", 's Avonds begonnen de klokken wederom te
luiden en werd er overal schitterend geïllumineerd. De Prins
voer in „een besloten glazen tentschuit" door de grachten om
van het schouwspel te genieten, en prees de schoonheid ervan
hoogelijk tot de man die de eer had voor die nacht zijn gast
heer te zijn, de rijke koopman Volkert van Jever, wiens huis op
de Heerengracht lag. In de Kalverstraat ging het met vuur
werk, hossen, zingen en drinken rauwer toe. De volgende och
tend trok het hooge gezelschap door naar Den Haag.
Het zou meer dan een jaar duren vóór Amsterdam de Prins
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terugzag. Toen was er nog wel geestdrift, maar er was ook
angst en zorg. Voor vuurwerk en illuminaties was het geen tijd.
En toen het bezoek zijn veertien dagen geduurd had, was ook
de geestdrift der geestdriftigen bekoeld en het oranje dat nog
bij het afscheid gedragen werd, was het laatste oranje waar
mee de Amsterdamsche volksmenigte in lang zich tooien zou.
Willem IV was gewogen en te licht bevonden.
*

*

*

Het is mijn bedoeling in dit werkje Willem IV's bemoeienissen met de Amsterdamsche volksbeweging in Augustus en Sep
tember 1748 in bizonderheden te beschrijven. Maar om de le
zer in staat te stellen die dramatische gebeurtenissen in hun
natuurlijke verhouding tot de algemeene geschiedenis van de
tijd te zien, laat ik een tamelijk breede inleiding voorafgaan.
Daarin stip ik eerst, heel kort, de hoofdpunten aan van 's Prin
sen beleid (als men het zoo noemen mag) van de buitenlandsche aangelegenheden, van de oorlog en van de vrede. Het is
noodig iets van zijn deerlijk tekort schieten op dat gebied te
weten, vóór men zijn tobben met het binnenlandsch probleem,
dat hij tegelijk en naderhand moest trachten op te lossen,
onder de oogen neemt. Van dat binnenlandsch probleem, van
de misstanden die om hervorming schreeuwden, duid ik ver
volgens, weinig uitvoeriger, de voornaamste trekken aan. Ein
delijk vertel ik iets van de onderscheiden plaatselijke crisissen
waarbij zijn inmenging ingeroepen werd, vóór in Augustus
1748 de situatie te Amsterdam alles ging beheerschen — voor
een oogenblik maar, want nog had hij daar niet afgedaan of
het spande opnieuw in Groningen, in Haarlem, in Leiden, in
heel Holland.

INLEIDING
1. WILLEM IV EN DE OORLOG *

Op het oogenblik dat de Prins door het verschrikte regenten
bewind met de opperleiding belast werd, in Mei 1747, waren er
vredesonderhandelingen te Breda gaande. Vruchteloos had de
Raadpensionaris Gilles gepoogd de Engelsche bondgenoot van
het gevaar der Republiek te doordringen en ertoe te bewegen
die onderhandelingen ernstig op te vatten. Engeland wilde om
eigen koloniale oogmerken de oorlog voortzetten en de Koning,
zijn voornaamste minister de hertog van Newcastle, en de ge
zant in Den Haag, tevens onderhandelaar te Breda, de graaf
van Sandwich, zagen bovendien het gevaar van de Republiek
niet ongaarne, in de verwachting dat het tot een omwenteling
leiden zou en dat de Republiek daarna onder 's Konings
schoonzoon de Engelsche politiek krachtig steunen zou. Voor
Gilles en de Staten van Holland was dat een reden te meer om
spoedig vrede te wenschen, maar vrede sluiten zonder Enge
land durfden zij nooit aan, wel wetende hoe zulk een breuk
met de traditie door de Oranjepartij tegen hen uitgespeeld zou
worden.
Er was die laatste jaren een actieve Oranje-partij in Holland,
geleid door een man van bekwaamheid en overtuiging, Willem
Bentinck heer van Rhoon; en deze werkte vertrouwelijk samen
met Sandwich om de heerschende partij, maar die door de
heillooze verwarring van heel haar regeersysteem zoowel als
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door haar impopulariteit machteloos was, in een onmogelijke
positie te brengen. Dat spel gelukte. Willem IV werd door de
onderdanige maar twijfelende Staten en door het juichende
volk in Den Haag binnengehaald, waar Bentinck en Sandwich
hem zijn buitenlandsche politiek voorschreven.
De onderhandelingen te Breda werden afgebroken: Willem
IV wilde de toestand herstellen, zooals Willem III gedaan had,
door krachtige oorlogvoering. De financiën waren in een treu
rige staat. Het leger was zwak en gedemoraliseerd. In Juli leed
het met het Engelsche leger onder het gemeenschappelijk be
vel van 's Prinsen zwager de Hertog van Cumberland nog weer
een nederlaag en de Franschen sloegen nu het beleg voor de
sterke vesting Bergen-op-Zoom, mèt Maastricht het voornaam
ste bolwerk van de Republiek. In Engeland brak zich nu ont
moediging baan en de Engelschen begonnen nieuwe vredes
onderhandelingen. Maar Willem IV was hierover ten zeerste
ontsticht, en Willem Bentinck ging in zijn naam te Londen
betoogen, dat het nieuwe bewind enkel wat tijd noodig had om
de vervallen zaken te verbeteren en dat men er in de volgende
zomerveldtocht wonderen van beleven zou. Weer werden on
derhandelingen afgebroken. In September ging Bergen-opZoom evenwel op een smadelijke wijze verloren.
Het zelfvertrouwen van Willem IV en Bentinck werd in het
minst niet geschokt en de publieke opinie volgde de wenk dat de
ramp nog tot de naweeën van het ten val gebrachte bewind be
hoorde; dat deed tenminste de menigte die de straat beheerschte en voor welke, in de staat van opwinding waarin zij verkeer
de, de regenten doodsbenauwd waren. Terwijl „het grauw" zijn
schrik over de val van Bergen-op-Zoom uitte in volmaakt
zinnelooze aanvallen op de huizen van onschuldige katholieke
medeburgers, gebruikte de Oranjepartij in de Staten van Hol-
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land het geval, waaraan toch Willem IV's keus van een onge
schikt bevelhebber veel schuld had, om een vergrooting van de
stadhouderlijke macht te verkrijgen. De Ridderschap kwam
met het voorstel om het stadhouderschap erfelijk in de man
nelijke en vrouwelijke lijn te verklaren. Zoomin als de ver
heffing in Mei gedaan had, bracht die nieuwe overwinning van
het dynastieke op het republikeinsche beginsel hulp tegen de
Franschen, of verbetering in de financiën, die bij een met veel
ophef ingevoerde Vrijwillige Gift ook maar weinig baat vonden,
of versterking van het leger, dat uit een bont samenraapsel
van nieuwe Duitsche hulptroepen geen bezieling putten kon.
In de winter rustten de wapenen, maar nu moest dan die nieu
we veldtocht voorbereid worden.
En nu kwam Willem IV spoedig tot de overtuiging dat zijn
oorlogspolitiek onuitvoerbaar was. Hij werd daarbij geholpen
door de persoonlijke teleurstelling dat de Engelschen, ook nu
hij Kapitein-Generaal van de Vereenigde Nederlanden gewor
den was, het opperbevel over het bondgenootschappelijk leger
voor zijn benijde zwager Cumberland opeischten; en door de
inblazingen van Gilles en andere ambtenaren van Holland en
van de Generaliteit, — want tot Bentinck's ergernis had hij in
het aanblijven van al die oude tegenstanders berust. Eind Fe
bruari 1748 zond hij op eenmaal Bentinck's broer Charles naar
Engeland met een opdracht diametraal tegenovergesteld aan
die welke de ander een half jaar geleden had moeten uitvoeren.
Het was een noodkreet vergezeld van een driftige bede om geld.
De Engelschen, onthutst en verontwaardigd, zagen er een be
kentenis van onmacht in en maakten de gevolgtrekking dat
vrede, en dat zoo spoedig mogelijk, noodzakelijk geworden
was om de Republiek en daarmee het bondgenootschap voor
een ramp te behoeden. De Franschen sloegen in April het beleg
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voor Maastricht en lieten zich volstrekt niet afschrikken door
de vreugdebedrijven in de Republiek over de geboorte van
een Erfprins, noch door het luisterrijke doopfeest waardoor
Willem IV zijn te velde trekken vertragen liet; het Staatsche
leger dat hij bij Breda, de revue had laten passeeren, bleef ver
in gebreke bij wat in de veldtocht-conventie, vier maanden te
voren met de Engelschen gesloten, was afgesproken.
Maar gelukkig was ondertusschen ernst gemaakt met de on
derhandelingen die begin April te Aken geopend waren; Sand
wich vertegenwoordigde er Engeland, Willem Bentinck, ver
gezeld van nog eenige heeren die hij buiten alles hield, de Re
publiek. 30 April werden de preliminairen geteekend, die vele
maanden later, na nog zeer ernstige moeilijkheden met de an
dere bondgenoot, Oostenrijk, in een definitieve vrede omgezet
werden. Zij waren voor de Republiek minder gunstig dan wat
Gilles te Breda zou hebben kunnen bekomen, maar de Prins,
die zich juist aan het hoofd van het Nederlandsche leger ge
steld had, en de Staten, en heel het volk begroetten Bentinck's
bericht met een opluchting die haast nogmaals de vormen van
geestdrift aannam.
2. HET BINNENLANDSCH PROBLEEM
De man die de smadelijkheid van de teleurstelling het diepst
gevoelde, die de onstandvastigheid en lichtzinnigheid van de
Prins het hartgrondigst verachtte, was de man die met de
hoogst gespannen verwachtingen aan zijn verheffing meege
werkt had, Willem Bentinck. Maar veel tijd voor bezinning
over de buitenlandsche politiek was er niet. De drang naar binnenlandsche hervorming, die in de uitbarsting van Mei 1747
evenzeer meegewerkt had als de ontsteltenis over de Fransche
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inval, werd al ongeduldiger. Zelfs terwijl de oorlog duurde, had
hij al een keer of wat de onwillige aandacht van de Prins van
Oranje opgeëischt. In Maart 1748 waren de poppen voorgoed
aan het dansen geraakt in Groningen. In de ontspanning van
de buitenlandsche toestand die met de preliminairen intrad,
sloeg die beweging onstuitbaar naar andere provincies over. In
Mei begon het in Friesland, in Juni in Holland. Wat waren die
grieven waarvan men overal herstel door toedoen van de nieu
we Stadhouder verwachtte ?
De regenten-oligarchie had waarachtige deugden bezeten,
die trouwens nog niet gansch verloren waren; maar haar syr
steem en haar karakter beide waren allengs overwoekerd doowanbegrip en misbruik van haar positie. De heeren vormden
nu een gesloten familie-regeering en beschouwden, in weerwil
van fraaie theorieën over de Vrijheid, de publieke zaak als hun
bizonder domein. Het ergerlijkst daarbij was dat zij er voor
zichzelf en hun verwanten meer en meer financieel voordeel uit
wisten te winnen. Aan de regeeringsambten zelf waren emolu
menten verbonden en de heeren vochten onderling met vin
nige ijver om hun „deel van de koek". De contracten van corres
pondentie, waarbij de baantjes volgens toerbeurt, en gewoon
lijk met uitsluiting van een minderheid, verdeeld werden, wa
ren bedoeld om die strijd te regelen, maar stellen juist in het
licht hoe de baantjes als particulier regentengoed beschouwd
werden.
De belangen der burgerij zelf waren nader betrokken bij de
begeving der tallooze stadsbetrekkingen die door burgemeesteren geheel willekeurig geschiedde, waarmee zij afhangelin
gen bedachten, welke zij, erger nog, vaak aan zoontjes of
vriendjes gaven, die ze door substituten lieten waarnemen en
zelf het meerendeel van de wedde opstreken, of, het ergst van
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al, welke zij vergaven op voorwaarde van een geregelde beta
ling aan henzelve door de benoemde. Het meest in het oog
liepen de postmeesterschappen, omdat die duizenden op
brachten, vooral te Amsterdam; dat geld wisten de burgemeesterlijke families geheel in de eigen zakken te krijgen, een
waar schandaal, omdat het toch zoo duidelijk was dat het hier
een door het openbaar gezag geschapen monopolie gold. Vooral
nu de burgerij onder de slapte in de handel en de achteruitgang
van de nijverheid leed, was dat alles hard te verduren, en daar
bij kwam dan nog de hooghartigheid van de manieren die
de heeren en hun vrouwen en zonen en dochters zich in de laat
ste generatie of twee aangewend hadden. Iedere provincie,
iedere stad had haar eigen vormen van corruptie of machtsmis
bruik, ook verschilde de maat van het euvel van plaats tot
plaats; maar in wezen was het heel de Republiek door het
zelfde.
Naast deze eigenlijk gezegde misbruiken van het oligarchisch
stelsel was er nog een rijke bron van ontevredenheid in het be
lastingwezen. De groote-mogendheid-politiek die het kleine
land al zoo lang voerde, had in het bizonder de provincie waar
op alles aankwam, Holland, met een geduchte schuldenlast be
zwaard en om de renten te betalen waren de belastingen opge
voerd tot een hoogte die vreemdelingen verbaasde; na een
lange tijd van vrede stelde nu juist de Oostenrijksche Succes
sie-oorlog weer nieuwe financieele eischen. De voornaamste be
lastingen, vooral in Holland, het minst in Zeeland, waren in
directe; alle de gewoonste gebruiksartikelen en levensmidde
len waren er peperduur door. Dat was een staat van zaken
waaronder de minst gegoeden het meest leden, en dat vooral als
er geen drukke nering en geen overvloed van werk was. En
daar kwam nog bij, dat de heffing van die belastingen over-
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gelaten werd aan particulieren, die ze pachtten van de staat
om vervolgens bij de inning winst te maken. Tientallen van
jaren lang al werd over dat systeem steen en been geklaagd.
Geen impopulairder figuur in de eerste helft van de achttiende
eeuw dan de belastingpachter, met zijn verklikkers of „kraaiers", die zich vet mestte met het bloed van de schamele ge
meente. De pracht en praal van die parasieten waren een aan
fluiting, en algemeen was de verdenking dat hun geknoei door
de regenten oogluikend werd toegelaten, omdat dezen zelf
vrijgelaten werden of zelfs deelden in de winst.
Grieven genoeg, maar ter verklaring van de woeligheid, die
een paar jaar lang na de verheffing van Willem IV aanhield,
moet men steeds de economische nood in het oog houden. De
nieuwe industrieën die de Hugenoten ingevoerd hadden, waren
in deze tijd alle te gronde gegaan; de oorlog had de lasten ver
zwaard en in de handel met Frankrijk een storing gebracht,
die met de vrede niet aanstonds hersteld werd; en dan werd
het platteland jaren achtereen bezocht door verwoestende vee
ziekten. Dat waren omstandigheden waarin de duurte der
eerste levensbehoeften en de onbehoorlijke voordeelen van re
genten en pachters dubbel onverdragelijk leken. De arbeiders
bevolking leefde toch altijd aan de rand van ellende. In 1740
bijvoorbeeld was er een schaarschte van graan geweest, die,
zooals de Engelsche gezant rapporteerde, hongeroproeren ten
gevolge had:
De lagere bevolking (schreef hij) leeft van boekweit: de
smaak van brood zijn zij vergeten *.
En nu was er wéér slapte. Evenals dertig jaar tevoren, na
de vorige oorlog, zuchtte en jammerde de burger over werke
loosheid en stilstand van zaken en voelde de druk der belastin
gen zooveel te zwaarder.
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Arbeiders en burgerij, — tusschen die twee groepen van „het
volk" ónder de regenten moet men wel onderscheiden. De on
lusten van 1747 en 1748 werden gewoonlijk aangevangen door
„het gepeupel", „het grauw", „het gemeen" (om met de tijdgenooten te spreken). Maar de stand der bezitloozen beschikte
over geen politiek constructie-vermogen. Gevaar voor de po
sitie van de oligarchie kon alleen uitgaan van de breede mid
denstand tusschen de regentenfamilies en de massa. Die stand
bezat nog een organisatie, welke misschien voor politieke ont
wikkeling vatbaar was, de burgerwacht. Afgezien zelfs van de
plannen die weldra opdoken om de burgerij daardoor eenige
medezeggenschap te verschaffen en die, ofschoon het ditmaal
verder ging dan loutere opwellingen zooals in 1672 of na de
vrede van Utrecht, tot niets kwamen, — die schuttersvendels
waren de eenige macht waarmee in de Nederlandsche steden de
orde bewaard kon worden; behalve in grensvestingen zooals
Arnhem lag er geen garnizoen in de steden en men kwam tot
het gebruik van troepen in binnenlandsche onlusten hoogst
ongaarne. Het woest bedrijf van ruiten ingooien en plunderen
vervulde de burgers gewoonlijk met evenveel afschuw als de
regenten, ook al ging het onder „Oranje bovens"; maar zij
kookten nu zelf van zoo'n verontwaardiging en ongeduld —
en vooral de kleine burgers die de actieve schuttersdienst waar
namen —, dat zij soms nauwelijks tegen de daders in 't geweer
te brengen waren; toch, als het erop aankwam, deden zij hun
plicht, schoten er zelfs onder met de „snaphanen" die een
menschenleeftijd achtereen voor niets anders dan eere-salvo's
gebruikt werden; „schieten van burgers op burgers" werd wel
als iets heel ergs gevoeld. In ieder geval, wat de regenten we
zenlijk schrik in boezemde, waren bewegingen onder de in de
burgercompagnieën georganiseerde burgerij, bewegingen waar-

12

INLEIDING

mee het lagere volk meeliep. In Friesland en Groningen had
den de regeerders bovendien te rekenen met de boeren, die
daar immers vanouds een aandeel in de politieke macht be
zaten en dus meer zelfgevoel dan in de andere gewesten.
Al die ontevredenen hielden het oog op de nieuwe Stadhou
der gericht; maatschappelijke en politieke misstanden, econo
mische en financieele narigheid, voor alles moest van hem het
herstel komen. Eenig uitstel kon het ongeduld der gemeente
hem nog gunnen, zoolang het buitenlandsch gevaar zijn aan
dacht in beslag nam. Toch waarschuwde Willem Bentinck
hem eind Juli 1747 al, geen drie maanden na de verheffing,
dat die verheffing alleen het volk niet tevreden stellen kon,
dat zij in het oog der gemeente slechts middel tot het doel van
beter bestuur geweest was, dat men allerwegen met verwonde
ring de zaken bij het oude blijven zag, dezelfde regenten kliek
nog aan het bewind en de Stadhouder vriendelijk met haar
meest gehate vertegenwoordigers samenwerkend, 't Is waar
dat Bentinck toen nog meer aan krachtige oorlogvoering dan
aan binnenlandsche hervorming dacht, maar Willem IV's teederheid tegenover de oligarchie was voor dat laatste vooral
geen mindere belemmering.
De toestand riep om krachtig ingrijpen, en hier had de „re
volutie" een man aan het hoofd gesteld die haar daarmee met
een afgeloopen achtte, een door en door conservatieve natuur,
die de heerschappij van de gestelde machten, dat wil zeggen
van de soevereine Staten, met zijn gemoed aannam! Het was
een ironische beschikking dat hij zijn verheffing aan volks
bewegingen danken moest en nog maanden daarna in de woe
lige massa het gereedste wapen vond om van die Staten zijn
zin te krijgen. „The Prince of the Mob" * noemden geërgerde
aristocraten in Engeland hem. Maar inderdaad had hij zelf
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ook de bevordering van zijn eigen belangen zooveel mogelijk
langs de wettelijke weg gewenscht — promotie tot generaal,
toelating tot de Raad van State, benoeming tot stadhouder,
dat alles had hij van de heeren afgewacht, en als die ook al eens
door de gemeente opgeschrikt mochten worden, dan liet toch
de Prins zich met zoo 'n beweging zoo weinig mogelijk in en
wilde haar achterna liefst dadelijk weer vergeten hebben —;
als het om herstel van volksgrieven ging, was hij nog meer tegen
oproerigheid gekant, vermaande de gemeente vaderlijk, en
soms scherp genoeg, tot geduld en onderwerping, terwijl hij de
heeren wel zachtkens tot concessies zocht te krijgen, maar zich
toch ook door hun uitvluchten en schoonschijnende vergoe
lijkingen wat al te gemakkelijk liet bepraten. Nooit begreep hij
dat de verwachtingen door zijn verheffing gewekt de misstan
den pas recht onduldbaar maakten, nooit gebruikte hij dus
de geweldige macht hem zoo plotseling geschonken om de hervormingsdrang te leiden en tevens te bevredigen, integendeel,
telkens liet hij zich door uitbarstingen waarin zijn naam de
strijdleus verschafte overvallen en stond in de crisis met geen
andere gedachte dan door haastig toegeven het volk te kalmeeren maar in de uiteindelijke regeling de regenten te sparen.
Die lankmoedigheid tegenover de klasse welke hem zooveel
jaren buiten het bewind gehouden had, doet op het eerste ge
zicht vreemd aan. Maar dat leed was nu geleden, en er waren
in de vroedschappen van de meeste Hollandsche steden, be
halve enkele traditioneel Prinsgezinde families (meest door
Willem III erin gebracht, en gedurende het afgesloten stadhouderlooze tijdvak wat op de achtergrond gebleven), mannen
genoeg die door vertoon van eerbied en gedweeheid dat ver
leden zochten goed te maken. De Stadhouder was er nu een
maal weer, en hij vertegenwoordigde een macht van belang.
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Hij en de regenten erkenden in elkander feitelijk gezag. De ver
heffing had meteen een eind gemaakt aan de eigenmachtige
magistraatsbestelling: de Stadhouder sprak weer mee. In de
strijd om de baantjes, die de regenten zoo lang onder elkaar
hadden uitgevochten, werd zijn invloed op benoemingen opeenmaal weer een factor, en één die terdege meetelde. Dat
bracht dadelijk zooal geen doodsteek dan toch een harde klap
toe aan de bestaande „correspondenties", maar die verande
ring beteekende voor de regentenstand nog geen zedelijke we
dergeboorte. Kruipen voor de Stadhouder, degunst zoeken van
een invloedrijk man in zijn omgeving, van Bentinck of Was
senaar-Katwijk, of Grovestins, Onno Zwier van Haren, De
Back, 's Prinsen secretaris,—mededingers verdacht maken van
anti-stadhouderlijke gezindheid of van onoorbaar politiek ge
knoei waaraan men zelf misschien even schuldig stond, — dat
werden nu methoden om „zijn deel van de koek"* te krijgen.
Als men ziet wat een Oranje-liefde heeren Staten plotseling
aan den dag legden, hoe zij de Prins vleiden, hoe zij bedelden
om zijn gunst als er een begeerlijk ambt openviel (of als de be
zitter nog maar zwaar ziek was....), dan begrijpt men beter
hoe hij en de Prinses Bentinck's waarschuwingen in de wind
konden slaan en in plaats van de burgerij wezenlijk voldoening
te geven met hervormingen die de oligarchie ontstemd maar
tegelijk ontzenuwd zouden hebben, zich verbeeldden dat er
met die menschen best te regeeren viel.
Het is trouwens zeker waar, dat er zonder hen niet te regee
ren viel. De Prins van Oranje had tusschen regenten en bur
gerij heel wat staatsmanskunst van noode, en vooral een vaste
eigen koers. Helaas lag niets zoo volledig buiten zijn ver
mogen.
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3. OPSCHUDDINGEN VAN SEPTEMBER 1747 TOT AUGUSTUS 1748
A. De val van Bergen-op-Zoom. Erfelijkheid van het stadhouder
schap, stadsambten. Rotterdam (L. van der Meer), Amsterdam
(.Daniël Raap), Gelderland.

De eerste gebeurtenis die, zooals reeds aangestipt, aan
leiding werd tot opstootjes, was de val van Bergen-op-Zoom
in September 1747. De zinnelooze plunderingen van katho
lieke huizen geven een denkbeeld van het onverstand der
menigte. Maar anderen stonden klaar om de holle opwinding
in tastbare politieke winst om te zetten. Ik vermeldde al dat
de Ridderschap van Holland onmiddellijk voorstelde om het
stadhouderschap in vrouwelijke zoowel als mannelijke lijn
erfelijk te maken. Dat voorstel werd eerst in Holland, daarna
in de andere provinciën, het verzamelsein voor de beweging
tegen de oligarchie. Velen wenschten versterking van de macht
des Prinsen toch wel heel bewust opdat hij ze zou aanwenden
tot bevordering van practische hervormingen. Op één niet
onbelangrijk punt was men daar al mee bezig. Den Haag was
nog in Juni voorgegaan, en daarna had de eene Hollandsche
stad na de andere besloten de opbrengst der posterijen aan de.
Prins af te staan, die ze aan „het gemeene land", dat wil zeg
gen aan het gewest, overdroeg. Eén stadsregeering evenwel
weerstond de stroom, die van Amsterdam. Wel erkende ook
zij de kracht van de openbare meening, die uitbating van de
postmeesterschappen in het particulier voordeel van burge
meesters of burgemeesterszoontjes niet meer duldde; maar zij
besloot de opbrengst in de stadskas te storten; — de toe
komstige opbrengst, want met de eerbied voor verworven
rechten die de tijd kenmerkt, liet men, niet in Amsterdam
alleen, maar overal, de naasting wachten op het uitsterven

16

INLEIDING

van de „jouïsseerende" postmeesters. In Amsterdam bleef het
vraagstuk van de bestemming der postgelden aan de orde,
maar de val van Bergen-op-Zoom wekte de burgerij op om
ook andere hervormingen af te dwingen. Scherpe schotschrif
ten gingen rond tegen de Raadpensionaris en andere voorname
ambtenaren: als de zaken nog slecht gingen, moest het zijn,
dat zij, en in het algemeen de oude regenten, de Prins dwars
boomden; er diende dus opruiming gehouden. Vóór gingen nu
de burgers van Rotterdam.
Zij waren ook bij de verheffing voorgegaan. Een aantal
hunner hadden in Mei, op het vernemen van de berichten uit
Staats Vlaanderen, de hoofden bijeengestoken en vervolgens
aan burgemeesters beleefde maar aan duidelijkheid niets te
wenschen overlatende bezoeken gebracht: dat had wonderen
gedaan. Diezelfde menschen vergaderden nu weer, eenigen
reisden naar Den Haag en werden door de Prins ontvangen.
Als zij op wetsverzetting aandrongen, antwoordde Zijne Hoog
heid dat de regeering van Rotterdam in alles zijn zin deed;
maar zij hadden ook een punt van onmiddellijke hervorming,
en daarin voelden zij zich door de Prins aangemoedigd, al was
het maar met een glimlach *. Dat punt betrof de kleine stadsambten, met de willekeurige beschikking waarover burge
meesters sedert lang zoo'n ergernis wekten. Het denkbeeld
van de burgers was, dat die ambten verkoopbaar gesteld zou
den worden — alleen voor hervormde ingezetenen wel te ver
staan ! — en de koopers mochten ze weer onderverhuren. Een
gelukkige oplossing was het niet, en in het nieuwe en zeer
Staatsgezinde maandblad de N ederlandsche Jaarboeken werd
zij met ietwat hooghartige spot gecritiseerd (in 't bizonder ook
de uitsluiting van de Katholieken).
27 September bood een deputatie een petitie met dit voor-
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stel op het stadhuis aan; ook op inwilliging van stadswege in
de erfelijkheid van het stadhouderschap werd aangedrongen.
Het hof had een van de „patriotten" van Mei benaderd (dat
geschiedde door 's Prinsen secretaris De Back en zijn opper
stalmeester de Friesche edelman Grovestins) en van hem ge
daan gekregen dat hij zijn best zou doen om de petitie zonder
oploop te laten aanbieden. Van die tijd af stond Willem IV, en
vooral de Prinses, geregeld met deze man in verbinding; het
was een pasteibakker, Laurens van der Meer genaamd, en met
een paar vrienden liet hij zich gebruiken om de volkspartij in
de richting die het hof wenschte te leiden; hoofdzakelijk wilde
dat zeggen: te beteugelen.
De politiek van de Stadhouder ten opzichte van de onbe
dreven democratische beweging was door en door dubbel
zinnig. Te Rotterdam meenden de burgers nu, dat hun actie
zijn steun had, hoorden dan weer dat hij hun regenten het
oor leende *. Want dezen behandelden de zoo beleefd aan
geboden petitie met alle middelen van uitstel en confereerden
gedurig met Den Haag. Begin November was het geduld van
de burgers uitgeput, en in weerwil van Van der Meer's pogin
gen, werd de 6de een tweede petitie aangeboden, uiterst ge
biedend van toon, en ook de aanbieding was nu zoo bescheiden
niet gebeurd, integendeel, een woelige menigte omringde het
stadhuis, een paar honderd van de fatsoenlijkste soort was er
zelfs binnen gedrongen, en burgemeesters, doodelijk ontsteld,
gaven meteen en volledig toe. Geweldige vreugde! Maar zij
duurde kort: twee leden van de Staten van Holland versche
nen 10 November in de stad en kondigden er uit naam van de
Stadhouder een publicatie af, waarbij het beginsel van het
verkoopen van ambten aan de meestbiedende werd verworpen,
de aan de magistraat gepleegde dwang scherp gegispt, en niet
Geyl, Revolutiedagen

2
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minder de overhaasting der burgers om tusschenbeide te ko
men wanneer,
na verscheiden communicatiën door Heeren Gecommit
teerden van de regeering (van Rotterdam) met Ons ge
houden, reeds een préparatoir besogne door de vroedschap
belegd was om in een materie van dat gewicht niet dan
na een rijp onderzoek en met een volkomen kennisse van
zaken, om niet te vallen in nieuwe inconvenienten, die uit
al te schielijke en niet genoeg bedachte redressen konden
voortkomen, met Ons overleg en goedvinden zoodanige
voorzieninge te doen en schikkinge te maken als zoude
geoordeeld worden te behooren;1
en eindelijk de afgedwongen resolutie der stadsregeering ver
nietigd.
Op zichzelf was dat ingrijpen te billijken. Uit de band sprin
gen als waaraan de Rotterdammers zich schuldig gemaakt
hadden, diende tegengegaan. Alleen — waarom had de Prins
weken lang nagelaten hen uit de waan te helpen dat hij hun
eerste petitie goedkeurde? Zeker wel omdat hij op die wijze
hoopte de stadsregeeringen murw te krijgen ten opzichte van
de erfelijkheid. Een venijnig pamflet2 waarin een tijd later de
troebelen overzien werden, slaat hier de spijker toch wel op
de kop:
't Moest alles in de war, de staat omvergekeerd,
Wijl Friso naar zijn zin te veel bepaald regeert.
Achter de schermen had te Rotterdam hard meegewerkt de
heer Wolters, agent van de Koning van Groot-Brittannië,
bevriend met een paar regenten uit vanouds Oranjegezinde
families — Groeninx van Zoelen en Cornets de Groot —. In
zijn hoogst discrete rapporten naar Londen schreef Wolters3:
De burgers zouden zeker zoo ver niet gegaan zijn, als
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zij in den beginne niet opgestookt en aangemoedigd
waren.
Is het wonder (ook al vermeldden Wolters en Van der Meer
zooiets met de diepste afkeuring — de Staatsgezinde schrijvers
daarentegen haalden er hun hart aan op —), dat veel van de
driftigste „patriotten" zich misleid achtten en vol woede de
oranje-kokarden waarmee zij zoo groot geweest waren, afruk
ten, ja verbrandden, en „Oranje onder!" schreeuwden?
Soortgelijke bewegingen die in andere steden (in Haarlem
in Gouda) al begonnen waren, bleven opeenmaal steken. In
Amsterdam had een porceleinverkooper op de Vijgendam,
Daniël Raap, die al een pamflet Vrije gedachten over het Rotter
dammer request1 in het licht gegeven had, juist zelf een soort
gelijk stuk onder zijn vrienden laten teekenen. Juist waren,
de 8ste November, op verscheiden plaatsen in de stad briefjes
aangeplakt, waarin niet alleen een ambitieuzen plan ontwik
keld werd (behalve de erfelijkheid en de verkoopbaarheid van
de kleine stadsambten werd er herstel van het gildewezen in
voorgesteld en de vrije krijgsraad, dat wil zeggen de verkiezing
van de burgerofficieren buiten de regentenkring en door de
burgers, waarvan al in 1672 gerept was), maar waarin boven
dien het volk voor de volgende dag naar de Dam genoodigd
werd. Raap zag daarin een reden te meer om zonder verwijl
zijn eigen naar zijn meening ordelijk en geoorloofde, beweging
op touw te zetten. Want deze man, hoewel hij zijn eigen grie
ven had, verhief zich meteen op zijn onderdanigheid jegens de
wettige overheden; de grieven en de onderdanigheid beide
waren die van een kleine burger met een beperkte gezichts
kring — in een ander pamflet 2 beklaagt hij zich dat het rustige
huisje waar zijn vader zijn oude dag doorbracht door het var
kenskot van een buurman („tegen de keure") bedorven werd,
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en dat zijn eigen nering (eveneens tegen oude bepalingen) van
de mededinging van Joodsche venters en kramers nadeel onder
vond; maar tegelijk protesteert hij tegen de schandelijke pas
kwillen die de regenten belasteren en predikt onderwerping.
Verward voorgedragen maakt dat alles een wonderlijke poes
pas; maar het was Raap heilige ernst: hij wilde zoowel zijn
eigen recht koppig voorstaan als naar geweten het recht der
overheid eerbiedigen. Het was een querulante middenman,
voorbestemd om in woelige tijden met beide uitersten in bot
sing te komen.
Om te beginnen onderscheidde de stadsregeering al tusschen
hem en de briefjesplakkers volstrekt niet, zag integendeel
in hem de gevaarlijke leider. Hij werd aan het huis van burge
meester Geelvinck ontboden, waar hij tot zijn verbazing schout
en schepenen vergaderd vond. Men nam zijn verzekering van
niets met de oproep naar den Dam uitstaande te hebben (in
tegendeel) wel aan, maar ofschoon Raap, die met alle eerbied
voor zijn wettige overheid flink van zich afsprak, eraan her
innerde *,
dat de vrijheid van ons land was geboren uit een request
door de edelen aan den Soeverein,
werd hem geboden het requestteekenen na te laten.
Daarmee liet zich de opschudding die men voor de volgende
dag vreesde, niet voorkomen. Een onbesuisde menigte liep op
den Dam te hoop en drong weldra het stadhuis binnen, waar
zij allerlei baldadigheid bedreef, totdat de burgers onder de
wapenen kwamen en het gespuis naar buiten joegen. Burge
meester Geelvinck kwam nevens de andere heeren van de wet
de schutters op de groote zaal bedanken en vond veel bijval
met een toespraak, waarin hij de stadstoestemming op het
erfelijkheidsvoorstel meedeelde, het behoud voor de stadskas
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van de inkomsten der posterijen verdedigde, en de onuitvoer
baarheid van het Rotterdamsche denkbeeld om de ambten te
verkoopen betoogde. Maar Raap kwam zich de volgende dag
nog op het stadhuis aanmelden, met zijn zwager Romans, om
op de ambtenverkoop aan te dringen, en ofschoon burge
meester Geelvinck hem weinig toegaf en een burgerkapitein
hem ruw bejegende, de menigte op den Dam juichte hem met
„vivat Oranje", toe en Raap onderhield de opwinding met
sprekende lichtbeelden voor zijn huis. Als burgemeesters ten
slotte de toestand baas bleven (zoodat Raap zelfs een tijdlang
uit de stad week), moet daar de indruk van 's Prinsen op
treden tegen de Rotterdamsche beweging het zijne toe bijge
dragen hebben.
Iets deed de Prins intusschen, zeker, voor de menschen die
zooveel van hem verwacht hadden: hij bracht de zaak van
de stadsambten en de daarbij ingeslopen misbruiken in de
Staten van Holland en 11 November passeerden dezen een
resolutie: maar hoe gemakkelijk kwamen de stadsregenten
eraf! in persoon waarnemen en met geen uitkeeringen be
zwaren, dat was alles: de ambten bleven een machtsmiddel
in de handen der heeren. 16 November echter stelden de Staten
van Holland de erfelijkheid van het stadhouderschap in beide
liniën vast.
Het ging er toen om, de andere provinciën ertoe te krijgen,
dat voorbeeld te volgen, en voorzoover volksbewegingen daar
toe konden bijdragen, werden zij door de Prins en zijn ver
trouwden onder de hand aangemoedigd. De Staten van Zee
land gingen aanstonds onder het juk door. Die van de drie
gewesten waar Willem III door de regeeringsreglementen al
machtig geweest was en waar de Oranjepartij diezelfde be
voegdheden aan de nieuwe Stadhouder toegekend wenschte
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te zien, treuzelden langer. In Gelderland werden de kwartieren
van Zutfen en Nijmegen het eerst gedwongen; de heeren van
Arnhem bleven weerstand bieden, ofschoon de stad in rep
en roer was: een zekere Van Goor vereenigde er in December
met heimelijke steun van verscheiden jonkers de Oranje
gezinde burgers („de kwalijkgezinden" zooals de Nederlandsche
Jaarboeken 1 zeiden) in een Vrij compagnie of Oranje-Compag
nie, waartegen de magistraat de geregelde burgervendels niet
op de been kon krijgen. Beangst voor wat er bij gelegenheid
van de weldra in haar stad te houden Geldersche Staten-vergadering plaats mocht vinden, vroeg de magistraat de Stad
houder om het (Hessische) garnizoen te willen bevelen haar
bij te staan. Willem IV antwoordde 2 dat hij van volks
bewegingen ten eenemale afkeerig was, maar dat de instructie
van 1728 (om welker behoud of afschaffing het ging) hem alle
recht om zich met het garnizoen in te laten ontnam; hij deelde
dit antwoord ook mee aan de Hessische generaal te Utrecht
onder wie de troepen te Arnhem ressorteerden: over deze
had hij als Kapitein-Generaal natuurlijk wel gezag, en de
wenk was voldoende: de Hessen hielden zich zorgvuldig op
een afstand, toen de Oranje-compagnie, op de dag der ver
gadering (11 Januari 1748) het stadhuis bezette, net zoo lang
tot wat zij noemden „de kwalijk-geïntentioneerden" toegaven
en het kwartier van Arnhem (of van de Veluwe) zich bij de
andere voegde om Zijne Hoogheid Erfstadhouder te maken,
en wel zonder de beperkingen van 1728, maar op de voet
waarop zijn voorganger Koning Willem III, hoogloffelijker
gedachtenisse, dat ambt bezeten had; ja zelfs moesten de
heeren erbij voegen dat Z.H. naar eigen goedvinden, de consti
tutie der provincie mocht „repareeren, redresseeren en amplieeren, zoo als best en voordeeligst mochte zijn voor den lande"3.

OPSCHUDDINGEN SEPT.

'47 TOT AUG. '48

23

De voet waarop 's Prinsen voorganger Willem III het stad
houderschap bezeten had, — die term werd overal gebruikt
en in de drie provincies waar deze de zoogenaamde regeeringsreglementen ingevoerd had, werden die daarmee bedoeld. In
Utrecht was dat in Juni 1747 al met zooveel woorden door de
Prins gezegd1; in Gelderland werd de regeling pas veel later
(in October 1750) zoo vastgesteld, maar van nu aan was de
provincie feitelijk daaraan onderworpen.
Een waarlijk vorstelijke macht werd zoodoende voor Willem
IV opgebouwd, maar telkens op de oude grondslagen van de
onderscheiden provinciale constituties. De regeeringsreglementen waren een van de slechtste bedenkselen van Willem
III's regiem, maar voor Willem IV met zijn naam voldoende
gerechtvaardigd. Het behoud van republikeinsche vormen,
door des Stadhouders persoonlijke invloed van alle inhoud
beroofd (want de gezamenlijke, in naam soevereine regeeringspersonen werden door hem aangesteld en hingen van zijn
gunst af), leek de Prins in gemoede verre verkiesbaar boven
de aanvaarding van de soevereine titel. Zoo had hij in de
rede door welke hij de Staten van Utrecht zijn eisch om de
regeeringsreglementen te herstellen te kennen gaf, met zalving
van zijn liefde voor de Vrijheid kunnen spreken 2. Inderdaad
had een breede publieke opinie, van de Staatsgezinden en van
de meesten zijner eigen aanhangers, voor het denkbeeld van
vorstelijke soevereiniteit een ware schrik. Toen de Prins 1
Mei 1748 naar het leger trok, verspreidden kwaadwilligen een
vervalschte aanspraak waarmee hij afscheid van de Raad van
State genomen zou hebben en waarin men hem liet gewagen
van „zijn leger" en „zijn onderdanen". Hij haastte zich toen
openlijk te verklaren3, dat hij zijn medeburgers enlandgenooten nooit zijn onderdanen genoemd had; in de gevoelvolle
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stijl van zijn tijd, die hem zoo goed afging, vervolgde hij:
Dat hij 't zich tot een eer rekende geboren en opgevoed
te zijn, en nog met genoegen te wonen, onder een vrij volk,
en dat hij geen onwaardeerbaarder voorrecht, noch dat
de eerzucht eens stervelings meer kon streelen, kende, dan
zich te mogen houden voor een voorwerp van de liefde
van zulk een volk; 'twelk in geenen anderen dan in eenen
vrijen staat gelijk de onze was, vallen kon; waarom hij
ook bereid was voor de behoudenis van deszelfs vrijheid
en godsdienst al het zijne op te zetten.
Hoe dan ook, de Prins had zijn macht, — maar wat deed
hij ermee? Hij gebruikte ze even conservatief als hij ze op
vatte. Gecommitteerden van de Gezworen Gemeente van
Zutfen, die in Den Haag kwamen verzoeken dat het oude
recht der burgerij tot bestelling der stadsregeering hersteld
mocht worden, werden door Zijne Hoogheid wel „op een extra
ordinaire wijze gratieus gerecipieerd" 1, maar aan inwilliging
van hun verzoek werd niet gedacht. Weldra maakten de
Oranjegezinden te Arnhem zich bitter bezorgd, dat de magis
traat hun wat zij ten gunste van de Prins gedaan hadden, zou
weten in te peperen: werden zij niet reeds dubbel met de in
kwartiering der Hessen geplaagd? zocht men Van Goor's Vrijcompagnie niet ontbonden te krijgen? Want de magistraat
was binnen haar gebied zoo machtig als ooit tevoren en Bentinck van Rhoon kreeg van een Geldersche neef zelfs een ver
ontrust schrijven 2, dat de Prins het kwartier van de Veluwe
leek te willen regeeren door de heer Torck van Rosendael, de
gehate man die er gedurende de Staatsche tijd de lakens uit
gedeeld had!
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B. Beweging in Groningen en Ommelanden {begint Maart 1748),
Friesland (Mei): belasting-pachten afgeschaft, Drente; troepen in
Juli en Augustus.

De Staten van Overijsel hadden het intusschen niet gewaagd
in gebreke te blijven (ofschoon de onderwerping aan de regeeringsreglementen overal door de regenten als een zware ver
nedering gevoeld werd). Toen stond het stadhouderschap alleen
in de drie provincies waar Willem IV het zelf krachtens ge
boorterecht verkregen had, in Friesland, Groningen en Drente,
nog op een verschillende en mindere voet: het was er niet
erfelijk in de vrouwelijke lijn en door instructies eng beperkt.
De heeren waren er vastbesloten hun macht niet goedschiks
uit handen te geven. In Groningen had de regeering onder in
vloed van de onversaagde burgemeester Geertsema in Mei 1747
zelfs het dragen van oranje — zoo vaak het teeken van oproer
— durven verbieden. Maar in Maart 1748 werd, zooals wij
weten, de Prins, die tot dan toe enkel een dochter had, een
zoon geboren. Uitbundig vreugdebedrijf in heel de Republiek,
waar toen bovendien door het openen van de nieuwe Fransche
veldtocht de grootste zenuwachtigheid heerschte. En nu
raakte ook in Groningen het hek van den dam.
Een paar schippersknechts, die op een met oranje versierde
boot op wielen en onder het blazen van het Wilhelmus door
de stad reden en aan de aanzienlijke huizen gelukwenschen af
staken in verwachting van een fooi, vingen bot bij burge
meester Geertsema, en plotseling begon nu (17 Maart 1748) een
oploop, waarin het huis van de burgemeester deerlijk geplun
derd en zijn vrouw gemolesteerd werd. De regeering werd de
toestand nog voldoende meester om drie belhamels te laten
geeselen, maar daarna ging het van kwaad tot erger. Onder be-

26

INLEIDING

dreiging van de menigte beloofde de raad voor het erfstad
houderschap te stemmen, en de Staten kondigden dat 21 Maart
inderdaad af. Maar de Groningers begrepen weldra, dat dit
weinig beteekende: de beperkende instructie moest ingetrok
ken; en de beweging kwam dus niet tot bedaren.
Zij nam uiterst merkwaardige vormen aan. Weldra raakten
ook de Ommelanden op de been en hier bepaalde men zich niet
tot de vernieling van Geertsema's buitenplaats en een nieuw
Roomsch kerkgebouw: tegen 26 April riepen gemachtigden
van de boeren der Oldambten hun „medebroederen, in- en erfgezetenen van het Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier" 1
tot een bijeenkomst te Appingedam op, en ofschoon de Staten
„een zoo verfoeilijke en turbulente vergadering" 2 verboden,
dat „boerencongres" greep op de gestelde datum en in alle
orde plaats. Beschermd door een bonte menigte, ten deele met
vorken, zeisen, snoeimessen of ook enkel maar dorschvlegels,
polsstokken en bezems gewapend, maar ten deele ook in krijgs
haftige orde, „marcheerende met gelijke tred, vliegende vaan
dels, slaande trommels, pijpen en schalmeien" 3, beraadslaag
den de afgevaardigden van de verschillende kerspelen, in de
kerk. Het eenige punt dat geopperd werd, was dat men bij de
Staten zou aandringen op het verleenen aan de Stadhouder
van volledige erfelijkheid en machtsbevoegdheid; maar de
boeren koesterden te veel grieven tegen het bestuur der jon
kers, waaronder hun oude democratische rechten te niet waren
geloopen, dan dat het daarbij blijven kon. In de stad begonnen
tezelfdertijd officieren en onderofficieren van burgervendels,
daarna ook de gezworenen der gemeente, om herstel van oude
rechten te petitioneeren. Toen de volmachten van de Ommelander boeren in de stad verschenen, hadden ook zij een heel
program van hervormingen.
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Stadsregeering en Staten konden toen aan weerstand niet
meer denken: de Prins had, als Kapitein-Generaal, het garni
zoen waarop zij hun laatste hoop gebouwd hadden, weg
getrokken (het Arnhemsche spel overnieuw). Op een paar dagen
in het midden van Mei werd alles „geaccordeerd", een bonte
rij van eischen, tot verwijdering van misstanden bij het be
geven van ambten, bij het innen van belastingen, bij het be
stuur van dijken en sluizen; zelfs werden de drie gegeeselden
van Maart in hun eer hersteld.
Een nieuwe tijd leek aangebroken, burgerij en volk waren
uitgelaten van vreugde. Maar alles was toegestaan onder voor
behoud van 's Prinsen goedkeuring. Naar zijn overkomst keek
men dus uit, opdat hij dan het werk bevestigen zou, en aan
stonds togen naar Den Haag gecommitteerden van de burgerij
en van de boerenstand en werden er door de Prins, aan wie
intusschen afgevaardigden der Staten zijn uitgebreid stad
houderlijk diploma al overhandigd hadden, minzaam ont
vangen; hij verzocht de burger-gecommitteerden uit zijn naam
aan de geheele burgerstand te beloven dat hij zoodra doenlijk
overkomen zou; de boerengecommitteerden verzekerde hij
van zijn genegenheid voor de inwoners der Ommelanden. Wat
een vreugdegejuich, wat een vertoon van oranje, wat een
eerebogen en kronen, toen de twee groepen afgevaardigden
van de gemeente weer thuis kwamen.
Honderden van menschen (aldus wordt de intocht der
burgergecommitteerden beschreven *) waren hen tegemoet
geloopen en trokken de schuit, die met een Prinse-vlag
van boven en een Oranjevaandel achterop versierd was,
aan de lijn voort, zoodat het paard, weergaloos met
Oranje-linten bestrikt zijnde, ledig liep.
Een idyllisch besluit ? Ongelukkig was het geen besluit. Zooals
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zoo vaak in tijden van revolutie volgden ontgoochelingen ver
bittering weldra op het met opluchtingbegroete eerste resultaat.
Behalve in Groningen was het intusschen ook in Friesland
woelig geworden. Eén nieuw denkbeeld kwam hier opeens
naarvoren, dat haast oogenblikkelijk naar de andere gewesten
oversloeg: de afschaffing van de verpachting der accijnzen.
Het begon hier zelfs met aanvallen op de huisjes van de „cherchers" of pachterskommiezen. Schippers werden gedwongen
om door te varen zonder de havengelden te voldoen, de ket
tingen, waarmee de belastingpachters molens vastlegden om
te beter toezicht op hun malen te kunnen houden, werden
doorgebroken en de molens moesten vrij malen. Maar tegelijk
organiseerde zich de beweging op de manier zooals dat in
Groningen geschied was. De boeren van de grietenijen, de
burgers van de steden kozen afgevaardigden, die de eischen
der gemeente aan de Staten kenbaar moesten maken. De Sta
ten boden evenmin weerstand als die van het buurgewest.
1 Juni werd de afschaffing der verpachtingen, 4 Juni de vol
ledige erfelijkheid en machtsuitbreiding van het stadhouder
schap toegestaan. Maar het bleef hier niet bij: overal „bracht
men in dorpen en steden bijna nacht en dag door met het
opstellen van meer artikelen" 1 en te Leeuwarden vergader
den de afgevaardigden in de Jacobijnerkerk en werden het
„na eenige hevige debatten" over een heel program van her
vormingen eens, dat de Staten, door acht gecommitteerden
hiervan in kennis gesteld, alweer voetstoots overnamen.
Nauwelijks verschenen de gecommitteerden weder
onder het volk en verwittigden het dat de artikels er door
waren, of de lucht weergalmde van vreugdegejuich, ter
wijl zij onder het geluid van trommelen, pauken en schal
meien weder naar de kerk geleid werden 2.
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Uit de gecommitteerden constitueerden zich nu een soort
dagelijksch bestuur van vierentwintig, die in drie groepen van
acht over de financiën, over de kohieren en over de ambten
moesten besogneeren. Om te beginnen zonden zij acht uit hun
midden naar Den Haag, waar zij eveneens door Hunne Hoog
heden zeer minzaam ontvangen en treffelijk onthaald wer
den 1. In afwachting dat de Prins, zooals hij beloofde zoo
spoedig mogelijk te zullen doen, overkwam om na Staten en
gemeente gehoord te hebben orde op zaken te stellen, ont
wierpen de vierentwintig vast ingrijpende hervormingen.
Grootendeels gegrond op de plannen van 1673 zou het „regle
ment reformatoir" in 72 artikelen, spoedig nog gevolgd door
nog 47, van al welke zij onmiddellijke inwilliging van de Staten
eischten, de willekeur der grietmannen gebroken en gestadig
toezicht van de gemeente op het bestuur en vooral op de
financiën ingevoerd hebben. De beangste Staten stemden in
alles toe, steeds onder het éene voorbehoud van des Stad
houders goedkeuring. En hoe groot in Friesland gelijk in Gro
ningen de verwachtingen der gemeente ook waren, zij reken
den wel, dat die nooit gegeven worden zou. De Stadhouder,
wiens groot gezag de heeren door de gemeente afgedwongen
was, werd nu op eenmaal voor henzelve „het eenigste plecht
anker". 2 Inderdaad zag hij, die de beweging eerst aangemoe
digd had, haar ontwikkeling met bezorgdheid aan.
Wat een schouwspel ook, voor een conservatief gemoed,
dat het behoud van ,,'s lands oude grondwetten" en van elks
privilegiën als zijn eerste taak beschouwde! Overal stonden
in dat bewogen jaar regenten en vertegenwoordigers der ge
meente tegenover elkaar met de Prins als bemiddelaar tusschen hen, maar nergens buiten Friesland verrees zoo'n vol
ledig georganiseerde vergadering, die pretendeeren kon voor
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een heel gewest te spreken. De hulpelooze vrees van de Staten
maakte de gecommitteerden al moediger. Toen hun aan
vankelijke beschermer op matiging begon aan te dringen en
aan de vier gecommitteerden die hem de 72 punten overbrach
ten een „hard antwoord" gaf, keerden de hevigsten zich ook
tegen hem.
Er zijn er die beweren (schreef de griffier Fagel1 aan
Bentinck) dat de soevereiniteit in de boezem van het
volk teruggekeerd is, en die de Prins niet als meer dan een
particulier persoon erkennen. — {En volgens een Friesch
berichtgever2 luidde het gepraat onder de gecommitteerden:)

Zij hadden de regeering nu in de macht, zij hadden de
zelve vernederd en de Prins verhoogd, en zoo konden ze
de Prins ook wel kleen maken, en als ze wilden de militie
te keer gaan.
De militie! Want die zag men, de een met schrik, de ander
met opluchting, tegen het eind van Juli in aantocht, en in
weerwil van alle grootspraak, zij gaf de doorslag. Zooals de
Prins de magistraten van Arnhem en van Groningen door het
wegtrekken van het krijgsvolk murw gemaakt had, zoo kwam
hij er nu de Friesche Staten mee te hulp. Begin Augustus
werden troepen binnen Harlingen geworpen en een proclama
tie uitgevaardigd, waarbij de Prins tot orde vermaande en de
komst van commissarissen aankondigde, die in afwachting
van zijn eigen overkomst een onderzoek naar de misbruiken
zouden instellen. De vierentwintig, deerlijk ontgoocheld, dro
pen meteen naar huis. De Staten herademden.
In Drente ging het net zoo. Daar waren de Staten volledig
overrompeld door de beweging, die door een vurig grijsaard,
Hiddema genaamd, een ware volkstribuun, geleid werd. Eerst
en vooral de volledige verheffing van de Prins, vervolgens
tweeenvijftig artikelen (regelende belastingzaken, begeving
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van ambten, en afdalende tot voor een zoo kleine en sobere
gemeenschap kenmerkende bizonderheden als het 44ste: „dat
de bode Sickens geen geld van het landschap zal trekken voor
het scheren van de Heeren") werden 25 Juni door de Edelmogende vergadering, terwijl „het buitenstaande gemeen"
met stokken op de deur stootte \ goedgekeurd. 3 Juli werden
Hiddema en nog eenige gecommitteerden aan het Hof ont
vangen. Maar 26 Augustus, toen de gecommitteerden weer te
Assen samenkwamen met het inzicht om de rekeningen van
ontvangers en rentmeesters na te zien, werden zij begroet met
een proclamatie van 's Prinsenwege, die hun een zoodanig
handelen, waardoor „de orde op de regeeringe bij de fundamenteele wetten vastgesteld omgekeerd" zou worden, gestrengelijk
verbood.
Zij hadden werk om te gelooven, dat hetzelfde plakkaat
wezenlijk van Zijne Hoogheid zoude wezen (aldus niet
zonder leedvermaak, de Nederlandsche Jaarboeken 2). Hier
toe echter werden zij, des namiddags, genoodzaakt, wan
neer een detachement uit Koevorden van het regiment
van den Lt. Generaal Veldman, sterk 100 man, gekommandeerd door den Majoor Gockinga (den volgenden dag
versterkt door 200 Zwitsers) daar aankwam, en dees kommandant, de pretense volmachten {maar die de 3de Juli
door de Prins feitelijk erkend waren!) bijeen hebbende doen
komen, hun de orders Zijner Hoogheid bekend maakte,
met ernstige vermaning van zich stil te houden en naar
huis te keeren.
Nog vóór de Prins tijd vond naar de Noordelijke gewesten
te komen, had hij er het pleit feitelijk al ten voordeele van de
oude staat van zaken beslist.
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C. Pachtersoproeren in Haarlem, Leiden, Amsterdam, Juni
1748. Willem IV doet de Staten de pachten afschaffen; financieele verwarring.
Maar ondertusschen was dan ook in Holland de bui losge
barsten. Wij weten hoe gehaat de pachters waren en hoe pijnlijk
juist in deze jaren de belastingen weer drukten. Men kon niet
hooren van de gewelddaden tegen de Friesche pachters be
dreven, en gevolgd door de afschaffing van heel het verfoeide
stelsel, zonder dat men zelf de handen voelde jeuken om des
gelijks te doen. In Groningen waren de Staten al in geen stem
ming meer om nog ergens weerstand aan te bieden: daar volgde
de afschaffing dadelijk op de eerste, van de Friezen afgekeken
relletjes. Maar in Holland dachten de Staten zich schrap te
zetten.
12 Juni hadden Gecommitteerde Raden — mede op naam
van de Stadhouder, die evenwel ernstig ziek was en van niets
afwist — een proclamatie afgekondigd om gestrengelijk tegen
bemoeilijking van de pachters en pachtersbedienden in hun
bedrijf te waarschuwen; als gewoonlijk was het een uitermate
breedsprakig stuk *; het voerde in zijn inleiding de redenen
aan (op zichzelf niet ondeugdelijk) waarom 's lands financiën
buiten de opbrengst der accijnzen niet zouden kunnen, en of
schoon het wel van „redressen omtrent ingeslopen abuizen of
inegaliteit" gewaagde (als „onder de tegenwoordige gelukkige
regeering, door het hoog gezag en autoriteit van hooggemelde
Zijne Hoogheid en van Zijne Hoogheids onvermoeiden iever
en oplettendheid in alle hetgene dat tot welzijn van den lande
en tot nut van 's lands inwoneren dienen kan, met gerustheid
af te wachten"), het liet zich lezen als een besluit om niet slechts
de accijnzen maar het stelsel der verpachting te handhaven;
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ook wist het publiek natuurlijk, dat 's Prinsen naam er zonder
zijn medeweten in gebruikt was; en zoo had het averechtsche
uitwerking. De 14de Juni begon het vernielen en plunderen
van de huizen der pachters te Haarlem; de 17de sloeg het over
naar Leiden; 't is zeker geen toeval dat dit de groote industrie
steden waren, die onder zware werkeloosheid leden. Den Haag
deed weldra mee, en toen, de 19de, ving het spel ook te Am
sterdam aan.
Die ochtend was de Prins in de Statenvergadering gedragen
en een nieuw plakkaat werd uitgevaardigd, waarin nu plotse
ling overweging van afschaffing der verpachting beloofd werd,
maar tevens geboden, dat inmiddels de heffing zou doorgaan.
Dit laatste was gericht tegen de regeering van Haarlem die,
in de steek gelaten door de burgervendels, zóo weerloos tegen
over het oproer stond, dat zij eigenmachtig de heffing van wat
toch gewestelijke belastingen waren, binnen haar gebied had
doen staken; Amsterdammers gingen al goedkoop brood en
bier in Haarlem halen; heel het gezag van de Staten van Hol
land werd door zoo'n optreden ondermijnd, maar na het nieu
we plakkaat werd het nog erger. De Haarlemmers lazen het de
21ste in de Haagsche Courant en gevoegd bij een gerucht dat
er troepen in de stad gelegd zouden worden, veroorzaakte het
zoo'n gemor, dat de magistraat van de pui van het raadhuis
liet aflezen*:
eerstelijk, dat zoodanig plakkaat alhier niet alleen niet
zal worden gepubliceerd, maar ook in geen train gebracht
(niet in werking gesteld), en dat daarvan geen gebruik zal
worden gemaakt, dat daarentegen alle devooren bij (door)
de regeering dezer stad zullen worden aangewend om voor
altoos en ten eeuwigen dage alle invordering van des gemeenen lands middelen door de pachters te doen blijven
afgeschaft en om de burgerij bij continuatie te doen geGeyl, Revolutiedagen
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nieten alle de voordeelen, dewelke dezelve tegenwoordig
geniet, en verder om in plaatse van dien zoodanig ander
middel, bij forme van hoofdgeld of diergelijke, te doen
invoeren als het best en tot minste bezwaring der burgerije
zal konnen worden uitgedacht; — ten anderen, dat de
goede burgerij en ingezetenen zich ten volle gerust en
verzekerd konnen houden, dat het nooit de intentie van
de regeering is geweest om militie alhier te doen komen.
De volgende dag al kondigden de Staten van Holland af1,
dat zij
de voorszeide zoogenaamde publicatie zooals die in de
Haarlemsche Courant....2 is geïnsereerd, houden voor
een onecht, versierd (verzonnen) en gefingeerd stuk, of wel
indien onverhopentlijk eene zoodanige publicatie binnen
Haarlem inderdaad zoude mogen wezen gedaan, voor een
stuk hetwelk op een onwettige wijze door geweld aan de
regeering of die van den gerechte der voormelde stad,
tegen derzelver eed en plicht, is afgeperst en afgedrongen,
en hetgeen wij derhalve in dat geval verklaren voor nietig
en van onwaarde, choqueerende daarenboven ons hoog
en soeverein gezag en autoriteit, en nooit zullende gedoogen dat hetzelve sorteere eenig effect.
De verzekering dat die mannentaal „met voorkennisse, ad
vies en goedvinden van Z.H., den Heere Prinse van O. en N.,
onzen Erfstadhouder" gesproken werd, was ditmaal volkomen
gewettigd. In Rotterdam, waar de Prins reeds nu de stadsregeering vrijwel beheerschte — bij de gewone magistraats
verandering in April had hij er zijn aanhangers Cornets de
Groot en Groeninx van Zoelen burgemeester gemaakt —, werd
de gemeente in diezelfde zin geleid. Bentinck zelf gaf aan De
Groot, die de 23ste in Den Haag instructie halen kwam, op
dracht om door Van der Meer en zijn kornuiten aan het onge
duldige volk te laten voorhouden: dat er zonder financieele
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ramp geen onmiddellijke afschaffing mogelijk was, dat het
voorbeeld van Haarlem en Leiden (want ook in die laatste stad
had de magistraat alles toegegeven) „verfoeilijk" was en dat
Zijne Hoogheid van de patriottische ijver van de Rotterdam
mers iets beters verwachtte 1. Het burgemeesterschap van een
paar vanouds Oranjegezinde heeren gaf — zoo verklaarde Wolters — aan de Rotterdamsche regeering op dat oogenblik onge
kend aanzien, en heel die groep was er niet weinig trotsch op,
dat men erin slaagde de stad zonder onwaardige concessies stil
te houden. Maar een geweldige beroering maakte zich nu
meester van Amsterdam.
Had in 't verleden najaar de regeering der groote stad zich
nog op de schutterij kunnen verlaten, nu verstond zij reeds van
tevoren, dat de meeste schutters „geen pachters huizen dachten
te beschermen" 2. Niet alleen regenten, ook vurige Oranjeklan
ten keurden die abdicatie tegenover het grauw scherp af. Geen
bloeddorstiger uitingen zelfs kan men zich denken dan die van
een correspondent van Bentinck, een kassier op de Blauwburg
wal, die eerst zich bedroeft omdat hij de luiden met maar al te
veel recht op 's Prinsen kwade raadgevers hoort afgeven (versta
Gilles, Van Wesele, enzoovoorts) en die dan verlangt dat men
„het canaille" met doodstraffen schrik zal inboezemen:
Men moet ze bij nacht lichte (n) en 's morgens moeten
ze hangen.... Men moet militie genoeg in Den Haag
hebbe(n), waarop men staat kan maken, en zoodra 't ca
naille eenige beweging maakt, maar ten eerste daarop
vuren, al vielen er heele hoope(n), daar is niets aan ge
legen, (dat) dat vee uitgevaagd wordt3.
Hij schreef toen, de 23ste, over de onlusten in Den Haag;
de volgende dag begonnen zij in zijn eigen stad. Toen het volk
de accijnsgaarders op de Botermarkt ging lastig vallen, werd
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er toch een schuttersvendel bereid gevonden om te schieten,
en er vielen drie dooden; maar daarna richtten troepen plunde
raars zich tegen de woonhuizen van verschillende pachters,
en hier konden de schutters niet tot ingrijpen bewogen worden.
Twee dagen lang hadden in Amsterdam plunderaars van het
laagste allooi vrij spel. De grachten dreven vol met stukgesla
gen huisraad. Wijnkelders werden het tooneel van woeste
tafereelen en de lucht weergalmde van Oranjebovens. 's Na
middags van de tweede dag (de 25ste) kwam er een reactie.
Verscheiden burgervendels gaven gehoor aan de vermaningen
en bezweringen van de regeering en nogmaals werd er gescho
ten, ditmaal op een bende die het huis van een pachter aan het
plunderen was. Een paar dagen later werden eenige gevange
nen gemaakt en in het gezicht van de toegestroomde menigte
een man en een vrouw („een wijf", zooals al de tijdgenooten
schreven) uit de Waag, op den Dam, opgehangen. Ziehier het
slot van een pamflet *, waarin de opschudding in dramatische
vorm verbeeld werd:
Burgers: Mannen wat voert gij uit! wat is dit voor ma

nier van doen? waartoe dit razen?
Gij meent dat ge U op de pachters wreekt, en tast uw
regeering in haar achtbaarheid; goede bazen
't Wijf: 'k Schijt in de regeering, in de pachters en jou
en al den duivel, versta je dat?
Plonderaars: Hozee, vivat Oranje!
Burgers'. Vuurt af, mannen, schenkt elk een Statenkogel in 't gat.
Met het optreden van de burgers in de namiddag van de
25ste was inderdaad alle gevaar, dat de Amsterdamsche regee
ring tot een Haarlemsche of Leidsche prostitutie van het gezag
gedwongen worden zou, geweken. Maar diezelfde dag was in
Den Haag de Prins nogmaals ter Statenvergadering versche-
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nen en deed er het voorstel om de verpachting terstond af te
schaffen en ten spoedigste andere belastingen ter vervanging
uit te denken, waartoe naar zijn meening onder andere eenig
hoofdgeld dienstig zou kunnen zijn.
De leden in 't gemeen (aldus Wagenaar x), geene ver
wachting altoos (volstrekt geen verwachting) gehad heb
bende van zulk een voorstel, zagen op elkander zonder iet
te zeggen.
En inderdaad was de omzwaai even verbazingwekkend, als
toen de Prins Charles Bentinck naar Engeland had gezonden
na Willem. De Amsterdamsche deputatie stribbelde nog tegen.
De Raadpensionaris, niet kloeker dan hij zich de 29ste April
1747 betoond had, vroeg 2:
Of Amsterdam zwarigheid kan maken om te consentee
ren in een zaak die zij misschien vandaag zullen doen bui
ten de Staten. (De pensionaris van Amsterdam, Staal, ant
woordde-.) Wij willen liever gedwongen worden door een
onredelijke gemeente dan iets doen tegen onzen plicht.
{De Raadpensionaris weer): 't Is beter en minder onge
regeld iets met een resolutie te doen als door de gemeente
gedwongen.... (Staal:) Tot Zaterdag toe (de 22ste, dag
van de manmoedige resolutie; het was nu Dinsdag) hadden
wij begrepen dat het gezag van de hooge regeering be
hoorde gemainteneerd te worden. (En de Raadpensiona
ris :) De zaak is erg genoeg, maak ze niet erger. Men kan
wel zien dat het is een van Gods oordeelen die ons
drukt.
Ondertusschen was Zijne Hoogheids propositie door de druk
bekend gemaakt en daarmee verviel alle mogelijkheid voor de
Amsterdamsche regenten om vol te houden. Even weinig ge
sticht als zij, waren Bentinck en zijn vrienden. Wolters, Cor
nets de Groot en Groeninx van Zoelen, die zich te Rotterdam
zoo uitgesloofd hadden om in overleg met het hof onmiddel-
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lijke afschaffing te voorkomen — ofschoon zij tegelijk hadden
aangedrongen op onverwijlde voorbereiding van een ander be
lastingsysteem —, wisten niet hoe zij het hadden. Wolters, in
het gezelschap van Van der Meer ijlings naar Den Haag ge
togen, vertelde Bentinck in diens bijzijn hoe Joris Loover, een
van Van der Meer's kameraden (voor hun diensten hadden zij
met hun vieren juist elk 100 gulden van de Prins ontvangen),
de menigte op het marktplein mededeeling van 's Prinsen voor
stel gedaan had, en hoe hij, toen een kleine jongen hem vroeg:
„Wel Joris, wat heeft de Prins dan gedaan ?", geantwoord had*
„Jongen, hij heeft gemaakt dat gij acht koekies om een
stuiver in plaats van vier zult hebben". (Daarop was Ben
tinck uitgebarsten:) „Dat deugt niet, dat is niet waar. Men
moet de menschen zulke gedachten niet inboezemen: de
pachters zijn wel afgeschaft, maar de middelen moeten
blijven, en men moet wèl denken dat men de lasten zooals
te voren zal blijven betalen".
Dit bewijst enkel nogeens te meer wat een grenzenlooze ver
warring er in de leidende kringen heerschte. Want er was
geen denken aan dat men, pachters of geen pachters, het
volk nog tot het opbrengen van de oude lasten bereid zou
vinden. Holland stond opeenmaal voor een gat van tien
miljoen in zijn begrooting en het was ver van gemakkelijk om
dat te dichten. Een voorloopige regeling werd hierin gevonden,
dat men een deel der middelen reeds met begin Augustus van
provinciewege door „collecteurs" in plaats van pachters heffen
ging en voor de rest de steden naar evenredigheid van wat de
pachten opgebracht hadden aansloeg; dat laatste ging met
groote bezwaren gepaard; de aanslagen, waartoe men de noodige gegevens en deskundigen niet bezat, waren uiterst onge
lijk; in ieder geval kwam het stelsel zeer, tot gemor van de ge-
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goeden, op een vrijstelling van de armen, die men wel duur
brood kon laten koopen, zoodat zij „ongevoelig"1 meebetaal
den, maar van wie men geen hoofdgeld heffen kon.
Feitelijk, zooals men weet, had 's Prinsen voorslag ook wel
degelijk de bedoeling gehad om de armen gedeeltelijk te ont
lasten: hij had een hoofdgeld, niet als noodmaatregel, maar
voorgoed, willen invoeren. Daar wilden echter ook goede
Oranjeklanten lang niet allen aan. Bentinck's Amsterdamsche
correspondent, de kassier, schreef botweg:
Door een hoofdgeld kan 't niet gevonden worden, of
(het) zal alles op de gegoede luiden komen, en niet alleen
groot ongenoege(n) geven, maar vele(n) zulle(n) 't land
verlate(n) en veel onrust altoos blijve(n) 2.
Men verhulde dat argument van eigenbelang gaarne met het
meer toonbare, dat in de gemeene middelen de doortrekkende
vreemdelingen meebetaalden, die bij een hoofdgeld vrij zouden
loopen. Natuurlijk waren er integendeel ook velen vol ijver
vóór directe belasting. De schamele gemeente die er van profiteeren zou, kon haar gevoelens enkel door baldadigheid ken
baar maken ofwel lijdelijk afwachten, maar het regende ont
werpen van plannenmakers die gouden bergen beloofden. De
Staten treuzelden intusschen, en onder het algemeen geklaag
over de voorloopige regeling „zat de Prins", wiens „onberaden
stap" die verwarring veroorzaakt had, „geweldig in de verknijping"3. Hij liet zelf een ontwerp klaarmaken, dat hij welis
waar pas in Mei 1749 kon indienen. Het was het werk vooral
van de fiscaal van Holland .VanWesele, en zeker een belang
wekkende poging: de bevolking werd naar huishuur en nering
in drie klassen verdeeld. Maar tegelijk legde Zijne Hoogheid
aan de vergadering ook een plan voor om alle middelen waar
van de pachten waren afgeschaft, te doen „collecteeren"; op-
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dat de leden uit deze twee wijzen er éen zouden kiezen. En de
leden kozen natuurlijk het laatste, zoodat heel de opschudding
van Juni 1748 ten slotte maar collecteurs in plaats van pach
ters stelde; ontegenzeggelijk een verbetering van belang, maar
die de mindere man onder de gehate accijnzen zitten liet, en
zonder een paar hevige maar hopelooze uitbarstingen liet zich
de finale regeling dan ook niet invoeren.
D. Bentinck's scherpe kritiek op 's Prinsen beleid, Juli 1748.

Maar ik ben vooruitgeloopen. In de zomer van 1748 zat er
nog groote spanning in de situatie. Men kon nog van alles ver
wachten. De onrust van het grauw was uitgewoed, maar de
ontstemming van de burgerij jegens de regentenheerschappij
werd al ongeduldiger. De Prins zelf had in zijn propositie van
de 25ste Juni niet alleen van een hoofdgeld gesproken, maar
ook aan de grieven op het punt van de ambten herinnerd, —
de toch zoo makke resolutie van 11 November '47 was meest
krachteloos gebleven —, en nogmaals aangedrongen op over
dracht van de opbrengst der posterijen aan het land, — dat
was tegen de Amsterdamsche regeering gericht, die ze koppig
voor de stadskas wilde bewaren. Daardoor alleen al werd het
verband tusschen Oranje en de burgerlijke hervormings
beweging nogmaals duidelijk gelegd, maar tegelijk stelde het
aan die laatste wel zeer enge grenzen. De ontwakende demo
cratie was altijd nog bereid om de leiding van Oranje met
geestdrift te aanvaarden. Maar er werd toch ook al vaak twijfel
geuit, of Oranje wel bereid was die leiding te geven, en van
hoe nader bij men de Prins aan het werk zag, des te beter wist
men dat daar reden voor bestond.
Willem Bentinck was diep verontrust. Een jaar tevoren al
had hij, zooals wij weten, de Prins een nota overhandigd, waar-
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in hij hem gewaarschuwd had, dat krachtiger optreden tegen
de oude regentenkliek noodzakelijk was, wilde hij het ver
trouwen van het pubhek, dat toen (in Juli 1747!) al over zijn
lankmoedigheid begon te morren, niet verspelen. Met veel
meer scherpte herhaalde hij die beschouwingen nu (11 Juli
1748), voor eenige dagen uit Aken overgekomen, in een voor
de Prinses bestemd stuk. Volgens hem
heeft de pas doorstane schok de Republiek in een zoo
wankel evenwicht gebracht, dat de Prins haar onverwijld
moet versterken en met de grootste kracht en standvastig
heid onderschragen, of zij zal ineenstorten en hem met
allen die tot hem behooren onder haar bouwvallen be
graven. De grondslag van alle regeering is het vertrouwen
dat het volk stelt in de regeerders. Dat vertrouwen is hier
op dit oogenblik volslagen vernietigd. Iedereen klaagt en
alle klachten vallen op de Prins terug. De natie heeft hem,
de magistraten ten spijt, grooter macht opgedragen dan
éen van zijn voorzaten bezeten heeft, maar met de be
doeling dat hij de heersch- en hebzucht van die magistra
ten beteugelen zou. De natie ziet, dat de Prins van die
macht het gebruik niet maakt dat zij verwacht had. De
zelfde lieden die de staat bijna te gronde gericht hebben,
zijn nog in dienst; ja zij en hun verwanten ontvangen gun
sten van de Prins, soms zelfs op dezelfde onbehoorlijke
wijze als onder de voorgaande anarchie (bijvoorbeeld: een
Amsterdamsch burgervendel geschonken aan een kind,
hetgeen veel aanstoot verwekt en de Prins veel kwaad
gedaan heeft)*.
Toenemende wanorde in het bestuur, alles nog langzamer
dan vroeger, gebrek aan methode in 's Prinsen werken, aan
alle kanten afkeuring en zelfs spot: Bentinck ontziet zich niet
om de hardste waarheden te zeggen. Waar hij steeds op terug
komt, is de onmogelijkheid om de openbare meening te voldoen
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en de Republiek te herstellen met de oude kliek nog in de oude
posities. Hij wijst aan, hoe de onwetende menigte haar de
schuld geeft en denkt dat zij de Prins de handen bindt; daar
om spreekt men er zelfs van de Prins graaf, soeverein, te ma
ken, een denkbeeld, dat hem, zooals wij weten tegen de borst
stuitte; ook Bentinck wilde er niet van weten; en de ingewijden
wisten immers dat het afgezien van de intrinsieke wenschelijkheid of onwenschelijkheid ervan, reeds nu maar aan hem staan
zou om zich te bevrijden. Bentinck herinnert er met fierheid
aan, dat ook hij zijn verantwoordelijkheid heeft, dat hij ge
durende de omwenteling zijn persoonlijke invloed verpand heeft
op de belofte van een groote schoonmaak, dat men hem dus
verwijten zou kunnen doen als hij zich bij de jammerlijke wer
keloosheid die het stadhouderlijk regiem kenmerkt neerlegde;
en zoo geeft hij op het eind ronduit te verstaan dat hij niet
langer een toestand zal kunnen verdragen waarin hij, als raad
gever naar wie niet geluisterd wordt, door het daarvan onkun
dige publiek verward kan worden met de eigenlijke raadgevers,
met de Raadpensionaris (tegen hem richten zich zijn aanval
len bij voorkeur), met Van der Mieden, Van Wezele, Onno
Zwier van Haren.
Bentinck was geen hoveling. Dat hij Onno Zwier van Haren
in éen adem noemde met gewantrouwde vertegenwoordigers
van het Staatsche regiem, was wel geschikt om de Prinses te
prikkelen; want zij was aan de Friesche gunstelingen, die zich
na de jarenlange intimiteit van het kleine Leeuwardensche
hof in de Haagsche grootheid breed neerzetten, wezenlijk ge
hecht; maar hun invloed ontstemde de Hollanders, gewoon
aan de leidende rol, dan ook niet weinig, en niemand meer dan
Bentinck. Heel de nota was trouwens zoo fel van toon, dat
de Prinses zich niet ten onrechte beklaagde dat citroenen blijk-
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baar zeldzaam waren, aangezien de schrijver zich van de
scherpste azijn bediend had!
De kantteekeningen waarvan zij het stuk voorzag alvorens
het aan Bentink terug te geven, bewijzen intusschen niet alleen
haar geraaktheid maar ook haar volslagen gemis aan politieke
zin. Willem IV's zwakheid was in de omstandigheden een
ongeluk; dat Anna een zooveel krachtiger natuur was en hem
beheerschte, maakte het helaas niet beter. „Het eigenbelang",
(schrijft zij
„is de gewone drijfveer der menschen". Die
goedkoope wijsheid deed haar de grofste vergissingen begaan.
Zoo eindigde zij haar opmerkingen bij Bentinck's nota, de een
al bitser dan de ander, met de mededeeling dat de Prins Ben
tinck's eenige tijd tevoren gedaan verzoek om het drossaard
schap van Breda gaarne zou inwilligen. Dat was een botte
miskenning van de man die zij voorhad. Bentinck antwoordde,
dat hij, door zijn afkeuring van het beleid der zaken verplicht
zich uit alle beraadslaging waaraan Gilles deel zou nemen
terug te trekken, tegelijkertijd geen gunsten aan kon nemen.
Zijn onafhankelijkheid ergerde de Prins en Prinses, maar voor
al de laatste, onuitsprekelijk. De kracht van zijn persoonlijk
heid deed zich huns ondanks nog gelden, maar waar zij kon
den, gingen zij hun eigen weg. Wat de handhaving van de ge
hate regenten betreft, Bentinck's vertoogen maakten niet de
minste indruk; eenige tijd later liet de Prinses zich tot een van
zijn vrienden zelfs ontvallen 2, dat er alles vóór te zeggen was
om de impopulaire stadsregenten aan het bewind te laten: die
moesten voorzichtig zijn, terwijl nieuwe en bij de burgerij ge
ziene mannen zich licht te sterk zouden voelen. Cynisch? maar
tegelijk hoe kortzichtig! Bij de hevige beroeringen die datzelf
de jaar 1748 nog te zien zou geven en die de Prins en Prinses
tegen wil en dank in de door Bentinck voorziene richting dre
ven, zou die geesteshouding onnoemelijk veel kwaad doen.
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E. Burgerwacht-beweging te Haarlem, Augustus 1748.
In een aantal Hollandsche steden bleef het onrustig. Het
lagere volk was er geïntimideerd, maar de burgerij, op wie de
regeering nog kort tevoren tot dat doel had kunnen steunen,
kwam nu met haar eigen grieven en verlangens. De pachten
waren afgeschaft, maar er was nog heel wat anders te leeren
van de Noordelijke gewesten: geen mindere indruk maakten
die verkiezingen van gecommitteerden, door de Prins minzaam
als vertegenwoordigers der gemeente, met recht van spreken
tot hun regenten, ontvangen; — al was de verstoring dier
idylles en de zending van troepen reeds nabij.
Het eerst werd de Prins tot inmenging genoopt te Haarlem,
waar de stadsregeering zich al zoo weinig bekwaam getoond
had om de opstootjes tegen de pachters te bedwingen. Eind
Juli zond hij er de baron van Grovestins heen om als zijn ver
tegenwoordiger op het stadhuis de klachten en verlangens der
burgers in ontvangst te nemen. De zending van een man die als
Fries in Holland geen politieke positie had, ergerde Bentinck,
toch al jaloersch op de Friesche gunstelingen, niet weinig. De
Haarlemmers vonden het vreemd dat men hun een stalmeester
zond. Maar de baron teekende de wenschen der burgercompag
nieën in een aantal artikelen * op en rapporteerde aan Zijne
Hoogheid.
De voornaamste zwakheid van die Haarlemsche beweging
was het gebrek aan samenwerking tusschen de acht compag
nieën; toch komt er uit die onsamenhangende verlanglijst wel
een beeld te voorschijn, een beeld voornamelijk van driftig en
blind worstelen met economische nood. De burgers vroegen
om het hoofdgeld in plaats van de accijnzen, om uitsluiting van
alle „vreemdelingen" (niet-Haarlemmers, althans niet-Hol-
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landers) uit de stadsbaantjes, om strenge protectie tegen indus
trieën buiten de stad, buiten het gewest, buiten het land, om
regeling van de loonen niet door de fabrikanten maar door de
werkbazen — zij wilden concurreeren tegen het met lage loo
nen werkende buitenland, maar zij wilden ook hoogere loonen
—; dan verlangden zij herstel van oude privileges en de krijgs
raad, dat wil zeggen dat de officieren der burgervendels hun
eigen vergadering zouden hebben inplaats van regelrecht van
de stadsregeering af te hangen. Van de Prins kregen zij weinig
troost. 10 Augustus antwoordde hij met goede woorden, maar
niettemin weigerend of ontwijkend, op de meeste artikelen.
Maar toen begon Amsterdam de algemeene aandacht al te
trekken.

DE VOLKSBEWEGING TE AMSTERDAM
1. VÓÓR's PRINSEN KOMST; 9 AUGUSTUS TOT 1 SEPTEMBER 1748.

A. De burgerwacht te Amsterdam; vergadering op de Kloveniers
doelen; Van Gimnig; Van der Meer, Raap, de drie artikelen.

Tegen het midden van Juli was er te Amsterdam op de
burgerwachten al een stuk in omloop geweest, dat in elf arti
kelen * een doortastend democratisch programma ontwikkel
de; men vroeg bijvoorbeeld om een vrije krijgsraad — niet om
een krijgsraad gelijk te Haarlem, want die bestond te Amster
dam van oudsher—en bedoelde daarmee dat de officieren van
de burgerwacht individueel geheel los zouden staan van de
regeering, voorts — en dat was radicaler — dat zij en zelfs de
vroedschappen en ook de Bewindhebbers van de Oost- en
West-Indische Compagnie door de burgers verkozen zouden
worden. Maar de beweging begon pas recht, toen kort daarna
een oproep werd rondgestrooid, waarin gezegd werd dat derge
lijke eischen niet zonder vergaderen en beraadslagen uit naam
van de burgerij gesteld konden worden en dus werd voorge
steld dat er in iedere wijk eenige personen gekozen zouden
worden om gezamenlijk een plan van hervormingen te beramen.
Als grondslag voor de organisatie der burgerwacht was Am
sterdam in zestig wijken ingedeeld: iedere wijk leverde éen
compagnie, onder een kapitein, luitenant, vaandrig en onder
officieren; de geheele macht was in vijf regimenten ingedeeld,
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onder twee kolonels, éen voor de Oude en éen voor de Nieuwe
Zijde; de krijgsraad, die op het stadhuis vergaderde, bestond
uit de kolonels, kapiteins en luitenants, bij bizondere gelegen
heden vermeerderd met de vaandrigs; officieren van al deze
rangen werden door de krijgsraad (zonder de vaandrigs) be
noemd, volgens het in de Republiek zoo geliefde stelsel van
co-optatie. Van de eerste instelling van de burgerwacht af had
de krijgsraad in nauwe verbinding met de stadsregeering ge
staan, niet alleen de kolonels, maar ook de andere „hoofd
officieren" veelal, waren zelf vroedschappen of na aan regeeringsleden verwant. Het was trouwens de bedoeling geweest
waarmee Prins Willem kort na de satisfactie, in 1580, de bur
gerwacht in de plaats van de meer onafhankelijke oude schut
terijen had helpen inrichten, dat de stadsregeering er een be
trouwbaarder wapen aan hebben zou. Diezelfde ontwikkeling
in de richting van vollediger oligarchie had Prins Willem in de
andere steden bevorderd; wij zagen aan Haarlem al dat er
waren, waar de burgervendels nog meer onmiddellijk van de
stadsregeering afhingen.
De eisch van de vrije krijgsraad, die in de elf artikelen al ge
steld was en die in de beweging een rol van de grootste beteekenis zou blijven spelen, brak dus wel inderdaad met een lange
traditie. Men moet er niet uit afleiden dat de schutters zelf
officier worden wilden. De actieve dienst (waarin de nacht
wacht het voornaamste was) werd enkel nog door de kleine
middenstand waargenomen; de bezitlooze werkmansstand
stond geheel buiten de organisatie, want schutterplichtig wa
ren alleen zij die hun eigen uitrusting bekostigen konden; en
de meer vermogende burgers kochten zich vrij. De afstand,
maatschappelijk gesproken, tusschen de schutters en de offi
cieren was aanzienlijk, want ook kapiteins, luitenants en vaan-
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drigs die niet in de regeering zaten of tot de regeeringsfamilies
behoorden, waren toch meest tamelijk vermogende lieden. De
voorstanders van de vrije krijgsraad stelden zich zeker niet
anders voor, dan dat men voortaan uitsluitend uit die boven
ste laag van de burgerij onmiddellijk onder, en soms kan men
wel zeggen naast, de oligarchie zou kiezen. De dienstdoende
schutters gaven aan de beweging haar voornaamste stuwkracht,
maar „wakende burgers" en „contribuanten" vormden samen
de wijk-organisatie, en zij die de stoot tot burger-actie gaven,
waren er op uit ook de laatsten in de beweging te betrekken:
daartoe strekte juist ook het voorstel om door de wijken, niet
door de vendels, gecommitteerden te laten verkiezen.
Het plan tot die verkiezing — het werd doorgaans „het con
cept" genoemd — was ontworpen door een groepje, waarvan
de Franschman Rousset de Missy door velen als het denkend
hoofd beschouwd werd *. Dit was nu een man op leeftijd (ge
boren 1686), die in zijn jeugd bij het Staatsche leger tegen zijn
vaderland gediend had, en daarna school voor jonge Nederlandsche edelen gehouden had, om eindelijk als publicist de
kost te verdienen. In zijn Mercure historique et politique had hij
al sedert lang de regeeringsmisbruiken gegispt. Wat zijn pre
cieze rol bij de woelingen van 1748 was, ontsnapt ons: hij hield
zich steeds op de achtergrond. Zijn kring telde nog een paar
Franschen of zoons van Franschen: Elie Chatin, een pruiken
maker, van wie de spotters beweerden, dat hij slecht Nederlandsch sprak, Boudeaud, een tabaksverkooper, Malepougne,
een wijnhandelaar, Pardique, een koopmanszoon die al veel
geld van zijn vader doorgebracht had. De mannen die naar
buiten het meest zouden optreden, waren een makelaar, Mar
tini, een chirurgijn, Andries Boekelman, en vooral diens zwa
ger, de Haarlemmer Hendrik van Gimnig, een patroonteeke-
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naar. Burgemeesteren hadden Boekelman op het stadhuis ont
boden en vermaand, maar de 9de Augustus gingen de aanleggers niettemin tot openbare actie over.
Op het eind van de Kloveniersburgwal, vlak bij de BinnenAmstel, op de plaats van het tegenwoordige Doelenhotel,
stond de oude Kloveniersdoelen, eens de vergaderplaats van de
schutterij, maar na de afschaffing daarvan en de vorming der
burgerwacht als herberg en verkooplokaal gebruikt. Daarheen
begaven zich de voorstanders van het concept, redeneerende
dat de burgerij als voortzetting van de oude schuttersorganisatie op dat gebouw een oud recht kon doen gelden — een
redeneering die zeker wel geen steek hield, maar die uitnemend
paste bij de zin der tijdgenooten voor historisch recht. De
tegenstribbelende waard stond hun eindelijk het zoogenaamde
Rondeel af, een kamer boven, over het water uitziende, maar
toen de burgers, allang bewust wat er broeide, in grooten ge
tale kwamen toestroomen, bleek dat vertrek te klein en men
nam nu ook de Groote Zaal in bezit. Daar vergaderde juist een
letterkundig genootschap „De Ridders van 't Heelal" 1. Som
migen zeiden, dat de indringers op de protesten van het ge
zelschap geen acht sloegen, roepende:
Gij zult terstond gaan, voort! voort! wij moeten hier
vergaderen, 't is onze, der burgeren zaal2.
Volgens anderen (en in het ordelievend Amsterdam werd
dat een zaak van wezenlijk gewicht geacht) werd een vriende
lijk verzoek gedaan en na beraad goedschiks ingewilligd. Hoe
dat zij, de Groote Zaal liep stampvol en het was hier dat Van
Gimnig als redenaar van de groep optrad. Dat wil zeggen, dat
hij met een machtig stemgeluid een ongelooflijk gezwollen
„aanspraak" voorlas, die niets dan algemeenheden bevatte
over de verloren welvaart van de Republiek en de zegenrijke
Geyl, Revolutiedagen
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voortreffelijkheid van de Prins van Oranje (en die aanstonds
in druk verscheen). Zoo'n effect hadden zijn „beweeglijke voor
stellen" op de toehoorders
dat sommigen de tranen ten oogen uitbersteden en
anderen als opgetogen stonden wegens zijn aandoenlijke
wijze van spreken 1.
De rede eindigde met een aanbeveling van het concept,
waarop handteekeningen verzocht werden. De menigte wissel
de in de loop van den avond herhaaldelijk en zoo dreunde Van
Gimnig de aanspraak „eenige reizen" op, telkens voor een
nieuw gehoor. Zeshonderd handteekeningen werden die dag
verzameld 2. De aanwezigheid (misschien louter als nieuws
gierigen) van eenige burgerofficieren met hun oranje sjerpen
om moedigde velen aan; 't was toch een stout bestaan om zulk
een voorstel met zijn naam te steunen. Maar wat de onder
nemers van het concept het meest in de weg zat, was dat er
zich mededingers om de volksgunst opdeden: dwars tegen hun
voorstel in werd een ander gedaan met de bepaalde bedoeling
om de beweging in de banen van gematigdheid te leiden.
Weken tevoren al had Wolters, toevallig te Amsterdam ver
toevende, de elf artikelen in handen gekregen en aanstonds
aan de man die te Rotterdam al zoo goede diensten verricht
had, aan Van der Meer, geschreven 3 om hem op te wekken
naar Amsterdam te komen, opdat hij daar die „wonderlijke en
onrechtvaardige" plannen zou stuiten en de beweging bepalen
tot het eenige wat hem, Wolters, noodig en uitvoerbaar leek:
„het werkje van ambten en posterijen". In overleg met nie
mand minder dan de Prinses zelf had Van der Meer toen drie
artikelen opgesteld: 1°. posterijen aan het land; 2°. herstel
van grieven in zake ambten, volgens resolutiën van de Staten ;
3°. herstel van privilegiën ten aanzien van gilden en anderszins;
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tot kapiteins en luitenants van de burgerwacht slechts nietregenten verkiesbaar — (de kolonels zouden nog tot de regee
ring mogen behooren x). Het was dit uitermate bescheiden
programma, waarop Van der Meer, beroepsvolksmenner en
handlanger van het hof, te Amsterdam een partij trachtte te
vormen. Dat leek hem het eenig middel om de toeleg van de
anderen te verijdelen, die met hun gecommitteei cfèH niets
anders beoogden dan om „de gansche regeeringe he>: Onderste
boven te keeren, zonder daarin Staten of Stadhouder behoeven
te erkennen of benoodigd te hebben" 2; het behoud van de
zittende regeering, daartoe diende bovenal het werken der
Prinses.
Toen de partij van het concept de Doelen in bezit nam, was
ook Van der Meer klaar, en de eerste avond de beste al liet hij
de drie artikelen ter teekening aanbieden door zijn mee naar
binnen gedrongen vrienden — of werktuigen. De voornaamste
daarvan was een kantoorklerk, De Huyzer; naar het schijnt,
werkte Chatin, die eerst de voorvergaderingen van de anderen
bijgewoond had, aanstonds mee; buiten de Doelen intusschen,
kon Van der Meer mannen van grooter maatschappelijke beteekenis raadplegen, in het bizonder de heer Scholten, een aan
zienlijk koopman, wiens zoon kapitein van een burgervendel
was, en die in rechtstreeksche verbinding met het hof stond;
een vaandrig van Scholten junior's vendel, De Ram, steunde
De Huyzer met zijn aanwezigheid; verder was er ook G. Wage
naar, broer van de geschiedschrijver3. De drie artikelen werden
die eerste keer op het Rondeel voorgelezen, en tusschen Groote
Zaal en Rondeel ontstond bittere concurrentie, maar in die
verwarring behield het concept toch nog gemakkelijk de over
hand en dat wel voornamelijk omdat de eisch in het derde der
drie artikelen omtrent de krijgsraad niet voldeed. Om het
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terrein niet voetstoots aan de andere partij in te ruimen moest
Van der Meer de instructies van de Prinses wel overschrijden
en het artikel zoo wijzigen, dat er wel degelijk ook om kolonels
van buiten de regeering in gevraagd werd.
Maar bovendien won hij diezelfde avond na het eerste tref
fen op de Doelen een bondgenoot die op de bijeenkomst van
de volgende dag met veel meer gezag dan De Huyzer optreden
kon, namelijk Raap, die door zijn pamfletten en zijn schermut
seling met burgemeesters in November te Amsterdam een
zekere bekendheid bezat. Van der Meer en De Huyzer spraken
hem aan, waar hij op de stoep van zijn huis op de Vijgendam
stond. De eerlijke, warhoofdige Raap, met zijn grieven en zijn
eerbied voor recht en orde, met zijn ontzag voor burgemeesteren maar nog veel grooter vereering voor de Prins van Oranje,
was juist de man die de handige, onscrupuleuze Van der Meer
gebruiken kon. Zij stelden beiden een aanspraak op, maar
werden het er over eens dat Van der Meer's werk het beste
was 1; de Rotterdammer kon op de Doelen niet optreden en
zijn rede werd er dus door Raap voorgelezen. Zij maakte veel
indruk, 't Was een veel zakelijker stuk dan dat van Van Gimnig; het waarschuwde tegen het verkiezen van gecommitteer
den met het voorbeeld van Friesland (waar toen de troepen
al hadden ingegrepen) en het betoogde voorts, dat voor de
drie artikelen de steun van Zijne Hoogheid te verkrijgen zou
zijn.
Dat werd de groote kracht van de partij der drie artikelen.
Martini, Boekelman, Van Gimnig en de hunnen verzekerden
ook wel2, dat hun voorstel de goedkeuring van de Prins had,
maar Van der Meer bracht Raap Zondag de 11 de naar het
Huis ten Bosch, waar de Prins zelf hem verzekerde, dat hij
van dat voorstel niets afwist en dat het verkiezen van gecom-
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mitteerden uit de burgerij zeer tegen zijn genoegen was. Tri
omfantelijk verkondigde Raap dat de volgende dag op den
Doelen en van nu aan wonnen de drie artikelen de slag;dat
zij op het punt van de krijgsraad de gedachte van het hof niet
meer weergaven, bleef verborgen. Na een paar dagen tegenstribbelens wierp de eerste partij zich met stil voorbehoud
van haar bedoelingen, voorloopig ook erop. Nog hooger steeg
intusschen Raap's aanzien, toen hij met vier medestanders
als vertegenwoordigers der Doelen-menigte de 14de nogmaals
door Van der Meer aan de Prins voorgesteld werd; deze zeide
hem toen, dat burgemeester Van de Poll die ochtend met veel
lof over de „voorzichtigheid" van de beweging gesproken had1.
Teruggekomen in een postwagen met oranje-bestrikte paar
den en in zijn huis de oranje-vlag uitgestoken hebbende, kon
Raap nu niet alleen de aanmoediging van het hof nog nadruk
kelijker meedeelen, maar ook de vrees voor burgemeesterlijke
afkeuring bestrijden.
Burgemeesteren konden aan gewelddadig onderdrukken van
een beweging juist onder de stand die hun voor orde-bewaring
ten dienst moest staan, niet denken, maar zij hadden na over
leg met de groote krijgsraad (vaandrigs incluis) een scherpe
veroordeeling van het Doelen-bedrijf uitgevaardigd en tegelijk
de burgers uitgenoodigd om, als zij „eenige voorstellingen of
klachten hebben ten opzichte van de regeering dezer stad,
van de voorrechten of privilegiën der burgeren of van de gil
den" 2, die schriftelijk aan hun officieren over te leggen. In
sommige wijken gingen de tamboers aanstonds rond om inge
volge dat besluit de burgers, groepsgewijs op verschillende
uren, in logementen of kerken voor hun kapiteins te dagen.
Maar daarmee namen niet allen genoegen: zij verlangden een
gezamenlijke bijeenkomst, opdat men zich op één eensluidend
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antwoord zou kunnen beraden, en in de meeste wijken ge
schiedde het ook aldus. In wijk 11 gaf kapitein Scholten het
voorbeeld van een uitleg der vergunning, welke burgemeesteren zeker niet bedoeld hadden: hij teekende zelf, en noodigde
zijn mannen uit te teekenen, de drie artikelen als uitdrukking
van hun wenschen; weliswaar werd hier in het verzoek om
„een vrije krijgsraad" van de kolonels weer niet gerept; daar
entegen bepleitte de inleiding, in tegenstelling tot de wenschen
van hét hof, de geschiktheid van het verkiezen van gecom
mitteerden door elk der wijken In een andere wijk (47) wer
den de drie artikelen in hun authentieke versie door de ge
zamenlijke burgers aan hun „hoofd-officieren" (kapitein,
luitenant en vaandrig) voorgelegd, met een kloeke en klare
toespraak door „een minder officier" (een der sergeanten) z.
Zoo ging het ten slotte in de meeste wijken; 52 wijken vereenigden zich „hetzij woordelijk of tenminste zakelijk" op
de drie artikelen 3. De eenstemmigheid der meeste wijkver
gaderingen wilde echter niet zeggen, dat daar geen tegenstan
ders van heel de beweging woonden; maar die kikten niet of
bleven zelfs weg. „Hij had niets tegen zijn regenten", ver
klaarde er zoo een volgens zijn eigen dagboekaanteekening
aan de sergeant die hem de oproep brengen kwam; „dan heb
je er niets te doen", stemde de sergeant toe 4.
Ondertusschen werden de bijeenkomsten op de Doelen voort
gezet. Burgemeesteren hadden natuurlijk gehoopt dat die aan
een eind zouden komen, nu de gelegenheid tot klachten indie
nen in elke wijk afzonderlijk geopend was. Zij riepen zelfs de
hulp van De Huyzer in om ze gestaakt te krijgen, en deze en
Raap deden wat zij konden, maar durfden „om de menigte
niet tegen te krijgen, die snaar niet heel sterk roeren" s. De
Doelen bleef dus een middenpunt. Van Gimnig hield er nog
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telkens weer een brallende aanspraak, afgewisseld met niet
minder brallende gedichten.
De 17de verschenen Raap, De Huyzer en Chatin op het
stadhuis („om alle toeloop te mijden" waren zij achter in ge
gaan om het request van de drie artikelen — of eigenlijk
slechts een kopie, zonder de handteekeningen — als de uit
drukking van de wenschen der Amsterdamsche burgerij aan
burgemeesteren aan te bieden, die beloofden (met hoeveel
innerlijke ergernis waarschijnlijk!) het te zullen overwegen en
de aanbieders van hun antwoord in kennis te stellen.
B. De fatsoenlijke lieden buiten of tegen de beweging. De leiders.
Conservatisme; gereformeerdheid. Lafargue.

Hoe wijd strekte de beweging zich onder de burgers en inge
zetenen uit? Volgens het dagboek van de uiterst vijandige be
schouwer, die ik zoojuist al aanhaalde, Jan de Boer, een eer
zaam kantoorklerk, katholiek, overtuigd aanhanger van bur
gemeesteren, waren „de Doele-gasten" niets dan schorrie
morrie; „fatsoenlijke luiden" hielden zich verre van dat be
lachelijk en ergerlijk gedoe. Hij maakt een tegenstelling tusschen de „te wacht gaande" (of „wakende") burgers en de
„contribuanten" en „uitkoopers". De eersten hielden het vol
gens De Boer met de Doelen-partij en de laatsten waren
„meest voor het redelijke".
Maar het was heden zoo verre in Amsterdam gekomen
(schrijft hij onder n Augustus 2, maar vermoedelijk inder
daad eenige dagen later) dat niemand in het redelijke iets

dorste zeggen, tenware hij wel verzekerd was, dat er nie
mand om of bij was, dewelke andere gevoelens hadde dan
hij; doch die van de Doele-partij waren, schroomden zich
niet om in het openbaar alles te zeggen wat zij wilden.
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De Doelisten beheerschten de straat. De wakende burgers
mochten de minst aanzienlijke zijn, zij waren de talrijkste en
zij droegen de wapenen. En achter hen juichte en stuwde het
gemeen, „kruiers", „schippers", handwerkslieden. Dat de
meeste rijke of zelfs welgestelde burgers dit alles hoofdschud
dend aanzagen en met een heele schaar van hen afhankelijken
de stadsregeering van ganscher harte als hun overheid en de
natuurlijke beschermer van de maatschappelijke orde eerbie
digden, staat vast. Publicaties als de Nederlandsche Jaarboeken
of het in 1749 verschenen N ederlands Wondertoneel (in 1747 en
1748), voortreffelijk geschreven, zakelijk en sober, en blijkbaar
voor een beschaafde lezerskring bestemd, staan er even scep
tisch en vijandig tegenover (voor wie tusschen de regels weet
te lezen) als De Boer, wiens geesteshouding wel vooral voor
de groepen buiten de staatskerk typisch is; of als Jan Wage
naar (wel heel anders gezind dan zijn broer!), die toen zijn
groote Vaderlandsche Historie sedert eenige jaren op het ge
touw had en die over deze gebeurtenissen ook zijn persoonlijke
aanteekeningen nagelaten heeft *.
Dat neemt niet weg dat er toch ook, althans in den beginne,
onder de kooplieden en dergelijken veel meer sympathie voor
de beweging bestond dan De Boer wil toegeven; volgens het
dagboek van een ander Amsterdammer, die de zaken meer
van binnen uit beschrijft, Daniël Lafargue, werd er de eerste
dagen op de Beurs over niets anders gesproken en alles in een
aan de regeering weinig vriendelijke geest. De twee groepen
leiders, Van Gimnig en de zijnen, en Raap en de zijnen, waren
zeker geen menschen van veel maatschappelijk aanzien, dat
is al gebleken uit de bizonderheden die ik hiervóór omtrent
hun bezigheden meedeelde. Natuurlijk stonden zij aan veel
verdachtmaking bloot, vooral toen de tegenstanders van hun
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eerste schrik begonnen te bekomen. Alle schandalen werden
ijverig opgedolven en vermoedelijk niet weinig vergroot.
Atheïsten, bankroetiers, moordenaars, hoerewaarden, — geen
benamingen waren te erg. Ofschoon er telkens toespelingen
op bepaalde incidenten in het leven van de uitgescholden
Doelist gemaakt schijnen te worden, proeft men daarin zinnelooze partijhaat. Op zijn ergst genomen kan men zeggen dat de
leiders van beide partijen kleine middenstanders of weinig
meer waren en meest ietwat onrustige en niet al te succesvolle
individuen; •— wie zou, met de geschiedenis van revolutionaire
bewegingen vóór zich, dat laatste anders verwacht hebben?
Enkele beter gesitueerden deden wel actief mee — eerzuchtigen, die in troebel water wilden visschen, gaven de tegenstan
ders te verstaan; en inderdaad zullen wij zien, dat enkelen,
zooals Scholten, door de Doelen op het stadhuis kwamen,
maar dat was dan toch op voorwaarde dat zij op de Doelen
zelf niet, of niet in het oog loopend, meegedaan hadden. Maar
er waren toch ook zeker welmeenende, rustige, argelooze lieden
bij, onder wie Lafargue zichzelf in zijn voortreffelijk geschre
ven gedenkschrift duidelijk als zoodanig geteekend heeft1.
En zoo Van der Meer al gelijk mocht hebben, en de leiders
van „het concept" in hun hart om Staten of Stadhouder niet
gaven en de stadsregeering, hoe dan ook, omver wilden wer
pen, zij spraken tot hun volgelingen toch als tot brave burgers
met een sterke zin voor orde en recht en eerbied voor de ge
stelde machten. De elf artikelen van Juli hadden te plots en
open van de historie durven afwijken: burgemeesteren hadden
er op geantwoord met een verwijzing naar de oude privileges
hun door de graven geschonken, en voor negen van de elf pun
ten vond een man als Wolters dat eenvoudigweg afdoende 2.
Als het eenigszins kon, stelden dus de tegenstanders der oli-

n
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garchie hun eigen eischen voor als een terugkeer tot oude
rechten 1. De aanspraken op den Doelen, die toch van de op
radicaler actie beluste partij kwamen, houden zich strikt daar
aan. 't Is waar dat de redenaar om binnen de historie te blijven
met voorliefde nog verder dan de graventijd terugging: geen
woord rolde zoo zalvend van zijn lippen als „de Batavieren,
onze brave voor-ouderen"; waren die ons in ijver voor vrijheid
en oude rechten onder de edele Claudius Civilis niet voor
gegaan? Deugd en vrijheid, daarvan is onze landaard altijd
het doorluchtigst voorbeeld geweest...2
Het gehoor dat met geduld bij die naar de lamp riekende
vertoogen toeluisteren kon (al spot De Boer ook dat velen
juichten zonder een woord verstaan te hebben), moet een
zekere cultuur, moet vooral een aanzienlijke mate van naieve
Nederlandsche burgertrots bezeten hebben. En die was ver
groeid met de overtuiging, dat de strijd er een was voor orde
en recht.
O gij behartigers van vrijheid, godsdienst, wetten...
Zoo heet het in een van de gedichten die op de Doelen, om
de stemming gaande te houden, voorgedragen werden 3. En
Zaterdag de 17de werden bij alle predikanten gedrukte briefjes
thuis bezorgd om hen op te wekken in hun gebeden de volgende
dag:
den zegen des Alderhoogsten af te smeeken over de
brave burgerij, vreedzame beschermers en herstelders der
aloude vrijheid, erkenners van hun eed en plicht 4.
Dit voorschrijven aan de predikanten van hoe zij bidden
moesten, kwam aan de regentenpartij als een barre aanmati
ging voor, maar men kan er tegelijk uit zien dat de Doelisten
leiders bij hun menschen in alle oprechtheid goede gereformeer
de godsdienstigheid veronderstelden. Dat wordt door de toon
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van hun openbare uitspraken doorgaans bevestigd. In een
van zijn redevoeringen bijvoorbeeld betoogde Van Gimnig, en
staafde met uitvoerige voorlezingen uit Exodus en Deuteronomium, dat de strijd der burgers door de overeenkomst met de
lotgevallen der Israëlieten gewijd en gerechtvaardigd werd.
Maar er bestonden hier toch juist ook begrenzingen, die het
de moeite waard is goed op te merken. Het schijnt wel zeker
dat de Katholieken, en vermoedelijk ook de Lutherschen, de
Remonstranten en de Mennisten, weinig actief deel namen.
Die allen waren nog te zeer doordrongen van het bewustzijn
dat de staat hun staat niet was, dat zij op zijn best rust en vei
ligheid genieten konden in normale tijden. En ofschoon de
Prins van Oranje op zijn doortocht in Mei 1747 de voorgangers
ook van hun gemeenten vriendelijk ontvangen en hun zijn be
scherming toegezegd had, de Katholieken althans hadden bij
de opstootjes van September gewaar kunnen worden dat het
oude verbond tusschen oranjegezindheid en anti-papisme nog
bestond, zij moesten wel als vanouds in burgemeesteren de
betrouwbaarste beschermers zien, en De Boer zegt ook uit
drukkelijk dat geen gemeente zoo bewonderenswaardig trouw
aan haar overheid en zoo stil en ordelijk bleef als die van zijn
geloof sgenooten.
Op allerlei plaatsen, in Groningen, in Rotterdam en in Lei
den deden de bewegingen zich ook als positief gereformeerd
kennen: de hervormingsprogramma's daar begonnen met om
Sabbathsheiliging te vragen of om meer Voetiaansche predi
kanten of om uitsluiting van Katholieken uit de stadsambten.
In Friesland, waar de beweging van 1672 door de gereformeer
de predikanten actief geleid was, traden nu integendeel Re
monstranten en Mennisten op de voorgrond *. En zoo stellige
gereformeerde trekken als elders wel vertoonde het Doelisten-
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bedrijf te Amsterdam ook niet. De tegenstanders verweten aan
de leiders dan ook geregeld, dat zij de godsdienst maar met de
lippen beleden 1, en wat de predikanten betreft (die trouwens
aan de wensch om een bizonder gebed geen gehoor schijnen
gegeven te hebben), die hielden zich angstvallig buiten de be
weging. Toen de Prins in de stad was (als ik even vooruitloopen
mag), werd wel in de kerkeraad voorgesteld hem een request
aan te bieden, waarbij gevraagd zou worden, behalve om hand
having van de plakkaten tegen vloeken, ontheiliging van de
Zondag en speel- en hoerhuizen, om „een vrije verkiezing der
leeraars of predikanten", te verrichten door de groote kerke
raad, en ongeacht „de approbatie of improbatie" van burgemeesteren 2. Maar de kerkeraad besloot de Prins daar niet
mee lastig te vallen: de eerste artikelen kon men van de eigen
stadsregeering verzoeken, en
aangaande het laatste, dat zouden zij nooit begeeren
van de overheid, maar dezelve in deze macht laten, en zij
hadden het vertrouwen, dat de overheid in het vervolg
geen brave mannen zou weren of improbeeren 3.
Een besluit waarover een Smout of een Trigland honderd
twintig jaar tevoren groote oogen opgezet zouden hebben! Hoe
veel eerbied de predikanten sedert de restauratie van Mei 1747
ook weer voor het doorluchtig huis van Oranje aan den dag
legden, de oligarchie behoefde geen predikanteninvloed op de
volksbeweging meer te vreezen.
Veel burgers maakten zich in den aanvang gewetensbezwa
ren om tegen de zin van de stadsregeering de drie artikelen
te teekenen: hadden zij als burgerwacht niet gezworen de magis
traat „gehouw en getrouw" te zijn? Men had hun uit Commelin's Beschrijving van Amsterdam bewezen, hoe in 1618 (maar
dat moest zijn 1628) die eed was uitgelegd als niet zoozeer op
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de personen der regeering als op de handhaving van de stads
privilegiën en -gerechtigheden slaande x; dat had veel teedere
gemoederen gerustgesteld.
Zelfs toen trouwens gevoelden velen ook nog een oprechte
vrees voor hun overheid. Dat verklaart het wonderlijk feit dat
Raap de origineele requesten met handteekeningen, die de
meeste wijken hem overhandigden, naar Zijne Hoogheid zond
en gelijk verhaald, op het stadhuis enkel een kopie inleverde:
men was beducht voor latere wraak 1). In de grond bleven de
Doelisten zich van hun maatschappelijke geringheid bewust.
Zonder de ruggesteun van Oranje zouden zij nooit zoo ver
gegaan zijn.
Een goed denkbeeld van de geesteshouding van de gemid
delde meelooper der beweging geeft, zooals gezegd, het ge
denkschrift van Lafargue. De eerste vergadering op den Doelen
woont deze bij uit nieuwsgierigheid, raakt dan over de oneenigheid tusschen de twee partijen zoo ontsteld, dat hij zelfs van
de Beurs wegblijft om geen positie te hoeven kiezen; toch spoe
dig meegesleept moet hij tegen wil en dank in zijn wijk een
leidend rolletje vervullen. Wat die man het meest tegen burge
meesters inneemt 2, is hun verwijt aan de eerste aanleggers als
zouden zij de Doelen wederrechtelijk en met geweld in bezit
genomen hebben: daarmee, zoo voelden al die vreedzame bur
gers het, was de eer der leiders gemoeid, maar door een verkla
ring van het gezelschap, dat hun de zaal goedschiks had afge
staan, werd de aantijging zegevierend weerlegd; — niet dat
De Boer niet te verstaan geeft dat die verklaring afgedwongen
*) Mogelijk zocht men op die manier ook te bedekken dat de drie
artikelen niet in alle wijken in gelijkluidende vorm onderteekend
waren; wij weten althans dat het request van Scholten's wijk aan
merkelijk afweek; vgl. hiervóór, blz. 54.
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was 1; 't werd in ieder geval als een belangrijk stuk beschouwd:
de Nederlandsche Jaarboeken, hoe magistraatsgezind ook, druk
ken het in extenso af 2 (evenals trouwens Van Gimnig's „aan
spraken" : er bestond een wezenlijke eerbied voor het feit, voor
het document in die samenleving). Lafargue bestudeert zijn
Commelin om zich „verder te oefenen omtrent de privilegiën
en oude voorrechten der burgerij", maar voegt er klaaglijk
aan toe, dat het hem weinig te stade is gekomen, aangezien
„de zaken al te onbezonnen, te driftig en ongeregeld behandeld
werden" 3.
C. Onvoldoend antwoord van burgemeesteren; opwinding; onklare
houding van Willem IV. De -partij van Van Gimnig herwint
veld. Burgemeesteren geven toe.
De stemming werd heviger, en de door Van der Meer en
Raap opzijgeschoven partij kreeg een kans om de leiding te
hernemen, toen burgemeesteren onwillig bleken om zich aan
stonds aan de drie artikelen te onderwerpen. De 20ste 's och
tends ontboden zij Raap en zijn vrienden om het de vorige dag
in de raad vastgestelde antwoord in ontvangst te nemen. Raap
was toevallig uitstedig en in zijn plaats verscheen met De
Huyzer en Chatin zijn zwager, de beeldhouwer Romans 4. Het
antwoord was tamelijk hooghartig 5. Burgemeesteren en raad
wilden voor deze keer wel heenstappen over de onregelmatig
heden bij de aanbieding geschied en meedeelen, wat 1 betreft,
dat zij reeds eenige tijd met Zijne Hoogheid in minnelijke
onderhandeling waren en dat de zaak der posterijen in de
naastkomende vergadering van Holland wel met genoegen van
Z.H. tot een gewenscht einde gebracht zou worden; wat 2 be
treft, werkte de stadsregeering gaarne aan het opheffen der
misbruiken bij de begeving der ambten mee en werden de
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(waarlijk ook niet heel ver gaande) resolutiën van de Staten
reeds uitgevoerd; wat 3 betreft, nam zij de conservatie der
privilegiën ijverig ter harte, maar (het tweede lid van artikel 3)
dat kolonels en kapiteins van de burgerwacht niet tot de regee
ring zouden mogen behooren, dat was „een nieuwigheid" en
daarvan kon dus geen sprake zijn.
Het beroep op de oude gebruiken mocht bij de burgerij zelfs
op de Doelen nog zoo'n indruk maken, burgemeesteren onder
schatten de beweging toch wel deerlijk. Vermoedelijk rekenden
zij erop, dat het hof de strooman Raap voldoende in bedwang
had om hem voor hen ongevaarlijk te maken; — zij werden
aangenaam getroffen door het „ordentelijk" gedrag van de
Rapianen, die bij de voorlezing door de secretaris Van Loon
„bogen zoo dikmaal de naam van Haar Edel Groot Mogenden,
van Zijne Hoogheid, van Burgemeesteren en den Achtbaren
Raad wierd genoemd" 1. Maar Raap en Van der Meer zelf
voelden aanstonds, dat als zij zich bij een dergelijke behande
ling neerlegden, al hun invloed op de menigte vervliegen zou
en zij dus voor hof en burgemeesteren beiden nuttelooze werk
tuigen zouden worden.
Er heerschte op de Doelen al een meer gespannen stemming.
Pamfletten waarin het request der drie artikelen aan uiterst
onwelwillende kritiek onderworpen was, voorboden van de af
wijzing door de regeering, waren al met groote felheid beant
woord en Van Gimnig had de 19de een vaag dreigende aan
spraak uitgegalmd 2 („Wapent u met voorzichtigheid tegen de
listigheid aller vijanden"....). In de driftige discussies die nu
daar en elders over het antwoord plaats hadden, wonden de
leiders van de oorspronkelijke „concept"-partij er geen doekjes
meer om: de stadsregeering moest weg! — dat was immers ook
in 1672 gebeurd —; een eerzuchtig advokaat, Mr. Johan Fei-
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tama, vertaler van een werk over zeerecht en van een paar
Fransche tragedies, alles met de gewone onderdanigheid en
pluimstrijkerij aan „glorie-rijke loten" van aanzienlijke ge
slachten of met „diep ontzag" en „teedere toegenegendheid"
aan de heele raad opgedragen 1), voegde zich al bij hen, in de
hoop, zei men 2, het pensionarisschap te bemachtigen. „Die
ven" noemde Van Gimnig alle regenten die de posterijen aan
zich gehouden hadden 3.
Maar de vrije krijgsraad, dat was het sterkst gedreven punt.
Een pamflet zette uiteen hoe noodig het was voor de vrijheid
der burgers en voor het herstel van hun oude rechten, dat zij
in hun kapiteins moedige en onafhankelijke voorspraken zou
den hebben in plaats van burgemeesterszoons of schepen
broers, die nooit de regeering „durven tegenspreken, al is de
zaak nog zoo billijk", wanneer het maar om „een partij canail
le, vreemdelingen en kwaadgeïntentioneerden" gaat — „want
zoo wordt een burger, als hij om zijn recht vraagt, van die Ed.
heeren genaamd" —: „eendracht en standvastigheid!" dus,
niet zich „laten vervoeren door een looze bullebak van een
onvoldoend antwoord!" *. In een ander pamflet5 keerde men
zich zelfs met ongehoorde stoutmoedigheid (de geschiedschrij
ver Wagenaar merkt het met ontzetting op 6) tegen het histo
risch argument: laat het een nieuwigheid zijn, — is er soms in
de omstandigheden niets veranderd? behoeven de burgers
tegen de plichtvergeten baatzucht der hedendaagsche regenten
geen nieuwe bescherming?
Al is dit nu nieuw en nooit tevoren (door onachtzaam
heid der burgerij) bedacht, is het evenwel niet goed en
nuttig voor 't algemeen dezer stad? Hebben de regenten
tot heden door eene aangenomene macht, en door hun
gezag in den krijgsraad, onder oogluikinge en vreeze der
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overheerschte burgerij hun doelwit bereikt, mag dit na
de wet der natuur en der volkeren nu nog al verder door
gaan? En moet de burgerij zich maar blind in dit vrije
land onderwerpen aan een regeeringe, die bepaald moet
zijn en van de vrije burgerij in hun macht en gezag alleen
afhankelijk is?
Niet of de oude privilegiën het voorschreven, vroeg deze
schrijver meer, maar of „de wet der natuur" het vorderde, of
het „redelijk" en „billijk", „goed en nuttig voor het algemeen"
was —: de revolutie vond vlugge leerlingen te Amsterdam!
Ondertusschen waren Van der Meer en Raap met zijn voor
naamste medestanders de 21ste naar het Huis ten Bosch geijld
om raad. Met de boodschap dat Z.H. de burgerij van Amster
dam genoegen zou bezorgen, moesten zij terug. Raap vertelde
aan de menigte, die uit begeerte om de meening van de Prins
te vernemen talrijker toegestroomd was dan ooit, dat Zijne
Hoogheid gezegd had, dat inderdaad de posterijen overgedragen
waren, en voorts:
dat zij konden staat maken op Zijne Hoogheid's gunst
en hulp, ja dat Zijne Hoogheid met tranen in zijn oogen
zooveel teekenen van zijn hartelijke genegenheid hadde
te kennen gegeven, dat ik (zeide den aanspreker *)) niet
in staat ben hetzelve uit te drukken 1.
Daarop mocht dan telkens groot hoezee-geroep volgen, de
leiders der drie artikelen hadden er toch weinig aan. De opwin
ding in de stad was tot zoo'n hoogte gestegen, dat men overal
van „een bloedbad" begon te spreken. Van der Meer schreef
naderhand 2, alsof de leiders der andere partij (men zou beter
kunnen zeggen: de echte leiders, die hij door een stelletje hofmarionetten had pogen te vervangen) — alsof Van Gimnig)
') Raap.
Geyl, Revolutiedagen

5
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Martini, Boekelman, Feitama het daarop toelegden; op het
eigen oogenblik wist hij beter — of was het niet veeleer Bentinck die (nogmaals uit Aken overgekomen) zich hier van zijn
pen bediende om de Prinses de eenig mogelijke politieke weg te
wijzen? *). Onder Bentinck's papieren althans is (en in diens
hand) kopie (of een ontwerp?) bewaard van een brief van Van
der Meer aan Hare Koninklijke Hoogheid, die aan duidelijk
heid niets te wenschen overlaat *:
De Prins is geroepen om de abuizen (misbruiken) te
redresseeren en om de natie te verlossen van de tyrannie
van de magistraat van de respectieve steden. De natie
zal niet tevreden zijn en daar zal geen rust komen, vooral
te Amsterdam, totdat er redres gekomen is in de voor
naamste grieven. Dat redres moet van de Prins direct
komen, of het zal niet voldoen, en daar zal geen rust we
zen, omdat de magistraat het vertrouwen van de burgers
irreparabel verloren hebben, waaruit proflueert dat er
verandering in de regeering wezen moet. En de Prins zal
moeten kiezen van deze twee dingen éen: of een heele
nieuwe regeering aan te stellen; of een nieuwe krijgsraad
aan te stellen ten eenemaal independent van de regeering.
En in beide gevallen moet de Prins aan zich nemen de
electie van de 36 raden en van burgemeesteren (hij be
doelt: voor het vervolg, en op de wijze zooals dat in andere
Hollandsche steden onder stadhouderlijk bewind placht te ge
schieden).
„Van de Prins direct". Inderdaad! Waarom bleef Willem IV
almaar werkeloos, nu het er zoo klaarblijkelijk om ging span
nen) Als hij de Amsterdamsche regenten redden wilde (en dat
wilde hij), waarom liet hij de toestand dan in handen van zoo
twijfelachtige agenten, die zelf voelden dat al hun vermogen
') Vgl. de Aanteekening over de bronnen, blz. 170 vlg.
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van hem kwam en dat hij hen ongesterkt terugzond ? Ofschoon
tegelijk de regentenpartij te Amsterdam begon te mompelen
(volgens De Boer), „omdat de Doelengasten een bizonderen
ingank bij den Prins van Oranje schenen te hebben" 1 .Het
oogenblik eischte doortastend handelen als nooit tevoren;
maar als immer vond het de Prins ongereed. Nu kloek het
initiatief genomen tot een daad die de burgerij voldoening had
kunnen geven, öf wetsverzetting, öf de instelling van een
zekere burger-medezeggenschap in de vorm van een vrije
krijgsraad, en het aanzien van de Stadhouder had voorgoed
gevestigd kunnen zijn en tegelijk de oude staatsinrichting
waaraan zijn conservatief gemoed zoo hing, met een heel ge
ringe concessie bewaard. Door talmen en zich onttrekken ont
ging hij de concessie niet, maar moest ze zich ten slotte laten
afdwingen temidden van schokken en verwarringen die hem
zelf en zijn huis het meeste kwaad deden.
Ondertusschen trachtte Raap aan de eene kant de gemoede
ren op de Doelen door verzekeringen en beloften, waarbij de
naam van de Prins druk dienst deed, neer te zetten, en aan de
andere kant bezwoer hij burgemeesteren te gelooven, dat hij
de menigte niet lang meer zou kunnen beheerschen 2. En inder
daad beangstigde de groeiende opwinding dezen; zij wisten
niet meer op welke burgervendels zij zich konden verlaten;
en „om zwaarder inconvenienten te verhoeden" besloten zij de
26ste om een heele stap verder te gaan dan hun antwoord van
een week tevoren. Raap werd nogmaals op het stadhuis ont
boden en verkreeg nu op de drie artikelen „fiat", mits.... niet
strijdende tegen Staten-resoluties en de bedoelingen van Z.H.,
en wat de ambten betreft, voorzooveel het binnen de bevoegd
heid der stad lag 3.
De toegeving verhoogde de moed van Van Gimnig en de
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zijnen, en tegelijk was hun het enkele woord „mits" middel
genoeg om de menigte op den Doelen dol te maken. Er werd
van wapengeweld gesproken, de poorten en het stadhuis be
zetten 1. Van der Meer zag geen kans de menschen te bedaren
dan door te laten aankondigen, dat de Prins besloten had naar
Amsterdam te komen; zijn neef Oudaen deed het „met een
onverschrokken wezen" 2, en meteen zond hij een viertal van
Raap's makkers nogmaals naar Den Haag om de besluitelooze
in kennis te stellen van het besluit dat voor hem genomen was.
In wijde kring werd gevoeld, dat alleen de Prins ongelukken
voorkomen kon; Lafargue's wijk vergaderde (zeker de eenige
niet) en zond na veel heen-en-weer-gepraat ook gedeputeerden
naar Den Haag met een smeekbede om over te komen 3; hoe
algemeen ook de beweging tegen de stadsregeering geworden
was, men vond geen notaris die een zoo onschuldig request op
schrift durfde stellen; opnieuw een bewijs dat de burgerij in
haar wijk-organisatie over bitter weinig maatschappelijk aan
zien beschikte. Desniettegenstaande hadden burgemeesteren
alle zelfvertrouwen verloren. De 27ste al, onder de indruk van
waarschuwingen van Raap en De Huyzer, dat anders de ge
meente tot „feitelijkheden" zou vervallen4, gaven zij een
nieuw „fiat", ditmaal zonder eenige beperkingen, maar nu
hadden Van Gimnig en de zijnen weer genoeg vat op de menigte
gekregen en waren zich van hun macht bovendien voldoende
bewust om verder te gaan.
Een „Onderrichting" werd op de Doelen voorgelezen en
rondgedeeld, waarin door „een soort van verstrikkende sluit
rede" 6 de nutteloosheid zelfs van het nieuwe fiat en de nood
zakelijkheid van regeeringsverandering werd aangetoond. Door
het enkele toegeven op punt drie — herstel van de privilegiën
der burgerij — erkende de regeering (zoo luidde het betoog),
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dat zij die privilegiën vóór dezen niet nagekomen was; zij stond
dus van meineed overtuigd en verdiende ook verder geen ver
trouwen. Pamfletten borduurden verder op die tekst. Er werd
gewezen op het oude handvest dat familie-verwantschap bin
nen de vroedschap verbood: in weerwil daarvan zijn zij nu
haast allen aan elkander geparenteerd1; conclusie alweer:
meineedigen! Eén pamflet dat met toepasselijke Latijnsche
aanhalingen prijkte 2 (de stelling dat wanneer iemand eenmaal
meineed gepleegd heeft, men hem ook vervolgens geen geloof
kan schenken, werd hier bijvoorbeeld uit Cicero aangevoerd),
schreef De Boer, diep over zulk schandelijk gelaster veront
waardigd, daarom aan „de twee Doelensrechtsgeleerden" toe3:
behalve Feitama had er nu nog een jong advokaat, J. B. Commelin, zich in de beweging gestort.
En ondertusschen werd er op de Doelen driftig getwist.
Want Raap pleitte nu openlijk tegen die radicale gevolgtrek
kingen. Volgens hem mocht men hoogstens van ingeslopen
misbruiken spreken, maar daarom de regeerders nog niet voor
meineedigen en schelmen uitmaken 4. Het ging zoo hevig toe,
dat men voor een gevecht vreesde, maar eindelijk vond de
woede van de radicalen een uitweg in een „declaratoir, protest
en request" 6, waarmee zij zich nu zelf tot burgemeesteren
wendde. Behalve Van Gimnig en Martini waren de onder
teekenaars Siemenhoff, Vredenburg, Teepken en Jacob de
Vries. Het protest gold de „informaliteit" van het fiat van
burgemeesteren, waarover zij nagelaten hadden de raad, „als
het lichaam de regeering uitmakende", te hooren, en een dui
delijke dreiging met onaangename gevolgen van „een onver
hoopte weigering" bleef niet achterwege. De haast van burge
meesteren om hun antwoord niet door een bijeenroepen van
de raad te vertragen was eigenlijk veroorzaakt door de zenuw-
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achtige vertoogen van Raap en De Huyzer, dat het gevaar
geen uitstel gedoogde 1. Maar nu waren burgemeesteren zoo
goed niet, of zij riepen de raad bijeen en een nieuw antwoord
(het vierde dus!) werd gepubliceerd in een vorm waarop dan
eindelijk niets meer viel af te dingen 2. De raad overwoog,
dat „de beweginge onder de gemeente sedert gisteren eer toedan afgenomen is" en dat daarom „hoe ongeerne ander
zins" het nieuwe fiat „ten spoedigste" moest worden uitge
vaardigd3. Maar het geschreeuw tegen de trouwelooze privilege-schenders was nu niet meer te onderdrukken. Iedere
nieuwe toegeving versterkte de beweging die zij moest be
daren.
Langs meer dan éen weg tegelijk ontsnapten de zaken aan
het beheer zoowel van burgemeesteren als van de werktuigen
der Prinses. Algemeen was het gevoel dat het toestaan van de
drie artikelen geen oplossing meer brengen kon, dat integen
deel de crisis pas recht begon. Eén uiting daarvan was een
request aan de Staten van Holland, dat op de Doelen voor
gelegd en druk geteekend werd, om hun te verzoeken de Stad
houder te machtigen tot regeeringsverandering te Amsterdam.
Vruchteloos was het verzet van Raap, die om „een weinig
geduld" smeekte, aangezien Z. H. binnenkort in de stad ko
men zou.
„Neen neen", zeide de heer Van Gimnig (die toen, naar
het schijnt, door de Doelenvergadering formeel tot haar ge
volmachtigde aangesteld was 4), gij houdt het volk maar
op en brengt ze in het lange pak. Wij zullen met dit request
de koninklijke weg bewandelen". En het teekenen ging
zijn gang 4.
Maar bovendien ziet men nu het onstuitbaar weer opduiken
van het oorspronkelijke denkbeeld der „concept"-partij, dat
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Van der Meer volgens zijn eigen zeggen „met loopen, draven,
rennen, schrijven en wrijven, bidden, smeeken en dreigen,
tracteeren en geld in de zak geven" \ en door Raap en
de drie artikelen eronder had weten te krijgen: het denk
beeld om door de wijken gecommitteerden te laten ver
kiezen. Op de Doelen werd daar de 26e weer openlijk van
gewaagd 2.
Minder verklaarbaar is dat het eerste ernstige begin van uit
voering diezelfde dag door de compagnie van Scholten ge
maakt werd 3. Wel had zij er, zooals wij zagen, bij haar aan
bieding van de drie artikelen de wenschelijkheid al van uit
gesproken, maar men zou juist van haar geen volharden ver
wacht hebben in een plan dat het hof afgekeurd had. Doet zich
hier de invloed al gevoelen van de man die éen der twee com
missies ontving en die later Scholten uit het kapiteinschap zou
helpen stooten, Ockers?

D. Bentinck te Amsterdam. Van Gimnig's partij zet gecommit
teerden-verkiezing door. Zwakheid der gecommitteerden-vergadering. Anti-teekening onderdrukt. Raap's acht artikelen; nieuw
request van de partij van Van Gimnig.
Zelfs Willem IV viel het eindelijk onmogelijk zich langer tot
vage aanmoediging en tegelijk vermaning van beide partijen
van Den Haag uit te houden. Er werd aan het door afgezanten
der burgers zoowel als van de stadsregeering belegerde hof
besloten (niet zonder tegenstribbelen van de Prinses 4), dat
Bentinck naar Amsterdam zou gaan om voor de Prins een
verzoek tot overkomen, en beloften van zich aan zijn beslis
singen te onderwerpen, van regeering en burgerij beide te ver
krijgen. Nog altijd achtte de Prins zich „van conscientie-wegen
verplicht met de burgemeesters nader te spreken" 5.
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Bentinck kwam de 29ste; de avond tevoren al had hij op
het huis Zwanenburg geconfereerd met Van der Meer, Raap
en anderen van die partij; maar te Amsterdam wendde hij
zich tot Van Gimnig om de noodige verzekeringen van de
burgerij op den Doelen te ontvangen: het feit dat de beweging
voor het oogenblik aan de agenten van het hof ontsnapt was,
werd daarmee toegegeven; „de rustige burgers" vernamen met
ergernis van „de familiariteit" tusschen 's Prinsen afgezant
en de volksleider, die een geruime tijd op het Oudezijds Heeren
logement bij hem toegelaten was geweest1. Op de Doelen stel
de Van Gimnig vervolgens uit 's Prinsen naam de drie vragen:
of zij Z.H.'s bezoek begeerden? of zij zich aan zijn beslissingen
wilden onderwerpen? of zij zich middelerwijl stil zouden hou
den? en „de gezamenlijke Doele-gemeente", zegt De Boer
schamper 2, „riep daarop ja, amen en hoezee". De hulpelooze
stadsregeering beloofde natuurlijk ook 's Prinsen uitspraken
te zullen aanvaarden. Het Doelen-request aan de Staten van
Holland was nu overbodig geworden en werd vernietigd. De
31ste had de Prins, door de beangste gedeputeerden der Amsterdamsche regeering tot spoed geprest, zullen gaan, maar
op het laatste oogenblik wenschte hij nog de steun van de
Staten van Holland en stelde de reis een dag uit 3: op Bentinck's rapport machtigden dus de Staten hun Stadhouder
om naar Amsterdam te gaan, zich op de hoogte te stel
len van de redenen voor het gemurmureer en het wantrouwen,
te trachten het te bezweren en regenten en volk te verzoenen,
en indien dat onmogelijk blijken mocht, de regeering te ver
anderen ; de afgezette regenten mochten niet beschouwd wor
den als in naam en faam gekrenkt, noch mochten de privile
giën, vrij- en gerechtigheden der stad nadeel lijden 4. Een
uiterst beperkte opdracht, maar uit niets blijkt dat de Prins,
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of zelfs Bentinck, meer verlangd had. De 2de 's ochtends trok
eindelijk de Erfstadhouder met groot gevolg, en in het bizonder
vergezeld van Bentinck, Fagel en De Back, Amsterdam door
de Haarlemmer Poort binnen.
Er hadden gedurende die laatste vertreuzelde dagen in de
stad nog weer ontwikkelingen plaats gegrepen, die het hem
gedurende zijn verblijf niet gemakkelijker maken zouden. Het
had met het verkiezen van gecommitteerden, waartoe Scholten's wijk de 26ste het voorbeeld gegeven had, eerst niet ge
vlot. * Maar Bentinck had bij zijn bezoek de burgers opgewekt
om tegen de komst van de Prins hun bezwaren en wenschen
te formuleeren. Dat werd door de partij van Van Gimnig op
gevat als een uitnoodiging om gecommitteerden te verkiezen.
Naderhand beweerde Raap wel dat hij integendeel ten over
staan van Bentinck van Van Gimnig een belofte verkregen
had om daarvan af te zien. De 30ste Augustus breidde niette
min de verkiezingsbeweging zich onder de zestig wijken snel
uit en veel gematigde lieden deden er met een gerust, ja met
een blij gemoed aan mee, in de overtuiging dat het hof dit
wenschte. Als men ziet dat Van Gimnig zelf zich in zijn wijk
verkiezen liet en dat weldra de Prins, en vooral ook Bentinck,
de gecommitteerden erkende en aanmoedigde, dan valt het
moeilijk in de juistheid van Raap's herinnering te gelooven.
Veeleer ben ik geneigd de zwenking van de Prins — want dat
was het wat hem betreft in ieder geval — aan Bentinck's in
vloed toe te schrijven, die immers tegenover de Prinses een
aan het Amsterdamsche regentendom veel minder welgezinde
politiek vertegenwoordigde1). Vermoedelijk hebben de ver
schillende groepen en richtingen elkaar bij de besprekingen
met Bentinck niet volkomen begrepen. Raap althans ging
*) Vgl. de Aanteekening over de bronnen, blz. 171 vlg.
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gedurende de paar dagen vóór 's Prinsen komst ijverig voort
met tegen het gecommitteerden-plan te werken. Lafargue be
schrijft \ hoe hij de vergadering van diens wijk kwam binnen
dringen om de burgers te bezweren het verkiezingswerk te
staken; daar, en toen hij met dezelfde boodschap op de eerste
bijeenkomst van gecommitteerden kwam, in de herberg „De
Graaf van Holland" in de Kalverstraat, smeet men hem als
een rustverstoorder en handlanger van burgemeesteren buiten.
Het eerste werk van die bijeenkomst in „De Graaf van Hol
land" was het onderzoeken der geloofsbrieven van de zich
aanmeldende gecommitteerden. Zij brachten meest onderteekende machtigingen mee. Zoowel naar inhoud als aantal
handteekeningen liepen deze uiteen; ik ken er drie 2, waarvan
twee met opgave van het aantal der onderteekenaars: in het
éene geval beliep dat 73, in het andere 35; de eerste geeft aan
de twee gecommitteerden een vrij onbepaalde macht
om ons benevens de andere gequalificeerden der wijken
zoo lang te gebieden en t'ordonneeren wat in deze om
standigheden te doen staat, totdat er door Z.D.H. nader
order zal gesteld worden;
de tweede machtigde haar houders enkel om met de andere
gecommitteerden aan Z.D.H. door nadere gedeputeerden de
grieven der burgers voor te leggen en „de decisie aan Z.D.H.
over te laten"; — „met behoud van de stadsprivilegiën" was
in dat zeer conservatieve stuk niet vergeten.
Toch is de derde machtiging, die in een pamflet meegedeeld
wordt zonder opgave van het aantal handteekeningen, nog
beperkter: ,,dewelke(n) wij ondergeteekende(n) bij deze qualificeeren ten einde dezelve(n) van wegens ons.... voorstaan
en bevorderen de redressen in de drie bekende artikelen.
Feitelijk strekte dus de bevoegdheid van de gecommitteerden
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van die wijk (en hun geval was niet uniek) niet verder dan het
reeds ingediende request, maar wij zullen zien dat desalniette
min de leiders aanstonds met veel meer omvattende voor
stellen kwamen.
Niet alleen in hun opdrachten, ook in stand en houding be
stond tusschen de gecommitteerden vrijwat verschil. „Een
partij kruiers en diergelijke soort" zegt De Boer verachtelijk x;
en een andermaal, dat er onder hen waren: „kruiers, schoen
lappers, koornverschieters enz." Mogelijk waren er zoo enkelen
maar alleen de partijhaat kon ontkennen dat het meerendeel
een fatsoenlijk slag van burgerlieden was, met een aantal welgestelden. Lafargue, die zeker niet tot de „kruiers" behoorde,
wars van alle „muitmakerij", was „ontsteld" zich met Malepougne en andere „zoogenaamde hoofden van de Doelen" sa
men te vinden 2; maar Malepougne was evenmin een „kruier",
hij was wijnkooper; en net toen Lafargue berouw van zijn
commissie kreeg, zag hij tot zijn opluchting zijn goede vrienden
Mazurel en Docher staan. Gellink, die later een van de hevigste
drijvers werd, was een welvarend makelaar. Met Feitama was
Commelin de eenige rechtsgeleerde: dat wijst zeker meteen op
onthouding van een aan de hoogere middenstand nauw ver
bonden professie. Commelin stamde af van een in 1673 door
Willem III in de vroedschap gebracht man; de familie was
er door de oude regenten gauw weer buitengelaten, maar had
in de oligarchie toch nog relaties. Eén gecommitteerde, Lijn
slager, werd weldra door de Prins in de vroedschap gebracht,
maar hij liet in de beweging weinig of niets van zich hooren.
Wezenlijk representatief was de vergadering zeker niet, en
dat waren ook de kiesvergaderingen wel niet geweest. Zoo
goed als toen het om het onderteekenen van requesten ging,
hadden de velen van wier denkwijze De Boer een staaltje
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geeft, gevoeld dat zij „er niets te doen hadden"; en bovendien
onthielden zich dan Raap's aanhangers nog. Onder de pam
fletten die dagelijks van de pers kwamen, was er juist dezer
dagen éen *, waarin het heele Doelenbedrijf doorgehaald werd:
Wat rechtgeaard burger kan zonder aandoening lezen
de aanspraken die in de laatste dagen door den spreker
van die God- en plichtvergetene menigte is gedaan? Ja,
elk die nog eenige christelijkheid bezit, moet dezelve met
de uiterste af grijzingen en verontwaardiging beschouwen;
enz. enz.
De schrijver stelde zijn hoop op de komst van Zijne Hoog
heid, maar maakte zich tevens ongerust dat deze
niet na waarheid zal worden onderricht van de intentiën
van de goede burgerij e, die zich tot nog toe van deze me
nigte hebben afgezonderd gehouden. Vooral als men na
gaat op wat wijze dat men werkt tot het benoemen van
twee personen uit ieder compagnie, namentlijk dat men
menageert {nalaat) om zoodanige burgers bij de deliberatiën ten dien einde aangeleid te verzoeken, die men weet
dat nimmer tot hun boos voorstel over te halen zouden
zijn, en dus alleen met een klein getal, hun intentiën toe
gedaan, daarover handelt, en alzoo de commissiën bekuipt op zoodanige(n) die bekend zijn voor hoofden van
de kwade geïntentioneerde gemeente. Immers wij weten
dat in vele wijken zoodanig is gehandeld, ja dat er zelve
wijken zijn van ruim tweehonderd mannen sterk, en daar
men niet meer als een gering getal die men wist totnogtoe
met hun eens te zijn heeft geconvoceerd, en van welke nog
wel de helft, afschrik krijgende over hun eerst verduisterde
voornemens, uitgevallen wezende, bij de overige weinige(n)
is geresolveerd. Nu zullen deze gecommitteerdens echter
uit de naam van hunne gantsche compagnieën, en dus
mede voor de goede en welmenende burgers, bij Z.H. souteneeren en tot effect trachten te brengen de articulen in
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den raad der kwaadmeenende(n) besloten en den 31 Au
gustus in druk uitgegeven.
Heel dat — zeker wel sterk gekleurd — betoog dient als in
leiding tot een aanbeveling om een protest tegen het drijven
der Doelisten te onderteekenen, dat evenals de nieuwe requesten der „kwalijkgezinden", waarover wij straks nader zullen
hooren, aan de Prins overhandigd worden moest. Burgemeesteren deden waarlijk te elfder ure nog een poging om hun krach
ten te verzamelen; in verscheiden herbergen lag dat stuk ter
teekening. „Niets dan ambtenaren en met geld gecorrum
peerd en misleid volkje", meent Lafargue x; De Boer2 daaren
tegen hoorde verzekeren dat er de 31ste „al4000van de allernotabelste burgers en kooplieden"geteekend hadden,—ongetwijfeld
een schromelijke overdrijving. Intusschen kwam het burgemees
terlijke request geheel in de geest van het aangehaalde pamflet
op tegen het misbruik door de Doelisten van de term „alle de
burgers" en beweerde boudweg (eveneens volgens De Boer):
dat het allergrootste gedeelte van de burgeren luiden
waren dewelke met het gansche Doele-werk geen doen
wilden hebben en ook geen toestemming (met die van den
Doelen) gaven om de regeering en overheid af te zetten enz.
In ieder geval werd die „antiteekening" door de gecommit
teerden-vergadering ernstig genoeg opgenomen en op de eerste
bijeenkomst in „De Graaf van Holland" heerschte een uiterst
zenuwachtige stemming. Met „razen en schreeuwen", vertelt
Lafargue 3, wilden enkelen doordrijven dat men zich van de
persoon van Raap verzekeren zou, maar Van Gimnig had een
ander plan, namelijk om de hulp in te roepen van het gilde der
Bijltjes; — zoo noemde men de scheepstimmerlieden die in
hun afzonderlijke tezamenwonen op „de eilanden" een krach
tige organisatie ontwikkeld hadden, de eenige van dien aard
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onder de arbeidersbevolking, en die bereid bleken de actie der
burgers te steunen en hun leiding aan te nemen. De 31ste
Augustus maakten een tweeduizend Bijltjes, tegen dewenschvan
de „werkbaas" van hun werf geloopen1, ongewapend, zoo had
den het de burgergedeputeerden met hun hoofdlieden afgespro
ken, een wandeling door de stad, met een stuk of wat burgers (als
Bijltjes verkleed) voorop, en uitten dreigementen bij de huizen
van „teekenaars". Meer was niet noodig om schrik aan te jagen.
Dat Raap in verdenking was geraakt, is geen wonder, maar
in werkelijkheid had hij met de poging om vóór de zittende
regeering te laten teekenen niets te maken. Integendeel liet
hij zich door zijn mededinging met de eigenlijke Doelisten veel
verder drijven dan zijn oorspronkelijk opzet.
Van Gimnig en zijn vrienden hadden weer een nieuw request
opgesteld, dat volgens hun nooit opgegeven „concept"-plan
door de gecommitteerden zou moeten worden overgenomen
en dan aan de Prins aangeboden. Het was een breedsprakig
stuk 2, waarin gevraagd werd, eerst en vóór al, om een nieuwe
regeering, aangezien de oude door haar gedragingen het ver
trouwen der burgerij onherstelbaar verloren had; vervolgens
om een vrije krijgsraad, waarbij heel nauwkeurig aangegeven
werd, dat kolonels en kapiteins die in de regeering zaten of
eraan geparenteerd waren, vervangen moesten worden door
onafhankelijke mannen uit „de notabelste en voornaamste
burgeren" te kiezen, voor deze maal door de Stadhouder zelf,
in 't vervolg door de burgers, alsook dat de kolonels (en men
verlangde er vijf in plaats van twee) de krijgsraad uit eigen
beweging of op verzoek van de kapiteins zouden mogen bijeen
roepen ter behandeling van burgergrieven, privilege-schending,
gilde-zaken en dergelijke, tot welk einde de kolonels inzage
zouden mogen nemen van keurboeken, privilegiën en hand-
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vesten; eindelijk om verkiezing van vroedschappen door de
burgerkapiteins bijgestaan door een gecommitteerde uit „de
aanzienlijksten" van elke wijk. Al het voornaamste van de elf
artikelen dook hier weer op. Volgens de aanteekening van Jan
Wagenaar 1 zou Feitama de voornaamste hand in de opstel
ling gehad hebben, en het is opvallend dat bij de opsomming
der af te zetten regenten de twee pensionarissen niet vergeten
zijn. In ieder geval is het een goed doordacht en samenhangend
plan van democratische hervorming. In „De Graaf van Hol
land" werd het stuk voorgelezen aan de gecommitteerden.
Lafargue verhaalt 2, dat hij bezwaar maakte tegen eenige
„harde expressiën" aan het adres van de zittende regeering en
dat die, al herinnerde ook iemand eraan „dat men ons van
lange tijden niet als onderzaten maar als verachte slaven heeft
gehandeld", inderdaad verzacht werden; maar wat de inhoud
betreft, daarmee kon hij uit naam van de burgers van zijn wijk
gereedelijk meegaan. Met niet alle gecommitteerden (al blijkt
dat niet uit Lafargue's verhaal) ging dat zoo vlot: daarover
straks nader.
Ondertusschen deed Raap nu nog een laatste poging om het
werken van de „concept"-partij te dwarsboomen. Hij kwam
aanzetten met een ander request om de Prins aan te bieden,
en natuurlijk ging hij er niet mee naar „De Graaf van Hol
land" — want het was er hem juist om te doen de gecommit
teerden uit te schakelen —, maar bracht het op de Doelen,
waarvan gecommitteerden van het slag van Lafargue zich
verre hielden, uit afkeer van dat woest en ongeregeld gedoe,
maar waar nog dagelijks de politieke ijveraars samenstroom
den. Daar, vlak vóór dat de ommegang der Bijltjes er vandaan
trok, liet Raap het request, dat door hem, De Huyzer en Chatin opgesteld heette te zijn, door De Huyzer voorlezen 3. Het
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bestond uit acht artikelen en het liet de drie artikelen, waar
binnen Van der Meer en de Prinses de beweging hadden ge
dacht te kunnen opsluiten, haast even ver achter zich als het
request van zijn mededingers. Het begint met een roekeloos
demagogisch verzoek — dat, al is het maar in het voorbijgaan,
in het andere ook gedaan wordt en dat in mindering komen
moet van de lof die ik daaraan toekende —, namelijk om niets
meer of minder dan afschaffing der stadsimposten. Verder
vroeg het zoo goed als dat van de andere partij om vervanging
der stadsregeering en om een krijgsraad die, kolonels inbe
grepen, vrij van de stadsregeering zijn moest; de twee punten
dus, die de Prins en Prinses uit alle macht hadden zoeken te
verhinderen, maar die hun eigen handlanger nu prijs gaf: want
Van der Meer beweerde naderhand dat hij ook alweer de eigen
lijke opsteller van de acht artikelen was. Alleen door zich te
laten meesleepen konden hij en Raap zich nog verbeelden dat
zij eenige vat op de beweging hielden.
't Is waar dat er nog een groot verschil is tusschen de twee
requesten. Misschien het merkwaardigste in dat van de partij
van Van Gimnig is de eisch, dat de vroedschap door vertegen
woordigers van de burgerij aangevuld zal worden. Er zweefde
die menschen voor de geest om het nieuwe instituut der wijkgecommitteerden tot iets bestendigs te maken en tevens de
stadsregeering zelf eraan te onderwerpen. Raap zag in de ge
committeerden „een regeering in een regeering"; op deze wijze
zouden zij eer een kiescollege hebben kunnen worden en de
tegenstelling tusschen hen en de vroedschap verzoend; maar
niet minder zou zoodoende „een heele andere regeeringsform
opgerecht" zijn geworden, iets waarvan Raap, vereerder der
oude privileges, verklaarde dat hij er „geen neiging toe had *.
De oplossing die zijn eigen acht artikelen ten opzichte van de
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samenstelling der regeering voorsloegen, was op de keper be
schouwd ook niet heel orthodox, ofschoon toch conservatief
genoeg; volgens Van der Meer's latere voorstelling 1 was het
wat deze Bentinck bij diens vóorbezoek de 29ste had aange
prezen: het raakte alleen de keuze van burgemeesteren.
Inderdaad was dat een punt van het allerhoogste belang. De
burgemeesters werden te Amsterdam niet door de vroedschap
maar door de zoogenaamde Oud-raad, de vergadering van oud
burgemeesters en oud-schepenen, gekozen, en dat zonder
eenige tusschenkomst van de Stadhouder. Aan dat gebruik
dankten burgemeesteren van Amsterdam hun onafhankelijk
heid, ten opzichte van vroedschap en Stadhouder beide, ver
geleken met die van andere Hollandsche steden. Daarom
moesten volgens de orangistische hervormers voortaan de bur
gemeesters door de Stadhouder uit een dubbeltal worden aan
gesteld. Raap's (men mag wel zeggen Van der Meer's) voorstel
zou de onafhankelijkheid der oligarchie door stadhouderlijk
ingrijpen gebroken hebben; het denkbeeld der eigenlijke Doelis
ten was om haar te breken door kiesrecht toe te kennen aan de
middenstand.
Hoe ver hij ook van zijn oorspronkelijke gematigdheid afge
weken was, Raap kon het met de acht artikelen op de Doelen
niet bolwerken. De Huyzer, die ze voorlas, had
het laatste woord kwalijk uitgesproken, of daar kwam
een scheepstimmerman tegen op en zeide, dat dat request
absoluut niet geteekend moeste worden, maar wel dat
van de heer Van Gimnig, want, zeide hij verder: „Raap
houdt ons maar op van den eenen dag tot den anderen;
dan zal Zijne Hoogheid komen over twee dagen, dan weer
over drie dagen; daar is geen staat op te maken" 2.
De meeste Amsterdammers hadden van de inwendige ver
houdingen op de Doelen en de onderlinge verschillen der leiders
Geyl, Revolutiedagen

6
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geen begrip. Toen Zondag de 1ste September de acht artikelen
bij de boekhandelaars vóór lagen, schreef De Boer in zijn
dagboek1:
Nu begonden de fatsoenelijke luiden (in stilte) tegen
malkanderen te zeggen, alsdat men nu handtastelijk konde zien, dat het de Doele-bazen maar alleen op de regee
ring gemunt hadden.
Raap, die bij de gecommitteerden verdacht was geweest
van de teekening ten gunste der regeering op touw gezet te
hebben, stond bij buitenstaanders als haar groote vijand te
boek! Maar inderdaad trachtte hij ook door hevigheid tegen
de regenten de van hem weg vlietende volksgunst te keeren.
De 1ste September was 's Prinsen verjaardag, en ofschoon de
Prins zelf door burgemeesteren had doen verzoeken alle
vreugdever toon achterwege te laten, stak Raap niet alleen
„zijn oranje-vaandel alweder uit", maar, zooals De Boer zegt2,
zonder zich aan het verzoek te „kreunen", illumineerde hij
„zijn gansche huis, en dat met lasterlijke schilderagiën, decoratiëen en deviezen". Ook toen de Prins in de stad was, ging
hij daarmee door. Iedere avond verdrongen duizenden zich op
de Vijgendam om het schouwspel aan te zien, dat De Boer, die
er ook niet van kon weg blijven, met ontzetting vervulde; men
zag er een burgemeester in een stoel gezeten (en die de trekken
van de impopulaire Jan Six vertoonde); een vrouwspersoon de
Doelenbeweging verbeeldende, met de requesten in de hand;
en de Prins, door haar te hulp geroepen met een dreigend ge
laat de burgemeester rechtende. Maar al dat fraais belette
niet, dat de acht artikelen maar door weinigen geteekend wer
den en dat Van Gimnig met zijn request en met zijn gecommit
teerden het veld behield.
Als Van der Meer de 31ste aan de Prins en Prinses schreef 3,
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dat Amsterdam was als een schoon papier, dat Zijne
Doorluchtige Hoogheid daarop konde schrijven dat hij
best tot 's lands heil en zijn eigen glorie oordeelde te behooren,
dan stelde hij de toestand dus veel te gunstig voor. De ver
kiezing van gecommitteerden, de eischen tot vervanging van
regenten en tot vrije krijgsraad, — dat strookte alles even
weinig met Willem IV's eigenlijke wenschen en dat was alles
niet meer te stuiten. Van der Meer had zeker zijn best gedaan
en zoo hij gefaald had, lag de schuld eer bij zijn betaalsheer
en diens werkeloosheid dan bij hem. Het vreemde was dat
Willem door zijn eerste optreden te Amsterdam de hem zoo
weinig aangename tendenties van de volksbeweging nogmaals
sterk aanmoedigde, om ten slotte toch, toen het erop aankwam,
de inwilliging zelfs van haar meer gematigde eischen eerst te
verschuiven, dan slechts onder de dreiging van opschuddingen
gedeeltelijk en schoorvoetend toe te staan.

2. DE PRINS OP HET HEERENLOGEMENT; 2-15 SEPTEMBER'48
A. Ontvangst van Willem IV; de wijk-gecommitteerden. De
Prins moedigt de radicalen aan, ofschoon met zijn gevoel aan de
kant der regenten.
Bij zijn aankomst aan de Haarlemmer Poort werd de Prins
niet, zooals in gewone omstandigheden gebeurd zou zijn, door
de burgervendels opgewacht. De burgerwacht verkeerde in een
te volslagen verwarring. Burgemeesteren konden op de meeste
vendels niet aan, de kolonels toonden hun ontstemming tegen
de schutters door zich met niets te willen bemoeien, de kapi
teins durfden zonder uitdrukkelijke last van de kolonels niet
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handelen1. De vergadering der wijk-gecommitteerden daar
tegenover was nog ver van voltallig en voelde zich tot het be
wind nemen over ,,de wakende schutters" niet sterk genoeg.
Op het laatste oogenblik riep zij nogmaals de hulp van „onze
getrouwe Bijltjes" in en die, niet weinig verguld met de eer,
posteerden zich vroeg in de ochtend, wel drieduizend man sterk,
langs de dijk. De Boer hoorde vertellen dat Raap de Prins een
eindweegs tegemoet gegaan was en dat „dien grooten of mach
tigen Prins het hoofd uit het portier van de koets zoude gesto
ken hebben en gezegd: „Hoigoemorgen,Raap"";verscheiden
Doele-gasten stonden in voor de waarheid van die familiari
teit 2. Ook ging het verhaal dat de Prins verbleekte, toen hij bij
de poort die ongewone eerewacht zag, ofschoon hij de mannen
rustig en minzaam bejegende. Zooveel staat vast, dat hij bij
wijze van compliment jegens de burgers zijn eigen lijfwacht
terugzond 3.
De burger-gecommitteerden (ruim vijftig, want in een goede
25 wijken waren nu verkiezingen gehouden) hadden in een her
berg gewacht; toen Zijne Hoogheid's koets binnen de poort
was, wandelden zij, voorafgegaan door Boudeaud („een bijkans
uitgedroogde snuiftabakkramer", zooals De Boer hem bij deze
gelegenheid beschrijft) met een oranje-vaandel, waarop de
woorden „Oranje en Vrijheid", er voor uit op de tocht naar het
Oudezijds Heerenlogement, waar de Prins op stadskosten ver
blijf zou houden en burgemeesteren hem ontvingen. Hier ston
den nu ook eenige burger-vendels en hun gezindheid bleek aan
stonds, toen de bevelvoerende luitenant (een kaartverkooper
bij de Nieuwe Brug) begon met de gecommitteerden de door
gang te weigeren: „men wist niet wat gecommitteerden waren,
en hij kende die niet" 4. De Prins, door de verontwaardigde
burgers te hulp geroepen, gaf vanuit zijn koets aan de stame-
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lende en van „alteratie" zweetende luitenant bevel te laten
passeeren en tegenover het hek, waarbij de drie in de stad aan
wezige burgemeesters stonden (Corver, Sautijn en Van de Poll),
schaarden zich toen de gecommitteerden. De koetsen reden
voor, Zijne Hoogheid stapte uit, werd door burgemeesteren ver
welkomd en binnengeleid, en de gecommitteerden kregen aan
wijzing om op de binnenplaats te wachten. Eerst hadden nu
burgemeesteren en vroedschappen audiëntie, waarbij zij nog
maals verzekerden bereid te zijn zich terug te trekken, zoo dat
in het belang van de vrede noodig zijn mocht, vervolgens de
heeren van de Admiraliteit „enzoovoorts"; en eerst nu kwam
de beurt aan gecommitteerden. Zij hadden van tevoren zes uit
hun midden aangewezen om met de Prins te onderhandelen;
uit dezen deed Van Gimnig het woord om Zijne Hoogheid te
begroeten; de Prins antwoordde op de vriendelijke en zelfs
warme wijze die hem natuurlijk afging, en in algemeene maar
voortreffelijk klinkende bewoordingen *. De gecommitteerden
vertrokken daarna naar „De Graaf van Holland" in de Kalverstraat, hun zes gedeputeerden achterlatende. Op het eind
mochten de Bijltjes nog voor Zijne Hoogheid defileeren.
Dat ceremonieel geeft al aanstonds eenig begrip van de wer
kelijkheid der verhoudingen. De burgergecommitteerden na
men een uiterst onzekere positie in. Inderdaad, de oude privi
leges, welke de Prins, volgens zijn opdracht vanwege de Staten
en volgens zijn eigen diepe overtuiging, moest handhaven en
waar noodig herstellen, „wisten niet wat dat waren, kenden
hen niet". De Prins gaf hun door zijn bescherming eenig aan
zien, maar toen zij op de binnenplaats stonden te wachten,
kunnen zij zich toch niet heel groot gevoeld hebben, 't Is waar
dat de regenten die in hun koetsen op weg naar het Heeren
logement Raap's beleedigende „schilderagiën" voorbij moesten,
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hun benauwdheid op hun bleeke gezichten toonden 1. Ook was
de ontvangst der gecommitteerden vriendschappelijk genoeg
om de wijken, die nog geen verkiezingen hadden gehouden, te
overtuigen dat zulks Zijn Hoogheid welgevallig zijn zou en mee
aan het werk te tijgen, zoodat de vergadering in „De Graaf van
Holland" snel aangroeide. Maar de stemming was daar toch
niet onverdeeld blijmoedig. Men bleef trouwens niet lang meer
in die herberg samenkomen. Op een avond kwam de kastelein
„de heeren" vriendelijk verzoeken naar een andere gelegenheid
te willen omzien,
alzoo de heeren die gewoon waren daar te komen, hem
hadden gezegd er geheel vandaan te zullen blijven, wan
neer hij „dat volk van den Doelen" of zoogenaamde opge
worpen gecommiteerden langer in zijn huis wilde ontvan
gen 2.
Zoo tegemoetkomend was de Prins dan ook weer niet ge
weest, dat de wezenlijke heeren en hun afhangelingen geen ge
legenheden durfden te baat nemen om de heeren gecommitteer
den hun maatschappelijke macht te doen gevoelen. Er zat voor
dezen niets anders op dan weer op den Doelen te gaan vergade
ren, tot verdriet van de gematigdsten onder hen, die terug
schrokken voor de revolutionaire klank die de term Doelisten
al gekregen had.
Op het Heerenlogement was 's Prinsen eerste werk in zijn
verhandelingen met de burgers geweest om de zes gedeputeer
den der gecommitteerden met Van Gimnig aan het hoofd samen
te brengen met een zestal onder Raap s leiding 3. Men wilde
hen de handen ineen doen slaan en hen overreden hun requesten
tot één te versmelten. Tevergeefs had Van der Meer de vorige
dag nog de Prins en de Prinses beiden tegen de partij van Van
Gimnig gewaarschuwd; hij had hen samen in hun koets bij de
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Haagsche Schouw (tot waartoe Hare Koninklijke Hoogheid
Zijne Doorluchtige Hoogheid vergezeld had) „een geruimen
tijd, in het portier staande", mogen spreken 1. Tevergeefs her
haalde hij nu (want hij werd nog voortdurend geraadpleegd)
die waarschuwing: toen hij de onmogelijkheid van een vereeniging der beide partijen aan de Prins betoogen wilde, namen
Bentinck en De Back hem ieder bij een arm en brachten hem
in een andere kamer, waar hij Van Gimnig vond. Tevergeefs
protesteerde ook Raap, met zoo'n warmte, dat Bentinck ook
hem uit het bijzijn van Zijne Hoogheid wegloodste 2.
Hun tegenstribbelen laat zich licht begrijpen. Hadden zij
hierom het verkiezen van gecommitteerden trachten tegen te
gaan? 't Werd nu door Bentinck ronduit goedgekeurd 1). Dat
gaf aan de zes gedeputeerden een oneindig sterker positie dan
waarin Raap en zijn vrienden, die hun aanhang met opzet onge
organiseerd hadden gelaten, zich bevonden. En in de gedwon
gen onderhandelingen tusschen de twee groepen namen Van
Gimnig en Feitama dan ook een hooge toon aan; van verande
ring van hun request wilden zij niet weten; onderwerping ver
langden zij in plaats van vereeniging, klaagde Van der Meer *.
Het eind van het lied was, dat er de volgende dag, nogmaals
onder persoonlijke druk van de Prins, een soort verbond tot
stand kwam, maar dat de twee requesten niettemin afzonder
lijk werden aangeboden en aangenomen.
En toch moet men zich niet voorstellen dat Van Gimnig en
Feitama door de onweerstaanbare stuwkracht van een bewuste
en klare volkswensch gerugsteund werden. Voor wetsverzetting en vrije krijgsraad mocht dat zoo zijn, maar het zoo belang
rijke punt van vroedschapsverkiezing was nog heel weinig bel)

Vgl. de Aanteekening over de bronnen, blz. 171.
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sproken, — het komt in hun request vrij onvoorbereid opdui
ken. En zelfs omtrent die andere wenschen, welke ook Raap nu
had moeten overnemen, bestond nog vrijwat twijfel, ook onder
de gecommitteerden. Niet allen lieten zich zonder tenminste
een poging tot tegenstribbelen hun programma zoo kant en
klaar door Van Gimnig opdisschen.
Eenige gedeputeerden (= gecommitteerden), hun last tot
de drie artikelen bepaald ziende, wilden hier niet aan (aldus
het „Naauwkeurig en opregt dagverhaal" *), andren hadden
geen lust zich met het deporteeren (afzetten) der regenten
op te houden. Evenwel moesten zij, na de vermaning van
zeker voornaam heer, het geheel eens zijn, anders was er
geen redres te wachten. Daar wierd dan met en zonder
restrictie geteekend.
Dit beteekent, dat Bentinck's tusschenkomst, uit naam van
de Prins, zelfs dienen moest om de scrupules te overwinnen van
hen die met de drie artikelen, volgens instructie trouwens van
hun wijk, genoegen nemen wilden. Is wonderlijker houding
denkbaar dan die van het hof in deze omstandigheden ? Als het
Willem IV's plan geweest was om de volksbeweging in de radi
cale richting te dringen, dan zou men zich zijn optreden kunnen
begrijpen. Men zou zich dan nóg afvragen waar het goed voor
geweest was om Van der Meer naar Amsterdam te sturen ten
einde tegen de eigenlijke Doelisten de goede Raap op te zetten.
Maar inderdaad dacht de Prins er niet aan om het request van
Van Gimnig in te willigen, en zelfs dat van Raap ging hem veel
te ver. Niet zoodra begon hij zijn besprekingen met de nu in
schijn vereenigde partijen, of dat kwam aan het licht.
Hij begon met, volgens de letter van de resolutie der Staten,
die hij stipt als richtsnoer gebruikte, te trachten regent en
burger te verzoenen. Om aan zichzelf te voldoen en niet van

DE PRINS OP HET HEERENLOGEMENT

89

overhaasting beschuldigd te worden, zoo schreef hij 's avonds
van de 3de in een van zijn dagelijksche brieven aan de Prin
ses \ had hij al het mogelijke gedaan om geheele of gedeelte
lijke wetsverzetting te voorkomen. En dat was hem ernst. Men
zou zich een Prins van Oranje kunnen voorstellen die als een
wreker van zijn eigen lange vernedering en van de onderdruk
king der hem toejuichende burgerij, die als een hersteller van
de staat en van het recht naar Amsterdam was gekomen; men
zou hem wat blijde trots bij het schouwspel der burgemeesterlijke verslagenheid licht vergeven hebben; het was een oogenblik voor strenge kracht. Hoe anders de beminnelijke, de gees
tige, de welbespraakte, de zwakke en weeke en weifelende
Willem IV! In zijn brieven aan Anna, de eenige mensch ter
wereld misschien aan wie hij zich gaf zooals hij werkelijk was,
schetst hij van zichzelf in die voor de toekomst van zijn huis en
van de Republiek noodlotzware dagen een jammerlijkbeeld. Hij
zucht onderzijn taak. Wat een pijnlijk diner, dat eerste al, de 2de
September, dat hem door de burgemeesters aangeboden werd.
Zij zijn zoo in zichzelf gekeerd en verlegen dat het u in
de ziel treft. De arme Corver is zoo bleek als een lijk.
Volgt een jammerklacht over één van zijn hofbeambten, die
temidden van al die narigheid nog ongevoelig genoeg was om
hem last te bezorgen en een vervelend gezicht te toonen, wijl
hij zich in zijn functie gekrenkt waande; „ne me plaignez-vous
pas, ma chère Annin?" De volgende dag kwam dan de poging
om de twaalf burgers (zes van de partij van Van Gimnig, zes
van die van Raap) te vermurwen. Daarna volgde nog „het
onaangenaamste tooneel", namelijk „om aan de burgemeesters
te zeggen waarmee" (afzetting natuurlijk) „zij meer en meer
bedreigd worden, en de redenen van het wantrouwen en de
haat die zij zich op de hals gehaald hebben" 2. Niet dat het
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Willem IV aan gevatheid ontbrak. Toen „de zachte en goed
aardige Corver" een opmerking losliet (ofschoon zij tegelijk
allen ontslag als hun eenige uitredding schenen aan te zien),
dat het alles maar het werk was van een deel van het minste
volk, snoerde de Prins hem de mond met te zeggen 1:
Mijnheer, als de lieden die met mij gesproken hebben,
dat niet uit naam van de burgerij in haar geheel of ten
minste van de meerderheid gedaan hebben, dan zijn het
schelmen en bedriegers die de ergste straffen verdienen, en
in dat geval heb ik hier niets meer uit te richten en keer
meteen naar Den Haag terug.
Alleen de schrik van revolutie-dagen liet overigens die op
merking passeeren. Als de burgemeesters hun burgerij op de
proef hadden durven stellen, zou de uitslag hun waarschijnlijk
meegevallen zijn. Dat zag de Prins in dit eerste treffen zoomin
als zij. Ondertusschen blijkt uit alles, dat hij met zijn gevoel
aan de kant van de regenten stond. De 4de kreeg hij een brief
van de Prinses 2, waarin deze, naar het schijnt, door haar ont
vangen hernieuwde waarschuwingen van Van der Meer mee
deelde om toch niet, op aanstichten van Bentinck, te veel ge
hoor aan de partij van Van Gimnig te schenken; daarop ant
woordde de Prins, dat hij zich door Bentinck niet zou laten
meesleepen, maar wat Van der Meer's vriend Raap betreft, die
was het maar al te zeer met Van Gimnig eens:
toen ze mij zooeven allen tezamen (met hun twaalven
dus) in mijn gat van een kamer de lucht zijn wezen be
nemen, spraken ze bij het overleggen van de voornaamste
grieven waarom ik hen gevraagd had, dezelfde taal, en ze
hebben mij allen zonder onderscheid op een stoutmoedige,
om niet te zeggen oproerige manier toegesproken, dat het
alle grenzen te buiten gaat. Zij zeiden mij zelfs dat de bur
gers de wetsverzetting morgen verwachtten, dat de Bijl-
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tjes het wachten moe werden, dat heel de burgerij het
dineeren van de burgemeesters met mij onverdraaglijk
begon te vinden; Raap zei dat ze liever een schoenlapper
aan mijn tafel zouden zien, en volgens hem, Van Gimnig
en Feitama dreigen verscheiden burgers en Bijltjes dat als
zij het nog eens waagden met mij aan te zitten, zij ze aan
stukken zouden hakken.
B. Ongeduld van de menigte; de gedeputeerden in verdenking.
De Prins ontslaat tegen wil en dank de stadsregeering; nieuwe
regeering; ontevredenheid van de volksleiders; burgemeesters toch
gecomplimenteerd; eisch tot ontslag van de Oud-raad. De Prins
verkrijgt invloed op burgemeesterskeuze.
Is het wonder dat de ontevredenen hun geduld verloren ? De
grootste verwachtingen waren gewekt, de stad in rep en roer
gebracht door de verkiezing, volgens 's Prinsen eigen wensch
ten slotte, van gecommitteerden; niet alleen waren de volks
menners van de Doelen evengoed als Raap en de zijnen door de
Prins als woordvoerders van de burgerij erkend, hij had zelfs de
hulde van de Bijltjes niet versmaad, dat wil zeggen van de
mannen van de sterke arm, waarmee redenaars, requestteekenaars, privilege-meesters in laatste instantie dreigen konden. Hij
had vervolgens om bizonderheden van klachten en grieven ge
vraagd.
Dat roerde de ontevredenheid nog eens tot op de bodem om.
Al dadelijk waren de zes gedeputeerden en Raap begonnen met
op de Doelen „bezwaarnissen" in ontvangst te nemen, maar
daar zij „geene dan schriftelijke en door den verongelijkte zelf
geteekende" wilden aannemen, „en ook geene beuzelingen" *,
vlotte dat niet recht: aan klagers geen gebrek, maar zij vrees
den zich „bloot te stellen aan de wraakzucht hunner gewezene
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rechters"; zij wisten immers niet, „wat uitslag de zaken zou
den hebben en of zij voldoening zouden erlangen"; er werd
ernstig verzekerd, dat de regenten „gezworen hadden zich te
zijner tijd aan hun tegenstanders te wreken tot in het derde en
vierde gelid" — „o grouwelijk voornemen!" voegt Lafargue er
ontzet aan toe. Het was een uitkomst, toen iemand (Van der
Meer schrijft zich de eer toe
op het denkbeeld kwam, dat
men de boekhouder Hartman het boek zou gaan afvorderen,
waarin deze voor burgemeesteren geheime aanteekening hield
van uitkeeringen door regenten genoten. Zoo kwam men ten
minste het geval op het spoor van uitkeeringen van 1500 gul
den 's jaars genoten door elk der beide dochters van burge
meester Sautijn 2. De ophef die daarover gemaakt werd, doet
denken dat er toch zooveel ergerlijke corruptie niet was, of
althans niet bewezen kon worden. Maar dat het gewroet een
onwelriekend luchtje van verdachtmakingen en praatjes deed
opstijgen, is zeker.
En nu zag men de Prins, in stede van de regenten een strak
gelaat te toonen, vriendelijk met hen omgaan, en de zes gede
puteerden waren klaarblijkelijk verlegen, niet wetend wat zij
van hun besprekingen ten hove moesten meedeelen. Als zij en
Raap de 4de 's avonds de Prins zoo hevig toespraken, dan was
het omdat zij zelf door hun volgelingen werden aangedreven.
De gecommitteerden, die gedurig op het Rondeel boven in de
Doelen vergaderden zonder iets te bespreken te hebben, werden
al ongeduldiger. Zij begaven zich soms gezamenlijk naar het
Heerenlogement; alleen door Bentinck's voorspraak verkregen
zij van de kastelein een kamer 8; maar tot diepe verontwaardi
ging van fatsoenlijke en gematigde lieden onder hen gedroegen
eenigen zich daar alles behalve bescheiden, — rookten er zelfs!
Over 't geheel was een man als Lafargue weinig gesticht over
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de opvattingen en de manieren van velen met wie hij zich
samenvond: er waren echte schreeuwers van den Doelen onder,
vooral onder de laatst bij-verkozenen was „onhebbelijk volk",
„die nu het hoogste woord voerden", „dwazen, zoo niet kwaadaardigen", die het „bespottelijk" denkbeeld opperden
om Zijne Hoogheid te verzoeken ordre te geven dat de
burgers voor 't (Heeren)logement de wacht hebbende de
snaphaan zouden presenteeren, wanneer de gecommitteer
den en corps van of na 't hof gingen.
Ach arm! die zich zoo soeverein voelende burgervertegen
woordigers keken niet weinig op hun neus, toen hun werd aan
gezegd niet meer te komen; Lafargue had het wel geweten:
„dat de tabakslucht aan vorstenhoven niet van goede geur is!"1
Nog een openbaring van het kleinburgerlijk karakter der ge
committeerdenvergadering kan men vinden in hun ongerust
heid, toen op de Beurs een koopliedenbijeenkomst in de Munt
werd afgeroepen. Men verbeeldde zich op den Doelen, dat hier
het begin van een beweging tegen de „burgers" in schuilen kon,
en Lafargue behoorde tot de drie die men uitzond om eens
poolshoogte te nemen 2. Zij kwamen met geruststellende be
richten terug: de kooplieden wilden enkel de belangen van de
koophandel aan de Prins voorleggen (en inderdaad ontving
deze de 6de een deputatie, die hem bij monde van de heer
Josua van der Poorten in de meest algemeene bewoordingen
over het belang van de commercie en de ijverige gevoelens te
zijnen opzichte van de kooplieden onderhield); het opmerke
lijke is, dat die twee vergaderingen elkander zoo weinig dekten,
dat om het anders uit te drukken maar een heel enkele van de
120 gecommitteerden tevens thuis was op de Beurs.
Ondertusschen was er de 3de September al onder de gecom
mitteerden een gemor beginnen op te gaan tegen het getreuzel
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van hun zes gedeputeerden. Van Gimnig verklaarde zich be
reid zijn mandaat neer te leggen:
hij konde het niet van hem verkrijgen Zijn Hoogheid
meerder te ontrusten, zijnde zelfs in zijn ziel aangedaan
den goeden vorst ontroerd te hebben gezien over iets dat
ze hem hadden voorgedragen 1.
Maar niet iedereen genoot het voorrecht die vorstelijke ont
roering van zoo nabij te zien en toen de gedeputeerden de vol
gende dag op de Doelen kwamen 2, was Van Gimnig dooi
het volk op straat al „met ijslijke scheldwoorden van bedrieger,
misleider en diergelijke aangetast". De anderen hadden hem
„met goede woorden ontzet"; maar wat nu gedaan? ,,'t Volk
moest gestild worden, eer het tot woeden uitborst". In die om
standigheden greep men het aanbod dat juist door een paar
Bijltjes gedaan was, gretig aan: die mannen, binnengebracht
door de gecommitteerden van hun wijk, „wisten wel middel",
zeiden ze, „om een schot te schieten tusschen de regeering en
Zijne Hoogheid"; dat was:
dien avond met een goed getal aan de huizen der regee
ring rond te gaan, die heeren te spreken en ze te vermanen
die gemeenzame ommegang met Zijn Hoogheid af te bre
ken en den vorst niet langer te beletten in de gewichtige
zaken, tot welken einde hij hier was gekomen 3.
Men bond hun op het hart ,,hun compliment zoo beleefd als
mogelijk af te leggen en geen de minste hostiliteiten te plegen".
Maar wat moest men ondertusschen aan de menigte op de Groote Zaal beneden meedeelen ? Het rapport van gedeputeerden
behelsde slechts, dat de regeering ontslag van Zijne Hoogheid
verzocht had, maar dat het nog niet toegestaan was. De moe
digen die met die boodschap naar beneden gingen,
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kwamen allen even ontsteld welhaast terug, zeggende
de zaal opgepropt van volk te zijn en Raap, staande in het
midden van haar {hen), hem {zich) verontschuldigende en
wijtende de redenen van misnoegen der burgers aan ge
committeerden, 'twelk niet weinig ontsteltenisse onder
ons gaf1.
Men besloot Raap dringend te verzoeken boven te komen en
in plaats van „beroertens" te verwekken in vrede samen te
werken. Hij liet zich overhalen en verontschuldigde zich over
zijn optreden met het zeggen „dat hij wel genoodzaakt was ge
weest zoo te doen om zich te dekken voor de woede van 't ge
meen". En beneden liet men nu verzekeren, „dat de gemeen
zame verkeering van de regeering met Zijn Hoogheid met den
dag van morgen ten einde zoude wezen".
De leiders waren bang voor het volk, maar zij wisten hun
angst althans aan de Prins mee te deelen. Hoe verontwaardigd
deze over hun optreden ook aan de Prinses schreef, hoe hij zich
ook sterk maakte dat hij door nog die avond de hoofdlieden der
Bijltjes toe te spreken, „de meest tragische tooneelen" had af
gewend, hij liet ook de burgemeesters roepen en deelde hun de
verontwaardiging en bedreigingen der burgers mee. „Ik ver
zeker, dat mijn hart bloedde, vooral voor de arme Corver" 2.
Intusschen sprak hij met hen af, dat hij de wetsverzetting vóór
het einde der week aan de burgers beloven zou. „Ziedaar dus
het besluit om de zittende regeering af te danken genomen."
Genomen, na drie dagen van volstrekt nutteloos getalm, onder
de onmiddellijke dreiging van volksgeweld.
De volgende dag dan, 5 September, na een onrustige nacht,
zegde de Prins de burgemeesters hun ontslag aan, hetgeen hem
volgens zijn eigen verklaring zóó ontroerde, dat hem die dag
nog pijnlijker viel dan één der vorige;
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vooral de afdanking van de goede en eerlijke Corver, die
onder vier oogen plaats greep; een zóó ontroerend tooneel
dat wanneer ik het u vertel, het u zeker zal doen schreien;
ikzelf kon mijn tranen niet inhouden *.
Nu ging het erom nieuwe burgemeesters aan te stellen en ook
de zesendertig leden van de vroedschap gedeeltelijk te vernieu
wen. Voor het burgemeesterschap dacht de Prins de 5de al aan
Van Collen, Trip, Hasselaer en Deutz, aangenomen althans dat
het volk geen feiten te zijner kennis bracht die hem zijn keus
zouden doen veranderen. Dit beteekent niet dat hij die namen
eerst aan de burgers voorlei, slechts dat hij ze toetsen wilde aan
de meegedeelde klachten. De benoeming van alle vier had
voortgang.
Het was een uiterst conservatieve keuze. Van Collen was
schout geweest en al tweemaal burgemeester; de anderen wa
ren nieuw in het burgemeesterschap, maar allen behoorden tot
de Oudraad en ofschoon het familie-onder-onsje dat te Amster
dam de burgemeesterskamer was geworden, ruw verstoord
werd, al die namen hadden toch een echte regentenklank.
Hasselaer, die te Aken was, waar hij met Bentinck en nog twee
anderen de Staten-Generaal op het vredescongres vertegen
woordigde, wordt in Bentinck's correspondentie doorloopend
als een verstokt Amsterdammer, een echt Amsterdamsch
regent van de oude school, beschreven. De Prins liet zich bij
zijn keuze voorlichten door een Amsterdamsch regent die met
zijn standgenooten overhoop lag, Lestevenon van Berkenrode,
een man die, ongewoon verschijnsel, met een oude adellijke
familie (de Boetzelaars) vermaagschapt was. Bentinck dineer
de gedurende het Amsterdamsch verblijf bijna dagelijks bij
hem. De keuze van Hasselaer bewijst, hoe moeilijk het was om
een nieuwe geest op het Amsterdamsche stadhuis te brengen
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als men nieuw bloed niet aandorst. De burgers zouden er al
thans Scholten gewild hebben — want 's Prinsen benoemingen
vonden lang geen onverdeelde instemming, zooals straks nader
verteld zal worden —, de vader van die kapitein van een bur
gervendel die het voorbeeld gegeven had van het teekenen der
drie artikelen. Willem IV's commentaar is kenschetsend:
Scholten, schreef hij aan de Prinses „mag tevreden zijn dat hij
van eenvoudig burger vroedschap wordt en kolonel van de
burgerij" 1.
De veranderingen in de vroedschap waren ook de 6de nog
vastgesteld: van de zesendertig werden er negentien weer be
noemd, zeventien nieuwen deden hun intree. Behalve Scholten
hadden er nog een paar met de volksbeweging in betrekking
gestaan, in 't bizonder Muilman en Lijnslager; die laatste was
zelfs, naar het schijnt, wijkgecommitteerde 2; in ieder geval
behoorden hij en al de nieuw aangestelden tot een andere stand
dan het gros van de gecommitteerden, dat op zijn hoogst wel
gestelde, „fatsoenlijke" burgerlieden waren: de nieuwe vroed
schapsleden werden meest weliswaar door de oude met de nek
aangezien als indringers zonder goed-gevestigde regeeringsfamilie-traditie, nog midden in handel en bedrijf staande, zoo
als de voorvaders der anderen, wier fortuin nu meest in papier
of land belegd was; maar het waren evengoed haast allen ver
mogende lieden, die koets en paarden hielden en een hofstede
aan de Vecht of aan de Amstel of onder Heemstede of Wassenaar.
Behalve door Lestevenon had de Prins zich bij zijn keus voor
afzetten en benoemen ook laten voorlichten door Van der Meer;
— in zijn eigen later verslag verkleint deze zijn rol zeker niet.
Hij zou de Prins een lijst ter hand gesteld hebben van „de
regenten die het meest bij de burgerij in haat waren" en ook
een van voor hen in de plaats te stellen personen.
Geyl, Revolutiedagen

7
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Zijne D.H. vroeg mij, toen ik hem die lijsten ter hand
stelde, daar op de eerste ook de (oud-)burgemeester P. van
de Poll stond, of ik geen kans zag om die te behouden, dat
Z.D.H. zulks gare(n) zou zien. Ik deed door Raap en
andere(n) de burgerij daaromtrent de pols tasten; maar de
partij van Gimnig hadden dien heer zoo zwart gemaakt,
dat er niet de minste kans was om hierin Z.D.H. pleizier te
doen. Ik verzocht ook aan Z.D.H. (als zijnde door verscheide(n) voorname burgers daartoe verzocht) om bij alle
mogelijkheid de heer en Mr. Dirk van Buren te bewaren;
maar Z.D.H. betuigde mij daar ook geen kans toe te zien,
vermits hij bericht had, dat die heer, ten tijde hij in Ge
committeerde Raden had gezeten, zooveel na zich {naar
zich toe) had gesleept als mogelijk was 1.
De 7de, Zaterdag, werden de namen van de nieuwe regeering
aan de op den Dam verzamelde menigte voorgelezen en met
gejuich ontvangen. Maar de 6de kende men ze al op den Doelen
en daar heerschte misnoegen en zelfs ontsteltenis, vooral over
de nieuwe burgemeesters. De opgewondensten beweerden, dat
de Prins door een eigenmachtige aanstelling stadsprivileges
verkrachtte 2: zij dachten blijkbaar aan de onder al die bedrij
ven haast vergeten eisch dat de wijken tot de verkiezing van
vroedschappen zouden meewerken. Maar van onmiddellijker
belang was de vrees, dat zulke burgemeesters feitelijk een her
stel van het oude regiem beteekende:
Men kan er zijn lijf en leven niet aan vertrouwen. Als die
burgemeesters blijven, worden wij opgehangen. Aanstonds
de Bijltjes in 't geweer, en die moeten na het Heerenloge
ment marcheeren om de Prins te noodzaken andere burge
meesters aan te stellen.
Zoo tierden de ontgoochelde volksleiders volgens Van der
Meer, die voorts verhaalt, hoe hij ijlings naar het Heerenloge
ment ontboden werd. Hier deelden eerst Bentinck en De Back
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hem mee, dat er een deputatie van de Doelen bij de Prins ge
weest was om te zeggen, dat zij met die burgemeesters onmoge
lijk genoegen nemen konden; „de glorie van Z.D.H.", meenden
die heeren evenwel, kon in deze zaak geen „temperament"
(compromis) dulden. Van der Meer veroorloofde zich daarop
een herinnering aan zijn waarschuwingen om toch de partij van
Van Gimnig „zooveel gehoor en voet niet te geven, als tot
heden geschied is en nog geschiedt, en gelieven de heeren zoo
voort te gaan, dan zal het nog erger loopen". Daarna werd hij
bij de Prins alleen toegelaten,
die zeer klaagde over de deputatie en haar onbetame
lijke handelwijze, mij teffens vragende en verzoekende, of
ik geen kans zag om Z.D.H. uit deze netelige omstandighede(n) te redden; dat hij mij daar altijd voor verplicht
zoude blijven, want dat ik gemaklijk kon begrijpen, voeg
de er Z.D.H. bij: „laat ik mij van die luiden eens dwingen
met verandering te maken, dan is het te vreezen dat er
geen einde aan zal komen, want dan zal er altijd wat aan
haperen". Hierin moest ik Z.D.H. gelijk geven en zeide:
„Indien Uwe D.H. deze zaak aan mijne directie blieft te
betrouwen, meen ik nog kans te zien om Uwe D.H. te
redden" x.
Het is voor Willem IV's eer gelukkig dat men betwijfelen
mag, of het gesprek zich wel precies zoo heeft toegedragen. In
zijn brief aan de Prinses van die namiddag 2 geeft de Prins wei
nig bizonderheden, alleen dat „de kleine Van der Meer zich
voortreffelijk gedraagt", en voorts dat hij onder het schrijven
wel vijftien maal onderbroken is en dat hij „de stemming niet
beter vergelijken kan dan met de golven van een hooggaande
zee". Maar de volgende ochtend schreef hij haar 3, dat de avond
van de vorige dag (van de 6de dus) zoo hevig en bewogen ge
weest is, dat er bijna ongelukken uit voortgekomen waren.
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Ik heb nu op een overredende toon moeten spreken, dan
ferm en dreigend en zelfs bestraffend, de oogen blikse
mend, hetgeen me dat vertrouwen vermengd met ontzag
bezorgd heeft, dat onmisbaar was om die lieden in be
dwang te houden.
Ook hier zal men wel iets moeten afdoen, maar wat vooral
doet denken dat Van der Meer achterna overdreef om zijn eigen
diensten te vergrooten, is het vervolg van zijn verhaal. Het
middel dat hij de Prins beloofde te zullen te baat nemen, was
het gewone: werken door Raap en diens vrienden. Hij zou
dezen dan in Raap's huis hebben toegesproken en overreed om
op de Doelen te gaan aankondigen dat zij de volgende dag,
Zaterdag, de nieuw aangestelde heeren zouden gaan gelukwenschen: dan zouden de gecommitteerden en heel de partij van
Van Gimnig niet anders durven dan meegaan. Zoo ging het
inderdaad, maar was dat alleen het werk van Van der Meer en
Raap? De Prins had in zijn brief van de 6de „les Rapiens" in de
tevredenheidsbetuiging over Van der Meer's optreden begre
pen, maar de 7de kwam hij daar uitdrukkelijk van terug en
schreef \ dat integendeel Gimnig, door zijn, 's Prinsen, philippica's van de vorige avond geïntimideerd, van een bekoorlijke
schappelijkheid geworden was! Die ontstemming over het ge
drag van Raap en de zijnen was zeker maar van voorbijgaande
aard, berustte misschien op misverstand. Maar wat wel vast
staat, is dat Raap en zijn groep niet de eenigen waren die de
keuze van de Prins gedwee wilden aanvaarden; onder de gecom
mitteerden waren er velen zoo. Lafargue, die van al die hevige
tooneelen op het Heerenlogement niets schijnt af te weten, be
schrijft wel2, dat er onder de gecommitteerden op het verne
men van de namen gemor opging, omdat Van Collen al in de
regeering gezeten had; maar als hijzelf met warmte protesteert
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dat dit een „recht achtbaar heer" is, „in 't algemeen van den
burger bemind en geacht", vond hij dadehjk bijval, en wat het
voorstel van gaan feliciteeren betreft, in zijn relaas is het eenige
punt van discussie de vraag, of men het ten stadhuize of aan
der heeren huizen zou doen.
Toch spreekt het wel van zelf, dat de eigenlijke leiders van de
Doelen die Zaterdagochtend met looden schoenen naar het
stadhuis gingen (want daartoe werd besloten). Iets trof hen ook
nog bizonder onaangenaam in de proclamatie waarmee die och
tend de verandering officieel bekend gemaakt werd, de zin
snede namelijk,
dat dezelve heeren burgemeesteren en vroedschappen
door hun ontslag niet zullen worden gekwetst of benadeeld
in hunnen goeden naam en faam, veelmin dat dezelve daar
uit zullen mogen worden gesuspiciëerd hen in de regeeringe van den lande niet naar behooren gedragen te hebben
{volgt nog belofte van -protectie en sauvegarde) 1.
Dat was overeenkomstig 's Prinsen instructie hem de 31ste
Augustus door de Staten van Holland verleend, maar het moet
de burgers vreemd in de ooren geklonken hebben, nadat zij zich
op zijn verzoek bevlijtigd hadden met klachten en schandalen
tegen hun regenten op te rakelen en schimpdichten met de erg
ste aantijgingen tegen de gevallen burgemeesters openlijk bij
sommige boekverkoopers voorhingen2. Willem IV wilde nu alles
maar met de mantel der hef de bedekken. Over de uitkeeringen
aan de juffrouwen Sautijn, zei hij vergoelijkend dat die immers
„geroyeerd bevonden" waren; waarop volgens wat Lafargue
verteld werd 3, Raap geantwoord zou hebben: „Ik wil 't wel
gelooven, Zijn Hoogheid, en dat 'tzelve uit nood en dwang is
gedaan, voorziende dat er toch niet meer af komen zal". Maar
het bleef erbij. En ondertusschen mompelden „de fatsoenlijke
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burgers" (om met De Boer te spreken; en dat zij mompelden, is
in zijn relaas al een vooruitgang, want eerst hielden zij zich
angstig stil!):
Wel waarom ze dan uit de stads- en staatsbedieningen
uitgesteld ? Of heeft men dat gedaan om een partij canaille
genoegen te geven ? Zoo is het heden ver genoeg gekomen
in ons land, dat men een zesde canaille hun genoegen geeft,
en vijf-zesden ordentelijke en deftige luiden, alwaar ons
land meest van bestaan moet, hun genoegen onttrekt!
(Uit zijn eigen naam voegt De Boer daar nog aan toe:) Wat
die rekening aangaat, ik ben zeker van gevoelen, dat als
het eens wel opgenomen zoude worden, (dat) er twee der
den van Amsterdam voor d'oude regeeringsaanblijving,
tegen één derde voor deszelfs afstelling zoude gevonden
worden *.
Intusschen, de leiders der beweging hadden nog andere pijlen
op hun boog. In de eerste plaats vergezelden zij hun compli
ment aan de nieuwe burgemeesters dadelijk van het verzoek
om de Oudraad bijeen te roepen opdat ook die zijn ontslag in
handen van de Stadhouder zou kunnen stellen. Feitelijk was te
Amsterdam de Oudraad.de vergadering van allen die het burge
meester- of schepen-ambt bekleed hadden, een belangrijker
lichaam dan de Vroedschap, want ofschoon burgemeesteren
voor gewichtige zaken de sanctie dier laatste behoefden, het
initiatief in het beleid der stadspolitiek berustte geheel bij hen
en zij werden, zooals wij weten, niet door de Vroedschap maar
door de Oudraad verkozen. In het request van Van Gimnig
was om het ontslag van de Oudraad dan ook al uitdrukkelijk
gevraagd. Toch overviel die kwestie Willem IV, wel een bewijs
hoe slecht hij in Den Haag geraden werd: door een Raadpensio
naris wiens hart aan de andere partij verpand was en door
Friesche edelen die de Hollandsche verhoudingen slecht ken-
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den, terwijl Bentinck en Fagel te veel door buitenlandsche zaken
in beslag werden genomen; toch bevreemdt het dat Bentinck's
vriend Lestevenon van Berkenrode er deze al niet lang op
merkzaam op gemaakt had. Tot weerstand bieden kon niemand
zich opwerken, noch op het Heerenlogement noch op het stad
huis, ofschoon burgemeesteren net lang genoeg talmden met
hun antwoord aan gecommitteerden om argwaan en ongeduld
te wekken; niettemin, de 9de bood de Oudraad al een massa
ontslag aan; er moest eerst nog om uitbreiding der machtiging
voor de Stadhouder naar Den Haag geschreven worden, en de
Prins, die de eindelooze complicaties in dat lastige Amsterdam
al begonnen te verdrieten, vreesde dat deze zaak zijn verblijf
nog verlengen zou *. Maar de Staten gebruikten spoed en zoo
kon hij dra het ontslag aannemen van zeven van de tien burge
meesters en oud-burgemeesters en 43 van de 81 schepenen en
oud-schepenen, die dat college samenstelden; vervanging door
nieuwe mannen was hier natuurlijk onmogelijk, behalve voor
de dienstdoende schepenen: hier werden er vier van buiten de
oude kring aangesteld, van hetzelfde slag als de nieuwe vroed
schappen.
Maar belangrijker nog dan die zuivering van de Oudraad zou
de kortwieking van zijn macht tot het verkiezen van burge
meesters geweest zijn, volgens het verzoek in Raap's acht arti
kelen gedaan. Zooals men zich herinnert, had Van der Meer, die
het belang van dat punt voor de stadhouderlijke invloed te
Amsterdam bevroedde, er op het huis Zwanenburg al bij Ben
tinck op aangedrongen dat men deze gelegenheid gebruiken zou
om de verkiezing van burgemeesteren aan Zijne Hoogheid te
brengen. Bij de bespreking op de woelige 6de September herin
nerde Van der Meer Bentinck hier aan en De Back zei toen,
„dat alles zoo wel bezorgd was, dat ik daaromtrent niet behoef-
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de te zorgen {vreezen)" *. Maar wat was er gedaan ? Geen duide
lijke nieuwe regeling zooals de acht artikelen voorsloegen, was
ingevoerd; enkel was met de nieuwe burgemeesters een monde
linge afspraak gemaakt, waarbij zij beloofden dat bij de jaarlijksche verkiezing des Stadhouders „recommandatie" aange
nomen zou worden voor twee (van de drie) nieuwe burgemees
ters en twee (van de zeven) nieuwe schepenen. Dat ging geheel
buiten de burgerij om, en het persoonlijke en informeele van de
regeling (blijkbaar het eenig mogelijke omdat het denkbeeld
van aan de oude priviligiën te raken bij de Prins zelfs niet op
kwam) zou ten gevolge hebben, dat zij na eenige jaren, met
's Prinsen vroege dood, weer verviel.
Maar bovendien begonnen de Doelenleiders nu aanstonds
ernst te maken met hun eisch van de vrije krijgsraad. Dat wek
te nog grooter beroering dan alles wat er over de regeering te
doen geweest wasen het zou de Prins langer te Amsterdam hou
den dan noodig bleek om de Oudraad te zuiveren.
C. Eisch van de vrije krijgsraad, waaraan de Prins zoekt te ont
komen, geeft de beweging een nieuwe stoot. Raap c.s. trekken zich
terug. Deputaties tot de Prins; nachtelijk bezoek; de Prins capitu
leert, in weerwil van reactie onder de burgers; duisterheid van zijn
beschikking.
De Zondag volgende op de Zaterdag van het compliment aan
de nieuwe burgemeesters verliep vrij rustig. De Prins ging
's ochtends naar de Nieuwe Kerk; een dichte volksmenigte ver
drong zich langs zijn weg, de koets had een half uur noodig, bij
het uitgaan van de kerk stond de Dam zwart van de menschen.
Maar daarna toch weer besprekingen. Eén althans gaf de Prins
genoegen: hij kon Feitama, de intrigant, die op een pensionaris
ambt gevlast had, niet uitstaan; hij had Staal al gehandhaafd
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en zei de van spijt verbleekte Doelistenadvokaat nu „ronduit,
dat hij niets kreeg" 1.
Maar de volgende dag, Maandag 9 September, barstte de
storm opnieuw los. Willem IV had zich met het probleem van
de krijgsraad wel beziggehouden, en hij was bereid om, evenals
hij met de regeering gedaan had, de niet te handhaven officie
ren te vervangen; de moeilijkheid om geschikte nieuwe krach
ten te vinden (waarover hij ongetwijfeld met de nieuwe regen
ten raadpleegde — met burgemeester Van Collen was hij zeer
ingenomen) vertraagde zijn beslissing. Er was echter uitgelekt,
's Zaterdags al, dat hij wel degelijk nog leden der regeering in
de krijgsraad dacht te stellen, in het bizonder zouden twee van
de vijf kolonels — want de uitbreiding van het getal tot één
kolonel per regiment aanvaardde hij — tot de regeering behooren; — Scholten senior zou er éen zijn, naar wij weten.2
Als men zich herinnert dat de drie artikelen reeds bepaalden,
dat de krijgsraad geheel buiten de regeering gekozen moest wor
den; dat die drie artikelen door de agenten van het hof zelf
waren voorgedragen en dat zij, steeds onder Willem IV's aan
moediging, het fiat van burgemeesters en raad verkregen had
den; dan staat men nogmaals versteld van de onsamenhan
gendheid van de stadhouderlijke politiek, van dat (men zou
haast zeggen moedwillige, als de hulpeloosheid niet zoo over
tuigend bleek) aanmoedigen en terugtrekken.
De Prins meende nu dat de regeering van de stad geen klem
kon hebben, als de burgerwacht geheel aan haar gezag onttrok
ken werd; hij vreesde dat er op die wijze te Amsterdam een
waar volksbewind zou ontstaan, met rampspoedige gevolgen
voor rust en welvaart3. Begrijpelijk genoeg! De vorm waarin
de met het oligarchisch stelsel ontevreden burgerij naar mede
zeggenschap zocht, onthulde haar onbedrevenheid; er zaten
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mogelijkheden in die beweging, maar ook gevaren. Alleen —
waarom had de Prins dat alles niet bedacht vóór hij Raap uit
het Huis ten Bosch met goede woorden terugzond, vóór hij,
nog verwonderlijker, hem dwong om met Van Gimnig samen
te werken ?
Te redeneeren, zooals sommigen wel deden, dat er nu door de
regeeringsverandering een heel nieuwe toestand ingetreden
was; dat de nieuw aangestelde regenten buiten de burgerwacht
te willen sluiten wantrouwen jegens de Prins zelf verried x; —
dat was waarlijk wel heel naïef, dat was de mogelijkheid weg
cijferen, dat de nieuwe regeering de weg van de oude zou op
gaan. Van die gedachte waren integendeel de Doelistenleiders
vervuld. Hun voorstel om nieuwe vroedschapsleden uit de wij
ken te laten verkiezen zou tusschen regeering en burgerij een
gevoel van gemeenschap hebben kunnen herstellen. Maar dat
voorstel was aan het politiek denken van dat geslacht nog te
vreemd, het schijnt niet in ernst besproken te zijn. De nieuwe
regeering zou in het vervolg op zichzelf berusten gelijk de oude
gedaan had; de burgemeesterskamer had zelfs nauwelijks een
ander aangezicht bekomen. Zoo bleef onvermijdelijk de onte
vreden burgerij bedacht op bescherming tegen die macht waar
zij geen vat op had, en daarom richtte zich nu al haar ijver op
het verkrijgen van een eigen orgaan, — want dat zag zij in de
vrije krijgsraad.
In verschillende wijken waren de burgers gedurende de eerste
week van 's Prinsen verblijf al op zijn beschikking vooruitgeloopen en hadden op de oproepen van officieren die tevens in de
regeering zaten, geen acht geslagen 2. Het nieuws dat de Prins
ten slotte die uitsluiting van regenten niet wenschte door te
voeren, zette nu alles op stelten.
Als maar twee of drie personen bij elkander stonden
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(zegt de Korte Schets of Dagverhaal), was haar zeggen:
„Daar moet een Vrije Krijgsraad zijn, zonder een eenig
persoon uit de regeering" 1.
Op de Doelen begon het hevig toe te gaan. De vorige week,
tot Zaterdag 7 September toe, had Van Gimnig er de menigte
nog op zijn welsprekendheid kunnen vergasten; in deze trant2:
Welmeenende, getrouwe, heil voor 't vaderland zoeken
de medeburgers; .... een van beiden — de Deugd of On
deugd — moet in 't eind verwinnaresse zijn. Laat ons dan,
o waarde vrienden! nadat de laatste zoo lang verwonnen
heeft, onze Staten, steden, hoven, rechtbanken en huisge
zinnen van die besmettelijke pest zuiveren, en de eerste
doen overwinnen en voor eeuwig bij ons huisvesten. Twij
felen wij niet langer aan de goede uitkomst van onze onder
nemingen, als wij hare schreden volgen; en lang genoeg
slaven geweest zijnde, zullen wij weder vrije en rechtgeaar
de Batavieren werden, indien wij op haar gronden bou
wen .... — Toen (in dusdanige dikke duisternisse van
godloosheden, dat onze tijdgenooten geen Batavieren meer
der schenen) schonk de Almogende ons Een Hoofd in de
Raadvergaderingen, die een voorbeeld van deugden is, die
de billijkheid lief heeft, die rechten en gerechtigheden zal
handhaven, ja, die ons thans de eer aandoet om zijn liefde
en bijstand (daar elk waar Batavier op moet vertrouwen)
aan ons te betoonen.... Verwachten wij in gerustheid de
onverschillige (onpartijdige) uitspraak van die welbeminde
Vorst en Vader des Vaderlands, dewelke wij ten dien einde
verzocht hebben; intusschen ons niet latende afleiden van
die welmeenende en heilzame oogmerken, vertrouwende
op de billijkheid van onze zaken, die uit een grondbeginsel
van Deugd en Liefde gesproten zijnde, niet anders kunnen
eindigen, zoo wij datzelve voetspoor houden, als met de
zegen van Hem die alles bestiert tot een goed en volmaakt
einde.
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Maar om naar die zalvende zelfverheerlijking te luisteren ont
brak nu het geduld, en vermaningen om het alles aan de Prins
over te laten misten hun uitwerking. De leiders zelf kregen het
nog veel harder te verduren, dan toen men op het Heerenloge
ment zelfs tot de wetsverzetting niet scheen te durven over
gaan. Voornamelijk tegen Raap ging men te keer, maar toch
ook tegen de gecommitteerden, die, zei men, „niets uitrichtten
en zich maar lieten sullen" V Raap, De Huyser en heel die
groep, werden door de heethoofden zelfs bedreigd met „uit de
vensters in het water te werpen" 2. Hun gematigdheid begon
te veel in de gaten loopen, men wilde hen kwijt op den Doelen,
en zij voelden zelf dat zij er geen goed meer konden doen. Zoo
verspreidden zij nog diezelfde Maandag een open brief 3 aan de
wijkgecommitteerden, waarin zij aankondigden, dat zij
heden morgen al te klaar hebbende ontdekt dat men ons
verdenkt, alsof wij ter verdrukking van der burgeren voor
rechten en gerechtigheden met lieden van 't hof van Zijne
Hoogheid in onderhandeling waren, en dat aan den ande
ren kant ook eenigen uwer bezig zijn met ons bij het hof
verdacht te maken,
onder protest tegen zoo ongegronde aantijgingen, zich uit de
vergadering terugtrokken en de gecommitteerden alleen met
het werk lieten betijen; Raap en zes anderen waren de onder
teekenaars van dat stuk.
Zooveel te driftiger drongen nu de felleren verder, zelf ge
stuwd trouwens door hun committenten. In verscheiden wijken
waren de burgers
geweldig woelende op dit stuk; men wilde absoluut een
vrije krijgsraad en (de gecommitteerden) was wel nadruk
kelijk belast daarvan niet te moeten afgaan noch een duim
breed wijken, met beloften dat men haar (hen) zoude on-
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dersteunen en tot de laatste druppel bloed behulpzaam
wezen 1.
In de vergadering op het Rondeel voerde nu Hendrik Gel
link, een welgesteld makelaar uit wijk 60, de rijkste wijk van
Amsterdam volgens zijn eigen zeggen 2, het hoogste woord.
Van Gimnig en Martini heetten lauw. Van de eene wijk na de
andere kwamen berichten binnen, dat de burgers hun vrije
krijgsraad bepaald begeerden. De meeste gecommitteerden
hadden maar één gedachte: hoe dan ook ,,'t volk buiten te apaiseeren" 3. Vier van de drijvers hadden zich die ochtend nog bij
de Prins aangemeld — hij was over hun „woeligheid en oproe
righeid" slecht te spreken 4 — en kondigden hem aan, dat hem
een nieuw request nopens dat punt zou worden aangeboden.
De Prins gaf hun te verstaan, dat hij het een onbehoorlijke
manier van doen vond hem met nieuwe eischen te komen lastig
vallen over een zaak die hij aan het overwegen was en waarin
de beslissing aan hem was overgelaten; hij herinnerde hen aan
de belofte, die Bentinck de 29ste van heel de burgerij voor hem
verkregen had.
Zij hadden de onbeschaamdheid te zeggen, dat zij van
die belofte niets afwisten en dat er toen nog geen wijkgecommitteerden waren (bedoelende, natuurlijk, dat niemand
toen dus voor „de heele burgerij" kon spreken). Niet dat zij
iets tegen zijn beslissing hadden, maar voor meerdere
zekerheid zouden zij de meening van de wijken inwinnen.
Geen pleiten en redeneeren hielp. De Prins verklaarde, dat
hij gewetenshalve niets doen kon wat hem schadelijk voor het
vaderland leek, maar dat hij ook de liefde der burgers niet ver
liezen wilde: de zwakke conclusie was, dat zij hem verplichten
zouden door hem van de beslissing te ontheffen. Er viel toch
ook in dit tooneel iets voor, dat Willem IV genoegen deed: één
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van het viertal verzekerde, dat zij hèm wel vertrouwden, en
geloofden dat hij hun volledig recht en vrijheid schenken wilde:
maar dat mijn raden er mij van afhielden; hetgeen onze
dikke vriend (Bentinck) in een geweldige woede deed ont
steken.
Het nieuwe request1 werd dus Maandagmiddag op de Doe
len voorgesteld; het strekte ertoe Z.H. voor ditmaal nieuwe
burgerofficieren te doen benoemen; in de toekomst zouden de
burgers hun kapiteins en luitenants en dezen vijf kolonels ver
kiezen; steeds personen buiten de regeering staande. De ge
committeerden ondernamen nu, dit request in hun wijken te
doen goedkeuren. Dat was dus die avond in Amsterdam weer
een bedrijvigheid van belang. Lafargue verhaalt2, hoe zijn
wijk in de Gasthuiskerk (op de Oude Turfmarkt) bijeengeroe
pen werd en het request voorgelezen. „Als met ééne stemme
werd eenparig ja geroepen", maar toen het op teekenen aan
kwam, wilden er „eenigen" zich uit de voeten maken; die al geteekend hadden, beletten dat: niemand mocht eruit zonder zijn
naam gezet te hebben; 178 handteekeningen droeg het stuk,
toen Lafargue en zijn collega ermee op het Rondeel terugkeer
den. Daar kwamen meer en meer gecommitteerden, allen hoog
opgevende van de ijver en eenparigheid van hun wijken, maar
de vijanden spraken van uitgeoefende dwang 3, en het voor
beeld van Lafargue's wijk geeft te denken. Ten slotte zond men
eenigen met de geteekende stukken naar het Heerenlogement
om ze aan de Prins te overhandigen.
Iedereen wist nu in de stad natuurlijk wat er gaande was en
de Doelen liep voller dan ooit; ook op straat stonden de menschen en de Bijltjes ontbraken niet. Zoo ongeduldig was de
stemming, zoo ijslijk was het er (om met Lafargue te spreken)
gesteld en zoo verregaande expressiën werden er gebruikt tegen
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de gecommitteerden als nalatigen ja verraders, dat er nogmaals
een deputatie naar het Heerenlogement werd gezonden om
Zijne Hoogheid voor te houden, „hoe 't algemeen krachtig en
onbesuisd persisteerde op een krijgsraad, t'eenemaal onafhan
kelijk van de regeering" *. Zij kwamen ongetroost terug.
De vorst had met gemoedsaandoening gerepliceerd (aldus
Lafargue), dat hij in deze netelige zaak nog geen doorzicht
genoeg had; en dat hij, eer hij iets zoude toestaan strijdig
tegen de oude constitutiën en wetten van de stad of den
lande, en dat den doodsteek derzelve (van stad en land
namelijk) na zich zoude konnen slepen, liever van alle zijne
digniteiten en waardigheden zoude renuntiëeren, wenschende ondertusschen dat God hem meerder zoude verlichten2.
Geen wonder dat dit rapport „eenige verslagenheid"3 teweeg
bracht. Nu verzocht de advokaat J. B. Commelin „een weinig
silentium" 4om te bepleiten, dat men het alles aan Zijne Hoog
heid overlaten zou. „Al was het eens zoo, dat Z.H. mochte
goedvinden twee a drie heeren uit de kortelings aangestelde
raden tot kolonellen, en ook eenige weinige heeren, deel heb
bende in de regeering dezer stad, tot kapiteinen te benoemen",
daarin kon geen nadeel steken. Dat betoog maakte wel indruk
en de meesten namen zich voor, de volgende dag nogmaals hun
wijken te vergaderen en de burgers tot onderwerping te ver
manen 5; maar ondertusschen dreigde het volk beneden de
kamer van gecommitteerden open te breken en hen „d'een na
d'ander de vensters uit te werpen, des het voor ons al vrij warm
werd"6. Er werd een beroep gedaan op hen die bij Z.H. geweest
waren om diens woorden aan de menigte te herhalen. „De lust
scheen niet groot, dan" een drietal „gordde zich den riem aan
en zoude zich verstouten 'tzelve te doen". De boodschap ver
bijsterde de menschen. Men liet de gecommitteerden zweren

112

DE VOLKSBEWEGING TE AMSTERDAM

dat zij 's Prinsen woorden juist overbrachten, en daarop zakte
de menigte af.
De Prins had intusschen Van der Meer alweer naar het Hee
renlogement laten komen en deze lichtte hem — in het bijzijn
van Bentinck, Wassenaar, Katwijk, Fagel, De Back, Lestevenon, Grovestins, Heyden en Rouse — op zijn manier in over de
gedeputeerden die juist bij hem geweest waren. Volgens zijn
later verhaal waren die gedeputeerden gezonden door het „woe
dend gezelschap" van „de voornaamste roervinken" die, „toen
zij bijna vol en dol gezopen waren, met de degen in de vuist"
elkaar gezworen hadden niet te zullen rusten, vóór Z.D.H. hun
verzoek had ingewilligd x. Zóó treffend was Van der Meer's
beschrijving van de onderscheiden personen en hun bedoelin
gen, dat de baron van Wassenaar opmerkte: „Van der Meer,
het schijnt gij al vele luiden te Amsterdam kent"; waarop de
Rotterdammer, bijdehand als steeds:
„Uwe Hooged., gedurende ik mijn verblijf in Amsterdam
heb gehouden, heb ik mij toegelegd om die luiden die
Z.D.H. mij daar genoemd heeft, te leeren kennen"; daar
bij voegende dat zulks volstrekt noodig was, wilde ik
Z.D.H. van eenig nut zijn.
Wat niet wegneemt, dat zijn voorstelling niet weinig gekleurd
schijnt geweest te zijn. In ieder geval was het die nacht nog
niet afgeloopen. De Prins had bij zijn brief aan de Prinses 2
nog een postscriptum gevoegd om te vertellen (wat wij al van
Lafargue vernamen), dat men hem het request was komen
overhandigen en dat hij aan de deputatie gezegd had van de
beslissing af te zien:
Dat scheen hen in verlegenheid te brengen. God behoe
de deze stad voor rampen. Ik trek er mijn handen af.
Maar zoo gemakkelijk ging het niet. Al vertelt Lafargue ook
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dat de menigte van de Doelen afdroop \ er bleven toch veel op
gewonden en driftige patriotten op de been. Volgens Van der
Meer waren het de gedeputeerden die vroeger op de avond bij
de Prins geweest waren; volgens Lafargue een oploop van volk
vóór het Heerenlogement, Bijltjes zeker wel daaronder, die de
daar wachthoudende burgers gaande maakten door de verwij
ten van lafheid die ze hun naar het hoofd slingerden. Wat daar
van de waarheid zij, 's nachts om half vier drongen Grovestins
en de twee gebroeders Bentinck 's Prinsen slaapkamer binnen
om hem te zeggen, dat er opschudding in de stad was en dat de
officieren van het burgervendel dat voor het Heerenlogement
de wacht hield (het vendel van wijk 592) hem wenschten te spre
ken. Met de officieren kwamen ook de sergeanten binnen, alles
bijeen een achttal burgers. In bed opzittende luisterde de Prins
naar hun vertoogen.
Zij spraken heel fel en ongebonden, maar brachten God
zij dank mij niet van mijn stuk, en na hen te hebben laten
gaan trachtte ik weer in te slapen, hetgeen mij, met al de
gedachten die me door het hoofd gingen, slecht gelukte 3.
Was hij werkelijk niet van zijn stuk gebracht? Volgens de
Nederlandsche Jaarboeken (en Lafargue's verslag stemt daar
nauwkeurig mee overeen 4) betuigde hij aan zijn bezoekers
dat hij nog niet volkomen op dat stuk gebesogneerd had,
dat hij niet begrijpen konde dat de burgers daarover zoo
groot een misnoegen hadden, dat hij echter niettemin hier
over opnieuws raadplegen zoude, en zoo hij bevroeden
konde dat zulks ten voordeele van de burgerij zoude kun
nen strekken, dat hij dan een vrijen krijgsraad bezorgen
zoude; verzoekende zulks aan het volk bekend te maken.
Dat lijkt meer naar een volkomen capitulatie! Niet zoo vol
komen toch, dat de volgende dag niet zoekgebracht werd met
Geyl, Revolutiedagen

8
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pogingen om terug te krabbelen, 's Morgens vroeg werd Van
der Meer al ontboden, 's Prinsen voornemen was nu opnieuw,
naar deze later verzekert, „de handen ervan af te trekken" 1.
Volgens zijn eigen verslag aan zijn vrouw2, zei de Prins dat ook
aan de burgerofficieren die hem 's ochtends nogmaals kwamen
bezoeken. Maar hoe weinig hij wist wat hij doen moest, blijkt
uit het feit dat hij almaar voortging met besprekingen over het
geval, eerst met „mes messieurs", toen, van 's middags twaalf
tot vijf(!), met burgemeesteren. Ondertusschen was Van der
Meer ijverig aan het werk getogen en had voor Raap, De Huyzer „en de verdere vrienden" een verklaring opgesteld, die dade
lijk gedrukt werd en „door menige burgers uit alle wijken geteekend" 3. In dat stuk 4 werd het optreden van de burgergede
puteerden zoowel als van de officieren en onderofficieren die de
Prins bedreigd hadden, afgekeurd en de zaak nogmaals „aan de
hoogwijze decisie van Z.D.H." gesteld: wel verzocht men ook
hierin nog de vrije krijgsraad, „doch met onderwerping aan
Z.D.H.
Dat er onder de burgers scheiding te brengen was, is zeker.
Lafargue vertelt5, dat er onder de gecommitteerden groote
ontsteltenis heerschte over zoo een „gansch slecht bestaan" als
dat van de nachtelijke inval en dat men Gellink, die terecht of
ten onrechte verdacht werd van erbij geweest te zijn, die
men trouwens niet mocht en van wie gezegd werd dat hij op het
kapiteinschap in zijn compagnie uit was, „ongeveinsde" ver
wijten maakte. Ook ging Commelin voort met zijn de vorige
avond begonnen actie. Op de vergadering die hij had laten bij
eenroepen van zijn wijk 6 (zij werd gehouden in de herberg
„De Witte Molen") trachtte hij „met alle zachtzinnigheid en
vriendelijkheid en door kracht van redenen" zijn hoorders te
overtuigen dat men Zijne Hoogheid de vrije beslissing laten
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moest. Verscheidene burgers, „voornamentlijk dezulken die
men voor de braafste en gegoedste van deze wijk zoude mogen
houden" (steeds weer die sociale tegenstelling), verklaarden
het met hem eens te zijn. De tweede gecommitteerde der wijk
weliswaar, Lieve Lolkes van Nes, voerde daar tegen aan dat
het te gevaarlijk was om zich af te scheiden van het gevoelen
van meer dan vijftig wijken; ook, dat de vrije krijgsraad im
mers door de stadsregeering reeds door haar fiat op het derde
van de drie artikelen was toegestaan; andere burgers vielen
hem zelfs „met groote hevigheid" bij. Commelin beriep zich op
de hem en Van Nes verstrekte commissie (hiervóór J) aange
haald), welke slechts machtigde tot het ter decisie van Z.D.H.
voorleggen van grieven; en verklaarde zich niet meer als de
vertegenwoordiger te beschouwen van hen die nu méér van
hem verlangden. Ook in andere wijken waren er weifelaars.
Lafargue gaf Commelin in zijn hart gelijk, maar durfde er niet
voor uitkomen, omdat de ander door zijn optreden zich zoo
impopulair gemaakt had.
Maar nu overkwam degenen die voor 's Prinsen conservatie
ve politiek de haat der radicalen trotseerden, wat Raap en Van
der Meer al op het punt van gecommitteerdenkiezen, wat Van
der Meer en zijn Rotterdamsche patroons vroeger nog op het
punt van de afschaffing der belastingpacht overkomen was, —
de Prins gaf plotseling (of hij zich nu eerst schrap gezet had of
niet) toch aan de drang der radicalen toe, of, erger nog, half toe.
Een eerste stuk dat hij opgesteld had om zijn houding uiteen te
zetten, werd van de drukker teruggehaald * en een andere be
schikking genomen, die 's avonds (van de 1 Ode dus) onder de
burgers bekend werd. Volgens van der Meer was het De Back
») Blz. 75.
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die hier de Prins overreedde; maar het zal na een heele dag
confereeren met zooveel en zoo verschillende raadgevers wel
moeilijk geweest zijn om de verantwoordelijkheid precies vast
te stellen.
Daar komt één der gecommitteerden (aldus het relaas
van Lafargue x) zeer verbaasd, maar teffens vol vreugde
op de kamer aanstuiven, zeggende van 't hof te komen en
daar gehoord te hebben dat de vrije independente burger
krijgsraad volledig na den wensch en begeerte der burgers
was toegestaan. Op dit gezegde volgde aanstonds een gene
raal geroep van „Vivat Oranje, hoezee!"
Gedeputeerden, naar het hof gezonden, vernamen van Bentinck en vervolgens van de Prins zelf, dat de bundel gedrukte
stukken aan de kolonel der burgerwacht Van Loon ter hand
was gesteld.
De vorst zeide haar, zijn schouder ophalende, dat ze de
biljetten van den kolonel Van Loon konden bekomen 2.
Heel hartelijk was de ontvangst der gedeputeerden ditmaal
blijkbaar niet, maar de kolonel Van Loon, een gemelijke oude
heer, die thans op de nominatie stond om (bij de zuivering van
de Oudraad) als oud-schepen geremoveerd te worden 3, behan
delde de burgers zelfs tamelijk onbeschoft: hij vertoonde zich
niet eens, toen zij aan zijn huis kwamen vragen, maar liet hun
een exemplaar van het stuk, dat hij blijkbaar pas de volgende
ochtend wilde distribueeren, „door zijn lakei, zonder er iets bij
te zeggen", ter hand stellen. Dat was een vreugde. Het stuk
werd aan het volk op de Doelenzaal voorgelezen met de uitleg
erbij, dat Z.H. dus het verzoek om een vrije krijgsraad had toe
gestaan; er volgde zoo'n gejuich van „Hoezee, vivat Oranje en
vrijheid!", dat „de galm van de Zaal onze kamer op 'tRondeel
deed dreunen". Maar toen de gecommitteerden, bezig om af-
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schriften te maken elk voor zijn wijk, de beschikking van de
Prins vervolgens wat bedaarder onderzochten en overwogen,
ontstond er onzekerheid over de rechte beteekenis. „Eenigen
leiden 't dus, anderen wederom anders uit."
Waarlijk, het is niet gemakkelijk om de zin van dat stuk,
„gedaan tot Amsterdam den 10 September 1748; w.g. Prince
d'Orange en Nassau" *, te vatten. Het begint met de verzuch
ting dat het moeilijk zoo niet ondoenlijk zijn zal een regeling te
treffen die iedereen even aangenaam zijn zal; daarom heeft
Z.H. in overleg met burgemeesteren gemeend:
dat het voor de rust van de stad, en om aan de goede
burgerije zooveel doenlijk genoegen te geven, best en dien
stig zijn zal:
1. dat zal werden gehouden een vrije krijgsraad, be
staande uit kapiteins, luitenants en vendrigs;
2. dat iedere compagnie, na gehoudene omvraag, daar
toe zullen committeeren zoodanige van de voorszeide offi
cieren uit hunne compagnieën, als haar aangenaam zal
zijn;
3. dat vervolgens dezelve kapiteins, luitenants en ven
drigs, op die wijze door ieder compagnie bij meerderheid
van stemmen gecommitteerd zijnde, dezelve zullen doen
een aanstelling van vijf kolonellen en vervullen de plaatsen
van die kapiteinen, luitenants en vendrigs, die aan hunne
compagnieën niet aangenaam zouden mogen wezen, of dat
zij zullen maken een dubbel getal van personen en hetzelve
getal aan Z.H. presenteeren om daaruit bij Z.H. de electie
en aanstelling te worden gedaan tot vervulling van de
plaatsen dergenen die uitgevallen zijn.
De stijl van ambtelijke stukken in de achttiende eeuw moge
omslachtig zijn, doorgaans is hij de helderheid zelve; hier ech
ter heeft men een stuk waarin men bij de meest gezette lezing
nu dit dan dat denkt te vinden. „Een vrije krijgsraad" — voor
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de menigte op de Doelen waren bij het eerste gehoor die woor
den zeker wel voldoende; zij blijven echter zonder definitie; in
het bizonder wordt het punt dat de burgers er bij voorkeur
onder verstonden, namelijk dat de leden geen relatie met de
regeering mochten hebben, nergens uitdrukkelijk bevestigd.
Dat de Prins afzag van een eigenmachtige benoeming van
kolonels waaronder regenten, is wel duidelijk, maar er staat
in het stuk niets omtrent de toekomst, noch omtrent de
bevoegdheid van de krijgsraad om buiten voorkennis van de
regeering te vergaderen. Schrandere geesten zagen dat alles aan
stonds. Nog dezelfde avond vernam de Prins 1 met ergernis
van Scholten, dat Feitama op de Doelen tegen de beschikking
aan het uitvaren was. De volgende morgen alweer werd er
hevig geredekaveld.
Ik word het moe op deze manier heenenweergeslingerd
te worden (schreef de Prins aan de Prinses), 't Is ieder keer
wat nieuws, men houdt de menschen voor de gek. „De
heeren" Feitama, De Bruin, Pols, Henskens, misschien
Van Gimnig, trachten alles in de war te sturen. De meest
geliefde personen, zooals de Scholtens, hebben geen stem
meer in het kapittel, van uur tot uur begint het er somber
der uit te zien 2.
Maar ondertusschen waren de meeste wijken aan het werk
gevallen om de beschikking uit te voeren zooals men haar ver
stond, en links en rechts, in herbergen of kerken, kwamen de
burgers (schutters en contribuanten) bijeen om „de vrije krijgs
raad" te constitueeren.
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D. Krijgsraadverkiezingen; verwarring. Reactie; goed humeur
van de Prins, die toch nogmaals capituleert en de keuze bevestigt;
positie der volksleiders niettemin onzeker. Afscheid; rede van Van
Gimnig; 's Prinsen af scheidsproclamatie, een Parthenschot; ont
steltenis van de Doelisten.

Lafargue beschrijft hoe het in zijn wijk toeging *. Er had om
twaalf uur in de Gasthuiskerk een vóórvergadering plaats;
daar werd afgesproken om tegen zes uur in de herberg „Nieuw
Malta" nogmaals bijeen te komen. Er viel echter al dadelijk een
incident voor, toen de zittende kapitein, Michiel Bruyningh,
verzocht gecontinueerd te worden. Eenigen riepen ja, anderen
floten, maar de fluiters, aldus Lafargue, hadden gelijk, want de
heer Bruyningh vergat dat hij juist door Z.H. in de vroedschap
gebracht zijnde onmogelijk deel kon uitmaken van „een vrije
en van de regeering independente krijgsraad". Zoo werd het
dan half schertsend de roepers door de fluiters ook aan hun
verstand gebracht. De heer Bruyningh schikte zich met goede
gratie: in de avondvergadering bedankte hij met een compli
ment en legde een ducaat op tafel voor de schutters. Bij schriflijke stemming werden toen een nieuwe kapitein en ook een
nieuwe luitenant en vaandrig gekozen; telkens groot hoezeegeroep en gelukwenschen.
Maar ter gecommitteerdenvergadering op de Doelen hoorde
Lafargue veel klachten over de oneenigheid die in andere wij
ken uitgebroken was. Blijkbaar werd er hier en daar hard ge
werkt om regenten, of verwanten van regenten, persoonlijk
populair of invloedrijk, te behouden; — en is het noodig eraan
te herinneren dat de Prins in zijn beschikking, al had hij ook de
tooverwoorden „een vrije krijgsraad" gebruikt, zorgvuldig na
gelaten had daaraan de interpretatie te geven die Lafargue en
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zijn wijkgenooten zoo vanzelfsprekend vonden? De gecommit
teerden echter spraken af, dat zij geen verkiezing van zulke
personen (of, zooals men het uitdrukte, een verkiezing „aanloopende tegens het algemeen concept van een vrije en van de
regeering afhankelijke krijgsraad") aan Z.H. zouden overleve
ren, op straffe van door de anderen voor „kwade geïntentioneerden, verstoorders van de goede ruste der burgerije" te
worden gehouden 1; en zij vaardigden een „notificatie" 2 uit,
waarbij zij alle burgers aanspoorden elk eerst zijn wijkgecommitteerden te raadplegen 3. Volgens de Korte schets of dagver
haal „vond dat geen ingang"; wat niet wegneemt dat de ge
committeerden toch overal hun zin wisten door te zetten: alle
regenten of regentenzonen moesten het veld ruimen. Zelfs de
jonge Scholten, de teekenaar van de drie artikelen, werd, nu
zijn vader vroedschap geworden was, gedwongen zijn kapitein
schap neer te leggen. Zijn voorstanders weten dat blijkbaar
vooral aan één der twee gecommitteerden van zijn wijk, Ockers,
die in een Rechtvaardige bestraffing aan de misleide borgeren 4
dan ook werd uitgemaakt voor „een twistziek krenge-aas, ver
waand in alle deelen":
Grieft die door slangengift nu uw Bataafsche ziel?
Ondankbre borgerij, beloont gij dus uw hoeder,
Die voor de Vrijheid onverschrokken heeft gestreên?
„De goede ruste" te bewaren — dat ging in ieder geval boven
der gecommitteerden macht. Er waren compagnieën waar men
niet enkel hooge woorden kreegover het alof niet rechtmatige of
wenschelijke van het continueeren van regenten-officieren, maar
waar men (om de Nederlandsche Jaarboeken 6 aan te halen)
onder elkander handgemeen raakte en de beslissing aan
den sterken arm stelde.... Dus ongeregeld woelde men.
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Het eerste oogenblik, de 11de, had, zooals we zagen, die ver
warring de Prins nog meer verontrust. Op wat ik uit zijn brief
van die dag al aanhaalde, volgt nog het opperen van de moge
lijkheid dat, als de rust niet spoedig weerkeert, er in Den Haag
op „andere middelen" gezonnen zal moeten worden *; en andere
middelen beteekent zonder twijfel: troepen, zooals er al in
Friesland, en nu pas ook in Drente, gebruikt waren, zooals de
Haarlemmers kort te voren gevreesd hadden en zooals hen
eindelijk toch, maar eerst nog de Leidenaars, te wachten stond.
Weldra echter bleek de verwarring die hij geschapen had, de
Prins niet te deren, zij diende veeleer voor het oogenblik als
bliksemafleider; zij brak de vaart van de volksbeweging. Men
mocht dan, niet zonder behulp van dreigementen en in 't alge
meen dank zij de opgewonden stemming, in de wijkvergaderin
gen het strikte beginsel van een „van de regeering onafhanke
lijke" krijgsraad kunnen doen zegevieren, de bovenste laag van
de burgerij voelde zich voorloopig veeleer solidair met haar nu
in de regeering gekomen leden, en het Doelisme kreeg zoodoen
de een nog meer uitsluitend kleine-middenstands-karakter;
daaronder nog weerden zich de Bijltjes; maar die waren alleen
goed voor oogenblikken van crisis, die versterkten de construc
tieve kracht van de burgerpartij niet.
Rust ondertusschen werd de Prins nog niet gegund. De ééne
wijk na de andere kwam op audiëntie om hem de moeilijkheden
bij de verkiezingen voor te leggen:
Ik leek wel een dokter die spreekuur houdt (zoo schertst
hij tot zijn vrouw) en De Back schreef op een stukje papier
mijn recepten voor het gedrag van de lieden2.
Zijn goed humeur werd bevorderd door de ontdekking dat de
liefde van het volk tot zijn persoon niet verminderd was, in-
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tegendeel, het nachtelijk tooneel had haar vermeerderd en was
tegen de aanstichters uitgevallen.
Onze dikke tribuun (daarentegen) is onverdraaglijk ge
stemd, sedert hij gemerkt heeft dat zijn beweerde popula
riteit bij het publiek naar de maan gaat; dat neemt al zijn
gedachten in beslag, zoodat hij meer afgetrokken en doover is dan ooit en het hoofd enkel vol heeft van de vrees dat
hij het vertrouwen of de liefde van het publiek zal ver
liezen 1.
Lafargue beschrijft zoo'n „bezoek aan de dokter" 2 en gunt
ook even een blik op de ietwat netelige verhouding tusschen de
Prins en de man die zijn bedrijf met verbeten afkeuring be
schouwde en wie hij het met luchtige plagerij betaald zette.
Evenals andere gecommitteerden gingen Lafargue en zijn col
lega naar het Heerenlogement om hun acte van officiers-ver
kiezing aan Z.H. ter approbatie voor te leggen. De Prins merk
te dadelijk op, dat dit niet was volgens de bedoeling van zijn
beschikking van de 10de. De twee gecommitteerden veront
schuldigden zich met te zeggen, dat er uiteenloopende inter
pretaties op dat stuk waren gevallen en dat men naar zijn beste
weten gehandeld had. De Back schreef toen op een stuk papier
Z.H.'s uitspraak, namelijk dat de compagnieën voor open offi
ciersplaatsen slechts een voordracht aan de krijgsraad konden
doen of een dubbeltal aan Z.H. aanbieden. Ondertusschen
bracht de Prins het gesprek op de vraag of de heeren ook dach
ten als gecommitteerden te continueeren, zooals anderen wil
den doen; beide vertegenwoordigers verzekerden hem, dat zij
meenden dat hun commissie afgeloopen was, zoodra alles her
steld zoude zijn en in rust gebracht; en dat zij trouwens niets
vuriger wenschten dan er ten spoedigste van ontheven te zijn.
Op 't welk Z.H. den heer De Back met een lachend wezen
aanziende, ons verder vroeg hoe de wind dien morgen was;
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waarop (ik) antwoordde niet te weten uit welken hoek die
waaide, maar, zoo 't mij voorkwam, er zooveel wind niet
was als de laast gepasseerde dagen. Z.H. brak dit discours
af en zich keerende na Z.Exc. grave Bentinck, die ook in 't
vertrek was, zeide met een vrindelijke grimlach {glimlach)
tegens Z.Exc.: „graaf, hoe zit uw paruik zoo voor op uw
neus?" Z.Exc. al grimlachende den paruik wat achter
waarts schuivende, vervolgde de vorst: „zoo, nu gelijkt u
dezelve niet meer."
De zin van de beschikking van de 10de bleek nu dus te zijn,
dat de wijken niet verkiezen, enkel aan de krijgsraad voordra
gen mochten. Maar wie vormden de krijgsraad? Op lange ver
gaderingen in de krijgsraadkamer op het stadhuis ging het al
even ongeregeld toe als in de wijken. In tal van gevallen be
stond verschil van meening over wie „aangenaam" was aan
zijn wijk en dus recht van meespreken had. Er bleef maar een
klein troepje in possessie. Niet minder dan 55 van de 60 kapi
teins (en allebei de kolonels) moesten uittreden en ook onder de
luitenants, voorzoover zij niet in hun kapiteins' schoenen stap
ten, werd een groote opruiming gehouden 1. Ten slotte besloot
de dus gedunde raad Zaterdag de 14de „voor deze reize" alle
verkiezingen aan te nemen en daarmee de „onaangenaam"
geblekenen definitief uit te sluiten, en vervolgens ging de ver
nieuwde raad zelf tot de verkiezing van vijf kolonels over.
Een week tevoren had de Prins nog aan zijn vrouw geschre
ven, alsof Scholten behalve vroedschap ook burgerkolonel zou
worden *); maar daar was nu geen sprake van. Alle vijf de ge
kozenen stonden buiten de regeering; er was eenig gemompel
onder de burgers omdat de heer Du Peyrou, een zeer vermo
gend man, in de oude regeering relaties gehad had 2; maar dat
was alles. Heel die transactie was na ruggespraak van de oudste
*) Zie hiervóór, blz. 98; vgl. 106.
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kapiteins met de Prins geschied; en de vier burgemeesters (Hasselaer was nu uit Aken terug) waren deze nog komen bidden
om zijn vertrek, dat hij al voor die dag had vastgesteld (want
de zuivering van de Oudraad was de 13de ook bekend gemaakt)
nog uit te stellen om de afloop van die vergadering af te wach
ten en de verkiezingen te bevestigen 1.
Zoo eindigde heel 's Prinsen bezoek dus met nog een capitu
latie. Het is te begrijpen, dat de volksbeweging in vreugdebe
toon verliep. De 13de was de Prins in statie op het stadhuis
wezen dineeren als gast van burgemeesteren; ditmaal zag het
volk in die omgang blijkbaar geen kwaad meer en hij werd op
zijn weg geestdriftig toegejuicht.
Voor de leiders moet er in die blijdschap iets beangstigends
geweest zijn. Zij konden toch moeilijk voorbijzien, dat er voor
de toekomst niets vastgelegd was, en om zich heen voelden zij
de stemming vijandiger worden. De „rustige burgers" die eerst
geen kik hadden durven geven, begonnen zich meer en meer te
laten gelden. De verdeeldheden tusschen Raap en Van Gimnig
en tusschen de gecommiteerden onderling, de klaarblijkelijke
vervreemding van Doelen en Heerenlogement, de gedachtelooze gulheid van het volk dat de Prins bleef vereeren ook nu
hij zichtbaar tot de regenten genaderd was, — dat alles ver
lamde de burgerbeweging en gaf haar haters moed. De 13de
September noteerde De Boer 2 met voldoening in zijn dagboek,
dat iemand in een gezelschap ronduit op „het Doelencanaille"
afgaf, en dat een Doelist die er toevallig bij was, zich muisstil
hield. Tevergeefs smeedden verscheiden gecommitteerden plan
nen om hun commissie aan te houden en eens in de week, dan
eens in de veertien dagen, eindelijk eens in de maand te blijven
vergaderen. De Prins, die nu geen twijfel meer koesterde, of die
vergadering op den Doelen welke hij in weerwil van Van der
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Meer's waarschuwingen eerst zelf erkend had, was een groot
gevaar, gebruikte (zooals hijzelf zeix) al zijn welsprekendheid
in de consultaties die hij gaf om hun zulke denkbeelden uit het
hoofd te praten. En in de gesteldheid van machtsverhoudingen
en openbare meening die zich ontwikkelde, waren zij niet voor
verwezenlijking vatbaar.
Inderdaad hadden 's Prinsen toegevingen geen ander doel
dan om de Doelenpartij voor het oogenblik te sussen ten einde
voor het vervolg het gezag van de herstelde regeering zoo stevig
mogelijk te vestigen. Diezelfde Zaterdag, nadat „de vrije
krijgsraad-keuze" verricht was, en terwijl de gecommitteerden
ijverig in de weer waren om het eervol uitgeleide voor te berei
den, dat zij de Prins de volgende ochtend na kerktijd dachten
aan te doen, stelde deze in overleg met de vier burgemeesters
een afscheidsproclamatie op, die hun niet weinig rauw op het
lijf zou vallen. Maar eerst vertrok hij in de volle glorie van zijn
populariteit.
's Avonds tevoren hadden gecommitteerden tot hun voldoe
ning van de nieuwe kolonels vernomen, dat er ditmaal een be
hoorlijk aantal burgers onder de wapenen gebracht zou wor
den 2. Van het Heerenlogement tot aan de Leidsche Poort toe
werden de vendels geposteerd; de Bijltjes stonden binnen hun
rijen. Zijne Hoogheid woonde eerst de dienst in de Nieuwe Kerk
bij en keerde toen terug naar het Heerenlogement, waar burgemeesteren en schout, volgens de Nederlandsche Jaarboeken 3
„met veel aandoening", afscheid van hem namen. Op de zaal
stonden de gecommitteerden, van de Doelen aan gemarcheerd,
bijna in vol getal (er ontbraken er maar vijf of zes van dehonderdentwintig), allen met Oranje-linten getooid, hem op tewachten.
Wij alle rondsom de muren van dat wijde vertrek ons
gevoegd hebbende, kwam Z. H. binnentreden en plaatste
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zich staande in 't midden van ons, waarop (wij) gelijkelijk
twee treden naderde (n), formeerende aldus een quarré; in
welkers midden Z.H. staande, deed de gedeputeerde H.
Gimnig de aanspraak, 'tgeen door den vorst wierd aange
hoord tot den einde toe, op 't welke Z.H., dat verwonderenswaardig was, met een deftige en tegelijk vloeiende
reden genoegzaam van point tot point van de aanspraak
repliceerde en eindigde met eene vermaning van voortaan
in stille gerustheid ons te houden, de vergadering te quit
teeren en een ieder tot zijne gewone bezigheden te wederkeeren, na 't welke Z.H. weder na deszelfs vertrek keerde.
Wij waren als opgetogen van admiratie van dien zeer dier
baren vorst met zooveel attentie de aanspraak, die rede
lijk lang was, zoo geduldig te zien aanhooren, en zoo accu
raat, met pit van woorden, zoo minzaam te hooren repliceeren 1.
Van Gimnig's aanspraak a, die als naar gewoonte aanstonds
uitgegeven werd, vloeide over van bewondering en dankbaar
heid. „Prins Willem de Groote", zoo noemde hij de Stadhou
der, en grondde die naam op „deszelfs wijsheid, arbeid en zor
gen voor het volk", waarmee hij, nauwelijks aan het bewind, de
vijand in zijn overwinning had weten te stremmen en te stui
ten. Een lof die met de openbare waarheid zoo klaarblijkelijk
streed, dat hij velen toch wel wat pijnlijk in de ooren geklonken
moet hebben! Het stadhouderlooze regiem werd ook nog duch
tig afgestriemd, maar de nieuwe burgemeesters, vroedschap,
schepenen en krijgsraad hadden, zoo verzekerde de redenaar,
reeds aller liefde en vertrouwen. Feitelijk was dat laatste het
eenige belangrijke wat Van Gimnig te vertellen had. Het beteekende, dat de leider der volksbeweging alle teleurstelling
verkropte, het onuitgevoerde programma van het de Prins aan
geboden request verloochende en zich met de afgedwongen per
soonsveranderingen in de regeering voldaan verklaarde.
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Kort na het afscheid van de gecommitteerden zette zich de
stoet in beweging. Voorop de stads-stalmeester te paard, daar
na eenige Bijltjes, dan de gecommitteerden in paren, door
vaandel en muzikanten voorafgegaan, hierna de koets van
Z.H., waarin ook Bentinck en Grovestins, en de andere koet
sen. Op het Leidsche Plein complimenten van de vijf nieuwe
burgerkolonels; buiten de poort nogmaals afscheid van de in
middels daarheen gereden heeren der stadsregeering. Gecom
mitteerden en Bijltjes vergezelden Z.H. nog tot aan de Amstelveensche weg en keerden toen naar de Doelen, waar de eersten
de laatsten bedankten en met hun vaandel vereerden *.
Maar in de stad vernamen zij nu, nauwelijks van al die plicht
plegingen bekomen, het verpletterende nieuws van de procla
matie van de Prins: terwijl de burgers onder de wapenen ston
den om hem eer te bewijzen, was dat stuk op de leege Dam af
gelezen. Het was een waar Parthenschot.
„Wij, Willem Karei Hendrik Friso, bij der gratie Gods,
Prinse van Oranje en Nassau, Graaf van Catzenelnbogen,
enz. enz. enz., Erfstadhouder, Kapitein-Generaalen Admi
raal der Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Ridder van
den Kouseband; doen te weten": dat verzocht zijnde door
de goede burgerij van Amsterdam om haar een vrije krijgs
raad te geven en overleggende hoe dat zonder de privile
giën en grondwetten van den lande te kwetsen bewerkstel
ligd kon worden, wij in onze overleggingen gestoord zijn
doordat „eenige kwalijk-geïntentioneerden de burgerij
verkeerde denkbeelden van het ware bestaan van een vrije
krijgsraad hebben ingeboezemd"; daaruit zijn zelfs zulke
ongerijmde verzoeken voortgekomen dat hun inwilliging
alleen met een notoire inbreuk in de privilegiën en van de
oude rechten en welbeschouwd zelfs van de eigenlijke vrij
heid van die krijgsraad geschied had kunnen zijn. Derhal
ve hebben wij „om, zonder de zaak tegen zoo vele kwalijk
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opgevatte denkbeelden te decideeren, een middel tot ge
ruststelling van de goede burgerije aan de hand te geven",
onze verklaring van 10 September uitgevaardigd, in de
verwachting dat door die provisioneele schikking „over
vloedige stoffe van vergenoeging aan de goede burgerije en
teffens aan de gemoederen tijd tot bedaring gegeven" zou
worden. Tot ons smertelijk leedwezen heeft de uitkomst
echter aan die rechtmatige verwachting niet beantwoord.
Bij het houden van de krijgsraad zijn zooveel onregelma
tigheden voorgevallen (die opgesomd worden), dat deze
„het vermogen ontnomen is om ingevolge onze duidelijke
gedeclareerde intentie een vrije en onbepaalde keuze te
doen". Voorts hebben wij, ten opzichte van „de zoo zeer
gewenschte verandering in de gesteldheid der gemoederen'',
„met veel hartzeer en met de uiterste verontwaardiging
vernomen, dat sommige kwalijk-geïntentioneerden in hun
ne kwade praktijken hebben voortgegaan om de goede
burgerije te misleiden, met verregaande en hoog strafbare
dreigementen te intimideeren en allerlei kwaad zaad te
verspreiden om oneenigheden en mistrouwen tusschen
burgers en burgers te veroorzaken", waaruit de uiterste
verwarringen en onheilen zouden te wachten staan. In
weerwil van de begane onregelmatigheden hebben wij „om
aan de gansche burgerij een doorstekend blijk van onze
trouwhartige en vaderlijke genegenheid en toegevendheid
te geven" de door de krijgsraad gedane verkiezingen wel
willen goedkeuren; doch bepalen tevens dat de zoodanig
geconstitueerde krijgsraad „niet anders zal vergaderen
dan met voorkennisse van heeren burgemeesteren en op de
beschrijvinge der kolonels, aan wie volstrekt wordt over
gelaten te oordeelen of er rede(n) zij tot het beschrijven
van den krijgsraad of niet"; voortaan zal het de krijgsraad
vrij staan vacatures van burgerofficieren „in conformiteit
van de privilegiën, oude constitutiën, reglementen en herkomens" te vervullen. Wijders willen wij alle begane on
ordentelijkheden wel in vergetelheid stellen en over het
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hoofd zien. Wij verwachten „van de goede burgerije en in
gezetenen, dat zij allen en een iegelijk zich voortaan als
geschikte en gehoorzame burgers en ingezetenen zullen
gedragen.... in alles naar hetgene de plicht en verschul
digde eerbied en onderwerping aan hunne wettige over
heden vordert"; waarschuwende en vermanende verders
allen en een ieder op het ernstigste en trouwhartigste van
zich terstond af te scheiden en te onthouden van alle
publieke vergaderingen en bijeenkomsten; „gelastende
ook specialijk degenen die wegens de wijken of burger
compagnieën zijn gecommitteerd geweest, zich van ston
den aan van die en alle diergelijke commissiën te houden
voor ontslagen; op poene dat diegenen die bevonden zul
len worden tegens deze onze serieuse wille en begeerte te
hebben ingegaan en zich aan eenig misdrijf tegen de waar
digheid van de regeering of ongehoorzaamheid aan deszelfs bevelen schuldig te maken, als verstoorders van de
gemeene rust en verachters van onze heilzame oogmerken
en bevelen, naar exigentie van zaken, en volgens de wetten
van den lande, zonder eenige conniventie, anderen ten
exempel, zullen worden gestraft" x).
Wat 10 September dus oogenschijnlijk was toegestaan, de
vrije krijgsraad, werd 15 September zooveel mogelijk onge
daan gemaakt. De vraag in Van Gimnig's request, dat de
krijgsraad buiten de stadregeering om bijeen zou mogen komen,
eerst ontweken, werd nu uitdrukkelijk afgewezen. En dan die
strengheid! De Prins, die tot het laatst toe de hulde van de ge
committeerden en van de Bijltjes had aanvaard, die beminne
lijk gebleven was ook als hij vermaand had, die overigens in
weerwil van vermaningen, na eerst de beweging roekeloos aange
moedigd te hebben, voor iedere krachtig voorgedragen eisch
1) Behalve de passages tusschen aanhalingsteekens heb ik het
stuk, zooveel mogelijk met behoud van de eigen woorden, verkort;
het oorspronkelijk * is meer dan tweemaal zoo lang.

Geyl, Revolutiedagen

9

130

DE VOLKSBEWEGING TE AMSTERDAM

gezwicht was, vond de moed om te weigeren en om een forsche
toon aan te slaan, zoodra hij de Amsterdammers niet meer in
het gezicht zou behoeven te zien.
In het leiden van de volksbeweging, die onder leiding toch
wel degelijk waardevolle krachten had kunnen ontwikkelen,
had hij jammerlijk gefaald. Hoe kon er ook leiding uitgaan van
een man, wiens geest met eerbied voor de oude grondwetten
van de staat zoo zwaar belast was, die trouwens onder de eigen
lijke taak hem door het zoo lang begeerde stadhouderschap ge
steld, slechts zuchten kon. Hoe teekent hij zich in die brieven
aan zijn vrouw, temidden van het gewoel der revolutie vóór
alles teeder echtgenoot en vader, almaar weg willend uit het
ongeriefelijke Heerenlogement terug naar haar gezelschap,
naar haar omhelzingen, kusjes voor zijn dochtertje, hoop dat
zijn zoontje tandjes hebben zal als vader thuiskomt; gemakke
lijk van beweging overigens onder vrienden en eerbiedige aan
hangers; vroolijk zoodra er maar kans op is, schoon niet zonder
een tikje boosaardigheid; tevreden als de menigte juicht, en
ongeduldig tegenover hervormers, eerzuchtigen, woelgeesten
— één pot nat —; nooit ook maar het flauwste begrip vertoonend van wat de onverdraaglijke Bentinck zoo scherp zag: dat
hij geroepen was om een crisis te beredderen, die de toekomst
van het land en van zijn huis voor de volgende generatie be
palen zou.
En dan achterna deze bestraffing, welke allen die in zijn
naam om hervormingen hadden durven vragen, die van hem de
ontwrichting der oligarchie hadden durven verwachten, op
genade of ongenade aan die oligarchie prijs gaf. Dat moge niet
de bedoeling van het stuk geweest zijn. Een gematigd en orde
lievend burger als Lafargue, die gecommitteerde geweest was
in de vaste overtuiging dat de Prins het wenschte, mocht aan
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een regentenvriend die hem kwansuis kwam „beklagen", tot
zijn eigen voldoening aantoonen dat enkel door „zinsverdraai
ingen" die publicatie tegen allen die op den Doelen geweest
waren uitgelegd kon worden1; een ander2 mocht een „explicatie
op de publicatie" opstellen, waarin hij (vrome wensch!) de
Prins zelf liet verklaren:
dat wij met bekommernis hebben waargen' men, hoe
eenige kwade geïntentioneerden hen niet ontzien feene ver
keerde lasterlijke uitlegging aan deze onze publicatie te
geven en dat het verbod van bijeenkomsten in het toeko
mende geen veroordeeling van het bedrijf der gecommit
teerden vóór de 15de September insluit, aangezien wij
anders in geen detail, de omstandigheden te dien tijd be
treffende, met hen getreden zouden zijn, ja veel eer hen
onze verontwaardiging op het hoogst hebben doen gevoe
len, zoodat wij dus de zaak der gecommitteerden als eerlijk
en betamelijk in die omstandigheden hebben aangemerkt;
eindelijk alle en een iegelijk op het ernstigste bevelende en
vermanende de zaak der burger-gecommitteerden niet
langer als infaam, oproerig of oneerlijk te calumnieeren of
hun de naam van Doelist als een schande aan te wrijven —
dat alles bewijst enkel wat een stof tot hoon en leedvermaak
de publicatie aan de vijanden der volksbeweging en.... van
Oranje gegeven had!
Inderdaad triomfeerden de voorstanders van het oude
regiem. Zij hadden een paar geduchte klappen opgeloopen. De
posterijen waren aan het land overgedragen, ofschoon de tegen
woordige bezitters nog tot hun dood zouden jouisseeren! Door
heel wat onbehoorlijke inkomsten uit ambten was een streep
gehaald, ofschoon er geen enkele waarborg bestond dat de oude
praktijken niet weldra weer toegepast zouden worden. Een aan
tal van de voornaamste regenten was van het kussen gestooten, en dat was zeker het grievendst van al. Maar een oogenblik
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had het er naar uit gezien, alsof het stelsel zelf eens grondig
onder handen genomen zou worden, alsof de burgerij en de
Stadhouder samenwerken zouden om het onverantwoordelijk
gezag van de oligarchie te breken. Aan die bedreiging was men
ontsnapt. De volksbeweging had een reactie tegen zich in het
leven geroepen door de woeste tooneelen en de verwarde raad
slagen die zij te aanschouwen had gegeven. Haar onbeholpen
heid was zeker voor een groot deel toe te schrijven geweest aan
de onderhandsche, tegenstrijdige, weifelende bemoeienissen
van het stadhouderlijk hof, en weldra was de Prins zelf de
meest overtuigde beschermer van de regentenheerschappij ge
bleken. Nu eindigde hij met een proclamatie, samen met burgemeesteren opgesteld, waarin iedereen de finale breuk moest
zien tusschen de twee machten, voor wier samenwerking de
oligarchie gebeefd had, het stadhouderschap en de hervor
mingsgezinde burgerij.
3. NA 'S PRINSEN VERTREK
A. Buiten Amsterdam
Na zijn vertrek kreeg de Prins volop met nieuwe onlusten
elders te stellen. Te Amsterdam nog was hij gedurig door angst
wekkende berichten uit Groningen verontrust, maar voorloopig werd hij nog in Holland vastgehouden.
§ In Holland: Leiden; 16 November troepen in de stad ge
worpen; weisverzetting te Haarlem en andere stemhebbende steden;
de stadhouderlijke regeering en de stadsregeeringen. De ,.collecte",
i Jan. 1750; troepen in Haarlem.
Haarlem, waar de burgerij door de op Grovestins' bezoek ge
volgde proclamatie niet tevreden gesteld was, raakte door het
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Amsterdamsche voorbeeld opnieuw in zoo'n beroering, dat de
Prins de stad op zijn terugreis naar Den Haag vermijden moest.
Maar het driftigst woelde het in de andere fabrieksstad, in
Leiden *.
Ook daar raakte het spel nog terwijl de Prins met de Amster
damsche Doelisten aan het tobben was, op gang. De 64 kwar
tieren waarover de vendels verdeeld waren, begonnen gecom
mitteerden te verkiezen. De 12de werd de eerste vergadering —
42 kwartieren hadden er elk een vertegenwoordiger — op de
Schuttersdoelen geopend door de kruidenier Van Schoon winkel
met een aanspraak, waarin hij, even hoogdravend als Van Gimnig maar veel zakelijker, het opstellen van bezwaarnissen als
het doel der bijeenkomsten aangaf en om eendracht en orde
bad ten einde de nog achterblijvende kwartieren tot meedoen
te bewegen. De 18 artikelen die men een week later klaar had,
waren gematigd. Men vroeg om een krijgsraad (de Leidsche
burgervendels bezaten er heel geen, maar werden rechtstreeks
door de regeering bestuurd), om protectie van de nijverheid
(evenals te Haarlem), om openbare jaarlijksche rekenschap
van de stadsfinanciën; aan medewerking bij de vroedschapsver
kiezingen dacht men nog niet; de beweging was streng gerefor
meerd en bij het tweede artikel werd om Voetiaansche predi
kanten gevraagd (die sedert jaren door burgemeesteren volstrektelijk geweerd waren). De stadsregeering treuzelde, de ge
committeerden zonden deputaties naar Den Haag, waar de
Prins hun commissarissen beloofde om de zaken te onderzoe
ken, en middelerwijl werd het October en kwam de (nu voltal
lige) vergadering van kwartiergecommitteerden tot een scher
per houding. Zij besloot namelijk om verandering van de regee
ring te vragen. Maar niet minder dan 22 van de 64 gecommit
teerden waren daartegen geweest en met hen kwam een deel van

134

DE VOLKSBEWEGING TE AMSTERDAM

de burgerij er tegen in verzet, bewerende dat de gecommitteer
den tot zulk een eisch niet gemachtigd waren; er werd vóór de
regeering een request op touw gezet. Die verdeeldheid bracht
het lagere volk op de been. De regeeringspartij werd met plun
deren en schrikaanjagen volslagen ondergebracht en de Doelen
stond nu eensgezind achter de tien „sprekers", door wie zij de
onderhandelingen met de regeering en met de commissarissen
van Zijne Hoogheid voeren liet. Veel beter georganiseerd dan
die te Amsterdam, welke door Van der Meer en Raap van den
beginne af in tweeën gespleten was, had de Doelenbeweging te
Leiden, gesteund door een talrijk proletariaat, de stad volledig
in handen.
Onder die omstandigheden ontsloegen op 18 October de com
missarissen de regeering en herbenoemden toen alle heeren op
vier na! En dat in een stad waar zoo ergerlijk geknoei had
plaats gehad, als onthuld werd — en in een pamflet met naam
en toenaam meegedeeld * —, toen bij de plunderingen van de
pachterskantoren in Juni de bewijzen gevonden waren, dat
haast alle regenten zich accijns-vrij meel hadden laten toestop
pen ! Tegelijk werd op het request volgens de gewone manier, of
zelfs met nog meer botte weigeringen (bijvoorbeeld op het arti
kel van de Voetiaansche predikanten en op dat van de open
bare verantwoording van financiën) beschikt.
Het is geen wonder dat de Leidsche burgers niet tevreden
waren, dat de gecommitteerden voortgingen met nieuwe arti
kelen op te stellen en dat de Tienmannen in functie bleven.
Men had nu te Leiden wat de Prins te Amsterdam zoo gevreesd
had, een ware volksregeering op de Doelen tegenover de wet
tige op het stadhuis, en de Tienmannen gedroegen zich met veel
fierheid en verschenen meer dan eens omstuwd van een rumoe
rige menigte voor burgemeesteren om hun eischen door te zet-
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ten. Een onbestaanbare toestand! Met een minder conserva
tieve politiek zou een maand tevoren nog een oplossing moge
lijk zijn geweest. Nu schoot er niets anders over dan ingrijpen
met de sterke hand. De 16de November, 's ochtends vroeg,
drongen op het onverwachtst een 6 of 700 man dragonders en
Zwitsers van Zijn Doorluchtige Hoogheids garde te voet de
Witte Poort binnen. Zij werden spoedig gevolgd door twee
raden en de fiscaal van het Hof van Holland; weldra zonden
dezen een paar van de „sprekers" naar Den Haag op, waar zij
tot gevangenisstraffen veroordeeld werden. Dat was bij de heeren en hun aanhangers een opluchting!
Nu ziet men angst en leed en schrik en vrees verbannen.
Nu kan Gerechtigheid weer vrij de vierschaar spannen,
En doemen 't helsche kwaad ter welverdiende straf.
Nu wendt des Vorsten zorg het nakend onheil af
En stelt een geesel toe voor snoode muitelingen. 1
Troepen in een stemhebbende stad van Holland! dat was iets
ongehoords. Maar de uitspattingen van het volk in de fabriek
stad Leiden hadden de gegoeden allerwegen zoo verschrikt, dat
de openbare meening in het feit berustte. Leiden hield zijn gar
nizoen, dat evenwel de burgerwacht haar gewone taak liet.
Zoo hevig als in Amsterdam en Leiden ging het nergens toe,
maar overal voelden toch de stadsregeeringen dat hun positie
geschokt was. In Haarlem, waar de toestand na Amsterdam en
Leiden wel de meeste spanning vertoonde, verklaarden de nu
samenwerkende burgercompagnieën uitdrukkelijk dat zij de
Prins de schuld van de teleurstellende soberheid der vorige pro
clamatie niet gaven: „wij zullen nooit gelooven dat het aan
onzen geliefden Erfstadhouder zal mankeeren", zoo luidde het
in een nieuw request2.
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Zoo'n uiting verklaart dat de magistraten hier en ginds ertoe
kwam om hun verantwoordelijkheid nog duidelijker op de
Prins af te schuiven; zij konden geen goed meer doen, alleen hij
kon door zijn weder-aanstelling een stadsregeering gezag bij
zetten. De 21ste September al hadden de Staten van Holland de
Stadhouder de noodige algemeene machtiging verstrekt en in
de volgende weken stelde de regeering van nu deze dan die stad
haar zetels ter beschikking van Zijne Hoogheid en vroeg om
een bezoek van zijn commissarissen; want Willem IV liet dit
werk overal verrichten door Wassenaar-Katwijk, lid van de
Hollandsche Ridderschap, en Pauw, lid van de Hooge Raad
(geen Friesche gunstelingen dus meer in Hollandsche zaken).
Achtereenvolgens bezochten de heeren Haarlem, Leiden,
Rotterdam, Gouda, Gorkum, Schoonhoven, Schiedam, Delft,
Den Briel; in het Zuiderkwartier bleef alleen te Dordt de stads
regeering de toestand meester; in het Noorderkwartier waren
de burgerijen minder roerig, maar ook hier bezochten de com
missarissen achtereenvolgens de zeven steden; dat was pas in
Februari 1749. Het aantal van de regenten die na het gezamen
lijk ontslag niet opnieuw aangesteld werden, was nergens groot
(7 van de 24 te Haarlem, 4 van de 40 te Leiden, 5 van de 24 te
Rotterdam, 6 van 28 de Gouda, 3 van de 17 te Schoonhoven, 1
van de 20 te Schiedam, 1 van de 40 te Delft, 7 van de 20 te
Hoorn, 3 van de 15 te Purmerend, 8 van de 24 te Alkmaar, 2
van de 20 te Enkhuizen, 4 van de 14 te Medemblik, 2 van de 21
te Edam). In de andere steden (Gorkum, Den Briel, Monniken
dam) werd de gansche raad na ontslag weer aangesteld, enkel
tevens uitgebreid; dat laatste gebeurde ook in verscheiden
andere plaatsen.
Het was natuurlijk voor de heeren regenten die zich jaren
lang zoo oppermachtig gevoeld hadden, een bitter besluit om
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zich aan zoo'n visitatie te onderwerpen. Hier en daar kwam
men er maar met moeite toe en niet zonder vinnig getwist bin
nen de vroedschap tusschen volhouders en afdankers. De laatsten hadden toch veel mee. Men wist immers van tevoren wel,
dat het zoo erg niet zou aankomen. De inzichten van het stad
houderlijk hof waren welbekend. Er werd in Den Haag ijverig
gewerkt en geïntrigeerd. In veel gevallen beschouwden de door
hun burgerijen benarde stadsregeeringen Zijne Hoogheids com
missarissen als hun beste vrienden. En niet ten onrechte. Neem
het geval van Gorkum. * In dat kleine stadje had de vroedschap
in 1734 eigenmachtig een bijslag gelegd op de verponding, dat
wil zeggen een gewestelijke belasting, en sedert 1739 hadden zij
een gedeelte van de opbrengst in hun eigen zak gestoken in de
vorm van verhoogde salarissen. De gezeten burgerij van Gor
kum, voorgelicht door een voornaam lid van de stadsregeering,
was aan het protesteeren en restitutie eischen geslagen. De
commissarissen regelden die nare zaak met wezenlijk verras
sende zachtmoedigheid: restitutie was onafwendbaar geworden,
maar de heele vroedschap bleef gehandhaafd, alleen werd het
verschot van baantjes wat aangelengd: de heeren hadden het
vorige jaar hun buiten de bestaande „vriendschap" gesloten
collega's daar al in toegelaten om ongewenschte intrigues met
de herstelde stadhouderlijke macht te voorkomen; en nu werd
het getal der vroedschap nog met eenige nieuwe mannen uitge
breid. En men zie hoe het te Leiden ging! 't Was waarlijk een
uitkomst om met opoffering van zoo weinig of zoo weinigen in
rust en zekerheid op de oude voet hersteld te worden. Die hun
eigen afdanking voorzagen, trachtten soms tot het laatst toe
uitstel te bekomen. Maar daartegenover waren er anderen die
door een gedweeheid welke hun niets kosten zou, een wit voetje
bij de nieuwe macht in Den Haag zochten te krijgen.
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De nieuwe benoemingen werden gemeenlijk gedaan in over
leg met de raadsman of raadslieden, die het hof al binnen de
vroedschap bezat. De nieuwe mannen moesten de positie van
die oude vrienden versterken, uit zichzelf beteekenden zij over
het algemeen niet veel.
Na de verandering, zoo goed als er vóór, werkte de Prins
over 't algemeen binnen de vroedschappen niet direct, maar
door de een of andere groote, zooals trouwens ook Willem III
al gedaan had. Bentinck, die binnen dit stelsel mee moest doen
en die trouwens het beginsel ervan nooit rechtstreeks afkeurde,
beschouwde een paar Hollandsche steden (Rotterdam, Hoorn)
als zijn bizonder domein en had er zijn geregelde corresponden
ten, wier raad hij bij aanbevelingen meest volgde en die zichzelf
en hun vrienden natuurlijk niet vergaten. In Delft deed hij de
Prins voor het schoutambt een zekere Verschoor aan de hand,
wiens benoeming daar echter op zoo'n verzet stuitte dat de
Prins na het bezoek van zijn commissarissen besloot de man
te laten vallen; het was Bentinck niet uit het hoofd te praten
dat de Prins hier week, niet voor waarachtige bezwaren van de
Delftsche burgerij, maar voor de intrigues van zijn, Bentinck's,
collega te Aken en meest gehate mededinger aan het hof, Onno
Zwier van Haren, die in Delft geïnteresseerd was omdat zijn
vrouw tot de Delftsche regentenfamilies Van der Dussen be
hoorde *. Later werd zijn invloed te Rotterdam betwist door
De Back, met wie hij op slechte voet gekomen was en die bij de
Prinses geen kwaad kon doen. Zoo bleef er onder het nieuwe
regiem vrij spel, zij het ten deele in andere vormen, voor een
politiek die in werkelijkheid een puur persoonlijke belangen
strijd binnen een bevoorrechte klasse was. Die grondfout van
het oude was noch door de verheffing, noch door de opschud
dingen en veranderingen van zomer en najaar 1748 genezen.
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Wat ook lang zoo grondig niet veranderde als de gemeente
verwacht had, was — wij weten het alJ) — het belastingstelsel.
Die oplossing, dat met ingang van 1 Januari 1750 de oude mid
delen door openbare collecte in plaats van door verpachting
geheven zouden worden, was voor het aanzien en de populari
teit van de Prins nog weer een harde slag. De afgezette regen
ten en hun vrienden smaalden. De zittende regenten, die het
plan in de Staten hadden aangenomen, wentelden alle schuld
ervoor op de Stadhouder af.
Het hevigst uitte zich de misnoegdheid van het volk te Haar
lem, waar (in Holland) de pachtersoproeren ook begonnen wa
ren en waar de stadsregeering zoozeer geïntimideerd was dat zij
(men herinnert het zich 2)) eigenmachtig de pachten afgeschaft
en de burgerij beloofd had dat in plaats van de gemeene-landsmiddelen een hoofdgeld of iets dergelijks ingevoerd zou worden,
„als het best en tot minste bezwaring der burgerije zal konnen
worden uitgedacht". En nu kwamen al de gehate accijnzen
weer terug, alleen kreeg men collecteurs voor pachters; en met
de invordering van de schatting over het anderhalve jaar sedert
de afschaffing werd ernst gemaakt. De Haarlemsche burgers
konden niet gelooven, dat dit de wensch van de Stadhouder
was. Een nieuwe adresbeweging kwam op en acht gecommit
teerden (waarvan tusschen twee haakjes twee katholiek waren)
gingen vanwege de Haarlemsche vendels naar Den Haag om de
Prins te spreken. In diens oogen was de tijd van burgergedepu
teerden nu echter voorbij. De onnoozele Haarlemmers werden
niet eens tot hun geliefde Prins toegelaten, maar 's nachts van
hun bedden gelicht en op de Gevangenpoort geleid; ondertusschen namen Zwitsersche troepen Haarlem bij verrassing in —
') Zie hiervóór, blz. 40.
•) Zie hiervóór, blz. 33.
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de tweede stemhebbende stad van Holland, die onder Willem
IV's stadhouderschap met troepen in bedwang gehouden wor
den moest. Wel was hij ver van zijn volksgezindheid afge
dwaald !
* In Friesland en Groningen: de Prins te Leeuwarden, Dec. '48;
reglement van 61 artikelen; teleurstelling van de volkspartij; voort
durende belastingmoeilijkheden —nieuwe beweging in Stad en Lan
de, Jan.'4g; de Prins te Groningen, Nov. '49; zijn hervormingen.
In de Noordelijke provinciën ging het niet anders. Door het
binnenzenden van troepen had daar de Prins, zoo schreef ik
hiervóór 1), het pleit feitelijk al ten gunste van de oude staat
van zaken beslist, 't Is waar, dat hij de regenten nog wat liet
spartelen. Van een vernietigen, als afgedwongen, der tusschen
1 Juni en 1 Augustus genomen resoluties waarbij de Staten van
Friesland in de eischen der gecommitteerden toegestemd had
den, wilde hij, toen Staten-gedeputeerden er in Den Haag om
vroegen, niet weten: „het ware billijk de ingezetenen te hooren,
men moest de zaken met zachtmoedigheid ten einde brengen" *.
Ondertusschen nam hij uit handen van die gedeputeerden for
meel de nieuwe stadhouderlijke instructie aan, welke hem in
waarheid heerscher over de provincie maakte. De Staten waren
nu de ijverigste voorstanders van zijn uitgebreid gezag ge
worden.
En weldra kwamen dan zijn commissarissen — het waren
leden van de Staten-Generaal wegens andere gewesten — en
traden met alleen met de Staten maar ook met de vertegen
woordigers der gemeente in overleg. Tot ergernis van de regen
ten verkreeg de bekwaamste dezer, de Menniste prediker Uilke
') Zie blz. 31.
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de Vries, zelfs eenige invloed bij hen. Zij lieten zich bijvoorbeeld
tot tusschenkomst bewegen, toen het Hof van Friesland bur
gers gevangen zette wegens feitelijkheden gedurende de onlus
ten bedreven, in weerwil van de gepubliceerde (maar naar de
heeren betoogden afgedwongen) amnestie. In de dorpen behiel
den de gecommitteerden nog veel gezag en bemoeiden zich bij
voortduring met de inning der belastingen. Want in het door
de veepest geteisterde Friesland was dat evenals in het onder
werkeloosheid gebukt gaande Haarlem het teere punt. Een algemeene rekendag die in November gehouden werd en waarbij
de ingezetenen in de gelegenheid gesteld werden hun accoordbevinding door hun mede-onderteekening te doen blijken, dien
de enkel om aan het licht te brengen hoe hevig de misnoegdheid
was en hoe hardnekkig het wantrouwen. Zelfs nu lag het de
menschen bij iedere grief nog in de mond bestorven: „Wij gaan
na de Prins, die zal ons wel in 't gelijk stellen".
Na maanden van onrust verscheen Zijne Hoogheid de 18de
December eindelijk te Leeuwarden. En hier deelde hij de 21ste
aan de Staten zijn „reglement reformatoir", in 61 artikelen,
mee. Daarin stond genoeg dat de regenten niet aangenaam zijn
kon. De Prins deed een oprechte poging om de misbruiken die
het stemrecht der eigenerfden tot een leege vorm gemaakt had
den te verwijderen en om paal en perk te stellen aan het ambts
bejag en de emolumenten van de grietmannen en andere regen
ten. Maar van de 72 en de 47 punten, die de Staten in hun angst
zoo gereedelijk van de gecommitteerden hadden aangenomen,
was in zijn hervorming haast niets terug te vinden. Het begin
sel van toezicht of medezeggenschap van de gemeente, laat
staan de gedachte, „dat de soevereiniteit niet bij de notabelen
van den lande, zijnde de stemgerechtigden in de Landskwartieren, en vroedschappen in de Steden resideerende, berustte,
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maar bij alle ingezetenen" *, — zulke nieuwigheden wilden er
bij de Prins niet in.
Iets heel onverwachts maakte daarentegen onder de regen
ten groote opschudding. De oude bepaling dat elke grietenij ter
Statenvergadering door een edelman en één eigenerfde ver
tegenwoordigd zouden moest, die sedert 1698 verzacht was
door eigenerfde grietmannen of oud-grietmannen met edelen
gelijk te stellen, kreeg door het nieuwe reglement weer volle
kracht. Toen afgevaardigden van de adel bij de Prins kwamen
om hem te bedanken voor dat herstel van hun voorrechten,
hadden overigens de niet-adellijke grietmannen hem alweer
aan het wankelen gebracht. Inderdaad gaven zijn vertrouwde
raadslieden Fagel en De Back te verstaan, dat die reactionnaire
maatregel het gevolg was van „inducties" van „eenigen", waar
door „de Heere Stadhouder te zeer was geprevenieerd gewor
den".
Erkenning van de adel als een gesloten politieke stand — dat
was heel wat anders dan de uitbreiding en invoering van volks
invloed, waarvan de Friesche gecommitteerden zich een mis
schien nog duidelijker voorstelling gevormd hadden dan de
Amsterdamsche. Volgens de hier telkens aangehaalde tijdgenoot, Vegelin van Claerbergen, keken zij dan ook op hun neus,
dat er zoo weinig van hun programma verwezenlijkt werd.
En met de belastinghervorming ging het weinig beter, — of
schoon toch wel iets beter dan in Holland. Ook hier werd een
deel van de afgeschafte accijnzen als „collecten" in plaats van
„pachten" opnieuw ingevoerd, maar een ander deel van de benoodigde inkomsten werd toch door „personeele quotisatie"
geheven. Het was een pijnlijke gedachte voor de gegoeden dat
bij dit stelsel zoo'n groot getal „armelijke luiden" zou vrijloopen en de anderen dus zooveel te meer te dragen kregen. Maar
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er was nu eenmaal — verzuchtten zij — tegen het betreurde
pachtenstelsel zoo'n stemming gemaakt, dat daar voor dat
kleine deel althans geen ontkomen aan was. En het was er ver
van dat die hervorming bevrediging brengen zou. De ijverigste
deelnemers aan de beweging waren geen „armelijke luiden" ge
weest. Hun lasten werden niet verlicht. Zij waren evenzeer
overtuigd als tevoren dat de regenten knoeiden, en elkaar wijs
makende dat er van de gulden maar een stooter aan het land
kwam, zooveel te meer onwillig om geld op te brengen. Geschil
len en opstootjes bleven nog lang aan de orde van den dag.
Willem IV had van zijn aanwezigheid nog gebruik gemaakt
om de twee steden die tot dusver hun onafhankelijkheid tegen
over hem bewaard hadden, Leeuwarden en Franeker, ertoe te
bewegen hem mede de magistraatsbestelling op te dragen. Maar
het groote gezag van de Stadhouder — van een in Den Haag
resideerende Stadhouder, die een enkel maal voor een paar
dagen in persoon mocht verschijnen, maar doorgaans het ge
west naar de aanwijzingen van enkele gunstelingen door de aan
banden gelegde oligarchie moest besturen — volstond niet om
de eigenlijke kwaal van het politieke lichaam te genezen: het
vertrouwen bleef ontbreken, — alleen kon voortaan de gemeen
te moeilijk meer scheiding maken tusschen Oranje en de ge
wantrouwde regentenheerschappij.
In Groningen verliepen de zaken op volmaakt overeenkom
stige wijze. Het duurde daar nog een jaar langer voor de Prins
tijd kon vinden er persoonlijk te verschijnen. De opdracht van
de volle macht van het stadhouderschap en de voorwaardelijke
aanvaarding van de hervormingseischen van burgerij en boe
renstand in Juni 1748 was nog te onbepaald om de gemoede
ren te bedaren en de Groningsche regenten waren een koppig
slag en hadden zelfs nu nog de bedoeling om hun positie te
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handhaven. In October legde de Prins, na nieuwe onlusten, ook
hier troepen. Maar in Januari 1749, terwijl Zijne Hoogheids
commissarissen, als zijn voorboden, met de twee partijen aan
het onderhandelen waren, raakte het volk nogmaals op de been.
Weer werkten burgers en boeren samen. Eendrachtig eischten
zij van de gecommitteerden „licentiatie" der zittende regenten,
en de boeren wenschten bovendien bevrijd te worden van het
drukkende feodale recht der „schepperijen", waardoor de jon
kers over wegen, bruggen en vaarten heerschten. Zoo dreigend
werd de toestand, dat de regenten van de stad en van de Om
melanden eindelijk vrijwillig afstand deden. De commissarissen
waren niet gemachtigd tot een definitieve regeling; die moest
dus haast het heele jaar door nog wachten. 22 November 1749
kwam de Prins eindelijk naar Groningen.
Ingrijpender dan ergens anders was de hervorming die hij
hier invoerde. De misbruiken die het stemrecht der boeren tot
een schijnvertooning gemaakt hadden, werden tegengegaan;
ook de vorming van oligarchische klieken in de Ommelanden
werd bemoeilijkt; bovendien werd, wat in dat anarchische ge
west nog ontbrak, een Provinciaal Gerechtshof opgericht. Maar
van toelaten van volksinvloed kwam hier zoomin iets als elders.
De burgers en boeren die zoo'n merkwaardig vermogen tot
ordelijk politiek samenwerken aan den dag gelegd hadden,
werden thuis gelaten, behalve voorzoover oude democratische
rechten en instellingen nog voortleefden. Het nieuwe dat zij
met hun beweging voortbrachten, was alleen een geweldige uit
breiding van de tot nog toe evenals in Friesland zoo uiterst
zwakke stadhouderlijke macht. En ook hier weer werd die uit
breiding gezocht in een opdrijven van het recht van aanstel
ling. Ofschoon het woord niet gebruikt werd, was Groningen
sedert evengoed als Gelderland, Utrecht en Overijsel aan een
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regeeringsreglement onderworpen. De regenten vormden er
nog steeds een bevoorrechte stand, in naam de dragers der soe
vereiniteit ; maar zij ontvingen al hun ambten uit de handen des
Stadhouders, hem naar de oogen zien werd de voorwaarde tot
een loopbaan, en van een vernieuwing en verjonging door inni
ger contact met plaatselijke burgerzin kon minder dan ooit
sprake zijn.
B. Te Amsterdam: kritiek op Willem IV; de massa keert zich
tevens tegen de Doelisten; de eigenlijke volksbeweging door de lei
ders in de steek gelaten; de krijgsraad onderworpen, zaak-Gellink;
maatschappelijke achterafzetting van Doelisten; in 1750 velen
door de Prins aan collecteursposten geholpen; Raap.
Maar laat ons naar Amsterdam terugkeeren en de nawerking
van Willem IV's optreden daar wat meer in bizonderheden be
schouwen. Wij zagen hoe volledig hij van zijn neiging tot de
burgerpartij bekomen was, al durfde hij dat ook eerst na zijn
afscheid onverbloemd doen blijken. Maar de verkoeling kwam
niet van één kant. Hoe dierbaar Van Gimnig „Willem de Groote" ook toegesproken had, hoezeer hij en de meeste andere
„Doelen-hoofden" zich ook naderhand aan Oranje bleven vast
klemmen, de Amsterdamsche volksmenigte bezat te veel poli
tiek doorzicht om niet over de gedachtelooze vereering waarmee
zij 's Prinsen afscheid nog opgeluisterd had, heen te komen.
Het drong achterna wel degelijk tot haar door, dat hij een jam
merlijk figuur geslagen had. Dat werd nu en dan onbewimpeld
gezegd. In Januari 1749 ontstelde zich een Hagenaar te Am
sterdam niet weinig over de toon waarop in een gezelschap
daar de Prins besproken werd. Een zekere Ockers (zeker wel
de Ockers, die wij als gecommiteerde in wijk 11 ontmoet hebGeyl, Revolutiedagen
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ben), met wie de anderen het eens schenen te zijn, verklaarde
zich een vijand van de Prins, aan wie hij de schuld van het ver
val der negotie gaf1.
Wat zijn wij verbeterd, nu de Prins Stadhouder is (zoo
foeterde hij). De Amsterdammers zijn schoon gepierd van
Zijn Hoogheid. Hij heeft de regeering verzet na zijn zin, en
voor de rest is alles mis. Zijn Hoogheid heeft eerst den bor
ger in zijn recht niet hersteld; en eerst heeft Zijn Hoogheid
gezegd: eer dat hij een vrijen krijgsraad toestaat, hij liever
woude geen Stadhouder zijn, en daarna heeft hij het nog
gedaan; dat onverstandig en niet vorstelijk is.
Hier loopt rake kritiek onder, en niet minder scherp zag de
schrijver van het venijnige pamflet „De weergalooze Amsterdamsche kiekkas, vertoonende de Prins van Oranje en Nassau en al
wat hij hier gedaan heeft omtrent de oude regeering."2 Neem „de
vijfde vertooning" (de laatste):
Kijke daar rechtuit, terwijl de Prinse uit Amsterdam
rijdt en het niemand denkt, daar luidt de klokke van 't
stadhuis: kyke daar de secretarisse, hoort 'reis wat hij
leest (de Publicatie van 15 September namelijk): kijke hoe
vele voordeelen en verzoeken de Prinse van Oranje en
Nassau aan de burgerij laat aflezen, zoodat als ze weer
komen om haar recht te vragen, zij na de wetten van den
lande als perturbateurs zullen worden estraft.
Kijke daar rechtuit, daar leest de Prinse de plakaat in
zijn koets, hij lacht erom dat hij de burgers zoo fraaitjes
van de huig gelicht en alles na zijn hoogwijs advies gedaan
en de burgers niets gegeven heeft.
Kijke daar rechtuit, daar zie je de burgers, hoe onvernoegd! kijke ze de Oranje-cocardes tegen de grond werpen,
omdat zij meenen dat de Prins of zijn Minister haar bedro
gen heeft.
Kijke voor het laatste wel toe, daar zie je alle de oude
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weggeschopte borgermiesters de een na de ander in de stad
komen. Kijke hoe ze verblijd zijn, dat de Prinse haar al het
gestolen geld laat houden. Daar rechtuit, daar zie je hoe
trotsch en vlug Jan Six weer over straat loopt, alsof hij
geen dief maar een eerlijke man was. Maar wacht maar, de
een of ander tijd hopen wij hem met de andere dieven het
gestolen geld afhandig te maken en dat in plaats van lasten
te betalen.
Zulk geschrijf was tegen de burgemeesters even onaange
naam als tegen de Stadhouder, maar er waren ook pamfletten
waarin Oranje samen met de Doelisten werd beschimpt, en dan
keek de stadsregeering maar liefst de andere kant uit. Want het
spreekt wel vanzelf, dat de bescherming die zij van de Prins ge
noten hadden, de regenten niet tot wezenlijke dankbaarheid
stemde. Daarvoor knelde ook nu het stadhouderschap te zeer,
in weerwil van Willem IV's inschikkelijkheid, al was het alleen
maar door de afgedwongen recommandatie-afspraak. Men nam
het in Den Haag dan ook al in Januari 1749 niet weinig kwalijk
dat de schout De Dieu, die de Prins bij de wetsverzetting van
September gespaard had, de drukker niet wist op te sporen van
een spotprent, die veel opzien wekte en waarop de voornaamste
Doelisten aan de galg hangende vertoond werden, met het ge
durfde onderschrift: „Oranje's vrijheid." De Prins bleek nu
dan toch ook machtig genoeg om De Dieu tot aftreden te dwin
gen, en de nieuwe schout toonde grooter ijver en er werd in
1749 een keer of wat hard tegen schrijvers en drukkers van
anti-orangistische pamfletten opgetreden.
Maar zoo onbehoorlijke uitingen al tegengegaan werden, dat
veranderde niets aan het feit dat de volksgeestdrift voor Oran
je, die de opschuddingen van 1747 en 1748 richting had kunnen
geven, plaats gemaakt had voor ontnuchtering. De Boer, die
bij al die opwindingen oranje gedragen had omdat hij niet
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anders dorst, teekent in 1749 vol leedvermaak aan, hoe ver
jaardagen van het doorluchtig huis vergeten worden behalve
door een paar zonderlingen die zich aan de afkeuring van hun
medeburgers durven blootstellen. In 1750 vermeldt hij zelfs
„een aardig voorval" bij de begrafenis van een mandemaker uit
de Leidsche straat, die wegens zijn ijver om zich met oranje te
tooien als „de oranje mandemaker" bekend had gestaan,
's Mans vrienden, waaronder velen van „het gewas van 1748"
bewezen hem de laatste eer met oranjecocarden aan hun hoed
en oranjelinten aan hun bef, maar de samengestroomde menig
te dwong ze om die versiering af te leggen; één alleen bleef
koppig:
Wat het gemeen al riep: „Karei, doet het oranje weg,
want het is nu geen mode meer!" hij hield het echter aan,
van de Leidsche straat tot vóór het Aalmoezeniershuis op
de Prinsengraft. Maar daar maakten ze 't hem zoo be
nauwd, dat hij 't oranje wegstak, want ze zouden hem met
mantel, bef, en oranje van achter 't lijk opgenomen en in
de graft gesmeten hebben
Die omzwaai van de stemming der menigte nu richtte zich
meteen tegen de toch mèt haar gedupeerde Doelisten. De
houding van de meeste leiders, die zich van Oranje, waarop
allen nu eenmaal hun hoop gevestigd hadden, niet los durfden
snijden, maakt dat begrijpelijk genoeg. Men was geneigd bij hen
allen niets dan eigenbaat te veronderstellen. Een ware stort
vloed van lasterpraatjes brak over hen los 2. Al die beroering
voor niets, de zaken nog even slap, — men herinnerde zich de
onderscheiden artikelen van hervorming enkel nog met cyni
sche spot.
Wel waren er onverzoenlijken en koppigen die, als het dan
moest tegen burgemeesteren en Oranje beiden, de scho0ne
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plannen van de Doelen wilden doorzetten. In de laatste zin
snede van mijn aanhaling uit de Amsterdamsche kiekkas klonk
die stemming al — op een uiterst onbekookte wijze weliswaar.
Duidelijker komt zij uit in het zoogenaamde Billijk verzoek der
Amsteldamsche burgerije, aan Z.D.H. opnieuw voor te stellen, dat
pamfletsgewijs reeds een paar weken na 's Prinsen vertrek ver
scheen * en zoowel te Amsterdam als in Den Haag veel ongerust
heid wekte. In dat stuk worden de acht artikelen nogmaals
voorgedragen. Eerst wordt in bizonderheden nagegaan wat er
van die artikelen in huis gekomen is — bedroefd weinig natuur
lijk! De toon is daarbij vrij gematigd: de vrije krijgsraad wordt
bevredigend geacht, ofschoon het verbod van samenkomen
zonder bevel van burgemeesteren afgekeurd wordt; de „brave
burgervaderen" die men in de nieuwe regenten bekomen heeft,
worden met erkentelijkheid verwelkomd. In de aanhef treft
toch al de opmerking dat Zijne Hoogheid aan „de brave inge
zetenen" (en geenszins „kwaadgeïntentioneerden") „en andere
manhafte medeburgers naast God het ontvangene stadhouder
schap verschuldigd is". En op de artikelsgewijze beschouwing
volgt deze samenvatting:
En alzoo de goede burgerij deze zaken, vervat in de 8
artikelen, van Z.H. reverentelijk verzocht doch niet beko
men hebben, alhoewel dezelve ten uiterste noodzakelijk
zijn, en Z.H. alles in de regeering geschikt en verordend
heeft na zijn hoogwijs advies, met een groote verandering
in de regeering te maken, zonder restitutie van 't geld ge
vorderd en bekomen te hebben, noch van de evengenoemde 8 artikelen weinige of geene toegestaan, ja zelfs op ver
scheiden niet geantwoord te hebben; zoo is 't dat de bur
gers tot hunner leedwezen zulks bemerkende wel ernstelijk
daartegen moeten protesteeren, en begeeren dat aan de
heilzame oogmerken en verzoeken der burgerij doch vol-
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daan worde; en nademaal de burgers niets gevorderd zijn,
zoo is 't dat alle manhafte burgers (dat wil zeggen: schutterplichtige, in de burgerwijken georganiseerde) de handen moe
ten zamenslaan omme zulke heilzame wegen en middelen
uit te denken, waardoor aan het verlangen der burgerij
gantsch en volkomen voldaan worde. — Deze wordt uitge
geven opdat ieder braaf patriot, Vrijheid en Godsdienst
beminnende, zich daarna zoude reguleeren, ten einde deze
rechtmatige verzoeken aan Z.H. te offereeren, een ieder in
zijne wijk, opdat wij dezelve tot onzer genoegen van de
puie van 't raadhuis mogen hooren publiceeren. {Ten slotte
is het) noodig dat de eendrachtigheid en standvastigheid
wederom als van te voren onder elkander stand grijpen.
„Mijne heeren van den gerechte" vaardigden meteen een
Waarschouwinge uit, waarin zij hun uiterste verontwaardiging
te kennen gaven over een stuk dat (inderdaad) zoo lijnrecht in
ging tegen de Publicatie van 15 September, van „onze teerge
liefde Erfstadhouder", en waarin zij een premie van niet min
der dan 5000 gulden uitloofden voor wie stellers en drukkers
aan het gerecht aanwees.
Verdiende het stuk wel waarlijk de schrik die het blijkbaar
inboezemde? Het werd door geen actie gevolgd. Van die wijk
vergaderingen, waar het zoo dapper van spreekt, kwam niets.
Wel verscheen het weldra nogmaals, mèt de Waarschouwinge,
gevolgd door een parodieerend antwoord. Het opmerkelijke
van dat antwoord is de ernst waarmee de onbekende schrijvers
ingaan op de kritiek die in de Waarschouwinge op hun belas
tingvoorstellen was geoefend. Men herinnert zich, dat in het
eerste der acht artikelen om de afschaffing der stadsimposten
gevraagd was. In de opwinding der September-dagen was de
dwaasheid daarvan nauwelijks opgemerkt. Nu vond de waar
schuwing der regeering, dat dan alle openbare werken stopge-
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zet en veel arbeiders werkeloos zouden worden, en dat de ar
men hun ondersteuning zouden moeten missen, blijkbaar ge
hoor: in het antwoord toch wordt uitvoerig opgekomen tegen
de voorstelling, alsof de stellers van het Billijk Verzoek enkel
aan „de burgerij" en niet aan de arbeidende stand denken, en
ten bewijze „eischen wij bij deze", dat de prijs van het brood
verlaagd worde, dat de modderlieden en scheepstimmerlieden
hun vorig loon, „dat door bloedzuigers van regeerders haar ont
trokken is", weer ten volle zullen ontvangen.... Dat maakt
alles geen heel serieuze indruk.
Maar bovendien kan men aan de stijl van het Billijk Verzoek
aanstonds zien, dat de burgerbeweging nu in onbedreven han
den geraakt was. Zoo onbeholpen en verward gesteld waren
geen van de geschriften uit het hoogtij der beweging. De Commelins en de Gellinks, de Van Gimnigs en Van der Meers lieten
zich niet meer in met pogingen waarvan de Prins van Oranje
zich afgewend had. En het bleek meteen dat de volksbeweging
nog niet op eigen beenen staan kon. Daarom beteekende de
breuk tusschen haar en Oranje zoo'n lang respijt voor het oud
regiem.
Wat een hooge toon sloegen de heeren van Amsterdam dade
lijk weer aan! en hoe imponeerden zij daardoor de kleurlooze
middenstof, teruggeschrokken van de door hun eigen patroon
verloochende Doelisten! In de nieuwe regenten, de achtenveer
tigers zooals zij weldra heetten, stuitte de oude oligarchie daar
om nog te minder op weerstand. Die menschen mochten voelen
dat zij door de anderen niet voor vol aangezien werden, dat
maakte hen meest alleen nog soepeler; met de stand huwden zij
de vooroordeelen, en zij waren er op uit de oorsprong van hun
versche grootheid zoo spoedig mogelijk te doen vergeten. Dat
zij de burger-politici, aan wie zij hun rang te danken hadden, in
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de plotselinge verachting waartoe die vervallen waren trouw
zouden blijven, was waarlijk niet te verwachten.
Even weinig dacht de krijgsraad eraan, zich tegenover de
regeering te stellen of zich aan de beperking van de afscheidsproclamatie te onttrekken. De nieuwe kolonels en verdere offi
cieren schikten zich in de oude vormen. Zij stonden over 't ge
heel in minder maatschappelijk aanzien dan hun voorgangers
— De Boer boekt schampere spot over het winkeliersbedrijf
van kolonel Stadtlander 1 —, maar waren daarom in de reactie
na de September-dagen zooveel te meer erop uit zich met de
traditie van hun ambt te dekken.
Eén van de nieuwe officieren bedankte spoedig en nu wilden
de burgers van de betrokken wijk (13) opnieuw aan het kiezen
gaan: de krijgsraad herinnerde er hen echter onverwijld aan,
dat het aan hem stond vacatures te vervullen, en de Prins, tot
wie de burgers zich wendden, kon niet anders dan dat bevesti
gen 2. In Mei 1749 brak een conflict uit, waarin men de verhou
dingen nog scherper kan waarnemen 3. 't Begon met een twist
tusschen de kapitein en luitenant van wijk 60, allebei gewezen ge
committeerden, Henskes en Gellink; Gellink, van wie naar wij
weten x) beweerd werd, dat hij op het kapiteinschap aasde, was
enkel luitenant geworden en zijn verhouding tot Henskes werd
zoo slecht dat de krijgsraad moest ingrijpen en tot het drasti
sche besluit kwam om beider ontslag te verzoeken. Henskes
ging, maar Gellink verzette zich en werd daarop ontslagen. Een
luitenant die daartegen protesteerde, werd na veel gepraat en
geschrijf wegens wat men een beleedigende insinuatie achtte,
eveneens ontslagen; Vaster, zoo heette hij, was mede gecom
mitteerde geweest. De krijgsraad bezette zelf (volgens de oude
*) Zie hiervóór, blz. 114.
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gewoonte die door 's Prinsen beschikking bevestigd was) de
opengekomen plaatsen, en tot kapitein in wijk 60 verkoos hij
de luitenant die in September '48 door de burgers „onaange
naam" verklaard was. Een kleine contra-revolutie! En of
schoon dat krasse optreden veel gemopper uitlokte en er ook
wel een request ten gunste van Gellink geteekend werd, van
daadwerkelijke tegenstand kwam toch niets. Maar Gellink en
Vaster, voor wie Commelin als advokaat optrad, lieten het er
niet bij zitten en riepen de hulp van de Prins in \
Hun stelling was dat de vrije krijgsraad (de term klonk al
ironisch genoeg) zijn samenstelling aan 's Prinsen bevestiging
dankte en onbevoegd was om door de Prins goedgekeurde leden
te ontslaan. Bentinck, en de nieuwe raadsman van de Prins,
de graaf van Gronsfeldt, die de zaak bij Bentinck's lange af
wezigheid in Weenen behartigde, achtten het noodig, wilde
men niet alle stadhouderlijke invloed in de krijgsraad zien ver
vliegen, de belangen van de ontslagenen voor te staan. Het
werd een krachtmeting tusschen de oude kliek te Amsterdam
en het hof, en het hof bleek geheel onmachtig om de gewezen
Doelisten te beschermen. De Prinses verklaarde het belang van
het geval te beseffen, maar de Prins, die begon met de krijgs
raad aan te schrijven, liet zich over het antwoord voorlichten
door zeven heeren, aanzienlijke Staten-leden en ambtenaren,
en daar bleef het hangen, in weerwil van Gellink's nota-schrij
ven en anti-chambreeren. „Hoogedele heer", verzucht hij —
toen was het al November 1750 — in een brief aan Bentinck,
na bittere klachten over de moeiten, onkosten en tijd, die het
spreken met „sommigen van die aanzienlijke heeren" vergde:
Het ziet er jammerlijk voor al de Prinsgezinden, maar
inzonderheid voor die lieden, die men Doelisten noemt,
uit.2
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Ook maatschappelijk kregen verscheidenen het soms moei
lijk genoeg. Onder Bentinck's papieren zijn een aantal bittere
klachten en dringende beden om hulp in de nieuwe verdruk
king bewaard. Een zekere Basset (misschien F. Basset, die met
Lafargue gecommitteerde voor wijk 8 geweest was) beweert dat
zijn tabakshandel verloopt, en dat een ander burger eerst ver
zekeren moest niet op de Doelen geteekend te hebben, vóór zijn
predikant hem trouwen wilde 1. Eenig wantrouwen past wel
tegenover zulke berichten; dat blijkt uit andere beweringen
van dezelfde zegsman: „nota bene", dat de predikanten zelf
gedurende de troebelen om vrije electie zonder de approbatie
van burgemeesteren gearbeid zouden hebben, — maar wij
weten dat dit onjuist is x). Ook als Basset zegt dat Gellink
in zijn bestaan bedreigd werd, overdrijft hij: 't is waar dat Gel
link zich een tijdlang niet op de Beurs vertoonen kon, maar hij
zelf beroemt er zich op, dat niemand in Amsterdam de macht
had zijn „beroep of crediet te stremmen". Lang weidt daaren
tegen J. B. Commelin over zijn vernietigende vooruitzichten
uit2. Heel zijn familie beschouwde hem als „een schande voor
zijn geslacht"; de nieuwe burgemeesters gaven die toon aan;
Hasselaar had zich in een gezelschap uitgelaten:
Had die dondersche jongen nog maar, even nadat den
heere Prinse vertrokken was, om een baantje naar OostIndiën gevraagd, dan had men hem nog kunnen helpen,
maar nu is daar ook niet meer voor hem te hopen.
En dat was dan de gecommitteerde die met zoo'n ijver tegen
de meerderheid in bepleit had, dat men het aan Z.H. overlaten
zou om desnoods een paar leden van de regeering in de krijgs
raad te stellen, een feit dat hij nu bij notarieele acte liet beves') Zie hiervóór, blz. 60.
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tigen opdat Z.H. het althans zou weten, want bij die, zoo was
hem verzekerd, stond hij als een erge stokebrand te boek!
Zich aan Oranje vastklemmen, voor de meeste Doelistenlei
ders die zich in hun vooruitzichten of hun bestaan bedreigd
voelden, leek toch daarin de eenige hoop op eindelijke redding
gelegen. Hoe onmachtig de Prins ook gebleken was om het
regeersysteem grondig te hervormen, daarbinnen kon hij op de
oude manier, door middel van baantjes, voor individueele aan
hangers veel doen, — vooral toen de belastingen eindelijk op
een definitieve voet geregeld werden — met ingang, zooals men
weet, van 1 Januari 1750, en men weet ook wat een nederlaag
voor de stadhouderlijke politiek in één van haar beste bedoelin
gen dat invoeren van de collecte der oude middelen in plaats
van een hoofdgeld beteekende. Maar de Prins kon nu tenminste
iets voor zijn cliënten doen.
Een heele reeks van hen die in de Augustus- en September
dagen van 1748 aan de volksbeweging deelgenomen hadden,
werd met min of meer voordeelige collecteursplaatsen begiftigd.
„De fatsoenlijke lieden", om met De Boer te spreken, zagen het
met ergernis aan, maar haast al de bekende figuren van de par
tij van Van Gimnig zoowel als van die van Raap werden op die
manier „geholpen". Wezenlijk belangrijke betrekkingen vielen
vooral aan Romans, Raap's zwager, en aan Commelin ten deel.
Ook Gellink kreeg nu eindelijk eenige vergoeding voor zijn on
verpoosd werken in Den Haag. Van der Meer werd evenals de
andere Rotterdamsche vrienden — met wie hij nu overigens op
voet van driftige vijandschap leefde; bij Bentinck en Wolters
had hij het finaal verbruid — met een postje bedacht. Hij pleeg
de daarin ernstige malversaties en werd een jaar of wat later
(door Bentinck als voorzitter van Gecommitteerde Raden!) tot
geeseling en gevangenisstraf veroordeeld. Hij was de eenige
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niet voor wie de verantwoordelijkheid van het collecteursambt
te zwaar bleek.
Die baantjesjagerij en dat geknoei vormen van heel de con
nectie van de volksbeweging met Oranje nog een onverkwikke
lijk naspel. Raap zelf vroeg om geen baantje. Toen in het begin
van 1750 het gerucht verspreid werd, dat ook hij bedacht was,
plaatste hij een advertentie in de Haagsche Courant om het
tegen te spreken en om te verzekeren dat hij nog steeds „tot de
civielste prijs" chocolade verkocht, en ook „Oost-Indische ge
brande boontjes en cissers" *. Daarin en in de porcelein-zaak
vond hij blijkbaar een goed bestaan en ondertusschen ging hij
dapper voort met bij alle gelegenheden de Oranjevlag uit te
steken en met zijn gezin in het openbaar oranje te dragen.
Oranjeliefde scheen bij hem de plaats van alle politiek denken
en voelen ingenomen te hebben. Zijn getuigen vereischte in
ieder geval moed. Voor het publiek bleef deze belangelooze war
hoofd de Doelist bij uitnemendheid, en toen hij jaren nader
hand, na de dood van Willem IV zelf, in 1754, gestorven was,
werd zijn begrafenis het sein voor een even onzinnige als smakelooze uitbarsting van volkshaat en -verachting.

BESLUIT
Het is een geschiedenis van mislukking geweest, die ik in de
voorgaande bladzijden geschetst heb. De volksbeweging was
vol moed uitgetrokken, onder leiding van de Prins van Oranje
naar zij meende, om de oligarchie slag te leveren en haar mores
te leeren. Hoe weinig kwam daarvan terecht!
De schuld lag in de eerste plaats bij de volksbeweging zelve.
Als men zijn gedachten nogeens gaan laat over het verhaal dat
ik gedaan heb, dan springen haar zwakheden in het oog.
Daar is ten eerste haar verbrokkeldheid, die aan het particu
larisme van de constitutie en van de tradities van het openbare
leven beantwoordde. Zeker, het overslaan van plaats tot plaats
en van provincie tot provincie is een bewijs, niet alleen dat
overal soortgelijke misstanden bestonden, maar ook dat er over
heel het grondgebied der Republiek (buiten de Generaliteits
landen tenminste) een golf van publieke opinie kon gaan. De
N ederlandsche Jaarboeken, die geregeld berichten gaven om
trent de gebeurtenissen in alle provincies, bereikten het heele
land. Zelfs een plaatselijk blad als de Groninger Nouvellist kon
zich door pittig politiek geschrijf een nationale positie verwer
ven. Maar dat neemt niet weg dat de eigenlijke actie zich overal
binnen plaatselijke, op zijn best provinciale grenzen liet opslui
ten. Dat verklaart het gemak waarmee de regentenstand, zoo
dra hij de steun van de Stadhouder verkreeg, het gevaar te
boven kwam: het veelkoppige monster liet zich zijn koppen de
een na de ander afslaan! Het verklaart ook de beperktheid van
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het democratisch programma, tenminste te Amsterdam en in
de andere Hollandsche steden.
De Doelisten waren zuivere stadspolitici. Hoe ijverig zij ook
voor 's lands welzijn mochten voelen, zij schenen te vinden dat
zij daarvoor het hunne gedaan hadden, toen zij het vorig jaar
de Prins van Oranje Stadhouder hadden helpen maken. De
groote nationale problemen van de vastgeloopen constitutie,
van de verachterde welvaart, van het gezonken aanzien van de
staat, — daarmee bemoeiden zij zich niet rechtstreeks, die lie
ten zij aan de Prins over om ze zoo goed en zoo kwaad als het
ging met de heeren Staten te beslechten. In de Noordelijke be
wegingen zat wat meer breedheid. Misschien komt daarvan
daan de indruk dat er onder de leiders ook belangwekkender
persoonlijkheden waren; ik denk aan Uilke de Vries, aan
Hiddema.
Een voorname zwakheid der Amsterdamsche beweging lag
zeker in de kwaliteit der leiders. Ik denk niet zoozeer aan hun
maatschappelijke kwaliteit, ofschoon ook die niet bepaald een
bron van kracht was. Kleine burgers, een paar niet al te welva
rende of geslaagde intellectueelen: waren dat menschen om het
lot van die befaamde wereldstad Amsterdam (zooals De Boer
met voorliefde zei) in handen te nemen? De handel en het
bankwezen, dat waren economisch gesproken de drijfkrachten
van dat machtig organisme, en de vertegenwoordigers daarvan
onthielden zich van alle deelneming, op enkelen na weliswaar
die van een veilige afstand aanmoedigden, één oog op de Prins
van Oranje gevestigd en het andere op de begeerde vroed
schapszetel.
Maar de eigenlijke volksleiders zelf waren ook van persoon
lijkheid geen mannen van beteekenis. Rousset de Missy blijft
voor mij — misschien ontdekt een ander nog eens wat meer
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over hem — een onbepaalbare grootheid; wat men raadt, is
meer een avonturier dan een staatsman; en in ieder geval, —
kon een Franschman waarachtige leiding aan een Amsterdam
sche volksbeweging geven ? Maar de mannen die wat klaarder
op de voorgrond treden, Van Gimnig, de woordenkramer, Feitama, de troebel-water-visscher, Raap, het welmeenende war
hoofd — dat is geen verheffend stel. Ook zonder de verwarren
de factor van de intrigues der Prinses en van Van der Meer zat
daar weinig in.
Men lette ook op de onvoldoende voorbereiding, op het ont
breken van een theoretische achtergrond. De Vrijheid, zooals
de regenten die verstonden, had haar literatuur; ook de Orangistische gedachte, maar de literatuur dier laatste was niet de
mocratisch uitgewerkt*: tegen het Staatsche stelsel verhief zij de
stadhouderlijke macht, tegen de anarchie van het particula
risme de eenheid, die men gaarne in Oranje verpersoonlijkt zag.
Maar volksinvloed vond in die gedachtengang geen plaats, ten
minste geen geregelde, niet anders dan als een noodmiddel om
er de regenten mee ten onder te krijgen. De gemeente had zelf
heel wat gemord en gemopperd, de misbruiken gegispt, soms de
regenten in proza en in dichtmaat aangerand. Maar aan regeeringshervorming in democratische zin was ternauwernood ge
dacht. Hoogstens was soms de herinnering aan de oude privi
leges opgewekt, waarvan men zich voorstelde dat zij de rechten
der burgerij tegenover de heeren waarborgen konden als ze
maar weer in eere gebracht werden; maar ook dat bleef toch
vrij vaag. In de kritieke dagen moest zoo alles inderhaast geimproviseerd worden, en denkbeelden of pogingen van de lei
ders die maar even buiten het oude privilegedom uitgingen,
vonden bij de menigte weinig aandacht. De vrije krijgsraad,
dat begrepen de burgers, maar de verkiezing van vroedschap-
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pen, dat vergaten zij in de hevigheid der woelingen dadelijk
weer.
Geen wonder dan, dat de beweging, in de steek gelaten door
de Prins, geen voldoende kracht en doorzicht in zichzelf kon
vinden om de strijd vol te houden. Een lange tijd van rust en
bezinning was noodig, vóór er, onder heel andere omstandig
heden en met heel andere machtscombinaties, nogmaals aan de
grondslagen van staat en maatschappij gewrikt zou worden.
Niet heel gelukkige machtscombinaties waren het toen steeds,
en zeker hoogst ongelukkige omstandigheden. Als men denkt
aan de Engelsche oorlog van 1780—4, aan de Pruisische inva
sie van 1787, aan de Fransche verovering van 1795, dan kan
men moeilijk anders besluiten dan dat het een ramp is geweest,
dat de beweging van 1748 zoo moest verloopen.
Want al waren haar zwakheden nog zoo groot, dat wil niet
zeggeij, dat zij, als de Prins van Oranje maar aan de in hem
gestelde verwachtingen had beantwoord, geen nuttige functie
had kunnen vervullen, 't Had maar aan hem gelegen om de
Scholtens, de Muilmans, de Lijnslagers, die nu hun Doelen
connecties zoo ras mogelijk verloochenden, in een nauwere ver
binding met de volkspartij in plaats van met de oude oligarchie
te brengen. Waar de Doelen in constructief vermogen te kort
schoot, had de Prins van Oranje, als hij een staatsman ge
weest was, dat gebrek kunnen aanvullen. Een beweging met de
economische en maatschappelijke kracht achter zich van die
stuk of wat eerzuchtige kooplieden, die nu hun eerzucht zoo
spoedig op een andere wijze bevredigen moesten, en onder
waarachtige leiding van een krachtig Oranje-vorst, had de baan
kunnen vrijmaken voor een meer natuurlijke, een meer eigen
ontwikkeling in democratische zin dan ons volk later, onder de
schaduw van de Fransche Revolutie, kon ten deel vallen.

BESLUIT

161

Zooals het liep, zette 1748 een vervreemding tusschen Oranje
en de democratie in, die voor veel van de zwakheden en vergis
singen van de echte omwentelingsperiode, toen die toch onaf
wendbaar kwam, verantwoordelijk was. Niet voor de democra
tie alleen, ook voor het huis van Oranje was die vervreemding
een ramp. Te erger trof dat, waar het stadhouderschap van
Willem IV geen enkele compensatie opleverde: de korte ge
schiedenis ervan is een aaneenschakeling van mislukkingen. De
groote nationale problemen die de democratie in haar vertrou
wen aan de Prins overliet, werden zoomin opgelost als die
welke zij met zijn hulp zelf had willen aanvatten.
Toen hij in 1751, nog maar veertig jaar oud, stierf, liet hij
zijn zoontje een bezwaarde erfenis na. Er waren onder het op
groeien van Willem V weinig beroeringen, en heel geen pogin
gen meer tot hervorming; noch de Engelsche Anna, noch de
Duitscher Brunswijk waren de geschikte personen om de bur
gerij voor het stadhouderschap terug te winnen. Toen hijzelf
aan het bewind kwam, was hij bij uitnemendheid de Stadhou
der van het behoud. Zijn roem bestond in grondige en parate
kennis van de constitutie in al haar redelooze veelvormigheid,
handhaven daarvan beschouwde hij als zijn taak, en zijn na
tuurlijke bondgenooten waren de groote heeren en stadsbazen,
die zijn vader in 1748 vóór de burgerijen uitverkoren had. De
regeeringsreglementen en de magistraatsbestellingen, ziedaar
de grondslagen van zijn macht. In één adem verheerlijkten pre
dikanten hem en de regentenfamilies, waarvan de erfelijkheid
hun even goddelijk voorkwam *.
Het verzet, toen het eindelijk kwam, spoedig opgezweept
door woede over nationale rampen en vernederingen, beschikte
over veel aanzienlijker economische en intellectueele krachten.
De bovenlaag der burgerij, in 1748 weifelend of afkeerig, deed
Geyl, Revolutiedagen
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nu mee, en aanvankelijk vond men zijn leiders zelfs in het vrijgebleven gedeelte der oligarchie, leden van een economisch
machtige groep en die het regeeren gewoon was. Dat kon, om
dat de teleurgestelde burgerij het anti-orangistisch republikanisme van de regentenstand, dat trouwens ook voordien wel
een wijder kring beroerd had, met historische legenden en al
had overgenomen. De sukkelachtige Willem V („de tyran"!)
werd de vijand. Maar ofschoon er in die republikeinsche tradi
tie ongetwijfeld een vrijheidswaarde stak, niets was zoo onbe
staanbaar met democratie als de standvoorrechten van deheeren regenten door wie men zich nu tegen Oranje liet aanvoeren.
Dat monsterverbond kon niet duren. De onvermijdelijke ont
knooping was, dat ten leste het door Pruisen en Engeland her
stelde Oranje zich met de oligarchie samenvond, om mèt haar
weggevaagd te worden door een burgerij, welke het aan gegoe
den en ontwikkelden nu niet ontbrak, — en door de Franschen!....

AANTEEKENING OVER DE BRONNEN
De Doelistenbeweging te Amsterdam is pas recht bestudeerd
kunnen worden sedert de publicatie van een aantal vertrouwe
lijke stukken, die allerlei onthulden, dat uit de Nederlandsche
Jaarboeken en zelfs uit de pamfletten niet af te leiden viel. In
drie jaargangen van de Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap te Utrecht (XXIII, 1902, XXVI,
1905, XXVIII, 1907) gaf Prof. Kramer de gedenkschriften van
Laurens van der Meer en van Daniël Lafargue, en een bonte
verzameling brieven, notarieele acten en nota's van J. B. Commelin, H. Gellink, en anderen; alles afkomstig uit de Bentinckpapieren op het Koninklijk Huisarchief. Eveneens uit het H.A.
stamt de reeks brieven door Willem IV gedurende zijn veertiendaagsch verblijf te Amsterdam aan de Prinses gericht en in
1908 door Bussemaker in het eerste deel van de vierde Serie der
Archives de la Maison d'Orange-Nassau uitgegeven.
Al dit materiaal is naast het vanouds bekende gebruikt door
Dr. N. J. J. de Voogd, die kort daarop het onderwerp in zijn
proefschrift x) behandelde. Hij putte bovendien uit ongedrukt
gebleven stukken, in het bizonder twee dagboeken van aan de
beweging vijandige Amsterdammers, dat van Jan de Boer op
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en dat van Jan Wage
naar op het Amsterdamsche Gemeente-archief, en voorts de
resoluties van burgemeesteren en vroedschap aldaar. Ik heb
*) De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748; Utrecht, 1914.
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van de stukken op het Amsterdamsche Gemeente-archief
slechts in zijn uittreksels kennis genomen. Verder heb ik zijn
bronnen zelfstandig gebruikt en er nog kleinigheden aan kun
nen toevoegen. Iets, maar niet veel, nieuws leverde mij Wolters' Engelsche correspondentie door mijzelf in de Bijdragen en
Mededeelingen van 1922 uitgegeven; nog een weinig heb ik kun
nen halen uit de Bentinck-papieren in het Britsch Museum, die
door mij en Prof. Gerretson voor de Werken van het Historisch
Genootschap bewerkt worden. Bovendien, en ten laatste, heb ik
enkele van de door Kramer vermelde maar niet afgedrukte bijla
gen bij Van der Meer's Kort Relaas ten Huisarchieve nageslagen.
Hoofdzakelijk dus is mijn verhaal uit dezelfde bronnen ge
trokken, die Dr. De Voogd ten dienste stonden. Ik geloof niet,
dat men daarom een verontschuldiging van mij verlangen zal.
Het is een volle en ingewikkelde episode, die met ééne keer ver
tellen niet uitgeput is. Zij heeft niet alleen haar eigen drama
tisch belang, maar is voor de ontwikkeling van de democrati
sche beweging ten onzent en voor de positie van het Oranje
huis daartegenover van zoo kritische beteekenis, dat het de
moeite waard is er in te delven en te speuren en de feiten zoo
scherp mogelijk vast te stellen, hun samenhang te toetsen, naar
het leven erachter te turen en te tasten. Ik ben tot die episode
met mijn eigen inzichten en bedoelingen gekomen. Ik heb vóór
alles de bemoeiingen van de Prins van Oranje, of van het hof,
met de worsteling tusschen stadsregeering en „gemeente" wil
len nagaan. Ik heb bovendien getracht de echte revolutie-stem
ming, die in die dagen te Amsterdam geheerscht heeft, door een
zoo nauwkeurig mogelijke beschrijving, van dag tot dag, soms
van uur tot uur, te benaderen. Daartoe heb ik de bronnen elk
op zichzelf en onderling aan een scherpe kritiek moeten onder
werpen, zooals hun tot dusver niet ten deel gevallen is.
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De belangstellende en vorschgrage lezer zal dat door verge
lijking van mijn werk met de aangegeven bewijsplaatsen zelf
moeten nagaan. Het is niet wel mogelijk er hier volledig reken
schap van te geven. Maar eenige opmerkingen kunnen toch
gemaakt.
Voor een gedetailleerd verhaal van de eigenlijke revolutio
naire beweging te Amsterdam, van 9 Augustus tot 15 Septem
ber 1748, vindt men het vast geraamte in de meest toenmaals
reeds gepubliceerde requesten, proclamaties, redevoeringen,
verklaringen. Dat met kritiek, ontleding en nauwgezette ver
gelijking uit die stukken meer te halen valt dan men bij opper
vlakkige lezing denken zou, meen ik in de tekst hier en daar
aangetoond te hebben *), ofschoon ik volstrekt niet beweren
wil dat er in die richting niet nog meer gedaan zou kunnen
worden.
Om dat geraamte heen leverden de tijdgenooten zelf aan
stonds hun samenhangende relazen, in de Nederlandsche Jaar
boeken, in Nederlands Wondertoneel geopend in de jaren 1747
en 1748, in een paar als pamfletten uitgegeven dagverhalen
{Naauwkeurig en opregt dagverhaal van het voorgevallene te Am
sterdam...., Knuttel 17962, waarbij behoort Een Tractaatje
wegens de zweevende geschillen...., Knuttel 17963, dat er de

bijlagen van bevat, en Korte schets of dagverhaal van het tegen
woordige gedrag der burgeren van Amsterdam...., Knuttel

17961). Het spreekt vanzelf dat de hedendaagsche schrijver elk
onvolledig en eenzijdig vinden zal, maar in zijn zoeken naar de
») Zie bijvoorbeeld het punt van de kolonels in de drie artikelen,
hiervóór, blz. 51-54; een kras staaltje van onkritische beschouwing
van een document levert Kramer, die de onbeholpen nabootsing van
een proclamatie door hem B.M.H.G., XXVIII, blz. 357, uitgegeven
voor een echte proclamatie aanzag; aldaar, 345; vgl. mijn tekst,
blz. 131.
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tooneelen achter de documenten, naar persoonlijke bedoelingen'
en verhoudingen, treft hij er al vrijwat van zijn gading in aan
Gretig leest hij met dat oogmerk ook de strijdpamfletten,
moeilijke en hachelijke lectuur overigens, omdat men gewoon
lijk omtrent de schrijver in het duister tast, de toespelingen op
personen of gebeurtenissen vaak niet te verstaan zijn en men
soms aarzelt, of roekelooze laster een grond van waarheid be
vatten moet dan wel geheel te verwaarloozen is. Eigenaardig
genoeg — teleurstellend genoeg — is er maar één van de perso
nages va,, het drama die in onderteekende geschriften zijn
eigen wenschen (hoe schetsmatig ook) en een voorstelling van
zijn eigen optreden (weliswaar een uiterst schrale) heeft zoeken
vast te leggen, Raap. (Ik noem in het bizonder zijn Verdedi
gende aanmerkingen wegens het voorgevallene te Amsterdam,
Knuttel 18067; ook: Aan alle welmeenende Nederlanderen en
beminnaars der Vrijheid, Knuttel 17974; dit laatste pamflet
dat door Knuttel onder het jaar 1748 gesteld wordt, dagteekent blijkens opmerkingen over handel met de vijand, vrijwil
lige gift, garnizoen van Bergen-op-Zoom, uit 1747, en wel van
vóór de val van B.-op-Z., midden September; Dr. De Voogd
vermeldt het ook als berustende in een bundel van het jaar
1747 op het Gemeente-archief te Amsterdam).
Aan deze literatuur nu hebben Kramer's publicaties van
Van der Meer's en Lafargue's Relazen, en voor de na-geschiede
nis ook van de nota's van Gellink en Commelin, iets veel vollers
toegevoegd. De dagboeken van Wagenaar en De Boer zijn eer
als een aanvulling op de Nederlandsche Jaarboeken en de dag
verhaal-pamfletten te beschouwen: de aanteekeningen van
waarnemers en buitenstaanders.
Een heel aantal relazen heeft men zoo en die moeten natuur
lijk onderling vergeleken en aan de vaststaande gegevens ge-
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toetst worden; dat is elementair. Dat Wagenaar, De Boer,
Nederlandsche Jaarboeken, Wondertoneel en de dagverhalen
vaak maar bij geruchte weergeven wat er op de Doelen of in
het Heerenlogement voorviel, en tusschen de verschillende par
tijen de kluts kwijt raakten, spreekt evenzeer vanzelf als dat er
in de verhalen van deelnemers, vooral van Raap en Van der
Meer, een sterk persoonlijke tendentie steekt; de informatie
van de eerste categorie moet men dikwijls van misvattingen
zuiveren, bij de tweede moet men het persoonlijk element zien
te isoleeren en afscheiden. Alles bijeengenomen in tusschen stem
men al die relazen niet alleen in de hoofdzaken, maar vaak in
kleine bizonderheden merkwaardig goed overeen, zoodat men
de gegevens die elk voor zich aan de historie toevoegt met te
meer vertrouwen aanneemt.
Een bizonder probleem intusschen doet zich voor bij het ge
denkschrift van Lafargue. Geen relaas geeft zoo uitvoerig en
levendig geschilderde tooneeltjes; De Boer's dagboek is in dat
opzicht te vergelijken, maar Lafargue schreef veel beter (of
schoon de kunstelooze pen van De Boer vaak raak weet te tref
fen) en zijn herinneringen hebben voor ons onderwerp het groote voordeel, dat hij gecommitteerde werd en de gecommitteer
denvergadering van binnen uit beschrijft. Maar.... de chrono
logie van Lafargue's verhaal is schromelijk in de war geraakt.
Kramer, die als verstokt conservatief meer dan als vereerder
van Oranje, de heele Doelenbeweging te zeer verachtte om er
als historicus wezenlijk in te kunnen doordringen, en die zijn
nieuwe documenten dan ook vrij achteloos voor het historisch
publiek als het ware neerwierp, zonder zich de moeite van een
behoorlijke annotatie te geven, met niets dan wat haastige, ge
ringschattende en volslagen onbegrijpende oordeelvellingen,
schijnt dat niet eens opgemerkt te hebben. De Voogd spreekt
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er niet over. Misschien is het karig gebruik dat hij van Lafargue
gemaakt heeft, te verklaren uit een zeker wantrouwen, dat het
niet kloppen van de data bij hem opwekte. Wantrouwen is hier
echter naar mijn overtuiging misplaatst.
Lafargue's herinneringen dragen integendeel de stempel van
waarachtigheid. Ofschoon er omtrent de man van elders gee
nerlei bizonderheden bekend zijn, leert men hem uit zijn eigen
geschrijf kennen als een rustig en bezadigd burger, van meer
dan de gemiddelde ontwikkeling, maar in het politieke naïef en
onoorspronkelijk. Dat hij op een baantje uit was, zooals Kra
mer oppert, wordt niet alleen nergens door bevestigd, maar ver
draagt zich volstrekt niet met het ondankbare en bescheiden
rolletje, dat hij met blijkbare tegenzin vervulde. Ook vraagt
hij in zijn stuk, dat voor Bentinck bestemd was, nergens om.
Een eerlijk, eenvoudig en onafhankelijk man, diep geschokt
door de onbillijkheid van de bejegening die hem als gewezen
Doelist ten deel viel, — ziedaar de indruk die zijn gedenkschrift
maakt. De beschrijvingen van personen, discussies, twisten zijn
daarenboven elk op zichzelf genomen volmaakt aannemelijk.
Heel in het algemeen kan men zeggen: juist! zoo gaat het toe in
revoluties; die verwarring, die achterdocht, dat driftige en on
bezonnen heen-en-weer-draven, die paniekstemming, — zoo
zijn volksvergaderingen als die op de Groote Zaal, en zoo zijn
onbedreven colleges van geïmproviseerde volksvertegenwoor
digers als die ongelukkige gecommitteerden op het Rondeel.
Ook wordt de waarheid van bepaalde passages door gegevens
van elders treffend bevestigd. Als voorbeeld noem ik Lafar
gue's beschrijving van het optreden vanCommelin (blz. 111),
die geheel gedekt wordt door de notarieele verklaringen van
Commelin's eigen wijkgenooten (B.M.H.G., XXVIII, 372
vlgg.); en zijn beschrijving van het bezoek aan de Prins (blz.
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122 vlg.), waarmee diens eigen beschrijving van dergelijke be
zoeken (Archives, IV, I, 260) treffend overeenstemt, terwijl het
incidentje met Bentinck, waarvan Lafargue de eigenlijke beteekenis niet kon vatten, klaarblijkelijk op het leven be
trapt is.
Hoe nu te verklaren dat haast al die tooneeltjes onder ver
keerde data beschreven zijn x) ? Lafargue vermeldt zelf (blz.
46), dat hij gedurende de beweging aanteekening hield „van
alles 'tgeen daaglijks in mijn bijwezen onder ons gezelschap
voorviel". Zijn „Echt Relaas" echter geeft die aanteekeningen
niet zooals ze geschreven waren, maar is er op gebaseerd. Blijk
baar is zijn dagteekening van de oorspronkelijke aanteekenin
gen onvoldoende geweest of zijn die, hoe dan ook, in het ongereede geraakt, en heeft Lafargue, die geen historicus was, en
van te veel vertrouwen in zijn geheugen bezield om zelfs maar
de Nederlandsche Jaarboeken te raadplegen, zijn relaas toen
maar zoowat op de gis, doch wel degelijk uit aaneenhechting
van zijn oude papieren, samengesteld. Het gevolg is heel wat

*) Commelin's pleidooi om de Prins in zake de krijgsraad vrijheid
te laten, bijvoorbeeld, stelt Lafargue onder 10 September, terwijl
het volgens
XXVIII, 372, op 9 September viel; en inder
daad is die laatste datum de eenige aannemelijke. Op de ochtend
van 11 September beschrijft Lafargue de opschudding verwekt door
het nachtelijk bezoek aan de Prins; het staat echter uit ontelbare
bronnen vast, dat dit in de nacht van 9 op 10 September plaats ge
vonden had. Maar er zijn sterker afwijkingen. Onder 9 September
vermeldt Lafargue eerst het ontslag van burgemeesteren, dat even
wel de 6de al bekend werd (vgl. o.m. Archives, IV, I, 254); vervol
gens dat een begin gemaakt werd door gedeputeerden met het ver
zamelen van klachten tegen de regenten: dat begon evenwel 4 Sep
tember al (Ned. Jb., 852). — Het vreemdste is misschien nog dat hij
zelfs een document als bijlage onder een verkeerde datum weer
geeft: het request van zijn wijk aan de Prins is in zijn afschrift ge
dateerd 10 Sept.; het moet 9 Sept. zijn.
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hoofdbreken voor wie zijn mededeelingen in hun waar verband
gebruiken wil; ook, zeer zeker, dat die mededeelingen slechts
episodisch waarde hebben: van de natuurlijke ontwikkeling der
gebeurtenissen komt bij de verwarring die de schrijver onder
het samenstellen overmeesterd heeft, niets terecht. Maar aan
die episodische waarde wordt door dat alles niet te kort ge
daan.
Aan vertrouwelijke correspondentie uit de kritieke periode,
't zij van Doelisten of regenten, bestaat een betreurenswaar
dige schaarschte, of liever gezegd die ontbreekt ten eenemale.
Een belangrijk stuk is ongetwijfeld de brief van 22 Augustus
1748 van Van der Meer aan de Prinses, maar ik betwijfel sterk
of die wel inderdaad van Van der Meer is. Kramer heeft hem
het eerst uit de papieren van Bentinck op het H.A., waar hij in
afschrift lag, gepubliceerd (B.M.H.G., XXVIII, 348), maar ge
lukkig heeft Bussemaker hem nogmaals gegeven (Archives, IV,
I, 238) met de bijvoeging dat het afschrift in de hand van Ben
tinck zelf is. Bij mij is de gedachte gerezen, dat Bentinck hier
geen brief van Van der Meer kopieerde, maar aan Van der Meer
een brief in de pen gaf. Bentinck's adviezen waren bij de Prin
ses niet heel welkom. Van der Meer stond op dat oogenblik met
„de dikke tribuun" nog op goede voet en zal zich allicht door
hem als spreekbuis hebben laten gebruiken. Wel beschouwd
staat het stuk ver boven Van der Meer's intellectueel peil. Ge
vat en handig en welbespraakt, dat alles was de Rotterdamsche
koekebakker, maar een zoo streng gebouwd programma, uit
gaande van een paar algemeene stellingen, dan twee alterna
tieve punten met een derde voor beide gevallen, en besloten
met een beschouwing over de gevolgen 1), dat verwacht men
*) Die ik in de tekst, blz. 66, achterwege gelaten heb.
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toch eerder van een klassiek gevormd en ruim belezen staats
man als Bentinck; ook de vaste, gesloten stijl is niet die van de
levendige, over zijn woorden rollende Van der Meer; Bentinck
schreef doorgaans in het Fransch, maar hij beheerschte het
Nederlandsch volkomen.
Het punt is van belang, eensdeels omdat men zich toch
gaarne van die fameuze beroepsvolksmenner Van der Meer een
samenhangende voorstelling vormt; maar ook omdat er van
Bentinck zoo weinig rechtstreeksche uitingen over de Amsterdamsche aangelegenheden bestaan en zijn rol, die zeker van de
grootste beteekenis geweest moet zijn, ietwat voor ons verbor
gen blijft.
Het is eigenaardig dat men dit constateeren moet juist van
Bentinck, een man van wie wij een zoo uitgebreide briefwisse
ling en dagboekaanteekeningen bezitten. Als ik in de tekst zijn
houding tracht vast te stellen in de belangrijke kwestie van het
al of niet verkiezen van gecommitteerden (blz. 73 en 87 vlg.),
ben ik aangewezen op beschouwingen omtrent Bentinck's hou
ding in het algemeen en op de getuigenissen van anderen. Aan
die laatste is er voor de 29ste Augustus niets heel klaars, of
schoon ik ook daar geneigd ben aan te nemen dat Bentinck de
verkiezing aanmoedigde; voor de 2de September, na zijn terug
keer in het gevolg van de Prins, bezitten wij de overeenstem
mende getuigenissen van Raap en Van der Meer. Raap schreef
naderhand openlijk (vlak na het in de tekst —blz. 73 — aange
haalde omtrent 29 Aug., dat eer in een andere richting wijzen
zou) dat hij door zich in de bespreking op de 2de September
tegen het verkiezen van gecommitteerden te blijven kanten in
ging „tegens het sentiment van een zoo voornaam lieveling"
(Verdedigende Aanmerkingen, 33); terwijl Van der Meer dezelf
de voorstelling geeft in zijn alleen voor het oog van de Prinses
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bestemd relaas (B.M.H.G., XXIII, 448), — de Prinses aan wie
hij omtrent Bentinck's houding toch moeilijk leugens vertellen
kon. Intusschen blijft men dan verlegen met het eenige stuk
dat in de Bentinck-archieven omtrent de zaak te vinden is en
waarin te verstaan gegeven wordt dat Bentinck, inziend dat
gecommitteerden laten spreken voor 200.000 menschen een te
gevaarlijke onderneming is, zich tegen het plan verzette en zich
daarmee het ongenoegen van de Prins en Prinses op de hals
haalde. Dat stuk is een korte en hier en daar onduidelijke
samenvatting door Bentinck's moeder van een aan haarzelf ge
schreven brief over zijn gedragingen te Amsterdam. Vermoede
lijk heeft öf haar correspondent Bentinck, öf zij haar corres
pondent misverstaan. De voorstelling dat de Prinses het ver
kiezen van gecommitteerden gewenscht zou hebben, is zeker
onaannemelijk: haar wensch blijkt voldoende uit het bedrijf
van haar werktuig Van der Meer. Zijdelingsche bevestiging
van diens voorstelling in zijn Kort Relaas kan men nog vinden
in twee plaatsen van Willem IV's uit Amsterdam aan de Prin
ses geschreven brieven. Die van 4 September (Archives, IV, I,
250) bevat een passage die een antwoord lijkt op een Anna door
Van der Meer geïnspireerde waarschuwing tegen Bentinck's
neiging om de partij van Van Gimnig aan te moedigen; Ben
tinck's naam wordt evenwel niet genoemd; uit die van 10 Sep
tember (ib., 268) blijkt dat Van der Meer zich (tot de Prinses
ongetwijfeld) over iemand beklaagd heeft; de Prins zegt dat hij
niet weet wat er tusschen hen voorgevallen is, maar in zijn,
's Prinsen, bijzijn gaat alles goed; weer wordt Bentinck's naam
verzwegen.
Hier heeft men meteen een staaltje van de uitlegkunde die
vereischt wordt voor de brieven door Willem IV gedurende zijn
verblijf te Amsterdam aan de Prinses geschreven. Die brieven
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bevatten een kostbare bijdrage voor de kennis van Willem IV's
persoonlijkheid en voor zijn houding tegenover de volksbewe
ging. Maar men kan er die pas in haar geheel uit losmaken, als
men ze in verband gebracht heeft, zooals ik in de tekst heb
beproefd, met de druk op elkander volgende gebeurtenissen
van die bewogen dagen, die men van elders kennen moet.

NOTEN
De titelplaat is een verkleinde reproductie naar een prent door
Jan de Boer onder Augustus 1749 in zijn Chronologische Historie
(hs. in de Kon. Bibl.) bewaard; zij was toen juist verschenen.
Blz.

1
4
10
12

16
17
18

19

20
22

23

24

26
27
28

De bizonderheden in het Voorspel zijn hoofdzakelijk ge
grond op Jan de Boer's Chronologische Historie.
Zie voor dit hoofdstukje mijn Willem IV en Engeland tot
1 7 4 8 , Nijhoff 1924.
Aldaar, blz. 301.
Gerretson en Geyl, Briefwisseling en aanteekeningen van
W. Bentinck, W.H.G.U., I, 302.
„De agent Wolters over de woelingen van 1747 en 1748",
door mij uitgegeven in B.M.H.G.U., 1922, blz. 65.
Aldaar, blz. 70.
1
Nederl. Jaarboeken, 1747, II, 870.
2
De klagende maagd van Holland, Knuttel 18261, 1749.
3
B.M.H.G.U., 1922, blz. 73.
1
Knuttel, 17805.
2
Aan alle welmeenende Nederlanderen en beminnaars der
Vrijheid, Knuttel 17974. Vgl. de Aanteekening over de
bronnen, hiervóór, blz. 166.
In zijn later pamflet Verdedigende aanmerkingen wegens
het voorgevallene tot Amsterdam, Knuttel 18067, blz. 12.
1
Nederlandsche Jaarboeken, 1748, I, 8.
2
Archives de la Maison d'Orange-Nassau, IV, I, blz. 139.
3
Nederl. Jaarboeken, 1748. I, 9.
1
Tegenwoordige Staat van Utrecht, 1758, blz. 235.
2
Aldaar, 234.
3
(C. van Laar), Het leven van Willem den IV (1752), II, 178.
1
Nederl. Jaarboeken, 1748, I, 32.
2
Hs. Br. Mus., Bentinck Papers, uit te geven in deel II
van de Briefwisseling en aanteekeningen van W. Bentinck.
1, 2, 3 Nederlands Wondertoneel, II, 487, 489, 490.
Aldaar, II, 528.
1, 2 Nederl. Jaarboeken, 1748, I, 527; 529.
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Aldaar, 536. Volgens Guibal, 158 (vgl. hierachter, 185),
kregen zij de Prins wegens diens ziekte niet te spreken.
2
Vegelin van Claerbergen, Dagverhaal omtrent de troubelen
van het jaar 1748, 139.
1
Hs. Br. Mus., Bentinck Papers, uit te geven in deel II
van de Briefwisseling en aanteekeningen van W. Bentinck.
2
Vegelin van Claerbergen, a.w., 141.
1
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 780.
2
A.w., 1748, II, 896.
A.w. 1748 I, 450 vlgg.
A.w., 1748, I, 446.
1
A.w., 1748, I, 462.
2
In de tekst van de Nederl. Jaarboeken volgen hier de
woorden „van voorleden Zaturdag"; dat kan moeilijk juist
zijn, aangezien de dag van de proclamatie zelf, de 22ste
Juni, een Zaterdag was.
1
Hs. Br. Mus., Bentinck Papers, uit te geven in deel II van
Briefwisseling en aanteekeningen van W. Bentinck.
2
Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XX, 220.
3
Hs. Br. Mus., Bentinck Papers, als boven.
Op de hedendaagsche voorvallen wegens het afschaffen der
;pachterijen; Knuttel 17931.
1
Vaderl. Historie, XX, 228.
2
Archives de la Maison d'O.-N., IV, I, 209.
Hs. Br. Mus., Bentinck Papers, als boven.
1
Dat woord bijvoorbeeld in de proclamatie van de Staten
van Holland van 12 Juni: Nederl. Jaarboeken, 1748, I, 450.
2
Hs. Br. Mus., Bentinck Papers, als boven.
3
Aldus Mr. Josua van Beeftingh, Rotterdammer, in zijn
op hooge leeftijd geschreven gedenkschrift, uitgegeven
door Te Lintum, in B.M.H.G.U., XXXI, 117 vlg.
Archives, IV, I, 220 vlgg.; verkort.
1
Aldaar, 234.
2
Tot Allamand, die het aan de gravin van Portland over
briefde: hs. Br. Mus., Bentinck Papers, als boven.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 660 vlg.
Wagenaar, Vaderl. Historie, XX, 270; vgl. B.M.H.G.U.,
XLIII, 92.
Zie Knuttel in Nieuw Biografisch Woordenboek, I. Dat,
zooals Knuttel daar zegt, De Boer's Chronologische His
torie „veel intieme bizonderheden" over Rousset zou be
vatten, is echter, voorzooveel ik heb kunnen nagaan, niet
juist. — Misschien doelt Van der Meer op Rousset, waar hij
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volgens zijn Kort relaas uitgegeven door Kramer in B.M.H.
G.U., XXIII, de Prins waarschuwt „voor een persoon, die,
schoon hij zig achter de schermen hieldt en bij diergelijke
deputatie noyt tegenwoordig was, egter er doorgaanz de
aanstooker van was"; blz. 457.
De Voogd, De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748,
blz. 114.
Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Knuttel 17962, blz. 7.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 692.
Naauwkeurig en opregt dagverhaal, blz. 9.
B.M.H.G.U„ XXIII, 431.
Dit volgens het „concept-request", dat als bijlage bij
Van derMeer's Kort relaas op het H.A. berust. Kramer, die
de bijlagen in zijn uitgave weglaat, omdat zij alle in druk
verschenen zouden zijn (B.M.H.G.U., XXIII, 464), heeft
de afwijking tusschen dit stuk en de finale redactie blijk
baar niet opgemerkt. Trouwens ook bijlage 15 (aldaar, vgl.
hiervoor, blz. 115) ken ik slechts als schaarsch pamflet in
druk.
B.M.H.G.U., XXIII, 432.
De Voogd, a.w., 114-5.
Er bestaat op dit punt volledige overeenstemming tus
schen Van der Meer's Kort relaas en Raap's Verdedigende
aanmerkingen, een feit dat het vertrouwen in beide ge
schriften versterkt.
B.M.H.G.U., XXIII, 435 vlg.
Aldaar, 438.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 698.
Het stuk is te vinden in Korte schets en dagverhaal, Knut
tel 17961; en in Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Knuttel
17962; een oorspronkelijk exemplaar ligt in De Boer's
Chronologische historie.
Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Kn. 17962, blz. 17.
Aldaar, 22.
De Boer, Chronologische historie, 13 Augustus.
B.M.H.G.U., XXIII, 439.
Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Knuttel 17962, blz. 13.
Chronologisehe historie.
Berustend op het Amsterdamsch gemeente-archief; vgl.
de Aanteekening over de bronnen, hiervoor, blz. 164 vlg.
Uitgegeven door Kramer in B.M.H.G.U., XXVI; vgl.
de Aanteekening over de bronnen, hiervoor, blz. 166 vlgg.
B.M.H.G.U., XXIII, 93.
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Vgl. over die trek Dr. N. Japikse in „De aard der volksbe
wegingen in 1747 en 1748", De Gids, Nov. 1910.
De aanspraken zijn te vinden in Korte schets en dagver
haal, Kn. 17961, en Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Kn.
17962; ook in de Nederl. Jaarboeken.
Bij De Boer, Chronologische Historie, 16 Aug. '48.
O.a. in De Boer's Chronologische historie, onder 17 Au
gustus.
Vegelin van Claerbergen, Dagverhael.
B.v. in Nadere aanmerkingen op de drie artykelen. . . .
waarbij gevoegt is, Het Burgerrecht verdedigt', enz. blz. 4;
Knuttel 17984.
Korte schets en dagverhaal, Kn. 17961, blz. 117.
Aldaar, 163.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 700.
B.M.H.G.U., XXVI, 10.
Chronologische historie.
1748,11,702.
B.M.H.G.U., XXVI, 29.
De Voogd, a.w., 129.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 710 vlg.
De Voogd, a.w., 129: uit de „Missiven ter dagvaart" op
het gemeente-archief.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 713.
Het werk van Fr. Roccus (1737), Theseus (1740), Themistocles (1741), Merope (1746) in de bibliotheek van de
Mij. v. Ned. Lett. te Leiden. Dat de Doelist Feitama (of
Feytema) inderdaad dezelfde is, blijkt uit een toespeling op
„zijn Theseus en Themistocles" in de Caraders der OpperBaasen...., Knuttel 18071.
Aldus geeft b.v. Wagenaar te kennen: Vaderl. Historie,
XX, 289;; vgl. zijn mededeeling omtrent het auteurschap
van het request aan de Prins vermeld bij De Voogd, a.w.,
169; vgl. ook Gedenkschriften van G. J. van Hardenbroek,
uitg. Kramer in W.H.G., I, 14; de daar vermelde uiting van
Feitama tot de Prins, zonder aanduiding van tijdstip of
gelegenheid: „Weet je Hoogheydt wel dat hij in Amsterdam
is?" lijkt mij apocrieph. Het voorgaande bericht van Van
Hardenbroek over de nachtelijke inval in het Heerenloge
ment (vgl. hiervoor, blz. 114) wemelt ook van onnauwkeu
righeden.
De Voogd, a.w., 130; uit Wagenaar's Dagelijksche aanteekeningen.

Geyl, Revolutiedagen

12*

178

NOTEN

4

65
66

67

68

69

70

Aanmerkingen over de nuttigheidt en nootzakelijkheidt
aangaande het verkiezen van Burger Colonellen en Capitijnen,
begreepen in 't tweede gedeelte van het derde der voortreffelijke
artykelen door de Manhafte Burgers in de Cloveniers Doelen
opgestelt. . . .Kn. 18002.
5
Antwoord op de decisie die van de heeren regenten der stad
Amsterdam gegeeven is den ig Augustus 1748. . . . ; afgedrukt
in Korte schets of dagverhaal, Kn. 17961, blz. 98.
6
Vaderlandsche Historie, XX, 281.
1
Volgens De Boer, Chronol. historie, 22 Augustus.
2
B.M.H.G.TJ., XXIII, 440.
Uitg. door Kramer in zijn „Bescheiden betreffende de
Doelistenbeweging te Amsterdam", B.M.H.G.U., XXVIII,
349; herdrukt in Archives, IV, I, 238.
1
Chronol. historie, 28 Augustus.
2
Vgl. o.a. De Voogd, a.w., 134.
3
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 834.
1
De Boer, Chronologische Historie, onder 26 Augustus.
2
B.M.H.G.U., XXIII, 442.
3
B.M.H.G.TJ., XXVI, 16.
4
De Voogd, a.w., 136.
5
Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Kn. 17962, blz. 29.
1
Dit was een teer punt; zelfs bij „het geheele gros der
ordentelijke en vermogenste burgerij", die anders in het
deporteeren hunner regenten geen grooten zin had", liep
volgens het Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Kn. 17962,
blz. 31, „de namaagschap die zich onder de regeering, bi
zonder sedert 2 jaren, had (den) opgedaan, in deze critique
tijd vrijwat in het oog."
2
Nootzakelykheidt van een nieuwe regeering door Z.D.H., op
burgers verzoek aan H.E.H.M., te eligeeren, tot heyl van de
burgers van Amsterdam', Kn. 18012.
3
Chronol. Historie, onder 29 Augustus.
4
Aldaar, onder 27 Augustus.
5
Nederl. Jaarb., 1748, 836.
1
De Voogd, a.w., 136.
2
Nederl. Jaarb., 1748, 837.
3
De Voogd, a. w., 139.
4
Volgens Korte schets of dagverhaal, Kn. 17961, blz. 78.
Men vindt daar de tekst van een aanspraak van de 26ste,
waarin de verkiezing van „EEN" wordt aanbevolen; die
echter „nevens de andere gecommitteerdens uit andere com
pagnieën" zou moeten werken; — een vrij duistere zaak.
5
Aldaar, blz. 81.
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B.M.H.G.U., XXIII, 450.
Vgl. hierboven, noot 1.
Korte schets of dagverhaal, Kn. 17961, blz. 79.
Archives, IV, I, 241.
Aldaar, 242.
De Boer, Chronologische historie,
A Idaar,
De Voogd, a.w., 157 vlg.
Aldaar, 158; vgl. Archives, IV, I, 248.
De Korte Schets (Kn. 17961), die het voorgaan van wijk
11 op de 26ste vermeldt, en ook de verkiezing van twee ge
committeerden door wijk 12 op de 26ste beschrijft (blz. 81),
schijnt wel te beweren dat veel wijken de verkiezingen al
zoo vroeg verrichtten, maar uit de overeenstemming van alle
andere bronnen leid ik af, dat het na Bentinck's bezoek pas
recht begon.
B.M.H.G.U., XXVI, 25; 30.
Van Lafargue en zijn mede-gecommitteerde Frederik
Basset voor wijk 8, B.M.H.G.TJ., XXVI, 27 vlg.; van J. B.
Commelin en L. L. van Nes voor wijk 30, B.M.H.G.U.,
XXVIII, 375 vlg.; en een voor wijk 7 (de daar niet ge
noemde gecommitteerden heetten J. Ph. Soyer en H.
Treurniet) in Naauwkeurig en opregt dagverhaal, Kn. 17962,
blz. 30.
Chronologische historie, 4 September.
B.M.H.G.TJ., XXVI, 28.
Aanmerkingen op de redenvoeringe gedaan in de Doelen
den 24. Augustus 1748, en het verder gedrag der zogenaamde
welmeenenden, dienende tot opwekkinge der goede burgeren. . .
Kn. 17992.
B.M.H.G.U., XXVI, 38.
Chronol. Historie, 31 Augustus.
B.M.H.G.U., XXVI, 34.
Korte schets of dagverhaal, Kn. 17961, blz. 110.
Nederl. Jaarb., 1748, II, 847.
De Voogd, a.w., 169; tevoren had De Voogd niettemin
geschreven dat het opgesteld was door Van Gimnig, Simonhoff, Vredenburg, Teepken, Martini en De Vries (152): dat
berust waarschijnlijk op de mededeeling van de Korte
schets of dagverhaal, Kn. 17961, blz. 107, die ik evenwel
houd voor een verwarring (niet ongewoon in die relazen;
vgl. de Aanteekening over de bronnen, hiervóór, blz. 166)
met het „declaratoir, protest en request" aan burgemees-
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teren van 27 Augustus, dat juist door diezelfden onder
teekend was; dezelfde bewering intusschen bij De Boer,
Chronologische Historie, 31 Augustus.
B.M.H.G.U., XXVI, 32, 37 vlg.
De voorstelling berust hier op de beide pamfletten Kn.
17961 en 17962 (blz. 107 vlgg. en 32) en Lafargue, M.N.H.
G.U., XXVI, 31 vlgg.; de laatste is over Raap en de acht
artikelen bizonder slecht ingelicht; in de tekst meen ik de
tegenstrijdigheden in de verschillende relazen opgelost te
hebben.
Raap's uitingen zijn uit zijn later pamflet Verdedigende
aanmerkingen...., Kn. 18067, 62. 32.
B.M.H.G.U., XXIII, 444.
Korte schets en dagverhaal, Kn. 17961, 109.
Chronol. Historie, 1 September.
Aldaar.
B.M.H.G.U., XXIII, 445.
B.M.H.G.U., XXVI, 38 vlg.
Chronol. Historie, 2 September.
Archives, IV, I, 245.
B.M.H.G.U., XXVI, 43.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 846.
Zoowel De Boer in zijm Chronol. Historie, 2 Sept., als de
Prins zelf, Arch., IV, I, 246, vermelden die bleeke gezichten.
B.M.H.G.U„ XXVI, 45 vlg.
Arch., IV, I, 246; B.M.H.G.U., XXIII, 448; Raap's
Verdedigende aanmerkingen, Kn. 18067, blz. 000.
B.M.H.G.U., XXIII, 446.
Vgl. de verwijzingen onder 86, noot 3. Ook hier treft de
overeenstemming tusschen Raap's en Van der Meer's ver
haal.
B.M.H.G.U., XXIII, 449.
Kn. 17962, blz. 35.
Arch., IV, I, 248.
Aldaar, 248—9.
Aldaar, 249.
Aldaar, 250.
B.M.H.G.U„ XXVI, 61; 63.
B.M.H.G.U., XXIII, 451.
Behalve in B.M.H.G.U., XXVI, 77, wordt het geval (en
alleen dit geval) ook genoemd in de brief aan de gravin van
Portland, vermeld in Aanteekening over de bronnen, blz.
172.
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De Boer, Chronol. Historie, 4 Sept.; Korte schets of dag
verhaal, Kn. 17961, 119.
B.M.H.G.U., XXVI, 53; 50.
Aldaar, 47; vgl. Ned. Jaarb., 1748, II, 854.
B.M.H.G.U., XXVI, 54.
Aldaar, 56.
A Idaar.
Aldaar, 57.
Archives, IV, I, 252.
Aldaar, 253.
Aldaar, 254.
Carel Lijnslager wordt als gecommitteerde van Wijk 59
in alle lijsten genoemd, o.a. Korte schets of dagverhaal, Kn.
17961, 148; ook Lafargue noemt hem terloops, B.M.H.G.U.,
XXVI, 45. Ik durf echter niet met zekerheid beweren dat
hij dezelfde is als de buskruitfabrikant Carel Lijnslager, die
6 September door de Stadhouder vroedschap gemaakt
werd; Elias, Vroedschap van Amsterdam, II, 876, kent deze
de meesterstitel niet toe, maar noemt ook geen andere
Carel Lijnslager. Het zou vreemd zijn, als de keuze van een
wijkgecommitteerde tot vroedschap geheel zonder commen
taar van tijdgenooten bleef.
B.M.H.G.U., XXIII, 451 vlg.
Aldaar, 452.
Aldaar, 453 vlg.
Archives, IV, I, 255.
Aldaar, 257.
T.a.p.
B.M.H.G.U., XXVI, 76.
Nederl. Jaarb., 1748, 858.
De Boer, Chronol. Historie, 5 Sept. Zulke pamfletten
waren b.v. Kluchtige inval, Kn. 18025, en Loon naverdienst,
Kn. 18031.
B.M.H.G.U., XXVI, 77.
De Boer, Chronol. Historie, 9 September.
Archives, IV, I, 258.
B.M.H.G.U., XXIII, 453.
Archives, IV, I, 263.
Vgl. hiervóór, blz. 98. — De namen door Vegelin van
Claerbergen opgeteekend (Dagverhael, blz. 183) geven zelfs
drie kolonels tevens leden van de regeering: Scholten en
Bruyning nieuw aangesteld tot beide waardigheden en
Van Lqpn gehandhaafd; ten slotte werd Van Loon daar-
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entegen geremoveerd als oud-schepen. Maar de Fries is over
die Amsterdamsche zaken niet steeds goed ingelicht.
Archives, IV, I, 258.
Wagenaar, Vaderl. Historie, XX, 293.
Korte schets of dagverhaal, Kn. 17961, 118.
Aldaar, 138.
Aldaar, 124 en 133; ook Nederl. Jaarboeken.
B.M.N.G.U., XXVI, 68.
B.M.H.G.U., XXIII, 455.
Nederl. Jaarb., 1748, II, 862.
B.M.H.G.U., XXVI, 64.
B.M.H.G.U., XXVIII, 440.
B.M.H.G.U., XXVI, 68.
Archives, IV, I, 265.
Nederl. Jaarb., 1748, 864.
B.M.H.G.U., XXVI, 69.
Lafargue vermeldt dit zelf: ib., 70.
Aldaar, 71.
Aldaar; geheel overeenkomstig is de versie gegeven door
burgers van Commelin's wijk in een notarieele acte:
B.M.H.G.TJ., XXVIII, 372. Ook voor het volgende verhaal
van Commelin's optreden bevestigen Lafargue's mededeelingen B.M.H.G.U., XXVI, 71, en de door Commelin
verkregen verklaringen, B.M.H.G.U., XXVIII, 272 vlgg.,
elkander volkomen. De voorstelling van Van der Meer (geen
ooggetuige) wijkt aanmerkelijk af: XXIII, 456.
XXVIII, 373.
XXVI, 71.
XXVIII, 373.
XXVI, 72.
XXIII, 456.
Archives, IV, I, 266.
Het Nauwkeurig en opregt dagverhaal (Kn. 17962) zegt
(blz. 39): „De menigte die daar tot in de nacht bleef, werd
eindelijk zoo woest. ..en de Korte schets of dagverhaal
(Kn. 17961, blz. 140): „De vergadering op de Doelen wilde
niet scheiden, vóór en aleer dat er voldoening was gege
ven." Ik heb getracht de voorstelling van Lafargue's zoo
veel omstandiger verhaal in hoofdzaak te behouden; de
tegenstrijdigheid met de andere berichten is hier gelijk
elders op het eerste gezicht grooter dan bij nadere be
schouwing.
Dit wordt vermeld in het op blz. 115 aangehaald stuk
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door Van der Meer ter teekening opgesteld en bewaard op
het H.A.
Archives, IV, I, 267.
1748, II, 865. — De overeenstemming is zoo nauwkeurig,
dat men haast meenen zou dat Lafargue hier zijn oude
dagelijksche aanteekeningen uit de Nederlandsche Jaar
boeken aangevuld heeft. Daartegen pleit echter, dat als hij
dat werk tot zijn beschikking gehad had, de chronologie
van het grootste gedeelte van zijn verhaal niet zoo schro
melijk in de war geraakt zou zijn.
B.M.H.G.U.,~X.~X.111,458.
Archives, IV, I, 267.
B.M.H.G.U., XXIII, 458.
Te vinden onder de door Kramer niet uitgegeven bij
lagen bij Van der Meer's Kort relaas op het huisarchief.
Ook Kn. 18041.
B.M.H.G.U., XXVI, 73 vlgg.
XXVIII, 377.
B.M.H.G.U., XXIII, 458.
B.M.H.G.UXXVI, 80; Lafargue's voorstelling alsof
het stuk al een dag oud en door de kolonel Van Loon zoo
lang onder zich gehouden was, kan onmogelijk juist zijn.
Aldaar, 81.
Jan van Loon, zie Elias, II, 757.
Nederl. Jaarb., 1748, 866.
Archives, IV, I, 267.
Aldaar, 268.
B.M.H.G.U., XXVI, 85.
Aldaar, 87.
Korte schets of dagverhaal, Kn. 17961, 151.
Dat de gecommitteerden trachtten de verkiezingen te
leiden, blijkt ook uit het pamflet bij Knuttel, 18048: De
gecommitteerdens uyt de wijk no. io verzoeken UE zeer vrien
delijk ....
Afgedrukt in Korte schets of dagverhaal, Kn. 17961.
1748, II, 867.
Archives, IV, I, 269.
Aldaar, 270.
Aldaar, 269.
B.M.H.G.U., XXVI, 90.
De Korte schets en dagverhaal, Kn. 17961, blz. 183 vlgg.,
geeft een lijst van alle oude en nieuwe „hoofdofficieren"
(kolonels, kapiteins, luitenants en vaandrigs).
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2
125 1
2
3
126 1
2
124

127
129
131

1
2

133

134

135 1
2
137
138

140

142
146

1
2
148 1
2

B.M.H.G.U., XXVI, 92.
Archives, IV, I, 275.
Chronologische Historie.
Archives, IV, I, 273.
B.M.H.G.U., XXVI, 96.
1748, II, 875.
B.M.H.G.U., XXVI, 97 vlg.
Kn. 18052; afgedrukt in Korte schets en dagverhaal, Kn.
17961, 167 vlg.
Hoofdzakelijk naar Lafargue, B.M.H.G.U., XXVI, 96
vlgg.
Nederl. Jaarb., 1348, 870; ook in extenso bij De Voogd,
a.w., 204 vlgg.
B.M.H.G.U., XXVI, 101.
B.M.H.G.U., XXVIII, 357. Dit is het stuk dat de uit
gever, Kramer, voor een echte proclamatie aanzag (345);
vgl. de Aanteekening over de bronnen, hiervóór, blz. 165,
noot.
Mijn relaas van de Leidsche gebeurtenissen is geba
seerd op Nederlandsche Jaarboeken en Blok, Geschiedenis
eener Hollandsche stad onder de Republiek, blz. 159 vlgg.
Billijke reedenen waarom de burgers en ingeseetenen van
Holland na verandering staan in de regeeringe', Knuttel
18170.
De muitzucht beteugeld, gedicht van Jan de Kruyff;
Knuttel 18121.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 916.
Zie Memoriën van Mr. D. van Bleyswijk, uitg. door Th.
Jorissen in W. H.G.U.
Op grond van stukken in Bentinck Papers, B.M., te
publiceeren in Briefwisseling en aanteekening van W. Ben
tinck van Rhoon, II.
Deze en de volgende aanhalingen over Friesche zaken
zijn uit het Dagverhaal van Vegelin van Claerbergen ge
nomen; blz. 172, 244, 240, 252, 306. Vgl. voorts de Nederl.
Jaarboeken; ook voor Groningen.
Volgens V. van C. waren het vooral de Mennisten, die
deze gedachte voorstonden.
B.M.H.G.U., XXVIII ,437.
Knuttel, 18033.
Chronologische Historie, 16 Aug. 1750.
Men zie bijvoorbeeld De Caracters der Oppeer-baasen, die
haar zeiven als hoofden hebben uit de vergaderplaats der stads
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152 1
2
3
153 1

154
156
159
161

2
1
2
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Cloveniers Doelen tot Amsterdam opgeworpen, Knuttel
18071, Loon na Verdienst, Knuttel 18073 (een aanhaling
bij De Voogd, a.w., 213).
Knuttel 18056; vgl. Nederlandsche Jaarboeken, 1748,
II, 950.
Aangehaald bij de Voogd, a.w., 224.
Nederl. Jaarboeken, 1748, II, 948 vlg.
A.w., 1749, II, 471 vlgg.
Stukken in B.M.H.G.U., XXVIII, 401 vlgg., 440 vlgg.,
en Archives, IV, I, 473, enz.
B.M.H.G.U., XXVIII, 406.
Aldaar, 439.
Aldaar, 383.
Bij De Voogd, a.w., 227.
Vgl. ook hierbij Dr. Japikse's hiervóór aangehaald Gids
artikel.
Zie bijvoorbeeld een preek bij het meerder jarig worden
van Willem V in 1766: „Richters van Neerlands Israël!
.... ruimt de plaats welke God uw heeft te bekleeden ge
geven, in voor de Zonen, die uit uw geboren zijn of noch
zullen worden! dat gezegend Nakroost richte de Stammen
van Neerlands Israël met de Vorsten uit het Doorluchtige
Huis, tot dat tijd en eeuwigheid eikanderen vervangen";
blz. 63/4. Aan het exemplaar in het bezit van de biblio
theek bij de Nederlandsche leerstoel te Londen ontbreekt
het titelblad, maar de auteur schijnt Petrus Versluis, pre
dikant te Steenbergen, te zijn.
*

*

*

Tot mijn spijt heb ik in mijn beschrijving van de Friesche
gebeurtenissen geen gebruik kunnen maken van het belangwek
kende nieuwe werkje van C. J. Guibal, Democratie en oligarchie
in Friesland tijdens de Republiek (Gron. diss., Dec. 1934), waarop
mijn aandacht pas gevestigd werd, toen mijn geheele tekst al
afgedrukt was.
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