
DR ORANJE-OPROEREN TE HOORN 1786 EN 1787. 

DOOR 

W. P. KOPS. 

Hoorn's schilderachtige kaasmarkt was in de rumoerige jaren 
1786 en 1787, evenals de centraalpunten van zoovele Hollandsche 

steden, het tooneel van bijna dagelijksche oploopen, tumulten en 
oproeren, waaraan de Patriottentijd zoo rijk was. 

Van oudsher reeds waren de Hoornaars bekend als een on
rustig, woelig, vrijheidlievend volkje. Philips de Goede, Karel 

de Stoute, Maria van Bourgondië hadden het ondervonden, als 

zij de belastingschroef wat al te straf aandraaiden, dat de be
woners der W est-Friesche hoofdstad er niet tegen op zagen zich 
met geweld tegen hun ambtenaren te verzetten en steeds was 

de Roode Steen het middelpunt der ongeregeldheden geweest. 

Zoo ook in de jaren, dat het patriotisme met behulp z~jner Vrij
corpsen zijn democratische eischen trachtte door te zetten, con
servatieve regenten en reactionaire Oranjegezinden ten spijt. Geen 
wonder, want op de kaasmarkt bevonden zich de zetels der 

regeering en de brandpunten van handel en verkeer. 
Wij kunnen ons nu nog een zeer goede voorstelling maken van 

het marktplein in den patriottentijd door de punctueel nauwkeu
rige af be el ding, in 1791 door den schilder Ouwater ernaar ver

vaardigd, welke thans berust in het W est-Friesch museum te 
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Hoorn. De geheele noordzijde van den Roösteen werd ingenomen 

door het stadhuis, een niet b\jzonder opmerkelijk bouwwerk, 

waaraan alleen de monumentale, hooge, dubbele stoep met haar 
zware steenen leuning, en het pittoreske torentje een eenigszins 

artistiek karakter gaven. In 1797 werd het afgebroken en d~ 
zetel der vroedschap verplaatst naar het Statenlogement aan de 

Nieuwstraat, eertijds het klooster der Hieronymieten, een gebouw, 
dat nog heden de bewondering aller vreemdelingen opwekt. 

Ten westen beheerschte het marktplein het massieve Staten· 

College, de zetel der Gecommitteerde Raden, oudtijds het verbl\jf 
van den proost van West-Friesland. Statig rees tusschen de 
kleurige baksteenen huizen z\jn donkere hardsteenen gevel, door 

pilasters gedragen, omhoog, boven de naburige puntdaken zijn 
uitstekende kroonlijsten beurend, gebeeldhouwde leeuwen dragend 
met de gepolychromeerde wapenschilden der Noord-Hollandsche 

steden in hun steenen klauwen. 

Als pendant van dit pronkstuk van architectuur verhief aan 
den oostkant van het plein de karakteristieke Waag haar trape

ziumvormig leien dak, bezaaid met tal van stijlvolle grootere 
en kleinere vensters, onder de luifel van welk gebouw het 

gepeupel meermalen samenschoolde, als het patriotsche Vrijcorps 
zijn oefeningen op de naburige exercitieplaats van het Groote 

Oost hield. 
In de schaduw van het Staten-College, door de nauwe Proosten

steeg er van gescheiden, stond de herberg "het Vosje", toenmaals 
de beruchte verzamelplaats van het door de patriotten verfoeide 

"Oranjevee'', dat van uit het havenkwartier naar de Kaasmarkt 
stroomde door de talrijke stegen, die er op uitliepen, zoodra er 

op den Rooden Steen wat te hooren of te zien viel. 

En dat was niet zelden het geval. 
Immers daar reden dagelijks af en aan de burgemeesterlijke 

karossen en beklommen met statigen tred de vroedschappen de 
trap van het stadhuis; daar vloog de militie in 't geweer, zoodra 

de statiekoetsen der Gecommitteerde Raden voor het kunstig ge

smede traliehek van hun paleis stil hielden, daar spande de 
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schepenbank haar vierschaar, daar defileerde met wapperende 

vaandels en slaande trom het exercitiecorps "voor Vaderland en 
Vrijheid"; maar ook daar rotten dan de Oranjeklanten samen 

en zongen · lustig hun Oranjeliedjes, de vrijschutters beleedigend 

en honend, in 't geheim, ja soms openlijk aangemoedigd door 

ánti-democratische regenten, wier aantal in vroedschap en sche
penbank, tot heftige verontwaardiging der Patriotten, dat der 
democraten overtrof. 

De Hoornsche oproeren worden in de historiën van den Patriot

tentijd niet, of slechts in 't voorbijgaan vermeld; ook z~jn jongste 
geschiedschrijver, Dr. H. T. Colenbrander, maakt er zich in zijn 

voortreffelijk werk met een enkelen regel af en noemt ze weinig 
beteekenend 1, 

En toch, als nien de lijvige bundels van gedrukte en ongedrukte 
bescheiden omtrent die tumulten in het W est-Friesch museum te 
Hoorn bestudeert, als men de resolutieboeken van Burgemeeste

ren en Vroedschappen dier stad van 1786 en 1787, twee dikke 
folianten geheel aan die gebeurtenissen gewijd, raadpleegt, als 
men in de resolutiën der Staten van Holland en West-Friesland 

een reeks van besluiten en memories vindt aangaande de Hoorn

sche onlusten, dan dringt zich onwillekeurig het vermoeden aan 

ons op, dat men in dien t\jd zeer veel gewicht aan de overwin
ning of nederlaag der Patriotten aldaar heeft gehecht en dat in 

de geschiedenis van het patriottisme in de Republiek een schets 
der Hoornsche troebelen niet mag ontbreken. 

In dit opstel zal ik trachten die schets te geven, aan de hand 
van genoemde authentieke stukken. Daaruit zal, naar ik vertrouw, 

blijken, dat hetgeen toen in Hoorn is geschied, in klein formaat 

een volledig beeld geeft van hetgeen in die jaren door de patriot
ten in Hollands steden werd gewenscht en geëischt, welke mid

delen zij aanwendden om hun doel te bereiken, op welken tegen

stand zij stuitten, hoe ztjo overwonnen, maar ook hoe kort hun 
zegepraal duurde. 

1 H. T. Colenbrander, De Patriottentijd, III, blz. 168. 



225 

r. 

DE PATRIOTTEN IN HOORN IN 1786. 

Gedurende de eerste helft van het jaar 1786 waren de Staten 

van Holland het tooneel van den strijd over het Haagsche com· 

mando van den prins van Oranje. Er werd van weersz\jde ge
kuipt en geïntrigeerd, er werd geschacherd om stemmen als ware 

men op de Amsterdamsche beurs; agenten van den Franschen 

gezant V érac reisden met volle beurzen de Hollandsche en West
Friesche steden af, op den voet gevolgd door zendelingen uit het 

Oranjekamp, die Burgemeesteren en Raden, wier ééne oor tuitte 

van Fransche beloften, in het andere het liedje bliezen, dat sir 
James Harris hen had voorgezongen. 

Men kent de aanleiding en het verloop van den strijd. Dr. Co

lenbrander heeft die in het tweede deel van zijn Patriottentijd 

zoo uitvoerig en met zooveel talent beschreven, dat het voldoende 
is daarnaar te verwijzen 1• Men weet ook uit de briefwisseling 

van Vérac met Vergennes 2, welke moeite men van uit het Fran

sche gezantschapshotel heeft aangewend om de Hoornsche regee
ring over te halen haar stem te geven aan de scherpe resolutie 
door Haarlem voorgesteld en hoe dit mislukte. Ter elfder ure 

werd de lastbrief van den gedeputeerde veranderd en rondweg 
sprak V érac van het verraad van Hoorn, welks regenten door 

sir James waren omgekocht. 

Groot was aldaar de verontwaardiging der onvervalschte pa
triotten over die houding hunner regeering, tegen welke zij reeds 

vroeger tal van grieven hadden ingebracht. Deze betroffen voor
namelijk de wijze, waarop de oude privilegiën sinds lange jaren 

werden ter zijde gesteld. 

1 Colenbrander, Il blz. 159, 161-177. 
2 Colenbrander, II; Btilagen, blz. 327-352. Zie o.a. brief van Vér11c aan 

Vergennes van 28 Juli: n Toen Schiedam zich door een resolutie bond, kocht 
Harris Hoorn om, dat zijn eerste resolutie introk en op den morgen vóór de 
vergadering een nieuwen last zond. 
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Evenals elders, gingen ook in Hoorn de Patriotten, als zij het 

hadden over de rechten des volks, d. w. z. der bourgeoisie - op 
het eigenlijke volk zagen zij met hooghartige minachting neer en 

noemden het "'t verachtelijk of toomeloos grauw", "de heff" -
bij voorkeur terug naar de door hen democratisch gewaande 

middeleeuwen, in wier geschiedenis zij meenden te lezen, dat de 
eertijds vrije burgers deelnamen aan het bestuur, dat schout en 
schepenen in den engeren zin wel met de regeering belast waren, 

maar dat bij alle belangrijke aangelegenheden de burgerij ter be· 
raadslaging moest worden opgeroepen. Zij gingen snuffelen in de 

oude, geel geworden perkamenten van den voortijd en met die 
. documenten in de hand trachtten zij aan te toonen, dat de echte 

democratische instellingen van voorheen door de verregaande 
heerschzucht der aristocraten volkomen waren vernietigd. 

In de talrijke adressen, requesten, memories en manifesten der 
Hoornsche Patriotten vinden wij telkens verwijzingen naar de 

privilegiën van 1356, 1397, vooral van 1422 aan de poorters der 
stad door de Hollandsche graven geschonken. Het laatste van 

Jan van Beieren gaf aan Hoorn het recht z~jn burgemeesters en 

schepenen te kiezen. 
Dit geschiedde dan aldus. Op Paaschavond benoemde de schout 

de schepenen ten getale van zeven voor een jaar. Maar zijn keus 

was beperkt. De rijkste poorters, die tien pond schots of meer 

"te scote" stonden (d.w.z. voor minstens 500 Rijnsche guldens 
waren aangeslagen), kozen op den Goeden Vrijdag 9 personen uit 
hun midden, die op hun beurt de 21 mannen kozen, waaruit de 

schout de 7 schepenen moest benoemen. Die handeling der ver

kiezing noemde men "te lote", later "te boon gaan" en de negen 
mannen "boonluiden". Er werden nl. in een zakje evenveel 
boonen gedaan als het aantal bedroeg van hen, die als kiesge· 

rechtigd, volgens de boonlijst, waren opgekomen. Onder die 
boonen, waren negen zwarte, de overige witte. Zij, die de negen 
zwarte boonen trokken, vormden dus het kiescollege voor de bur

gemeesters en de 21 mannen, uit wie de schout 7 schepenen had 

te benoemen. 
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Volgens dit privilege kon dus een deel der gegoede burger\j 

eenigen invloed uitoefenen op de verkiezing harer magistraten: 
maar in den loop der tijden hadden de regenten met die bepa

lingen de hand gelicht; op de "booncedulle" prijkten niet meer de 
namen van wie krachtens hun gegoedheid er recht op hadden, 

maar zij werd door Heeren Burgemeesteren vastgesteld, nadat zij 
aan de goedkeuring van den Stadhouder was onderworpen. In 

1786 werd den prins van Oranje dit recht ontnomen blijkens een 
resolutie van de Vroedschapsvergadering van 15 Mei .... bepa

lende, dat "voortaan de booncedulle niet meer aan Zijne Doorl. 
Hoogheijd zouden worden gepraesenteert, maar de booncedulle 

verblijven aan de Regering deser stad." Met andere woorden, de 

Burgemeesters stelden op eigen gezag en naar eigen goeddunken 
de lijst der kiezers op, die op hun beurt de Burgemeesters 
moesten benoemen. 

Te verwonderen was het niet, dat de Patriotten tegen deze 

willekeurige terzijdestelling der privileges met verontwaardiging 
in request bij request opkwamen, en, ten slotte, toen zij bij de 

vroedschap geen gehoor kregen, zich wendden tot de Staten van 

Holland met het dringend verzoek, dat deze "ex plenitudine 
potestatis geliefde te effectueeren, dat dusdanig een willekeurig 
opgemaakte lijst van Boongangers buiten effect werd gesteld en 

dat voortaan ieder Poorter uit kracht zijner gegoedheid ofte eigen· 

dommen, en nimmer uit die eener eigendunkelijke electie opge
roepen worden en ten boon of te lote gaan, opdat niet een verre

gaande aristocratie of een volkomen despotisme alhier hunnen 
throon zullen vestigen" 1• 

Maar met al hun verontwaardiging en patriotsche welspre
kendheid, konden de requestranten de minderheid in de vroed

schap, die hen steunde, tot geen meerderheid maken, en zelfs 

bleek het, dat hun aanhang b\j de burgerij ook lang zoo groot 

1 Reqnest van 258 Hoornsche burgers aan de Staten van Holland, voor
komend in het Resolutieboek van Heeren Burgemeesteren en Vroedschappen 
van Hoorn. Vergadering van 26 Februari 1787. 
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niet was als zij wel wilden doen gelooven. Immers onmiddellijk 

na hun adres aan de Staten van Holland werd een ander, door 
658 burgers van Hoorn onderteekend, aan datzelfde college ge

zonden, "houdende versoek tot afwijzing van dat der twee hon
derd acht en vijftig" 1• 

Niet minder duidel~jk zetten dezen de puntjes op de i's dan 

hun tegenstanders. Zij toch verklaarden: "dat zij zedert een ge
ruijmen tijd niet alleen afgekeurt, maar geduurig met de grootste 
aandoening hebben moeten ondervinden, dat eenige van hunne 
medeburgers van zig hebben kunnen · verkrijgen, om onder het 

voorgeven van misbruiken, die in de Regeeringsbestelling dezer 

stad zoude zijn ingeslopen, te willen verbeeteren, en de oude 
Privilegiën in volle kragt te herstellen, zig door Requesten ten 
dien einde aen de Regeering te vervoegen, en zig wijders ook te 

bemoeijen met zodanige zaken, die volgens 's Lands constitutie 

alleen aen de wettige Regeering behooren toevertrouwd te wor
den" . . . . enz. enz. 

Blijkt hieruit, dat de Patriotten zoowel in de vroedschap, als 

onder de gezeten burgerij verreweg in de minderheid waren, op 
den bijval van het volk konden zij in 't geheel niet rekenen; integen

deel, het Oranjegezind "gemeen" was fel op hen gebeten en 
toonde dit waar het maar kon. Toch ontmoedigde dit hen niet. 

Gedragen door de tijdsomstandigheden, gesteund door de, zij 't 

ook kle.ine, meerderheid der Staten van Holland, hielden de 
Patriotten yol en rustten niet voor zij hun doel bereikt hadden. 

De brandpunten, van waar de patriotsche beweging uitging, 

waren het "Patriottisch Gezelschap" en het Vr~jcorps "Voor Va
derland en Vrijheid". 

Het eerste werd den 12en Januari 1786 opgericht onder de 

zinspreuk 2 : 

1 Verzameling van eenige stukken van Oprechte Vaderlanders te Hoorn, 
gedrukt bij Jan Poelenburg, 1787. Onder de stukken, berustend in het West
Friesch Museum te Hoorn. 

2 Reglement voor het Patl'iottisch Gezelschap te Hoorn. Gedrukt bij Jan 
Breebaart te Hoorn. MDCCLXXXVI. 
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"Daer Slaefsche heerszugt knielt voor onbepaelt gebiet: 

"Slaept handvest, eed en wet, maer hunne minnaers niet." 

Deze rijmregels teekenen het doel van het genootschap beter 

dan art. 1 van het reglement, waarin de vrij onbestemde bepa

ling omschreven wordt, "dat de leden zich zouden toeleggen, om, 
zooveel in hun was, alles wat tot nut van Stad en Land strekken 
kon, voor te brengen, voor te staan en te bevorderen." 

De ledenlijst toont aan, dat het gezelschap bestond uit 31 leden, 

waaronder vele magistraatspersonen en verder meestal gezeten 
kooplieden 1• 

Als eerste president fungeerde mr. Jan Hendrik van Stralen, die 

zich ook als kapitein van het Vrijcorps een zekeren naam ver

wierf, getuige het bekende liedje: "m\jnheer van Stralen, die 
brave kapitein." Hij was de eenige uit zijn geslacht, die in deze 

dage, meekeesde. Zijn twee jaar oudere broeder, mr. Abraham, 

behoorde tot de naar Oranje overhellende regenten en z\jn twee jaar 

jongere broeder, mr. Hendrik, was een geprononceerde Oranjeklant 2
• 

Tweede president was de president-schepen Nicolaas van Hin

lopen, .tegen wien de volkshaat in het ·voorjaar van 1787 zich 

dermate gelden liet, dat hij de stad moest ontvluchten. De familie 
Carbasius telde twee harer vertegenwoordigers onder de leden, 

mr. Cornelis en mr. Hendrik. De eerste, een uitnemend jurist en 
schepen, trad in de jaren 1786 en 1787 niet zoozeer op den voor

grond als z\jn broeder. Deze toch behoorde· met mr. Bernardus 
Blok, secretaris van Gecommitteerde Raden en eveneens lid van 
het genootschap, tot de vurigste aanhangers van het Haagsche 

driemanschap der pensionnarissen, die, als echte zeloten, te vuur en 

te zwaard hunne medeburgers tot het alleenzaligmakend evangelie 
van het patriottisme wilden bekeeren. Mr. Blok wordt ons ge

teekend als een man van "woelagtigen aart, ·alsmede van entre
penanten geest, onbezonnen drift en voortvaarend en dringend 

1 Ledenlyst. M. S. in het W. Fr. Museum. 
2 Zie over de Van Stralens, de Blooquery's en de Carbasiussen: "mr. Hendrik 

van Stralen," door Jhr. mr. D. v. Akerlaken, 's-Gravenhage. Martinus Nyhoff, 1878. 
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aangeboren Asiatisch Character," die zijn medeleden in de ge

committeerde Raden wist te biologeeren, "zoodat hij alleen alles 
dirigeerde en volstrekt naer zijn zin en intentie wist te doen 
reusseeren en uitvallen" 1 _ 

Tot een ander geslacht, dat der Foreesten, behoorden ook twee 

leden tot het Patriottisch gezelschap, nl. de rcgecrcnde burge
meester Nanning van Foreest, bij wien de Oranjeklanten tijdens 

het Maart-oproer de glazen inwierpen, en mr. Zaccheus van For

eest, schepen der stad, die met zijn medeschepenen (allen tevens 
ook leden van het genootschap), dr. J. F. G. Welman, P. Klink
hamer en den secretaris der stad, den reeds genoemden mr. H. 

Carbasius, in lentemaand van 1787, bevreesd voor de wraak der 
Patriotten, naar Den Haag vluchtten en niet, dan onder bescher

ming van eenige compagniën infanterie en artillerie, later durf
den terugkeeren. Onder de magistraatspersonen, leden van het 

genootschap, vinden wij ten slotte nog genoemd de burgemeesters 

mr. C. J. van de Blocquery en mr. J. van Hoolwerff, beiden be
hoorende tot de regenten-Patriotten, hoewel het patriotisme van 

den eersten getemperd werd door een bezadigde voorzichtigheid, 
die zoowel de uitbarstingen van volkswoede trachtte te voor
komen, als zich kantte tegen het drijven der ultra's, wanneer zij 

in de rechten der magistratuur gewelddadig wilden ingrijpen. 
Naast den regentenstand was in het genootschap de koophan

del in grooten getale vertegenwoordigd; wij noemen J. Groes, 
P. Houttuijn, K. de Hoop, N. Brouwer, W Schuurman, P. Pel, 
P. en N. Beets, W. Ris, H. Boldingh, G. Vlasman, J. v. Crimpen, 

C. en J. Breebaart, die allen een min of meer groote rol in de 

troebelen dier dagen speelden. 
Evenals andere genootschappen van dien aard stelde het 

Hoornsch patriotsch gezelschap zich niet t evreden met in de 
stad zelve voor zijn denkbeelden propaganda te maken, ma.ar het 

1 Zie Rapport van mr. H. v. Stralen in de Extract Resolutien der Staten 
van Holland van 12 Maart 1788 en vcrgelij k daarmee : "Bijdragen tot de 'Vader
landsohe gebeurtenissen des jaars 1787, te Amsterdam bij de Erve F. de Kruyff 
en We. Brave MDCCLXXXCX, blz. 8 noot (a) en blz. 22 noot (g). 
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strekte zijn werkzaamheden verder uit door middel van corres

pondentiën met andere genootschappen in naburige steden. In 

Maart 1786 werd in Alkmaar een vergadering gehouden, waaraan 

deelnamen "het Patriottisch gezelschap" en het genootschap "Uyt 
Voorzorg'', beiden te Alkmaar, het "Patriottisch gezelschap" te 

Enkhuizen, het "genootschap" te Edam onder de zinspreuk: "De 
deugd en Trouw brengt ons b~jeen, En strekt tot Nut van 't Al

gemeen" en het "Patriottisch gezelschap" te Hoorn. Op die ver
gadering werd het "Provisioneel Reglement voor correspondee

rende Vaderlandsche Genootschappen in de beslooten steden van 
de Provintie van Holland & W estfriesland" vastgesteld en be

paald, dat de hoofdplaats tot deze correspondentie Alkmaar zou 

zijn, waar elk jaar eenmaal een vergadering zou gehouden worden 
en wel op den 4den en 5den Augustus, "om tevens de Glorierijke 
gebeurtenis op Doggersbank b~j verjaaring te kunnen aandenken" 1. 

De tweede vereenigingsplaats der Hoornsche Patriotten was het 

gewapend burgercorps voor "Vaderland en Vrijheid". Den lûden 

Maart 1785 werd het opgericht en onder z\jn officieren treft men 
vele leden aan van het Patriottisch gezelschap. Uit de presentie

lijst van de vergadering der gewapende burgercorpsen te Leiden, 
den 4den October 1785 gehouden, weten wij, dat het vrijcorps te 
Hoorn 160 leden telde en daar vertegenwoordigd was door zijn 
directeur Jan van der Vv olff, den kapitein, mr. H. Carbasius en 

den secretaris Jan Breebaart 2• 

Nog geen jaar had het vrijcorps bestaan, of reeds vertoonden 
er zich onmiskenbare sporen van volkshaat tegen het rumoerig 

en uittartend optreden der patriotten. 

In den avond van 14 Februari 1786, toen de kapitein mr. H. 
Carbasius, de luitenant W. N. Crap Hellingman en de vaandrig 

1 De kladnotulen dier vergaderingen, bevinden zich onder de manuscripten 
in het W. Fr. Museum. 

2 Copîa autentiek van de gedrukte memorie voor eenige Leden der Ver
gadering van gewapende Burgercorpsen gehouden te Leyden op Dingsdag den 
4 October 1785. Dit stuk berust in de bibliotheek van de Maatschappij van 
Letterkunde te Leiden. 
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mr. Zaccheus van Foreest met hun compagnie aan 't exerceeren 

waren in een pakhuis aan het Groote Oort, schoolde om het ge
bouw een troep kwaadwilligen, die onder het zingen van allerlei 

"infame, pasquillante en ongeoorloofde liedjes", tegen de deur 
bonsden en haar openstieten. 

Mr. Carbasius trad naar buiten om het volk te waarschuwen, 
maar hij werd uitgejouwd en met steenen gegooid. Daarop begaf 

h~j zich met den vaandrig Van Foreest naar den hoofdofficier om 
zijn hulp in te roepen, terwijl intusschen de exercitieplaats door 

het volk hevig werd gebombardeerd. Daar spoedige politie-tus
schenkomst op zich wachten liet en de menigte al dreigender 

optrad, marscheerde de compagnie af, nagejouwd met groote 

vloekwoorden : "daar lopen . ze! Kijk ze eens lopen ! " 
Twee dagen later was het relletje weer aan den gang. We

derom werd het pakhuis gebombardeerd en werden bij het ver

laten van de exercitieplaats de vrijcorporisten, Stieltjes, Van der 
Schroeff en Van Brussel ernstig gemolesteerd door een joelende, 

hen volgende bende. Van Brussel werd tweemaal door een steen 

in het gelaat getroffen onder het gejuich en den spot der bel

hamels, die hem toeriepen: "0 Patrioth dat voel je!", terw~jl de 
waarschuwingen van beter gezinden tot zwijgen werden gebracht 

door de schampere opmerking: "o daar is niet aan geleegen, het 
is een Dondersche Tamboer van het genootschap." Al door ver

volgd, bereikten z'j eindelijk de woning van Stieltjes, waarin zij 
de wijk namen, welke daarop door het volk fel werd gebombar
deerd 1. Zoo gistte het onder het volk, en de Patriotten beklaag

den zich, dat de regeering tegen deze schandalen niet straffer 

optrad. En b'j al hun grieven, voegde er zich in den voorzomer 
van dat jaar nog een andere, die hen des te meer stak, omdat 

zij reden meenden te hebben om te gelooven, dat een deel der 
magistraatspersonen in het geheim met den prins van Oranje in 
briefwisseling stonden. 

1 Verklaringen, gepasseerd bij den notaris G. Matthaeus : M. S. in het 
W. Fr. Museilln. 
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Met Paschen van dit jaar had de schepenverkiezing, volgens 
het oude privilege, plaats gehad door den schout; maar naar het 

schijnt niet zondèr ernstigen tegenstand van vele leden van d·e 

vroedschap i. Uit een ongeteekend stuk 2 blijkt dit ten duidelijkste. 

De anonieme schrijver vraagt daar aan den "Edeldenkende Vader· 
lander", of deze niet in staat zou z\jn hem een copie te leveren 
"der missive, welke verscheide leden der Vroedschap in het be

gin der maand May aan den eersten staatsdienaar hebben afge
vaardigd," welke missive behelsd zou hebben, "dat zij voor hun 
perzoonen omtrent de aanstelling van schepenen door de schout 
dezer stad gedaan geen de minste schuld hadden en dat alleszins 

overlieten aan hem Hoofdofficier dezer stad, waarom Z. d. H. hun 

perzoonen dit nooit ten kwaade konde duiden." 

Geducht vaart de briefschrijver verder uit over die verfoeilijke, 
geheime "emaginatiën" van die "laag bezielde en tegelijk slaafs 

heerszuchtige leden der Vroedschap" uit, die "willen dat dit 
recht den schout niet competeerd" en hij hoopt ten slotte, dat 

hij de missive in handen zal mogen krijgen, opdat "de aterling, 
die hem schreef, zal knarsetanden en wat meer is de een den 
ander niet vertrouwen, uit hoofde hunner verbintenis om den 

inhoud dier letteren volkomen secreet te houden." 

Zoo werd het vuur der tweedracht van weerszijde aangewak

kerd, totdat de tijding van den aanval der prinselijke troepen 

1 Daar in de manifesten der Patriotten steeds geklaagd wordt, dat de 
meerderheid der vroedschap hun niet welgezind was en het daarom hun toeleg 
was dezen van het kussen te dringen, willen wti hier de namen der magistraat 
van Hoorn in 1786 opgeven, de anti-patriotten drukken wjj cursief af. 

Burgemeesteren: mr. J. C. v. d. Blocquery, Nanning van Foreest, mr. J. v. 
Hoolwerff, mr. À, v. Stralen. 

Hoogschout: mr. W. N. Grap. 
Vroedschappen: mr. J. C. v.d. Blocquery, Nanning van Foreest, mr. J. v. Hool

werff, mr. A. v. Stralen, P. Schagen, J. Jager, J. Berckhout, mr. P. Opperdoes, 
J. Binkhorst, Ph. C. Boon, D. v. Foreest, mr. J. v. Bredehoff, heer van Oost
huizen, H. Berckhout, A. Cromhout, C. C. van Alcerlaken Pz., mr. Reep 
Verloren, D. Jongemaats, Boreel de Maregnault, J. v. Akertaken, H. de Hart. 

Schepenen: N. Hinlopen, dr. J. F. G. Weiman, mr. Z. v. Foreest, P. Klink
hamer, mr. W. A. v. d. Ramhorst, mr. H. van Berckhout, C. de Feijfer. 

2 De minuut van dezen brief berust onder de M. S. van het W. Fr. museum, 
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op Elburg en Hattem de vlam in lichterlaaie deed uitslaan. Heel 

de Patriottenwereld in de Republiek was buiten zich zelve van 
angst en woede. Men verwachtte niets minder dan dat de Prins 
terstond Utrecht, het bolwerk der democraten, zou aantasten, en, 

was deze burcht gevallen, dan lag Holland voor hem open. 
Onverwijld nam men daar maatregelen van tegenweer. De Staten 

dier provincie schorsten den stadhouder als kapitein.generaal, de 

Hollandsche troepen werden opontboden, onder een afzonderlijk 
generaal gesteld, en een commissie werd benoemd, wier hoofd

zetel te Woerden gevestigd was, om het cordon langs de grenzen 
tegen het stadhouderlijk leger te verdedigen, terw\jl uit alle 
steden auxiliairen toestroomden. De burgeroorlog scheen op 't 

punt van uit te breken. 

De Patriotten te Hoorn bleven bij hun geestverwanten in den 
lande niet achter. In hun adressen en toespraken gaven zij in 
den bekenden trant dier- dagen lucht aan hun haat tegen den 

prins van Oranje, maar lieten tevens geen gelegenheid voorbij
gaan om het stadsbestuur van reactie aan te klagen. 

In November 1786 dienden 235 burgers van Hoorn een request 

in aan de Staten van Holland "nopens hun Sentimenten over 
het gedrag van Zijn Hoogheid, en hunne gevoelens van dankzeg
ging en attachement aan Hun Ed. Gr. Mog. 1. 

Omtrent hun sentimenten gaven zij geen 'onzeker geluid. Het 

heet daar nl. van den Prins, "dat Hij, een afstammeling uit een 
Huis welkers diensten met schatten zijn beloond, Hij die ons 
broot at: aan wien het Oosten zijn rijkdommen opofferde, en ter 

voldoening van wiens Weelde en Pracht de drukkendste belas
tingen zonder tegenspreken wierden gedragen en opgebragt, dat 
Hij Willem de Vijfde in spijt van alle die weldaden laag genoeg 

heeft kunnen denken om zich als de eenige oorzaak en bewerker 

van alle deze onheilen te doen kennen. Dat hoe men zulks ook 
op alle wijzen heeft trachten te verschoonen, de onvergeeflijke 

toeleg op de steden Hattem en Elburg, die waarheid in een on-

1 Dit request berust onder de stukken in het W. Fr. Museum. 
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wedersprekelijk licht heeft geplaatst en de oogen van allen, die 
niet uit vuig eigenbelang of om andere duistere inzichten moed
willig blind zijn willen, heeft geopend, en Willem de ,Vijfde de 
rechtmatige haat en afkeer der Natie heeft op den hals ge
haald .... " enz. 

Die moedwillig blinden waren de meerderheid der stadsregen
ten, die geen gevolg hadden gegeven aan het verzoek der Patriot

ten "om mede te participeren in de onsterfelijke eer van gesteld 

te worden onder die brave steden, die voor 's Lands verdrukte 
vrijheid manmoedig in de bresse durven springen." 

Immers dat request was tot groote verontwaardiging der reques

tranten door de meerderheid der vroedschap afgewezen op grond, 

"om daar niet was b e w e zen, dat Z. H. zich aan 
e e n i g m is d rij f h ad s c h u l d i g g e maakt, v o o r s z. 
Rap p ort te d e c 1 i n e r e n; m et b ij v o eg in g, d at bij a I
d i e n b ij v o o r n a m e s t e d e n d e t e n e m e n e R e s o-
1 u t i e c o n f o r m h e t R a p p o r t m o c h t w o r d e n g e p r O· 

t e s t e e r d z u l k s o o k v a n w e g e n s v o o r s z. d e r S u p
p 1 i ten s t a d t e d o e n." 

Dat onder de 235 onderteekenaars van dit request de namen 

voorkomen van de leden van het Patriottisch Gezelschap en het 
vrijcorps behoeft geen betoog, alleen vermelden wij hier, dat 

ook twee predikanten der gereformeerde kerk, de heeren M. Enge· 
berts en J. H. Schadd, hun naam onder het stuk gezet hadden, 

wien later deze onderteekening, evenals velen anderen, op groote 
onaangenaamheden zou te staan komen. 

De toon, in dit adres aangeslagen, was dezelfde, die in alle 

aanspraken en redevoeringen der Patriotten weerklonk. 
Toen in September de Staten van Holland de gewapende 

vrijcorpsen in hun speciale protectie en bescherming hadden 

genomen, werd ter eere van dit heuchelijk feit een feestvergade

ring van het exercitiegenootschap "voor Vaderland en Vrijheid" 
belegd. Daar hielden mr. Carbasius en de secretaris Jan Breebaart 

toespraken, vol van dreunend patriotsch pathos. Vergeleek de 

eerste redenaar den Prins met "Duc D'Alba," die God weet 
16 
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welke aanslagen nog beraamde, om der Dwingelandij en Tirannie 

al was het op de Puinhoopen van het Vaderland te doen zege
vieren, wekte hij zijn spitsbroeders op, gedachtig aan de Acte 

van Verbintenis, "door hen allen plegtiglijk getekend, de Republi
cainsche constitutie" (d.i. een volksregeering bij representatie) 

met goed en bloed te helpen verdedigen en handhaven; de 
tweede spreker, dit alles nog eens duchtig onderstreepende, riep 

aan het slot zijner ontboezeming : "Met de Vrijheid gaat ons 
Vaderland verlooren, en met ons Vaderland gaan wij alle ver

looren ! Onze leus zij dan, mijne medebroeders! sterven of 
v e r w i n n e n ! Hoe meer Bloed een P h i 1 i p s deed stroomen, 

hoe ·meer v~ianden hij zich verwierf. 't Zal ook hier zo zijn. Ja 
uit iedere druppel bloeds, die de geweldige Tirannie zal doen 
plengen, zien wij een talloos Heir vrijheidshelden groeijen !" 1. 

Zoo galmde in hun vergaderzalen de patriotsche welsprekend

heid. Maar men wilde de daad bij het woord en daarom richtten 
zich eenige ingezetenen nogmaals tot de vroedschap met een 

uitvoerig adres, waarin zij, na eerst de gebeurtenissen in Gelder
land op de sterkste wijze te hebben afgekeurd met den meesten 
aandrang aan de Ed. Gr. Achtb. verzochten, dat de gedeputeerde 

der stad Hoorn ter Staten-Gen. van Holland zou worden gelast 

het daarheen te dirigeeren, dat "aan alle commandanten van de 
Regimenten op deze provintie gerepartieerd van wegen hun 

Ed. Gr. Mog. zal worden aangeschreven en gelast om zig niet 
alleen op de eerste ordre marschvaardig te houden, maar ook 

om dadelijk deze tegens onze republiek en dierbare vrijheijd 
strijdende geweldenarijen door efficasieuse middelen te keer te 

gaan en te doen casseren" 2• 

Wie wind zaait, oogst storm. Deze spreuk werd aan de Patriotten 
bewaarheid. Door hun luidruchtige verontwaardiging steeds en 

1 Beide aanspraken in M. S. onder de stukken in het W. Fr. Museum. 
2 De minuut van dit adres berust insgelüks onder de papieren van het 

W . F. Museum. Het stuk is evenwel ongeteekend en zonder jaartal of datum. 
Blijkens den inhoud behoort het echter in dezen tüd thuis. 
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overal te laten weerklinken wekte zij de verbittering der tegen
partij op, die slechts een aanleiding noodig had om uit te barsten 
en de stad in rep en roer te brengen. Die aanleiding was de 

"Afvuuring" van het exercitie-genootschap op 11 October, den 
gedenkdag van Bossu's nederlaag, waaraan een aantal leden der 
vrijcorpsen van Alkmaar, Purmerend, Oosthuizen en Twisk deel
namen i. In den beginne liet het zich aanzien, dat deze wapen

schouwing ordel~jk zou afloopen. Op het plein achter den Doelen 
trad het corps aan; van het stadhuis verscheen de magistraat 

voorafgegaan door de stadsboden en de dienaars der justitie, 
maar aan het argw,anend oog der Patriotten ontging het niet, 
dat de vierde burgemeester, mr. A. van Stralen, de hoogschout 

en vele leden der vroedschap niet tegenwoordig waren. De 

parademarsch liep voortreffel~ik van stapel; daarna toog men met 
volle muziek, slaande trom en vliegende vaandels door de stad. 

Toen, dicht bij de kaasmarkt, in de nauwe Kerkstraat "begon 
het veragtelijk Grauw allergeweldigst op te dringen," te joelen, 

Oranje Boven! te roepen en Oranjeliedjes te zingen. Bij de 
Doelenpoort teruggekeerd, werd het gedrang zoo erg, dat een 
der Purmerender officieren zijn sabel trok om op het volk in te 

houwen. Gelukkig werd hem dit belet, en door de cordate houding 
van het peloton-Schuurman, was het mogelijk de Purmerender 

heeren aan de volkswraak te ontrukken. Maar toen keerde zich 
de woede van het gepeupel tegen het gebouw, waarin de vr~j· 

corporisten zich verschanst hadden. Steenen vlogen door de 

vensters en tusschen het "Oranje Boven!" weerklonk: "dood 
aan de Purmerenders! Weg met de Patriotten!" 

Reeds was de avond gevallen en nog zwermden woeste volks· 
hoopen rondom den Doelen, terwijl een dichte drom naar de 

W esterpoort getrokken was met het uitgesproken doel, om de 
Purmerenders, als zij van daar wilden afvaren, in 't water te 

gooien. Reeds waren de ruiten in de societeitskamer van den 

1 Vaderlandsohe Courant van 25 en 27 Ootober 1786. Origineel Verbaal 
omtrent de tumultueuse beweging, voorgevallen binnen de stad Hoorn, op den 
11 Ootober 1786. 
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Doelen verbrijzeld, reeds hadden de burgemeesters van Foreest 

en van Hoolwerff, op hun populariteit vertrouwend, de menigte 
aangemaand rustig naar huis te gaan. Zij werden ontvangen met 

de kreten: "wij zullen de Purmerenders den hals breken!" Reeds 
was .de heer P. van Akerlaken, toen hij zich naar buiten begaf, 
door steenworpen aan het hoofd gewond en hadden verscheidene 

leden van het genootschap mishandelingen ondergaan en nog 

altijd joelde en tierde de menigte door en scheen eer aan te 
groeien, dan af te nemen. 

Terwijl de officieren met de grootste moeite hun vrijschutters 
tegenhielden om uit het gebouw op den volkshoop los te stormen, 

was de magistraat te halftien op het stadhuis bijeengekomen om 

een einde aan het tumult te maken. Daar echter verklaarde de 
ijlings opontboden kapitein der schutterij Heinis, dat, zonder de 

hulp der vrijcorporisten, de Burgerwacht "van geen de minste 
nut kon zijn," omdat het haar aan voldoende wapenen ontbrak. 

Dus, door den nood gedrongen gaven Burgemeesteren last, dat 
de schutterij, vereenigd met het wapengenootschap, geweld met 

geweld moest keeren. 
Met gejuich werd dit bevel door de vrijcorporisten ontvangen. 

Een detachement snelde vooruit naar de W esterpoort, een ander 

geleidde de Purmerender gasten naar de plaats hunner afvaart, 

terwijl talrijke patrouilles de stad doortrokken en de menigte 
goed· of kwaadschiks dwongen uiteen te gaan. 

Nadat de rust hersteld was, keerden de officieren der schutter\j 
en van het vrijcorps naar den Doelen terug. Daar werden zij 

b\j monde van den burgemeester van Foreest bedankt voor de 

betoonde hulp en het was bij die gelegenheid, dat hij, zich 
wendende tot den commandant, mr. Jan Hendrik van Stralen, 
het genootschap in de vleiendste bewoordingen toesprak, en 

het "instantelijk verzocht, van bijaldien weder het Grauw eenige 
tumultueuse beweginge mogte maken, zich binnen deze Doelen, 

hetgeen hij als Colonel deezer stad, voor hun Alarmplaats decla· 
reerde te zijn, wilde vervoegen." Dit burgemeesterltjk verzoek 

bleef in het geheugen der Patriotten gegrift en zij zouden het 
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zich later herinneren, toen een andere magistraat hun genootschap 

voor ontbonden verklaarde. 
Onmiddellijk na deze tumulten regende het klachten van 

patriotsche zijde tegen de lakse houding van den schout, die de 
belhamels J. Jongman, A. Schell en H. Ooserdam niet krachtig 
genoeg had aangepakt. De eerste wist zich voor de schepenbank 

te rechtvaardigen, de beide laatsten waren gevlucht; maar Schell 

was weldra teruggekeerd en op zeer brutale wijze tegen den 
president-schepen N. Hinlopen opgetreden, die hem niet aan

durfde, daar hij vernomen had, dat men Schell had laten terug
komen, om een voorwendsel te hebben tot een tweede oproer. 
Toen echter van de magistraat de verzekering was verkregen, 

dat, in geval van oproer, de justitie gewapenderhand zou beschermd 

worden, werd Schell in hechtenis genomen en moest hij ver
schillende verhooren ondergaan, gedurende welke zich steeds 

drommen volks op den Rooden Steen verzamelden. Toch werd 

de zaak naar den zin der advokaten mr. C. Carbasius en G. 

Matthaeus, die op scherper examen aandrongen, niet goed be
handeld. Pertinent toch weigerde de hoofdoffiicier daartoe over 

te gaan, zoodat de praktizijns hunne procuratiën overgaven en 

hem bedankten, waardoor de schepenen genoodzaakt werden een 
klacht bij de Staten van Holland in te dienen 1. 

Het driest optreden van het volk tegen de Patriotten en huu 

vrijcorps en de slappe houding der justitie tegen de aanstokers 

der opstootjes, gaven den Oranjeklanten moed om verder te gaan. 
Men eischte, dat de justitie J ongman satisficatie zou geven, men 

maakte "pasquillante rijmpjes", men richtte, zoo fluisterde men, 

met geheime medewerking van vele regenten, "een Exercitie
gezelschap" op, dat natuurl~jk terstond door de Patriotten werd 

uitgekreten voor een "Oranjekabaal." 

1 Dit alles en ook het volgende wordt uitvoerig beschreven in: a. Korte 
schets van eenige oproerige bewegingen en derzelver gevolgen, welke sedert 
11 Oct. 1786 binnen de stad Hoorn hebben plaats gehad. b. Ad Memorandum. 
c. Adres aan de Staten van Holland. M. S. in het W. Fr. Museum. 
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Omtrent dit Oranjecorps "tot Nut van Hoorn's Burgerij", deelt 

de schrijver van "ad memorandum" mede, dat reeds in het najaar 

van 1785 ten huize van den Raad Opperdoes een vergadering 
was gehouden, waarbij tegenwoordig zouden geweest zijn de 
heeren Van Bredehoff, Jager, A. van Stralen, R. Verloren, A. en 

C. Kromhout, in welke bijeenkomst men zou beraadslaagd hebben, 
op welke wijze men het best de kracht kon verlammen van het 

in het voorjaar opgerichte Vrijcorps "voor Vaderland en Vrijheid". 

Het fijne van de zaak kon men niet te weten komen, maar 

weldra vernam men, dat het Wapengenootschap reeds oefeningen 
hield en dat als directeuren waren opgetreden H. Suerman, 
A. Kuyper, H. Tinkelenberg, H. Beek, en J. van Benthem i. 

Ofschoon de leden ervan "menschen van geringe <loene" waren, 
bleken zij reeds terstond goed van wapenen voorzien te wezen. 
De oud·burgemeester Opperdoes liet, zeide men, door zijn knecht 

informeeren, hoe het met de exercitiën ging, en later kwamen, 
zoo ging het gerucht, de vroedschappen A. van Stralen, Van Brede· 

hoff en de Hoogschout de oefeningen bijwonen en hun pijp rooken 

met de directeuren, ja, men meende zelfs te weten, dat de 
laatste een rijke gift had geschonken. 't Gevolg was, dat de leden 

van het genootschap er op gingen bluffen, dat zij het Patriottisch 
vrijcorps best het hoofd konden bieden en ernaar verlangden 

"om er mee aan den gang te raken." 
Op allerlei wijze ruide men het volk tegen de Patriotten op, 

die men beschuldigde "niet alleen verderflijke oogmerken tegen 
het Staatswezen, maar ook tegen allen godsdienst te hebben." 

Men verspreidde een door den catechiseermeester Langendijk 
gemaakten eed, om het exercitiecorps zoo gehaat mogelijk te 

maken, volgens welken de vrijcorporisten zouden gezworen hebben 
den Protestantschen en Roomschen godsdienst zooveel in hun 

vermogen was te onderdrukken en den prins van Oranje en zijn 

gezin met de wapenen te zullen onderbrengen en hen van de 

1 Reglement v. h. genootschap: "Tot Nut v. Rooms Burgerij". Een ex. 
bevindt zich onder de stukken van het W. Fr. museum. 
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aarde te verdelgen 1• Ook de dominees hielpen dapper mee. De 

predikanten Verloren, Lootsman en Dermout "roerden hier sterk 

onder." In hun gebeden en predikatiën betoogden zij, dat een 
Patriot nooit een goed Christen wezen kon, en aan sommige 
leden werd het avondmaal geweigerd. 

De onderlinge verbittering en onrust der burgerij bleef in de 

donkere wintermaanden van 1786 op steeds bedenkelijker wijze 
toenemen. De reeds genoemde briefschrijver hangt er een somber 

tafreel van op. "Men insulteerd burgers," zoo klaagt hij, "met het 
inslaan van glasen bij Van Crimpen - men brengt en drukt een 

infaam rijmpje getiteld: "Smeking tot God voor den prins van 
Oranje," men verkoopt dit publicq bij de Boekverkooper Brouwer -
in de Ramen, men versierdt diens glasen van achteren niet alleen 

met dat rijmpje maar met liedeboekjes op den prins van Oranje 
v. g. het Oranje duivje - en alles wat maar eenigszins na dien 
verfoeilijke naam of coleur smaakt: __:. bij de scheepstimmerwerf 

insulteerd men des middags om 12 uuren de chirugijn Spaan met 
hem na te roepen D ... Patriot, rotgans ... men werpt hem met 

steenen, vlugt dus in huis van de baas der werff; doet zijn be· 
klag - ontvangt hij eenige satisfactie? Nihil hoor - men zingt 

des avonds publicq oranjeliedjes 0 armen Patriotten [NB. dat is 
den not. Matthaeus en mij op een Vrijdagavond na het huys van 

den secr. Langewagen zelve achterna geschreeuwt] de jongens 

tieren en schreeuwen op de verregaandste wijzen langs Heeren 

Straten. Men bestelt aan het huijs van den President schepen 
een briev met infame uitdrukkingen omtrent A. Schell en H. 

Ooserdam [NB. dit houd Hinlopen zeer secreet edoch heb dezelve 
in eigen persoon gelezen.] Men brengt op nieuws ter drukpers 

en verkoopt opendlijk een den almachtige en den Souverain 
lasterlijk gedigt, getiteld aan Willem de Vijfde. Eindelijk ver
scheind de laatste December 86. Het gemeen maakt zich op een 

verregaande wijze vrolijk en dronken, men zoekt rondsom ter 

oirsake van het Patriottisme woorden en onmoet te krijgen, 

1 Deze eed is in M. S. onder de stukken in het W. Fr. museum. 
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maar het mislukt. Men schiet niet · alleen vuurwerken langs de 

straten des nagts, maer met kanon - alles dreunt - een ieder 
ziddert - men vreest voor onheilen." 

Ongeveer hetzelfde berichtten een aantal requestranten in hun 

adres aan de Staten van Holland, maar daarin wordt nog eens 
scherp de houding van schout en regeering op de kaak gesteld. 

Den hoofdambtenaar der justitie wordt verweten, dat hij "heeft 

kunnen goedvinden in plaatse van het stellen der nodige ordres 
ter stuitinge van zulke verregaande daden en bedrijven te ant. 

woorden, d a t a 1 d i e d o n d e r s c h e p a t r i o t t e n n a d e n 
D u y v e 1 1 op en m o e sten," en van de regeering der stad 

wordt niet zonder vinnigheid getuigd, dat zij van dat alles niet 

onkundig is gebleven, "doch echter zowel voorsz. oproerighcden 
zelve als de non vigilanse van den Hoogschout stilzwijgend heeft 
aangezien." 

Het hangt maar af van den bril waardoor men de zaken beziet. 

Klaagden de Patriotten steen en been over de indolente houding 
van magistraat en justitie tegen de oproerige Oranjeklanten; 
deze van hun kant drongen er op aan, dat de stadsregeering zich 

krachtig zou betoonen tegen het drijven der Patriotten en haar 

steun zou zoeken in een gereorganiseerde schutterij. Op dit laatste 
wezen met klem in hun request van 9 December de directeuren 

van het pas opgerichte gezelschap "tot Nut van Hoorn's bur
gerij"; tegen de patriotsche agitatie was vooral gericht het adres 
van eenige (390) oprechte Vaderlanders. Daarin wordt met nadruk 

opgekomen tegen het invoeren van nieuwigheden onder den schijn 
van misbruiken grondwettig te willen herstellen en wordt aan

getoond, dat juist dat herstel der privilegiën in al hunne uitge

strektheid en kragt, tot niets minder leiden zou dan tot eene 

geheele omkeering der Republiek. De gelukkige en gezegende 

regeeringswijze van stad en volk van Hoorn wordt daarna door 

adressanten geprezen, die het diep betreuren, dat eenige weini· 
gen, die zich voordoen als sprekende voor de geheele burgerij, 
niet tevreden zijn met hetgeen reeds door de regeering is toege

staan, maar die "hoger eischen en vorderingen alles volgens eigene 
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en willekeurige uitleggingen van Handvesten en Privilegiën 

schijnen in 't oog te hebben .... enz. enz." 
Dat was de taal, die de meerderheid van Hoorn's regenten het 

liefst vernamen, en z\i knikten dus goedkeurend, toen mr. Fran
çois Binkhorst, die hun dit adres overhandigde, erop wees, dat 

het "niets ademde dan eerbied voor UEd. Gr. Achtb. en zugt, 
dat de stoelen uwer Eer (die welligt (dat God verhoede) meede 

aan 't waggelen konden geraaken, waarvan helaas! de Land-, 
Stad- en Volksverwoestende voorbeelden in deeze Republiek 

voorhanden zijn) bevestigt en Ued. Gr. Achtb. bij deszelfs wettig 

gezag bewaart blijven." 

In denzelfden geest getuigde het declaratoir van nog 99 bur

gers, die zich bij bovenstaand adres aansloten: "dat er in deeze 
stad nog veelen Burgers gevonden worden die zich deeze gewijde 

spreuk, V r e e s t G o d, e e r t d e n k o n in g e n v er m eng t 

u w n i et m e t d i e ge en en d i e n a v er an d erin g staan, 

tot rigtsnoer hunner daden stellen, met afkeuring van alle die 
nieuwigheden, die men onder den schoonschijnenden naam van 

verbeteringen tragt in te voeren, doch die in de daad niets anders 

dan regeeringloosheid, verwarring, tweedragt en wantrouwen 
daarstellen .... " enz. 

Scherp contrasteeren met deze ontboezemingen de aanspraken 
haast tegelijkertijd in het Patriottisch gezelschap gehouden, die 

daarna in den vorm van een adres aan Burgemeesteren en Raden 

werden ingediend, waarin het heet, dat "de Taal van den vr\ien 
W estvries weerklonk" en dat eindigde met een scherp dreigement: 

"Dan so UEGA. immers de meerderheid derzelven mogten blijven 
goedvinden der burgeren rechten te vertreeden en als dwinge

landen te heerschen die meerder vermaak in een slaafse dan 

kinderlijke eerbied vinden, zullen wij onze rechtmatige vorderin

gen der bestiering van de goede voorzienigheid overlaten en van 
onze zijde niets onbeproefd laaten wat brave en waare ingeze

tenen betaamt om heerschzugt en Dwingelandij palen te zetten 

en moeten w~i in deezen voor de overmagt bukken, kunnen 
UEG A. immers de meerderheid derzel ve zig vergenoegen meede 
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den ondergang van het lieve Vaderland berökkend te hebben" 1• 

Het ging hard tegen hard. Dreigend stonden de partijen in 

Hoorn tegenover elkaar. Reeds was men tot geweld en straat
rumoer overgegaan en het was niet te verwachten, dat, bij de 
algemeene gisting in de Republiek, die in 1787 haar toppunt be

reikte, de zoo heftig bewogen gemoederen tot rust zouden komen. 0 

II. 

HET ORANJE OPROER. 

De Oudejaarsdag was rumoerig geëindigd, het nieuwe jaar 

1787 zette zich in met nieuwe tumulten. Reeds vroeg in den 

morgen was er veel dronken volk op de been; maar tegen den 
middag begon het op den Rooden Steen eerst recht te spannen. 

Een verloopen oorlogsmatroos, Stouf genaamd, zwaaide met een 
tierende bende achter zich aan de herberg het Vosje binnen, 
eischte van de eigenares, de weduwe Sloos, jenever, ving aan 

te schreeuwen, te dansen en Oranje boven te roepen en ver
langde dat haar zoon mede zou doen. 

Op straat gezet, maakte hij zoo mogelijk nog meer lawaai en 
verzamelde i;ondom zich een hoop volks, '"''aaronder een kerel als 

een boom, de scheepstimrnermansknecht Bouwke, den hoed met 
Oranjelinten versierd, het hoogste woord voerde. Te vergeefs 

werd de hulp van den schout ingeroepen. Hij volhardde in zijn 
meening, dat het alles de eigen schuld der Patriotten was, en, 

toen men nogmaals bij hem aandrong weigerde hij bruusk en 

riep uit: "dat alle patriotten naar den donder konden loopen." 

1 Van al deze adressen, deolaratoiren en aanspraken bevinden zich de 
handschriften bij de stukken in het W. Fr. museum. 
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Op de Kaasmarkt bleef het volk den geheelen avond door joelen, 
steenen aandragen en manden met vuurwerk, schietende en knal

lende, totdat de nacht inviel. 's Anderen daags hoorde men op

geschoten jongens tot elkander zeggen: "den eersten patriot, dien 
ik zie, sla ik dood!" 1• 

Woede en schrik beving de Patriotten en zij grepen weer naar 
de pen om bij de Staten van Holland hun beklag in te dienen 
tegen de houding der justitie en van den magistraat. 

Intusschen had de schout, mr. W. N. Crap, de aanvallen op 

zijn beleid moede, den 5en Januari z\jn ambt neergelegd, en, daar 

niemand lust scheen te hebben naar deze lastige betrekking te 
dingen, werd den 17en Februari de burgemeester J.C. van de Bloc

query tot interim hoogschout benoemd. Dit geschiedde echter 
niet, dan na heel wat gehaspel in de vroedschap over de reso

lutie van 16 Januari 1787, waarbij de instructie van den schout 

geregeld en die naar het oordeel der Patriotten van een aristo
cratischen geest doortrokken was. 

De beschuldigingen der schepenen lieten Burgemeesters en 
Vroedschappen niet op zich rusten en ook zij stelden - wel is 

waar onder protest der heeren N. v. Foreest, Binkhorst, Boon en 

D. v. Foreest - een memorie op aan de Staten, waarbij zij de 
Patriotten in hun gevoeligste snaar troffen. Immers daarin werd 

uit de hoogte afgekeurd en voor onwettig verklaard de doorge
dreven nieuwe wijze van schepenen te kiezen en hun troetelkind, 

het vrijcorps "voor Vaderland en Vrtjheid" met zekere minach
ting en wantrouwen bejegend; daarentegen werden wel niet met 

zooveel woorden, dan toch tusschen de regels door de daden der 
Oranjeklanten vergoelijkt en eindelijk werd de wijze afgekeurd, 
waarop de Patriotten hun klachten over de inactiviteit van den 

hoofdofficier hadden te berde gebracht 2• 

Dus half en half aangespoord, gingen de Oranjeklanten een 

1 Korte schets. A.d memorandum. Request van Schepenen van Hoorn. 
2 Resolutieboek van Burgemeesteren en Vroedschappen van Hoorn. Ver

gaderingen van 5, 12, 16 en 18 Januari en 7 Februari 1787. 
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stap verder. Den 8en Februari vervoegden zich de directeuren 

van het Oranjecorps "tot Nut van Hoorns burgerij" ter burge

meesterskamer met het verzoek, dat "aan den boekverkooper 
Vermande mogt worden belet het uitgeven van zeker weekblad 

onder den titul "de Noord-Hollandsche Patriot", met de bijvoe

ging, dat "zoo aan dit verzoek niet werd voldaan, zij directeuren 
hun onderhebbende manschappen niet konden weerhouden het 

huis van gemelden Boekverkooper te plunderen en dat men de 

verdere gevolgen zou overlaten voor rekening van Burgemees
teren." 

Blakend laaide de verontwaardiging der Patriotten op, vooral 

toen zij te weten kwamen, dat burgemeesters "gemelden Boek
verkooper hadden gerecommandeert het uytgeven van het voorsz. 

weekblad na te laten." In een forsch adres aan de Staten van 
Holland gaven Willem Ris en Jan Breebaart namens vele sup

plianten uiting aan hun grieven, die maar al te zeer geopende 

ooren vonden bij die leden van dat college, wien de meer dan 
gereserveerde houding der Hoornsche regenten scheen te gaan 
zweemen naar landverraad. 

Immers in dit jaar stonden de gemoederen in brand over het 

voorstel van Haarlem bij de Staten ingediend tot regeling van 
den volksinvloed op de regeering. Hoorn stemde steeds mee met 

de zoogenaamde aristocraten, die met alle mogelijke middelen 

zochten te beletten, dat de burger\i invloed zou erlangen op de 

verkiezing der stedelijke regenten e~1 dus ook op de formatie 
van de Staten van Holland. De Patriotten zetten het echter op 
haren en snaren om hun zin door te dr\jven. In Amsterdam was 
het den 26en Februari reeds tot volksoploopen gekomen, waar

door de regeering tot toegeven gedwongen was geworden en te 

Schiedam hadden dezelfde tooneelen plaats. Zoo 't kon, moesten 
de Hoornsche Patriotten ook in gang worden gezet en de bur

gersocieteiten te Haarlem en te Amsterdam leverden dan ook 
nadrukkelijke betoogen aan de leden van het Patriottisch Gezel

schap en het vrijcorps om ze over te halen dezelfde middelen 
aan te wenden, waardoor de Patriotten te Amsterdam en te 
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Schiedam hun regenten gèdwongen hadden hun ter wille te zijn 1• 

Maar de democraten te Hoorn gevoelden zich nog niet sterk 

genoeg om tot openl~jk geweld over te gaan en bedekten hun 

overgroote voorzichtigheid, of wil men vreesachtigheid, met een 
scherm van fraaie woorden. Alleen optrekken durfden z~j niet, er 

moest steun van buiten komen, maar daartoe diende zich een 
gelegenheid op te doen, waardoor zij die hulp met eenigen schijn 

van grond konden inroepen. Deze gelegenheid deed zich weldra 

voor en met alle tien vingers werd zij door de Patriotten aange
grepen om eindelijk tot hun vurig gewenscht doel te geraken. 

De verjaardag van den Prins van Oranje, 8 Maart, door de 

Oranjemannen meestal voor hun manifestatiën uitgekozen, was 
wel is waar zonder stoornis voorbijgegaan, maar den lûden Maart 

vingen de straattumulten aan. Het was de bode van het wapen

genootschap voor Vaderland en Vrijheid, Jan Meijer, een ongun
stig bekende persoonlijkheid, die ze uitlokte. Later verklaarden 

Burgemeesteren, dat hij de oorzaak van alle onheil was "door 
zijne verregaande insolentiën en brutaliteiten, de Principaale, zoo 

niet de eenige causa movens is geweest van alle zamenrottingen." 

Hij was geen geboren burger van Hoorn "maar van buiten inge
komen en daarenboven een slecht kaerel, reeds voorheen uit 

Medemblik gebannen." 

Deze Jan Meijer nu liep dien avond met nog drie leden van 

het genootschap, op den hoed de gehate zwarte cocarde, sabel
rinkelend rond, gevolgd door een troep volk, waaronder vele 

vrouwen. Uitdagend moet hij geroepen hebben: "wil ik je eens 
voor je Oranjekont aanschoppen!" waarop zij zoo verwoed wer

den, dat zij met steenen begonnen te gooien en hij de vlucht 

nemen moest 2 • 

1 In begin Maart ontving mr. C. Carbasius twee brieven van de bekende 
leiders der democraten A.. Loosjes, te Haarlem en H. Hespe. advocaat te Amster
dam, beide aansporende tot krachtig optreden tegen den onwilligen magistraat. 
Beide brieven met het antwoord van mr. Jan Hendrik van Stralen berusten 
in het W. Fr. Museum. 

2 Yaderlandsche Gebeurtenissen p. 41 en 42. Resolutieboek: Vergaderingen 
v. 22 en 26 Maart 1787. 
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Toen hij zich den volgenden dag we'derom m het publiek ver

toonde, werd hem de cocarde van den hoed gerukt en was de 
volksstemming zoo dreigend, dat de burgemeesters het dragen 

van zwarte cocarden verboden. Dat het hun daarmee ernst was, 

ondervond eenige dagen later de notaris-procureur Gualtherus 
Matthaeus, tevens baljuw en schout van de steden Schagen en 

Schagen-Cogge, een vurig Patriot, die zich aan dat bevel niet 

geliefde te storen, den burgemeester van de Blocquery brutali
seerde en deswegens uit de stad verbannen werd. 

Als gewoonlijk nam de in zijn recht zich verongelijkt wanende, 
z~jn toevlucht tot pen en papier en stortte zijn heftige bezwaren 

tegen burgemeesterlijke willekeur uit in een lang adres aan de 
Staten van Holland i. 

In hoeverre de geruchten waarheid behelsden, die beweerden, 

dat Meijer nooit zoo uittartend had durven optreden, indien hij 

niet in 't geheim en van hooger hand was aangezet, om tumulten 

met de Oranjeklanten uit te lokken, heb ik niet kunnen ont
dekken ; wel is mij gebleken, dat de Gecommitteerde Raden een 

verzoek aan de Staten van Holland hebben gericht, waarin zij, 
ter "beveiliging hunner residentie" verzochten, dat er binnen de 

stad een garnizoen van "drie compagniën cavallery" werd gelegd, 
dat men in de Vroedschap gansch niet gesticht was over die 

aanvraag en men alles in 't werk heeft gesteld om van een zoo

danige inkwartiering bevrijd te blijven 2• 

Op denzelfden Maandag, 12 Maart, waarop de Vroedschap over 
het voorstel van Gecommitteerde Raden beraadslaagde, barstte 

de bom los. Zoodra Jan Meijer zich op straat. vertoonde, werd 

hij nageloopen en uitgejouwd door een hoop "gemeen volk en 
vrouwlui'', die en passant de glazen in het stadhuis en bij burge

meester Nanning van Foreest ingooiden en zulk een rumoer 
maakten, dat de schutterij in de wapenen moest komen en Schout 

1 Resolutieboek: notulen van 22 Maart 1787, waarin ook de adressen van 
Ris c. s. zijn opgenomen. 

2 Resolutieboek: notulen van 14 Maart. 
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en Burgemeesteren een publicatie lieten aanplakken, waarbij 

300 caroliguldens werden uitgeloofd aan degenen die de aan

leggers en belhamêls aanwezen en alle rustverstoorders met de 

strengste straffen werden bedreigd 1 . 

De volgende dag verliep vrij kalm, maar Woensdag braken de 

furiën weder te voorschijn. Tegen 6 uur in den avond werd het 
huis van Meijer formeel belegerd en gebombardeerd door een 
razende menigte. Getergd wierp de eigenaar van uit den zolder 
steenen en granaten onder de belegeraars en prikkelde hen dus 

tot nog grooter woede. In de stad werd alarm geblazen. De 
schutterij kwam in 't geweer, kapitein Binkhorst rukte met zijn 

compagnie op om Meijer uit zijn benarden toestand te ontzetten; 
kapitein Boon marscheerde naar het stadhuis en vroeg orders, 

maar ontving die niet, zeggen verontwaardigd de Patriotten 
Ris c. s. in hun adres. Hoe 't zij, met of zonder orders snelde 

kapitein Boon zijn kameraad Binkhorst ter hulp, wiens schutters 

door het gepeupel reeds leelijk in het nauw werden gebracht. 
Op de Vest raakte men handgemeen. Jan Baptist, een metselaars

knecht, die zich het meest roerde, werd gevat, weder ontzet, en 
nogmaals in hechtenis genomen; op de paardenmarkt, aan de 

Noorderpoort was het een schieten en knallen van belang, een 
ongelukkige, Lindeman, kreeg een schot schroot in zijn been 

"hetgeen vol glas zit en voor de allernadeeligste gevolgen doet 
duchten." Kortom het was een nacht vol rumoer, verwarring, 

schrik en losbandigheid 2• 

Nauwelijks was de dag weer aangebroken, of er verzamelde 
zich achter de Vest een groote menigte sjouwers, pakhuiswerkers 

en scheepstimmerlieden. Van daar trokken zij op in gelederen 

van vieren, omstuwd door vrouwen en jongens, naar den Rooden 
Steen. Daar schaarden zij zich in een wijden kring rondom de 

1 Resolutieboek: notulen van 13 Maart. De publicatie in M. S. in het 
W. Fr. museum. 

2 Resolutie boek: notulen van 22 Maart. vgl. ook : Missive van een heer te 
Hoorn aan zijn vriend in Amsterdam in dato 14 Maart wegens ·de oproerige 
bewegingen welke aldaar hebben plaats gehad (Kon. Bibliotheek). 
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trappen van het stadhuis, waar . de vroedschap vergaderd was. 
Uit hun midden zonden zij eenige gecommitteerden af, waaronder 

Jan van Benthem en H. Tinkelenberg, naar de raadzaal met de 
volgende eischen: verbanning van Jan Meijer; loslating van Jan 

Baptist en opheffing van het Vrijcorps "voor Vaderland en Vrijheid." 
Op het stadhuis heerschte een paniek. Reeds waren v\jf van 

de zeven schepenen, N. van Hinlopen, dr. W elman, mr. Z. van 
Foreest, P. Klinkhamer en mr. A. van de Ramhorst met den stads

secretaris. mr. H. Carbasius, naar den Haag gevlucht, naar zij 

later verklaarden uit vrees voor hun leven, maar inderdaad om 
de hulp der Staten in te roepen. Burgemeesteren en vroed

schappen waren in de grootste verlegenheid. Mr. van de Blocquery 

liet zich ontvallen, "dat het gemeen de baas was," woorden, 
waarvan hij later nog veel last zou hebben. Ten einde raad, 

besloot men "tot voorkoming van meerdere onheilen de ver
zoeken te moeten accordeeren." 

Toen aan de op de markt vergaderde menigte deze besluiten 

werden afgekondigd, ging er een oorverdoovend gejuich op. 
Baptist werd in zegepraal de stad rondgevoerd door zingende 

en tierende benden, onder aanvoering van Jan van Benthem en 
H. Tinkelenberg, allen versierd met oranjelinten, dragende oranje

vaandels en "in 't geheel niet vergetende oranjegenever te ge
bruiken, welke zij in flesschen bij zig hadden, onder het getier 

Vivat Oranje! Vivat de Prins! Wij zullen die Bliksemsche 
Patriotten wel leeren !" 

Het ging er dien dag spaansch toe in de stad, zelfs Burge· 
meesteren moesten dit later, schoon schoorvoetend, bekennen 1. 

De Oranjeklanten, prat op hun overwinning, trokken de stad 
door en verspreidden den grootsten schrik onder de Patriotten 

door hun brooddronkenheid en balddadigheid, waartegen de justitie 

1 Resolutie boek : notulen van 22 Maart 1787. In hun contra-memorie op 
die van Ris c.s. zeggen Burgemeesters: ndat het gemeen op de been begon 
te komen en zodanige Excessen te plegen, die wel degelgk strafbaar waren, 
dog waarin door de impesti ve absentie van vgf onzer schepenen niet en konde 
worden voorzien, al hetwelk dus voortduurde tot 's avonds 11 uren .... " enz. 
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momenteel onmachtig was met kracht op te treden. Bovendien 
werden zij aangevuurd door de geheime en openlijke goedkeuring 
waarmee aanzienlijke mannen als de heer Van Bredehoff van 
Oosthuizen en de oud-burgemeester Opperdoes hun handelingen 

schenen te billijken. Openlijk toch werd verklaard, dat op dien 

beruchten Woensdagavond de heer Kattenberg "ten huize zijnde 
van den burgemeester Opperdoes had bespeurd, dat zijn knechts 
gedurig binnenkwamen, hem iets influisterden, weer weggestuurd 

werden en eindelijk ten 8 ure berichtten: Mijnheer, nu zijn zij 

aan den gang! Waarop de Heer Opperdoes zeide: Kom laat ons 
eens drinken, twee glazen wijn gebruikende, daarna nog eens 

inschenkende, zeide: op het goed succes!" En op den woeligen 

Donderdagmorgen reed dwars door de joelende menschenmassa 

het rijtuig van den heer van Oosthuizen "zijnde de knechts met 
hunne volle Levery uitgdoscht" en men merkte op, "dat die 

Heer met genoegen en vriendelijk gelaat die oproerige menigte 

groete, hetwelk door die oproerigen ook op dezelfde wijze werd 

beantwoord" i. 
Om niet te uitvoerig te worden, wil ik niet stilstaan bij de 

vele balddadigheden, die de door drank verhitte Oranjebenden 

pleegden; hoe zij Syvert Langendijk wilden dwingen de oranje
vlag uit te steken, hoe zij bij den oud-schepen Ment, die ziek 

te bed lag, zoolang rumoer maakten, tot hij hen met wijn afkocht, 

hoe zij ook bij den schutter-kapitein Van Halm geld, wijn en 

drank eischten, dreigende anders zijn huis binnen te dringen en 
te plunderen, hoe zij vele Patriotten aanhielden en mishandelden 2 : 

slechts een staaltje wil ik mededeelen, dat hun optreden voldoende 
karakteriseert. 

1 Verklaringen van dr. Nioolaas Botbetgen met zijn vrouw mejuffrouw 
Adelhydis Nielen, ten overstaan van notaris Cornelis van Oostveen te .A.lkmaar 
24 Maart 1787. Het document berust onder de papieren van het W. F. museum. 

2 Resolutien en notulen van de geoomb. Vergadering van de Ed. Mog. 
Heeren gecombineerde Raaden van de Staaten van Holland en W estvriesl. 
en den Noorde Quartiere, en van de Ed. G . .A.cbtb. Heeren Schout, Burge
meesteren en Schepenen der stad Hoorn, composeerende de Magistraat derzelve 
stad op 23-30 Maart, 2-13 .April 1787. 

17 
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Op den avond, dat bij burgemeester van Foreest de glazen 

werden ingegooid, stond dr. Botbergen onder de menigte en 

hoorde hij een vrouw zeggen: "daar komen nogal wat nieuws
gierige lieden," waarop hij antwoordde: "God betert nieuwsgierige 

Lieden, het is vee die zoo iets aan een burgerhuis doen, en 
vooral aan het huys van zo een braaf Man en Burger-Vader ... " 

Dat gezegde zou hem opbreken. Immers Donderdagmorgen 
verzamelden zich vele vrouwen voor zijn huis, zeggende: "hier 

woond die Botbergen, zoude zoo een kaerel praten van vee, die 
zijn glazen zullen ook rinkelen !" En een weinig later hoorde hij 

de uitdrager W ay zeggen tegen eenige gemeene vrouwen: "nu 
die Botbergen moet 'er ook maar van kant." 

Voor zijn leven beducht vlood h\j naar Alkmaar, maar zijn 

echtgenoote had dien dag nog heel wat te verduren. 's Middags 
kwam wederom voor haar huis een groote massa volk opzetten, 

"vercierd met Orange, eenige Vlaggen bti zich hebbende, onder 
welke hoop zig bevond Andries Bornmeester, zwaaijende met 
een vlag, zettende een Vles aan de mond, alsmede Andries 
Mignot, een Blauw Verver en Jan van der Kolk, de oproerkreet 

uitbazuynende." Verder verklaarde zij : "dat de Knegts van den 
Heer van Oosthuyzen zich ook daar bij hebben bevonden met 

genoegen dat werk aanziende deeze en geene uit de hoop de 
hand toereikende: dat in die tusschentijd eiselijk op haar Pothuis 

is gedanst en geschopt tegens de deuren en vensters, de klopper 
van de deur willen draaijen, dreigende de glaasen in te slaan, 

slaande met steenen op de .deur, vloekende en scheldende op 
de Patriotten, zeggende onder anderen volgens de getuigenis van 

haar Meid, hier moet Patriotten bloed stroomen: dat zti zeer 
ontsteld zijnde de vlucht genomen heeft achter haar huis, over 

een hageschutting van het huis van de heer Verloren : dat zij 

daar gedurig dezelve oproerkreet heeft gehoord, en in de ztjde
kamer staande, gezien verscheidene Vlaggen en Orangelinten, 

buiten weinige de gantsche menigte vercierd met Orange, schellende 
aldaar aan de deur, eischende wijn en geld om vrolijk te wezen 

op de Victorie van de Prins en zijn gezondheid te drinken, 
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't echter geweigerd wierd; waarop het volk juichende zeide: 
neen hier krtjgen wij niet, wij moeten naar o n z e Heer van 
Oosthuizen en van Straalen, bespeurende dat zij hiermede wilden 
aanduiden de burgemeester van Straalen .... " 

Uit deze en dergelijke getuigenisen blijkt ten duideltikste, dat 
dien 15<1en Maart te Hoorn een volslagen anarchie heeft geheerscht 

en, zoo er al geen bloed is vergoten, de lust tot plundering en 
doodslag toch in voldoende mate aanwezig was. 

Echter trachtte men later van officieele ztjde om begr\jpelijke 

redenen de uitbarstingen van volkshaat tot de kleinst mogelijke 
afmetingen terug te brengen, terwijl van den anderen kant de 
patriotten de gebeurtenissen met de schelste kleuren maalden, 

ten einde de Staten van Holland te dwingen op krachtige wijze 

tusschen beide te komen. 
Voor de pensionarissen en hun aanhang in de Staten kwamen 

deze Oranje·oploopen uiterst gelegen, zegt de heer Colenbrauder, 

"de geringste buitensporigheden van het gemeen werden steeds 

met talent door hen geëxploiteerd en misten nooit het effect van 
de aristocraten weder een poos van den Prins verwijderd te 
houden." 

En dit was hoog noodig, want de meerderheid in de Staten, 
die met de pensionarissen in het democratisch vaarwater zeilde, 

was zoo gering mogelijk, meestal hield het aan één stem. Zoo 

werd het voorstel van Haarlem over den volksinvloed op de 
regeering, 31 Januari ingediend, na weken van obstructie, eerst 
thans, 23 Maart aangenomen, met 10 tegen 9 stemmen. Onder 

de tegenstemmers behoorde ook Hoorn, welks afgevaardigden 

het geheele Jaar met de oppositie waren meegegaan. Geen won· 
der, dat die meerderheid, die zoo spoedig minderheid worden 

kon, zich met alle macht wenschte te versterken door remotiën 
in de aristotisch·gezinde vroedschappen dier steden, die stem in 

de Staten hadden. Van daar, dat zij de ooren wijd geopend hield 
voor de verhalen der vijf met den stadssecretaris naar 's Graven· 

hage gevluchte schepenen, dat zij gretig luisterde naar de reques
ten van Ris c. s. en weldra een besluit nam, luide door de Hoorn-
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sche Patriotten toegejuicht, maar daarentegen fel door den ma

gistraat dier stad bestreden, omdat het uitzicht gaf aan de eenen 
op een toekomstige zegepraal, aan de anderen op hun verwijde
ring uit het stadhuis. 

III. 

DE GECOMMITTEERDE RADEN. 

Nu of nooit! klonk het parool der felle Patriotten te Hoorn. 
De teerling was geworpen. Het Oranjegepeupel had niet alleen 
de stad in rep en roer gebracht, maar het was er, zoo riep men, 

reeds heer en meester. Dringend noodig was het, dat men van 

hoogerhand tnsschenbeide kwam, om met kracht het vuur van 

den opstand te dooven. 
Den 16en Maart kwamen reeds in de Statenvergadering de beide 

adressen van W. Ris c. s. en Gualtherus Matthaeus in behandeling, 

en, schoon er dien dag besloten werd ze aan Burgemeesters en 
Vroedschappen te zenden om te dienen van bericht, ble~k het 

toen al, dat de gevoelens der gedeputeerden voor of tegr _/ een 
scherpe resolutie tegenover elkander stonden als 10 tot 9 1• 

Nog had Hoorn met één stem de meerderheid ; lang zou dit 
echter niet duren. Den volgenden dag zonden de v\jf schep.enen 
en de secretaris van Hoorn aan de Staten een missive, waarin 
zij hun vlucht uit de stad rechtvaardigden, maar tevens voor

spelden, dat, tenzij oogenblikkel\jk en nadrukkelijk "efficasieuse 
middelen van voorziening genomen werden, het te duchten was, 
dat de oproerige jaren van 1747 en 1748 door geheel Noord
Holland vertoond zouden worden" 2• 

1- Extract Resol. v. d. Staten v. Holl. en Westvriesl. van 16 Maart 1787. 
Dort, Haarlem, Leiden, .A.msterda.m, Schoonhoven, Alkmaar, Monnikendam, 
Purmerend en de Heer van Wassenaar v. Starrenberg waren vóór; de Ridder
schap, Delft, Rotterdam, Gorkum, Schiedam, Brielle, Hoorn, Enkhuizen, Edam 
en Medemblik tegen de scherpe resolutie. 

2 Extract. Resol. van 17 Maart. 
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Een Oranje-oproer in Noord-Holland m den rug van het Staten
leger, terwijl de Prins met zijn troepen in Utrecht stond en elk 

oogenblik de Stichtsche hoofdstad kon aantasten, was wel het 

ergste wat een rechtgeaard Patriot in die dagen vreezen kon. 
Er waren er nog, die het jaar 1747 beleefd hadden en zich her

innerden, hoe snel het oproer toen van de eene stad naar de 
andere was overgeslagen. 

En als ware deze ongeluksprofetie niet voldoende, de raadpen

sionaris voegde er aan toe, dat hij, staande de Vergadering, nog een 

brief ontvangen had van twee gecommitteerden uit het college van 
schepenen, meldende, "dat het gemeen geen militie wilde hebben, 

zich van alle patriotten meester maken, en het magazijn en arse
naal van Hun Ed. Gr. Mog. tot wering van de militie gebruiken." 

Op het vernemen dier tijding voegde Schiedam zich bij de 
stemmen, die de scherpe resolutie verlangden, welke dan ook 

aangenomen werd. 

Besloten werd Gecommitteerde Raden van W est-Frieland en 
het Noorderkwartier te machtigen, ten spoedigste "de nodige 
voorzieninge te doen tot securiteit van het Arsenaal, het Maga

zijn, Archieven, Comptoiren en hetgeen verder den Lande be

hoort" en met den magistraat van Hoorn de rust in de stad te 
herstellen. Om aan die voorzieninge de noodige kracht bij te 

zetten, werd colonel Van Pabst gelast zich met eenige compag

nieën cavallerie en infanterie .naar Alkmaar te begeven en zich 
daar onder de bevelen te stellen van Gecommitteerde Raden i. 

Tegen deze resolutie protesteerden niet alleen heftig Hoorns 

gedeputeerden, maar ook de Burgemeesters dienden aanstonds 
een adres bij de Staten in, waarin zij het request van Ris c. s. 

een aaneenschakeling van onwaarheden noemden, betuigden dat 
de . stad in volle rust was, dat de klachten, in confusie en drift 

gedaan, zeer overdreven waren, en, daar verscheidene schepenen 
en een minister dezer stad afwezig was, zoo meenden zij, dat 
daarin voorzien moest worden door een commissie uit den Hove 

1 Extract Resolutie van 17 Maart. 



256 

en dat de resolutie van 17 Maart opgeheven of ten minste geschorst 

diende te worden. Zij durfden ook verzekeren dat de Com ptoiren en 
Arsenalen niet het minste gevaar liepen en dat de zending van twee 

compagnieën "reguliere" troepen, die dan onder den eed moesten 
gebracht worden van Burgemeesteren, als gouverneurs van de 

stad, volkomen voldoende was 1• 

Dit echter maakte in 't geheel niet de rekening der drijvers 

onder de Patriotten. Niet de slechts half vertrouwbare Burge· 
meesters, maar de Gecommitteerde Raden, wier ziel de ijveraar 

mr. Bernardus Blok was, moesten het heft in handen houden, 
daarbij gesteund door een indrukwekkende, militaire macht. Van 
daar dan ook, dat op den zelfden dag, dat de heer Van de Bloc

query uit naam der vroedschap bij de Staten aandrong op op

heffing van· de resolutie van 17 Maart, mr. H. Carbasius, uit naam 
van schepenen, met klem verzocht, dat zij gehandhaafd zou 

blijven 2• 

Terwijl dus van beide kanten geschreven en gewreven werd, 
maakten de gecommitteerde raden mr. W. J. Kloek (Alkmaar), 

D. Claus (Monnikendam) en de secretaris Blok zich op, om aan 

den last, hun door de Staten opgedragen, te voldoen. Den 19en 

Maart reisden zij naar Alkmaar, waar z\j hun collega's mr. A.S. 
Verschuer (Enkhuizen), J. van Wallendal (Edam) en mr. L. Pee

reboom (Purmerend) aantroffen en door de burgemeesters dier 

stad op "gratieuse" wijze ontvangen en gul onthaald werden. Te 
hunner eer betrok een compagnie grenadiers uit de schutter\j de 
wacht voor het stadhuis, toen zij daar den volgenden dag 's avonds 

half zes hun vergadering aanvingen. Toevallig waren ook juist op 

dat oogenblik in Alkmaar aanwezig de heer Nanning van Foreest, 
regeerend burgemeester van Hoorn, de vijf uit die stad gevluchte 

schepenen met den stadssecretaris, mr. H. Carbasius, die uitge

noodigd werden aan de vergadering deel te nemen 3• 

1 Extract Resol. van 20 Maart. 
2 Extract Resol. van 20 Maart. 
3 In 't geheel niet toevallig, oordeelde later mr. H. v. Stralen in zijn rapport 

dat hij 26 Febr. 1788 op last der toen aan 't bewind zijnde Gecommitt. Raden 
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B\j handtasting beloofden de heeren elkaar "stipte secretesse" 
omtrent hetgeen door hen zou worden besloten, vervolgens wer
den de kommandanten van de inmiddels te Alkmaar aangekomen 

compagnieën ter raadzaal opontboden en met hen de noodige af

spraken gemaakt. Avenhorn werd als verzamelplaats aangewezen, 
van waar men den 23en Maart gezamenlijk naar Hoorn trekken 
zou. Daarna werden de nog afwezige heeren gecommitteerde 

Raden mr. J. van Bredeho:ff (Hoorn) en P . Spaender (Medemblik) 
· benevens de magistraat van Hoorn beschreven om op den be

paalden dag te Hoorn een aanvang te maken met de zittingen 
van de gecombineerde vergadering. Nadat deze zaken waren 

afgedaan werd aan de burgemeesters van Hoorn kennisgegeven, 

dat z\j hadden te zorgen voor de inkwartiering van vier compag· 
nieën cavallerie, een compagnie infanterie, een bombardier en tien 

kanonniers. Deze verwittiging had een scherpe briefwisseling ten 

gevolge tusschen mr. Blok en burgemeester Van de Blocquery, 

die zijn stad wilde vrijwaren van den last van zulk een onge
wenscht groot garnizoen. Ten slotte moest Hoorns burgervader 

zwichten voor de dreigementen van den kort aangebonden secre

taris en stemde hij, schoon zeer onwillig, toe de militie te zullen 

ontvangen. 
Op den bepaalden Vrij dag zagen de burgers van Hoorn, de 

eenen met uitbundige blijdschap, de anderen m"et verbeten woede 

en vrees, een ongewonen optocht door hun poorten gaan. Voorop 
een eskadron ruiterij, gevolgd door de drie boden van Gecommit
teerde Raden in volle liverei en met ongedekten hoofde, daar 

achter twee statiekoetsen ieder bespannen met vier paarden, 
waarin de hooge heeren gezeten waren, daarna weer ruiter\j en 

infanterie, terwijl de trein besloten werd door de artilleristen 
met hun twee kanonnen. Zoo reed de stoet plechtstatig de stad 

uitbracht. Hij zegt daar : nen zo te dien dage als naderhand met voorsz. Leden 
van de magistraat en den voorn. secretaris van Hoorn, dewelke zig alle na 
hunne praetense vlugt of lievP.r internpestieve retraite uit voorsz. stad dier 
tijds, misschien niet zeer toevallig, maar zeer apparent wel degelijk met een 
gepraemediteerd dessein en volgens een onderling door en tusschen sommigen 
der voornoemde Heeren en ministers gecenseerd plan, binnen A.lkmaar bevonden. 
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door naar den Rooden Steen. Aan het Staten-College stapten de 

heeren af, wachten werden uitgezet en aan beide zijden van het 

gebouw de veldstukken geplant, wier dreigend gapende monden 
het muitziek gepeupel in toom moesten houden 1• 

Niet te beschrijven haast was de verontwaardiging der anti

Patriotten over hetgeen zij "een schrikverwekkende intrede" 
noemden. "Het was," zoo schrijven de gedeputeerden van Hoorn 

in hun remonstrantie aan de Staten 2, "niet dan met de uiterste 

aandoening, en onder het voorgevoel van de schroomelijke ge· 
volgen, welke wij ons van het effect van de executie van UEd. 

Gr. Mog. zo inconstitutioneelijk genomen en met de meerderheid 

van slechts ééne stem aan onze stad opgedrongen resolutie van 

den 17en Maart 1787 moesten voorstellen, dat wij, uit kragte en 

ten gevolge van dezelve binnen de muuren onzer stad, op den 
23en dier maand zagen binnen komen het Collegie van de Ed. 

Mog. Heeren Gecommitteerde Raden van W est-vriesland en het 

Noorder-Quartier, vergezeld van .. . .... " meer in den uiterlijken 
schijn als waare het dat onze stad en als toen geheele stille 
Burgerij voor de Troupen van een overwinnend vijand hadde 

moeten bukken; dan onder die houding, welke men anderzins 
van een collegie zoude verwagten, hetwelk gewoon haare Sessie 

binnen dezelve stad te houden, althans niet nodig had, eene zo 
statelijke, en niet min schrikwekkende intrede in derzelver muu· 

ren te doen, en steeds den Burger, door de Krijgszuchtige ver· 

toning van twee stukken Canon voor hunne Vergadering, welke, 
zo w\j geinformeert worden, gestadig geladen blijven, in eene 

geduurige consternatie te houden." 
Natuurl,jk liet een man als mr. Blok een dergelijke aantijging 

niet onbeantwoord. In zijn vinnig provisioneel bericht 3 op ge· 

noemde remonstrantie . karakteriseerde hij haar "als een zamen· 

1 Extract Resol. van 4 April, waarin is opgenomen het Provisioneel Rapport 
van Gecomm. Raden van hun verrigte te Hoorn (van de hand van mr. Blok). 

2 Remonstratie van Ged. v. Hoorn (mr. J. van Bredehoff en H. de Hart) in 
de Extract. Resol. v. 6 April. 

3 Provisioneel bericht op de remonstratie van Hoorn in de Extract Resol. 
van 11 April. 
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weefsel van ongegronde, hatelijke en valsche insimulatiën" en 

vergat niet de Staten er op te wijzen, dat alle aangeroerde 

motieven voortkwamen van een regeering "dewelke zeker ten 
dezen niet neutraal is noch kan zijn, en welke zeer bijzonder 

luiden in de mond van den Hr. van Bredehoff, onzen medebroeder 

in Rade, omtrent welkers conduites w~j ons bij vervolg nader 
zullen elargeren." 

Wekte reeds de intocht der Gecomitteerde Raden de harts

tochten van voor- en tegenstanders op, veel feller verbittering 

brachten de besluiten der gecombineerde vergadering nog bij de 
anti-Patriotten teweeg. 

Het was een allerzonderlingste combinatie die gecombineerde 

vergadering, waarin behalve de reeds genoemde Gecommitteerde 
Raden, de vier Burgemeesters en de zeven Schepenen zitting 
hadden, van welke sommigen, met name de heeren Van Bredehoff 

en Ab. van Stralen de Oranjebeweging hadden gesteund, die ze 
nu moesten veroordeelen. In nog schever verhouding tot haar 
stond de burgemeester en interim-hoogschout, de heer Van de Bloc
query. Niet alleen, dat zijn houding en gedrag in de Maart

tumulten op de hevigste wijze werden afgekeurd door mr. Blok 

en de meerderheid zijner mederaden, maar hij werd, krachtens 

zijn ambt, gedwongen bijkans alle besluiten der vergadering te 
bestr~jden, omdat zij inbreuk maakten op de autoriteit van den 
stedelijken magistraat, of gelijk hij zelf het uitdrukte: dat zij 

"de bornes baarblijkelijk excederen." 
Maar al had hij onwillige schapen en zelfs n~jdig stootende 

bokken onder zijn kudde, mr. Bernardus Blok liet zich niet 

intimideeren, maar spreidde die "onbezonnen drift en voortvaarend 
en dringend aangebooren Aziatisch karakter" ten toon, waaraan 

mr. H. v. Stralen zich zoo ergerde. 

"De secretaris Blok," schr~jft een ander ongenoemd beoor
deelaar, "deed uit naam van gecommitteerde Raaden in deeze 
vergadering alle propositien, zat in 't midden, had een valiesje 

papieren bij zich, en ageerde dus als president - geen wonder! 
(dus voegt hij er schamper aan toe) - de Ministers voerden 
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toen het woord en dirigeerden de voorvallende zaaken na hun 
zin, en wel voornamelijk in die vergaderingen, waarin de Pratlsi

deerende Leeden hun Charakter niet konden maintineeren" 1 •••• 

Reeds dadelijk bij de eerste zitting (23 Maart) bleek het, hoe 
de heer Blok zijn taak meende te moeten opvatten 2. Nadat door 

hem een "arrange was gedaan over den kommerlijken toestand 
in de stad en met groote impressie aan de Leeden was te kennen 
gegeven de intentie van Ed. Gr. Mog. om de schuldigen aan de 

geweldenar\ien en tumultueuse bewegingen op 12, 14 en 15 Maart 

ten rigoureuste zouden behandelen en doen straffen;" werd aan 
den praesideerenden burgemeester Van de Blocquery het woord 

gegeven, die een "ampel" verslag deed van de feiten, in ons vorig 
hoofdstuk vermeld. 

Na dit aangehoord te hebben, stelde mr. Blok voor Jan Baptist 

in hechtenis te nemen, welk voorstel werd aangenomen. Daarna 
werd een Commissie benoemd om huiszoeking te doen bij zekeren 

Wigman Rust, die de geweren en ammunitie van het genootschap 

"Tot Nut van Hoorn's Burgerij" in bewaring had. Deze Commissie, 

vergezeld van een escorte soldaten, (het ware anders "niet schrik
barend genoeg," schreef ironisch de auteur der Vaderlandsche 

Gebeurtenissen) vond inderdaad 40 geweren, maar verder niets 
dan een kist met kaarsen. 

Verder werd besloten den bode van het Oranjecorps, Hendrik 

Biman, en de bestuurders en leden Jan van Benthem, Herman 
Suurman, Hendrik Beek, Frederik van Santen, Arent Kuyper en 

Herman Tinkelenberg in "politicque bewaring" te nemen. Van 

dezen waren sommigen reeds met een visschersvaartuig uit 
Broekerhaven gevlucht, maar op de verzekering, dat de militie 

den eed n i et zou doen aan Gecommitteerde Raden, maar aan 
Burgemeesteren van Hoorn en zij dus niets te vreezen hadden, 

1 Vaderl. gebeurtenissen, reeds aangehaald op pag. 5. "de ininisters" slaat 
evenzeer op mr. H. Carbasius, stadssecretaris, die zich ook geducht roerde en 
steller van vele vinnige remonstranties was. 

2 Zie over die vergadering: de Resoluties en Notulen van de gecomb. 
verg" opgenomen in de Extract Resoluties van ·12 Maart 1788, p. 29-86. 
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naar Hoorn teruggekeerd 1. Daar werden zij echter onmiddellijk 

gearresteerd evenals een zekeren Joh. W olfrat en den pruiken· 

maker Jacques Henry, die tot Wolfrat, doelende op mr. Blok, 

zou gezegd hebben, "die Blixems Kint heeft ons die kool gestoofd." 
Maar deze besluiten en arrestatien vonden geen algemeene 

instemming. Burgemeester van Hoolwerff maakte zwarigheid 

"zich te immisceeren in de crimineele justitie," evenmin konden 
er zich mee conformeeren de burgemeester van Stralen en de 
heeren Van Bredehoff, Spaander en Peereboom. Ja, de heer Van 

Bredehoff verklaarde: "dat hij tegens zijn conscientie zou handelen 
en om deze en andere redenen verzocht, dat Hun Ed. Mog. en 

Hun Ed. Gr. Achtb. hem geliefde te excuseeren van de op hem 

gedecerneerde commissie, vermits altoos tegen Gedelegeerde 
Rechters had gehad, en waartegens deeze stad ook altijd had 

geprotesteerd." Ten slotte kon ook schepen Berckhout er niet 

mee instemmen, "vermids hem nog niet gebleeken was, dat die 
lieden iets gedaan hadden, 't welk zodanig een politicque be

waaring requireerde." 

Zoo kwam reeds dadelijk het netelige vraagstuk op 't tapijt: 
hadden de leden der gecombineerde Vergadering het recht als 

gedelegeerde rechters op te treden en burgers in "politicque 
custodie" te brengen? 

N e e n, zeide de heer Van de Blocquery en met hem de 

meerderheid der vroedschap: zulke besluiten zijn geheel in str\id 
met de vrijheid en justitie in deze landen en moeten bestempeld 
worden met den naam van Inquisitie, ja zelfs gelijk gesteld met 
den Raad van den hertog van Alba; j a, antwoordden, verwoed 

over deze aantijging, de heeren Blok en Carbasius c. s., want hun 

opdracht van de Staten luidde zoo beslist mogelijk, dat z~i met 
"efficasieuse middelen" de rust in de stad moesten herstellen en 

1 Verklaringen van Nantje Jaspers, schipper uit Enkhuizen en Jede Stoffels, 
oastelein in de herberg "Schippers Welvaren" te Broekerhaven voor de gecom
bineerde vergadering. Het stuk is geteekend door mr. Blok en mr. Carbasius 
en berust in het W. Fr. museum. 
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dat kon geen plaats vinden, indien niet, le politicquement geïn
formeerd werd naar de source en ware toedracht der oproerige 

bewegingen en 2e de voornaamste autheuren van die verfoeilijke 

combustiën in bewaring wierden genomen," opdat zij niet weg
vluchten zouden. Immers, hoe was de toestand! De president
burgemeester had openlijk moeten verklaren, dat het Grauw 
m e e s t e r w a s i n d e s t a d, en de regeering had, om het 
gepeupel te believen, moeten toegeven, dat een g e zeten 

burger en twee schepenen gebannen werden 

en dat e e n g e n o o t s c h a p d e f a c t o v e r n i e t i g d w er d. 
Om nu de rust te handhaven moest men de hoofden en rad

draaiers vatten, voornamelijk de hoofden van een p r a e t e n s 
genootschap. Blok vergeleek het gedrag der Gecommitteerde 

~ Raden met dat van commissarissen te Rotterdam in 1784 gedurende 

het Oranje-oproer (Kaat Mossel), welk gedrag door de Staten 

van Holland was goedgekeurd. 

Dus zette deze vraag niet alleen de gemoederen in de gecom
bineerde Vergadering, in de Vroedschap en onder de burgerij in 
vuur en vlam, maar ook werden daardoor de beraadslagingen 

van de Staten van Holland weken lang in beslag genomen, want 
het aantal remonstranties en contra-remonstranties, die beide 
partijen bij dit hooge college ter tafel brachten was legio 1• 

Ook de burgerij kwam in 't geweer. Het was de koopmans
stand, die bij monde van de heeren Groes, de Hoop, Volkers, 

Brouwer, W. Schuurman, P. Bast, P. Pel, N. Messchaert, P. en 
N. Beets, W. Ris, Boldingh, C. de Feijfer, A. Schellinger, 
Van der Pol, Vlotman, Tasman en De Bruyn zijn dreigende stem 

deed hooren. In een langademig adres aan Heeren Burgemeesteren, 

beklaagden zij zich over het tot op heden door den Magistraat 

1 Remonstrantie van Ged. van' Hoorn. Memorie tot die remonstrantie van 
hunnen gedeputeerde. Extract Resol. van 24 Mei. Missive van Burgemeesters 
van Hoorn dato 10 April. Remonstrantie der heeren N. van Foreest, Jb. Bink
horst c.s. Memorie van Burgemeesteren op die remonstrantie. Berigt van 
mr. Blok op de remonstrantie van Burgemeesters van Hoorn. Extract Resol. 
van 19 April, enz. enz. 
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geadopteerd systeem, waaraan zij zich niet langer wilden noch 

könden onderwerpen; eischten zij, dat deze met de besluiten der 
gecombineerde Vergadering zou meegaan en alles doen, wat in 
hun vermogen was om de schuldigen hun welverdiende straf te 

doen ondergaan . . . . in een woord, te toonen, P at r i o t t en 
t e z ij n. Dit immers niet geschiedende, waartoe zien wij ons 
gedwongen, wat is ons voornemen naamtlijk E.G. A. Heeren. 

D e gans c h e k o op h a n d e l v a n h i e r t e v e r l eg g e n. 

De zo beroemde kaasmarkt zij binnen kort een schaduwe. De 
zaadhandel zal volkomen een einde hebben, uwe Fabricque zullen 
stil staan en uwe Navigatie zal in de volstrekte zin een niets. 

beduidende wezen .... " i. 
Dat was zeker geen geringe bedreiging! Doch de vroede mannen 

lieten zich geen vrees aanjagen, zij bleven op hun standpunt 

staan en de stedelijke rechten, voor zooveel z~i konden, verdedigen 

tegen het h. i. onwettig ingrijpen der Gecommitteerde Raden en 
toonden dit door hun houding in de quaestie van het genoot
schap "voor Vaderland en Vrijheid'', die weldra aan de orde kwam. 

Reeds in de tweede zitting der gecombineerde vergadering 

was mr. Blok met zijn voorstel voor· den dag gekomen, of men 

het gelegaliseerde exercitiegenootschap "voor Vaderland en Vrij
heid'', hetwelk in vilipendentie van den S o u v e r ai n daartoe

gedwongen, was vernietigd, zonder daar eenig regt toe te hebben, 

niet dadelijk zoude herstellen en in zijn vorigen luister brengen" 2. 

De meerderheid der Vergadering ging met den heer Blok mee. 
Maar reeds toen maakten de burgemeesters Van Stralen en Van 
de Blocquery en de schepen Berckhout zwarigheden, omdat het 

genootschap "buiten kennis en concurrentie der (Stads) Regeering 
was gelegaliseerd." 

Dadelijk nadat het besluit gevallen was, werd de kommandant 

1 Dit adres onder de M. S. in het W. Fr. museum. Dat de gevangenneming 
der Hoornsche Oranjeklanten in het geheele land sensatie maakte, blijkt uit 
no. 86 van de "Haagsche Correspondent", welke vrij platte satyre te lang is om 
hier op te nemen. 

2 Notulen der Geo. Verg. van 24 Maart. 
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van het vrijcorps, mr. Jan Hendrik van Stralen, verzocht om in 
de Vergadering te verschijnen en met hem bepaald, dat op ·den 
lüden April op den Rooden Steen het wapengenootschap voor 

het college van Hun Ed. Mog. zou optrekken, aan hen den eed 
zweren en van hen op luisterrijke wijze wederom de veldteekenen 
ontvangen. 

Van deze openbare festiviteit is echter nooit iets gekomen. 
Daags voor den lüden April werd er een vroedschapsvergadering 

gehouden, waarbij de commandant van het vrijcorps tegenwoordig 

was, en daar werd besloten: "dat de regeering van Hoorn niet 
zou admitteeren, dat gemeld genootschap buiten hunne kennis 

zou worden hersteld." Mocht men echter het besluit van de 

gecombineerde vergadering willen ten uitvoer brengen, dan zou 
men dit met alle mogelijke middelen trachten te beletten, 

"wordende Burgemeesteren gequalificeert den commandant van 
voorn. genootschap kennisse te geven, d a t d e r e ge e r i n g 

niet zal permitteren hetzelve in de wapenen 
komt 1. 

Men kan zich de verbolgenheid van mr. Blok voorstellen toen 

aan den avond van dien dag de heer J. H. van Stralen met nog 
drie kapiteins in de gecombineerde vergadering verscheen, daar 
de vroedschapsresolutie meedeelde en verzocht, dat de beraamde 

plechtigheden voorhands geen voortgang zouden hebben. 
Ook de secretaris van het genootschap, Jan Breebaart, kon 

zijn verontwaardiging niet verkroppen en stortte zijn gevoel uit 
in een lange missive aan zijne kameraden, wier bittere inhoud 

al dadelijk uit den aanhef blijkt: "Onder alle Steden en Plaatsen 
van ons gemeenebest, in welke de waare belangens onzes lieve 
Vaderlands zooveel tegenstand ontmoeten, niet alleen, maar in 

welke alles word aangewend om eene grondwettige herstelling 

te verijdelen, mag tot ons leedwezen! ook te recht onze stad 
Hoorn worden gesteld .... " 2 • 

1 Resolutieboek: notulen van 9 en 13 A.pril en 11 Juni. 
2 Het manuscript van dezen brief berust in het W. Fr. Museum. 



265 

Maar hij liet het niet alleen btj klagen en jammeren, maar 
requestreerde ook uit naam zijner wapenbroeders aan de Gecom
mitteerde Raden, ootmoedig verzoekende, dat zij dag en tijd 

zouden bepalen, waarop het genootschap wederom in zijn eer 
zou hersteld worden 1. 

Een commissie uit Gecommitteerden werd benoemd om advies 
op dit request uit te brengen en in dit advies is de vinnige pen 

van mr. Blok weer duidelijk kenbaar. De Staten van Holland, 

aart wie al die paperassen werden opgezonden, moesten het goed 

weten, welk een conservatief-aristocratisch lichaam de regeering 
der stad Hoorn inderdaad was. "De meerderheid dier regeering," 

zoo schreef de secretaris, "had een aversie om Vrtje en Wel
menende Burgers in de Wapenen te aanschouwen en dus om het 

genootschap op de Roode Steen en in praesentie van eene te 
zamen vloeiende menigte hersteld te zien .... daarom hebben 

gecommitteerde Raden, om alle mogelijke deferance te betonen 
voor de Regeering dezer stad, gemenageerd de Vaandels en 

Trommen uittereiken in 't openbaer op de Roode Steen, maar 
het gedaan in een besloten vergadering" 2• 

Al was het dan ook niet geschied met "solemneele plechtig
heden'', het Genootschap was dan toch door een commissie van 

Hun Ed. Mog. in volle activiteit hersteld, ofschoon de regeering 

van Hoorn bleef verbieden, dat de exercitiën op de gewone 
plaatsen gehouden werden en men dus buiten de stad een plek 
er voor zoeken moest. 

De Patriotten voelden den moed, die hun in de Maartoproeren 

ontzonken was, weer herleven, en zetten met verdubbelden ijver 
hun correspondentiën met andere Patriottische gezelschappen en 

wapengenootschappen voort, opdat zij eindelijk tot het door hen 

gewenschte doel zouden geraken 3• Want dit waren de democraten 

1 Extract Resol. van 10 Juli. 
2 Extract Resolutie van 10 Juli p. 4-6. 
3 Brief van G. Vlasman, namens de commissie van correspondentie van 

het Exercitiegezelschap, het Patriottisch gezelschap en Burgersocieteit te Hoorn 
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van alle gading met mr. Blok eens, het moest er nu eindelijk 

eens toe komen, dat de tegenstand, die nog steeds van het Stad
huis uitging, gebroken werd: dat de mannen van het oude regime, 
die telkens en telkens den vooruitstrevenden struikelblokken in 

den weg legden, gedwongen werden goed- of kwaadsch*s hun 

zetels te ontruimen. Een deel van zijn program had de ijverige 
secretaris, zij 't dan ook niet in vollen omvang, reeds kunnen 
volbrengen: hij had de hoofdaanleggers van het oproer in hech

tenis laten nemen, hij had het Patriotsch vrijcorps wederom· in 

zijn eer hersteld, hij hield met de in garnizoen liggende militie 

de oproerige elementen in bedwang, maar de kroon op het werk 
moest wezen de vroedschap te ontdoen van alle anti-Patriotsche 
leden, opdat de stem van Hoorn in Hollands Staten zuiver demo

cratisch kon klinken. 

IV. 

DE ZEE ÁRMADE EN HET VLIEGEND LEGER. 

Den 12den Juli ontvingen Gecommitteerde Raden een brief van 

den secretaris van de Commissie van Defensie te Woerden, 

H. Costerus, waarin hij meldde, dat er geruchten liepen, alsof 
de prins van Oranje van uit een der. Geldersche zuiderzeestadjes 
een inval in Noord-Holland wilde doen en hun in overweging 

gaf "of zij geen middelen zouden weten uit te denken, ten einde 
zig op de eene of andere wijze eenige Vaartuygen aan te schaffen, 
waardoor dezelve verdervelijk oogmerken zouden kunnen worden 
tegengegaan" 1• 

aan correspondeerende genootschappen gedateerd 18 Juli 1787. M. S. in het 
W. F. museum. 

1 Extract Resol. 15 Febr. 1788. Rapport van geoommitt. Raden over het 
verrigte bjj hun oollegie ten aanzien eener defensie dezer Provintie te water 
en te Lande: Bjjlage M. p. 43. 
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Dat was juist een kolfje naar de hand van mr. Blok, die niet<; 

vurigers wenschte dan "manu armata" op de Oranjemannen los te 
gaan. Onmiddellijk belegde hij een vergadering, waarin besloten 
werd aan de admiraliteit in West-Friesland en het Noorder 

kwartier het fregat "d'Expeditie" en het adviesjacht "de Jager" 
te leen te vragen 1• Tot zijn teleurstelling ontving hij ten ant
woord, dat men aan het verzoek niet kon voldoen 2. 

Daarop werd met meerderheid van stemmen besloten - de 

meerderheid bestond uit de raden Kloek, Verschuer, van Wallen

dal, Claus, Koel en Blok; de minderheid, die tegenstemde, uit 
de heeren Van Bredehoff en Spaander - een commissie te 

benoemen, die met het Defensiewezen te Amsterdam zou con

fereeren over het koopen of huren van eenige schepen. Deze 
Commissie bestond uit de heeren Koel (die echter weldra over
leed), Claus en Blok, welke tot op zekere hoogte plein pouvoir 

hadden. Het resultaat hunner bemoeiingen was, dat zij te Nieuwen

dam huurden "een groot vuureschip," het fregat "de Patriot" voor 
f 400 in de maand, dat zij kochten nog een groote tjalk en twee 
smakschepen, welk een en ander benevens de reparatie en 
andere onkosten - niet te vergeten de vacatiegelden der heeren 

Claus en Blok - de niet onbelangr~jke som van f27.884 bedroeg 3
• 

Het bevel over deze flottielje werd opgedragen aan kapitein 
Braak. In het begin van September koos het eskader zee, kruiste 

een paar weken langs de Hollandsche en Friesche kust, toen 
de groote ommekeer in het land plaats greep en de Staten van 
Holland van een anti-stadhouderl\jk, plotseling in een Orangistisch 

college veranderden en dies ook hun resolutiën een Oranjekleur 
aannamen. Kapitein Braak werd gelast onmiddell\ik met z~jn 

vloot koers te zetten naar Amsterdam en daar zijn equipage af 

te danken, hetgeen den 25en en 26en September geschiedde. 

1 Zie bovengenoemd Rapport, Bijlage Ó p. 45 en 46. 
2 Rapport, Bijlage P. p. 47. 
3 Missives van den heer Claus in h~t Rapport opgenomen als Bjjiageri 

18 
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Had zich het succes van de fameuse Zee-Armade, met zooveel 
enthousiasme opgericht, bepaald, tot een dag of wat heen· en 

weer zeilen op de Zuiderzee; eenig meer, zij 't ook voorbijgaand 
effect hebben Gecommitteerde Raden behaald met hun vliegend 
legertje, dat inderdaad het zijne heeft bijgedragen tot het wel 
slagen der remotiën van het stadsbestuur te Hoorn in de gedenk· 

waardige Septembermaand. 

Het was alweer de onvermoeide en volijverige mr. Blok, die 
de zaak van het Vliegend Legertje op het tapijt bracht in de 

Vergadering van gecommitteerde Raden van 17 Augustus. 
De secretaris dan deelde aan de Heeren Raden mede, dat hij 

"van wegens verscheidene cordate Vaderlandsche vrienden was 
geadieerd geworden, om een Corps gewapende Burger Militie, 

gedetacheerd uit de respectieve Schutter\ien en Genootschappen 
binnen dit Quartier bijeen te brengen" 1. 

Dadelijk werd een commissie gevormd uit de heeren Kloek, 
V erschuer en Claus met den onmisbanm secretaris, die het 
gevoelen hieromtrent zou inwinnen van de verschillende schutte

r\jen en gewapende genootschappen in het Noorder-kwartier. 
Namens die commissie noodigde de heer Blok een aantal hunner 

uit gedeputeerden te zenden naar Hoorn, · om op Dinsdag 21 

Augustus een vergadering te houden in het Logement van ge

committeerde Raqen en daar "te overleggen de beste middelen 
tot heijl van het Vaderland en conservatie der rust, welker 

stooring het eenigt overgeblevene plechtanker schijnd te zijn 

van de Parthij, die alles toebrengd om den val van haar eigen 
Vaderland te verhaasten." 

De uitnoodiging van ·mr. Blok had veel succes. Op den morgen 
van 21 Augustus waren in de "Staatenpoort", zooals het Logement 

1 Het staat niet geheel en al vast of de Commissie te Woerden de hand 
in deze zaak gehad heeft. De heer Blok echrijft van wèl; de rapporteur 
mr. IL van Stralen ontkent het (blz. 5), maar uit zijn rapport en nog vele 
andere stukken blijkt de groote animositeit van Van Stralen jegens zijn voor
ganger, dien hij liefst zoo zwaar mogelijk beladen als zondebok wilde wegjagen. 



269 

van Gecommitteerde Raden gemeenlijk genoemd werd, aanwezig 
afgevaardigden van de schutter,jen uit Alkmaar, Purmerend, 
Castricum en Oosthuizen; van de vrijcorpsen waren vertegen

woordigd: Hoorn, Enkhuizen, Purmerend, Oost-Zaandam, West
Zaandam, Wormer, Wormerveer, Zaandijk, de Coog, W est-Zaanen, 
Hoogcarspel, Andijk, Buiksloot, Nieuwendam en Twisk i. 

De talrijke vergadering werd door den heer Blok met een 

plechtige aanspraak geopend waarna besloten werd een "Vliegend 

Corps" te formeeren, "hetwelk alomme tot afwering van Oproer 
zoude kunnen dienen, en anders gebruikt worden, waar het 
mogte worden gerequireert, om de rust en goede orde te helpen 
bewaren." 

Wij gaan de verdere formaliteiten en nadere vergaderingen, 
als hier niet ter zake doende, met stilzwijgen voorbij ; alleen 

stippen w'j nog aan, dat de heer Swart, adjudant-generaal der 
respectieve burgercorpsen in Zuid-Holland, tot kommandant van 
het Vliegend Leger werd benoemd, welks vaste legerplaats de 

"Streek" tusschen Hoorn en Enkhuizen wezen zou, dat gecom
mitteerde Raden zorgen zouden voor de noodige gelden 2, dat 
door het Defensiewezen te Amsterdam ter dispositie van het 
Corps 20 à 30 kanonniers werden gesteld en dat eindelijk 

mr. Blok nog "4 veldstukjes à 3 pond" uit het magazijn te Hoorn 
beloofde te zullen verstrekken. 

In de laatste vergadering 30 Augustus te Purmerend gehouden 

door de Commissie van Uitvoering werd besloten, dat het Vliegend 
Leger den 7en September van Purmerend naar de Streek zou 
marscheeren. Dit besluit, dat inderdaad is uitgevoerd, is wellicht 

door de Hoornsche Patriotten uitgelokt, want de r e m o t i e 
v an d e V r o e d s c h a p t e H o o r n had op 7 September 

plaats. 
Op den morgen van dien dag trok het geheele corps, bestaande 

uit28 man cavallerie, 19 kanonniers en 161 schutters, uit Purmerend, 

1 Rapport : Bijlage C, blz. 22. 
2 Deze bleken later bedragen te hebben de som van f 10317.40. 



270 

marscheerde naar Oosthuizen, waar zich nog 21 schutters bij 

hen voegden en zij de twee veldstukjes met de noodige ammunitie 

in ontvangst namen. 
Tot aan De Hulk, nabij Hoorn, rukten zij voort. Daar werd 

halt gehouden en een officier met patent uitgez'()nden naar den 

president-burgemeester, verzoekende doormarsch door de stad. 
Consent bekomen hebbende, trok het geheele corps door de stad, 
onder geleide van een detachement cavallerie. 

Toen het zijn taak in Hoorn volbracht had, betrok het Vliegend 
Leger zijn kwartieren in het dorp Hoogkarspel. Den 12en Augustus 
hielp het te Medemblik de remotie uitvoeren en bleef daar tot 
den 17en. Nog twee dagen vertoefde het in de Streek, maar toog 
daarna naar Purmerend, waar zich den 22en Augustus b\i de 
Commissie van Uitvoering met bedrukte gezichten de gecommit
teerde raden Kloek, Claus, Wallendal en de secretaris vervoegden, 

hen te kennen gevende "den veranderden toestand van het 
vaderland en de alom voorvallende zaken." Er was niet aan te 

doen. Met een zwaar hart moest men besluiten "het geheele 
Corps te dissolveer.en en de manschappen huiswaarts te doen 
marscheeren." 

Sic transit gloria patriottismi. 
Maar wij loopen de zaken vooruit. Voordat het mauvais quart 

d'heure voor de Patriotten aanbrak, zouden zij nog eerst te 
Hoorn een oogenblik van triumf beleven. 

v. 

DE GECONSTITUEERDENS. 

De vrucht was rijp, de Patriotten behoefden slechts aan den 

boom te schudden en zij viel hun van zelf in den schoot. En de 

Patriotten zaten niet stil. 
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Hceds hadden ~e Vroedschappen m de Vergadering van 29 
Augustus 1 niet zonder onrust van Heeren Burgemeesteren ver

nomen dat "omstreeks deze Stad een Burger Leger zou komen", 
die onrust verminderde niet, toen in de volgende Vergadering 

de heer Van Bredehoff meedeelde, dat er inderdaad een "Corps 

Auxiliaire" was opgericht, "dog dat dit niet geschiede op aan
schrijving van haar Ed. Gr. Mog. nog van de Commissie van 

Hoogstdezelve te Woerden; voegende de Secretaris van haar 
Ed. Mog. in zijn privé daarbij dat niet dagt dat gemelde Corps 

in de nabijheijt van deze Stad zoude komen." 
Dat het den heer Blok ernst met deze laatste woorden was, 

is moeilijk aan te nemen, met het oog op het doel, waarvoor 

het Vliegend Leger was opgericht: vermoedelijk heeft hij den 
argwaan van den heer Van Bredehoff trachten te sussen. 

In diezelfde Vergadering van 3 September deelden Burge

meesteren nog een andere tijding mede, dat nl. Donderdag 

30 Augustus "circa vijf uuren een detachement gewapende man
schappen, so het scheen met opgerolde overdekte vaandels langs 
's Heeren Straten waren gegaan, en vermits zulks streed tegens 

de resolutie bij deze Vergadering genomen den 9en April laatst

leden, de leden in deliberatie geven, hoedanig hieromtrent te 
handelen ." 

Het bleek dus, dat het wapengenootschap "Voor Vaderland 
en Vrijheid" zijn oefeningen en exercitiën had hervat en het 

feit, dat de vrijcorporisten op klaarlichten dag een stellig uit
gesproken bevel der stadsregeering dorsten te braveeren, toonde 
duidelijk aan, hoe sterk de Patriotten zich gevoelden en hoe 
weinig zij zich dachten te storen aan de resolutiën van een 

college, dat zij in zijn geheel niet meer als regeering wilden 
erkennen. 

Want evenals elders was ook in Hoorn bij de verschillende 

patriotsche corporatiën het besluit genomen, "Geconstitueerdens" 

1 Voor dit Hoofdstuk zijn de hoofdbronnen: Resolutieboek: notulen van 
29 Augustus, 3 Sept. en 7 Sept. en "Narratio faoti", M. S. in het West-Friesch 
museum. 
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aan te stellen, om het plan van remotie van een aantal vroed

schappen uit te voeren. 
Op denzelfden dag, Maandag 3 September, dat de stadsregeering 

op het Stadhuis vergaderde, kwamen de leden der patriotsche 

genootschappen in het Burgersocieteitshuis bijeen en namen daar 

eenparig een actie van Constitutie en qualificatie aan 1• 

In deze acte verklaren 436 burgers, dat zij, "in aanmerking 
genomen hebbende den bekommerlijke toestand van ons lieve 

Vaderland in het algemeen, en deese stad in het bijzonder als 

meede de drukkende beswaren, waarmede de goede Burger\je 
zich belast vind, benevens de ingeslopen misbruiken in het 

bestier ; al hetwelk niet dan door bedaarde, maar· ook cordate 

hulpmiddelen kan hersteld en verbeterd worden" - dat zij als 

hun Geconstitueerdens aanstellen K. Breebaart Pz., P. Houttuijn, 
P. Bel, J. v. d. Pol, C. Ment, H. Hulleman, J. v. Crimpen, 

V. Brouwer, J. F. G. W elman, H. Boldingh en W. Ris, om alle 

middelen aan te wenden, ter bereiking van bovengenoemd heil

zaam oogmerk en dat zij hen qualificeeren om "in hun naam 
voor alle Hooge en mindere Staats of Stadscollegiën te ver

sch\jnen en zoodanige addressen of Representatiën te doen, als z\j 
na gesteldheid en bevind van zaaken dienstig zullen keuren." 

Met die acte in den zak vervoegde zich Donderdagavond een 

commissie uit de Geconstitueerden, dr. W elman, W. Ris en P. Hout
tuijn, bij den president-burgemeester, mr. Jacob van Hoolwer:ff 2, 

met het verzoek uit naam van een aantal burgers, dat tegen den 
volgenden morgen om elf uur een vergadering der vroedschap 

mocht belegd worden. Na eenige bezwaren gemaakt te hebben, 
stemde hij ten slotte er in toe. Na dit voorloopig succes toog 
het driemanschap naar den kommandant van het wapengenoot

schap "voor Vaderland en Vr\jheid" om met hem te overleggen 

1 Deze acte bevindt zich onder de gedrukte stukken in het W. F. Museum. 
2 De burgemeesters van 1787, in 't vo01jaar benoemd, waren: mr. Jacob 

van Hoolwerff, Pieter Schagen, Jan Jager, en J . Berckhout: allen, behalve van 
Hoolwerff, anti-patriotten. 
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"over 't paroisseeren van 't zelve, en 't afhalen van geconstitueer
dens Vrijdagsmorgens na 't stadhuis." 

's Morgens vroeg reeds kwam het vrijcorps in 't geweer en 
schaarde zich in 't gelid op den Rooden Steen voor het stadhuis. 

Tegen negen uur rukten de dragonders, die buiten de stad ge

cantonneerd waren, de poort binnen en trokken in volle staatsie 
langs de straten, terwijl sterke wachten waren uitgezet bij de 
hoofdwacht der militie en bij het stadhuis. Eerst in den namid

dag, juist toen de geconstitueerden ten tweeden male naar het 

stadhuis gingen, trok het Vliegend Leger door de stad, op zijn 
weg van Purmerend naar de Streek. 

Door al dit militair vertoon hoopten de Patriotten de leden der 

vroedschap ontzag in te boezemen en het "Oranjegezind graauw" 
in toom te houden. 

Tegen elf uur, toen de vroedschapsvergadering een aanvang 
nemen zou, werden de Geconstitueerden door een detachement 

van het vrijcorps van het Societeitshuis afgehaald, waar de fine 

fleur der Patriotten verzameld was, en onder dit gewapen geleide 

togen zij naar het stadhuis. Aangediend door een bode, werden 

zij in de raadzaal toegelaten, waar Volkert Brouwer een korte 

toespraak hield en W. Ris de acte van qualificatie voorlas. Na 
deze formaliteiten sprak V. Brouwer een breed geformuleerd decla

ratoir uit, dat in 't kort hierop neerkwam: 
Tot hun allergrievendste smart hadden Hoorns vr\jheidsmin

nende ingezetenen moeten ot1dervinden, dat, althans de meerder
heid van het college van Burgemeesteren en Vroedschappen een 

"systhema" hadden gevolgd, dat naar hun begrip en ook naar 

't hoog verlicht inzien van Hollands geëerbiedigde Souverain het 

dierbaar Vaderland met verhaaste schreden ten verderve deed 
snellen; dat zij te vergeefs op eerbiedige, doch cordate wijze in 

tal van adressen hunne klachten hadden uitgestort, die echter 

met verontwaardiging van de hand gewezen waren, alsof zij als 
onderdrukte slaven aan een volkomen despotisme onderworpen 

waren, terwijl integendeel de adressen van die burgers, die "het 

gewenschte Herstellingsplan" hebben trachten te contramineeren, 
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met vleiende en goedkeurende dispositiën zijn vereerd geworden. 

Al zuchtend hadden zij dit geruimen tijd verdragen, steeds 
hopende, dat hunne vertegenwoordigers van hunne fatale be

grippen zouden terugkeeren: dan, helaas te vergeefs! Nog zouden 

zij op zulk een allergelukkigst evenement willen blijven wachten, 

maar de nood van het lieve Vaderland was zoo hoog geklommen, 
dat vrije burgers manmoedig moeten optreden, of het was verloren. 

De stem van deze niet onaanzienlijke stad heeft te lang reeds 
door allerlei belemmeringen ter staatsvergadering van Holland, 

de heilzaamste besluiten tegengehouden en soms verijdeld. 
Door dat alles was de smalle gemeente misleid en versterkt 

in haar ongelukkige denkbeelden, zoo zelfs, dat zij tot het schro· 

melijkst oproer is overgeslagen. Men heeft de hoop op straffe-

" lóosheid bij haar telkens verlevendigd en nog treedt de justitie 
slap en parttidig op. Zeker is het dat zal de rust en het ver
trouwen worden hersteld en dit gezegend land de zetel der rede

lijke burgerlüke vrijheid worden, dan mogen er geen "twee over
gestelde werkingen" in Hollands staten plaats hebben en moet 

die partij, die tegen de "Herstelling" aandruischt uit staats- en 
stadscolleges worden verwijderd. 

Verscheidene leden nu dezer achtbare raad hebben door hunne 
tegenwerking in het »Herstellingswerk" de achting en het ver

trouwen der goede burgerij verloren en namens haar verklaarden 
zij het aanblijven van die leden ten uiterste gevaarlijk te achten, 

welke zij declareerden te zijn : 

Mr. Joan van Bredehoff, vrtiheere van Oosthuijzen, mr. Pieter 
Opperdoes, Jan Jager, mr. Abr. van Stralen, Jac. Berckhout, 

Cornelis Christoffel van Akerlaken Pz" Herm. Berckhout, Dirk 
J ongemaats en Herm. de Hart. 

Zij drongen er verder instantelijk op aan, dat genoemde Heeren 

terstond hunne plaatsen gewillig zouden verlaten, opdat zij niet 

gedwongen zouden worden des noods met geweld aan den last 
hunner committenten te voldoen. 

Toen dit revolutionaire stuk was voorgelezen, ontstond er een 

oogenblik van stomme verbazing over een vermetelheid, die zoo 
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maar zonder vorm van proces een aantal vroedschappen van hun 

zetels wilde jagen door een commissie van zich noemende ge
constitueerden. 

Daarna echter hadden er heftige woordenwisselingen plaats 
tusschen de heeren Jager en Berckhout en de Geconstitueerden . 

Wilden de eersten, dat de burgers Ris, Brouwer c. s. zich uit de 
raadzaal zouden verwijderen, opdat men vrijelijk over deze onge

hoorde zaak zou kunnen beraadslagen, de laatsten waren daar 

niet toe te bewegen en begonnen ten slotte te dreigen met 

wapengeweld. Reeds hadden zich de heeren A. van Stralen en 
C. C. van Akerlaken 1, het gehaspel moede, zich onder protest 

verwijderd, toen het ook den heeren Jager, J. en H. Berckhout en 

Jongemaats te machtig begon te worden en zij de raadzaal ver
lieten, vermits er geen vrije deliberaties wierden toegelaten, 

"onder protestatie van nulliteijt en reserve van aanteekening." 
Toen dus aan hun wensch voldaan was, gaven geconstitueerden 

aan den president-burgemeester een lijst van negen personen "die 

het vertrouwen des burgerij verdienden" om de opengevallen 
plaatsen in te nemen en verlieten de raadzaal, daar z\j thans 

een vrije deliberatie konden toestaan. De l\jst bevatte de vol
gende namen, die door den president-burgemeester werden voor

gelezen: Jac. Groes, mr. J . H. van Stralen, W. Schuurman, P. van 
Akerlaken, mr. Z. v. Foreest, mr. C. Carbasius, C. de Feijfer, mr. 

W. A. van de Ramhorst en W. N. Crap Hellingman, en als zijn advies 

voegde hij er aan toe, dat aan het verlangen der geconstitueerden 
moest worden voldaan. Scherp tegenover deze meening stond 

het gevoelen van zijn collega, burgemeester Schagen en de vroed
schappen Cromhout, Verloren en J. van Akerlaken, die verklaarden 
tegen de remotie te zullen protesteeren. Zelfs de heeren Bink

horst en Boon konden de wijze van ageeren der Geconstitueerden 

niet goedkeuren, maar legden er zich bij neer. Alleen de heeren 

Z. en D. van Foreest wilden volmondig aan de begeerte der bur-

1 De heeren van Bredehoff, Opperdoes en de Hart waren in deze vroed
schapsvergadering niet aanwezig. 
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gerij voldoen; de heer Van de Blocquery nam voorzichtig een af
wachtende houding aan. Uit de langdurige discussiën echter bleek 

duidelijk, dat de meerderheid der overgebleven vroedschappen 
niet verantwoordelijk wilden wezen voor de remotie en de aan

stelling der nieuwe raden, maar, naar het heette "om het alge
meene welzijn'', doch in waarheid uit angst voor de Patriotten, 
tot hun beëediging zouden overgaan. 

De heer Van Hoolwer:ff liet daarna de geconstitueerden weder 

binnen roepen en deelden hun mede, dat de leden der V ergade

ring "zeer huyverig" waren om de nieuwe Raden in den eed te 
nemen en het aan hen overlieten te doen, wat zij meenden, dat 

in dezen stand van zaken, gedaan moest worden. De Geconstitu
eerden trokken zich een oogenblik terug tot overleg met hun 

advocaat-consulent, daarna, wederom in de vergadering gekomen, 
stelden zij het volgend ultimatum: 

"Wij sommeeren allen nog uit naam van onze Principalen den 
President-Burgemeester van Hoolwerff om de Nieuwe Raden in 

eed te nemen & signaleeren des noods, in name als boven den 
volgenden Burgem.: tot de in eedneming, en declareeren wel 

plechtig dezen raadzaal niet te zullen verlaten, voordat aan de 

gedeclareerde intentie van onze principalen gedeeltelijk voor dit 
raadhuis & gedeeltelijk zich in de Burgersocieteit bevindende be

hoorlijk zal voldaan zijn." Op de ernstige vraag van den heer 

Van Hoolwerff of zij, Geconstitueerden, alle gevolgen voor hun 
rekening namen, werd door hen bevestigend geantwoord, waarop 
hij verklaarde tot de beëediging te zullen overgaan. 

Bij die plechtigheid echter verlangden de heeren Cromhout, 
Verloren, Van Akerlaken en Schagen niet tegenwoordig te willen 
wezen en namen zij dus zoo spoedig mogelijk hun afscheid, daar 

drie leden der geconstitueerden reeds vertrokken waren om de 

nieuw benoemde Raden te gaan afhalen. In de Vergadering bin

nengeleid, legden allen den eed af, "met reserve omtrent de 
periode omtrent den Heer Stadhouder." 

Met de verdere beraadslagingen, die voornamelijk de regeling 
van zaken van huishoudelijken aard betroffen en toch slechts van 
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zeer voorbijgaanden duur waren, behoeven wij ons niet verder 

op te houden. 
De Geconstitueerden hadden Vrijdag, 7 September, een volledige 

zegepraal behaald en het was niet dan natuurlijk, dat zij dien 

dag in grooten getale zich vereenigden in de Burgersocieteit en 

zich daar "stil en vergenoegd amuseerden." 
Maar de geremoveerden waren niet van plan in hun nederlaag 

kalm te berusten; integendeel in een scherpe memorie, waarin 

de verontwaardiging tusschen de regels doortrilt, hielden zij hun 

recht staande en protesteerden zij met kracht tegen hun afzet
ting als leden der Vroedschap, in een acte gedateerd 20 Sep

tember 1787. 

Zij voelden zich verplicht "ter hunner decharge en om aan de 
nakomelingschap de wederregtelijkheid der gepleegde demarches 
aan den dag te leggen, nader te verklaren, dat zij de remotie 

van hunne bedieningen als Raden in de Vroedschap der stad 

Hoorn, door eenige persoonen, zich noemende Geconstitueerden 

van een notabel aantal Ingezetenen binnen deeze stad, onder den 
gewapenden arm gedaan, houden voor nul, onwettig, strijdig 
tegens de goede regten van ieder Ingezeten, tegens de vrijheid 

tegens de grondwetten, privilegiën, Resolutiën van staat en de 

vastgestelde regeeringsvorm, reserveerende aan zig ten allen tijde, 

en daer en soo het behoort, hun goed regt te reclameeren, en 
efficacieuslijk te sullen maintineeren, mitsgaders om op een wettig 

herstel aan te dringen." 
De forsche toon, die door dit schrijven heen klinkt, is voor een 

goed deel te verklaren uit het ook te Hoorn zeker den 20en Sep

tember bekende feit, dat de prins van Oranje in Den Haag was 
teruggekeerd en dat de Staten van Holland hem reeds twee 

dagen van te voren in al zijn waardigheden hadden hersteld. 
Indien de geremoveerde heeren er op gerekend hadden, weldra 

weder op hun zetels in het stadhuis te zullen terugkeeren, die 
verwachting is nog eerder vervuld, dan zij hadden kunnen denken. 

Immers 22 September werd in de Staten van Holland een 

resolutie genomen, waarin "w~jders nog geresolveerd alle resolu-
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tiën waarbij remotie van wettige Regenten voor domesticq zijn 

verklaard, te annulleeren, buyten effect te stellen en te verkla
ren, dat geene andere als de wettige Regeeringen der steden 

zullen worden erkend, nog in de vergadering van hun Ed. Gr. 
Mog. geadmitteerd, werdende de door geweld ingedrongen nieuwe 

Raaden bij deeze verklaard van die posten vervallen te zijn, en 
ten sterkste gelast zich in het minsten met geene directie van 

staats- of stadszaaken te melleren .... " 1 • 

Twee weken dus, geen dag langer, hebben de Hoornsche Pa· 
triotten wil van hun werk en genot van hun macht gehad: 

daarna hadden zij niets schielijkers te doen dan de deuren hun
ner societeiten en exercitieplaatsen te sluiten, de vaandels hunner 

wapengenootschappen op te rollen, hun declaratoiren, remonstran

tien, requesten en heel den paperassenkraam te verbranden en 

in diepe verslagenheid en vrees de wraak af te wachten der zege
vierende Oranjeklanten of stad en land te ontvluchten, totdat 

acht jaren later het rad der fortuin weder draaide en hoopvoller 

tijden voor hen aanbraken. 

VI. 

DE RESTAURATIE. 

Hoe stond de Patriot verslagen ! 
Toen hij d'Oranjezon zag dagen 

't Was uit met heerschzucht en geweld: 
De K e e z en moesten vlugten, beven, 
De Prinsgezinden weer herleven, 
Toen Vijfde Willem werd hersteld 2. 

1 Resolutieboek : notulen van 23 Sept. 1787. 
2 Keeze kost in Phoeve schotels, zijnde een aanhangsel of vervolg op het 

Rommelzootje, opgedischt voor de Hedendaagsche Patriotten of Dooiende Rid
ders van de Droevige figuur: zgnde een verzameling van invallende gedagten 
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Zoo r\jmdcn de Oranjeklanten en bespotten z\j de Patriotten als 

ridders van de droevige figuur. 
En inderdaad hun vrijcorporisten hadden dien naam verdiend; 

z\j hadden de waarheid bevestigd van de woorden van Bilfinger, 
secretaris van den Pruisischen buitengewonen gezant von Goertz : 

"ce sont de misérables dröles dont 20 milles ne tiendront pas 
contre un bataillon Prussien." 

Nauwelijks had de hertog van Brunswijk zich met z\in leger

corps in beweging gezet, of de schrik voer in de gelederen der 

patriotsche vrijscharen. Als een verraden bende stoof "het 
klompenleger" uiteen: het wäs een algemeen sauve qui peut. 

Utrecht, het onneembaar geachte bolwerk van het Patriotisme, 
viel zonder slag of stoot: toen de prins van Oranje er den 

16en September doortrok vond h\j de afgezette regenten reeds 
weder op het raadhuis. Dienzelfden dag gaf Gorkum zich na 

het "vier en veertigste schot" over, de stelling van Nieuwpoort

Schoonhoven werd zonder een enkele poging van tegenweer 
door de vrijscharen verlaten, waardoor de weg naar Den Haag open 

lag. Den 19en was het daar "Oranje boven": den 20en deed de 

Prins er z\in bl\iden intocht. Dordt had den 18en, Rotterdam 
den 19en, Delft reeds den 16en zijn omwenteling gehad. 

In Hoorn was geen omwenteling noodig. Het met zooveel 

moeite in elkaar getimmerde patriotsche gebouw viel b\j den 

eersten stoot reeds krakend ineen. Geen hand, die er zich naar 

uitstrekte om het te schragen. Ten spijt van al het hoogdravend ge

roep, dat het Patriotisme "'t notabelste en gequalificeerste" gedeelte 
der burgerij vertegenwoordigde, ten spijt van alle opgeschroefde 
taal der democratische adressen en toespraken, bleek het Patrio

tisme te Hoorn een kunstmatig gekweekte kasplant te zijn, die 

bU de eerste koude windvlaag der werkelijkheid ineenschrompelde 
en haar blaadjes vallen liet. 

hjj verscheiden gelegenheden opgesteld zonder tijdorde, door eert genootschap 
Omnjcklanten om te dienen tot een Nieuwejaarsgeschenk. - Is te bekomen 
to ' H llnge bij Stewey enz. 
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De vroedschap van Hoorn stelde m zijn vergadering van 23 

September, zonder dat een enkele stem er zich tegen verhief 
alle besluiten op of na 7 September genomen "buijten effect" 
en besloot twee dagen later om "Zijn Hooghe\jd den Prins van 

Oranje" geluk te wenschen met de herstelling "in deszelfs Charges 

als Capiteijn Generaal dezer provintie . en in het Commando van 
het guarnizoen van den Haag" 1. 

De Commissie werd in Den Haag door den Prins en de Prinses 

zeer genadig ontvangen. Zij ontving op haar verzoek de belofte, 

dat de stad van inkwartiering van Pruisische troepen zou ver
schoond blijven, mits de rust er bewaard bleef. Intusschen 

ontvingen Burgemeesteren toch een wenk van hun pensionaris 
uit Den Haag, dat het zeer gewenscht zou zijn die officieren der 

~ schutterij, die op de een of andere wijze met de Patriotten hadden 
meegedaan en alle leden van het exercitiegenootschap voor 

alt\jd uit de stedelijke schutterij te verwijderen. Aan dezen wenk 

gaven de regenten gaarne gehoor, gelijk de vroedschapsresolutiën 

van 22 October en 14 November aantoonen, waardoor de schutterij 
van alle verdachte elementen werd gezuiverd. 

Nadat op die w\jze de Patriotten waren ontwapend, moesten 

hun leiders worden gestraft. De heeren Van Bredehoff, Opperdoes 
en A. van Stralen namen in dezen het initiatief en dienden in 

de raadsvergadering van 14 November een propositie in, dat door 
Heeren Burgemeesteren zou worden onderzocht., welke ambte. 

naren "so in het politique als kerkelijke, officianten, bediendens 
off suppoosten, geduurende de gesubsisteert hebbende onlusten, 
zig tegen de regeering alhier hebben gesignaleert, alsmede wie 

hun onderhoorigen hebben verlokt en verleijd tot het tekenen 
van requesten en addressen en wel speciaal tot het tekenen van 

de actie van constitutie, waaruit de zoogenaamde geconstitueerdens 

zijn voorgekomen, dewelke op eene gewelddadige wtjze haare 

wettige regenten hebben geremoveert en de vroedschap eene 
vrije deliberatie hebben geweijgerd" 2. 

1 Resolutieboek: notulen van 25 Sept. 1787. 
2 Resolutieboek: notulen van 14 November. 
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Dat was weer de echte, onvervalschte regententaal en deze 

vond grif gehoor. 

De ziel en drijfveer der geheele beweging was ongetwijfeld 
mr. Bernardus Blok geweest. Viel hij niet in de termen om door 
Burgemeesters van Hoorn ter verantwoording te worden geroepen, 

des te meer meenden Hun Ed. Gr. Mog. de Staten van Holland 
reden te hebben om den voortvluchtigen secretaris van Gecom

mitteerde Raden opheldering te vragen van zijn gehouden gedrag 

en rekening en verantwoording te eischen van de aanzienIWrn 

g ldsommen, die hij onder zijn beheer had gehad. 
Want mr. Blok, die de bui had zien aankomen, had van 

Gecommitteerde Raden een zesweeksch verlof aangevraagd en 
verkregen en was naar Brussel uitgeweken. Op advies van 

clen Prins-Stadhouder werd h\j uit zijn betrekking ontslagen en 
zijn verklaarde vijand, mr. H. van Stralen, tot zijn opvolger 

benoemd. Het eerste werk, dat Gecommitteerde Raden hem 
opdroegen, was een verslag te geven van hetgeen er onder het 
f;ecretariaat van mr. Blok was voorgevallen : een taak waaraan h\j 
zich met een waren hartstocht wijdde en waarbij hij niet naliet zijn 

voorganger met een zwarte kool te teekenen 1• Hij toonde aan, dat 

Blok in zijn qualiteit als commies van finantiën gevonden had 
in 's lands kas ruim f 198.000, waarvan bij zijn overhaast vertrek 

nog slechts f 124.000 over waren. Daar de heer Blok weigerde 
de ontbrekende f 7 4.000 terug te geven en evenmin kon of wilde 

rekening en verant\.voording doen, verkreeg mr. Van Stralen een 
arrest van het Hof van Holland om beslag op de goederen van 
mr. Blok te leggen. Veel is hier nog over te doen geweest. De heer 

Blok trachtte een proces op touw te zetten, maar, kenschetsend 
v or dien tijd, niemand durfde als zijn advocaat op te treden en 
bij arrest van 10 Juli 1782 werd hij door het Hof veroordeeld 

l.oi betaling van f 10,000 (voor het Vliegend leger) en de ont

hr kende f 74.000. Alle latere pogingen door hem aangewend 

ltnpport van mr. H. v. Stralen in de Extract Resol. der Staten v. Holl. 
1 ~ M1ml't •t 788 mot tal van Bijlagen. 
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om van uit het kasteel Watten, waarheen hij zijn domicilie ver

plaatst had, verandering, verzachting of vernietiging van het 

vonnis te verkrijgen leden schipbreuk; aan het arrest. van den 
Hove werd inderdaad uitvoering gegeven, zoodat een aanzienlijk 

gedeelte van Bloks goederen bij executie is verkocht geworden 1• 

Na mr. Blok, kwam ztin rechterhand, mr. H. Carbasius, secre
taris van Hoorn, aan de beurt. In de Vroedschapsvergadering 

van 11 December bracht de burgemeester Jan Jager een brief 
ter sprake van den heer Carbasius uit Purmerend, waarin hij 

verzocht zijn ministerieele functiën weer te aanvaarden, en merkte 

Z. Ed. Achtb. daarbij op, dat hem, tijdens zijn verbltif in Den 
Haag door den prins en de prinses van Oranje was opgemerkt, 

"dat Hoogstdezelven hadden verwagt, dat mr. Hendrik Carbasius 
reeds zijn demissie als secretaris zoude hebben bekomen." 

Daar de vergadering niet voltallig was werd deze zaak aan

gehouden. In dien tusschenttid echter had de heer Carbasius 

reeds vernomen, dat er voor hem geen sprake meer zou wezen 
in zijn betrekking te worden hersteld en schreef hij andermaal 

een missive, waarin hti verzocht dat, als htj mocht worden 
geremoveerd, dit dan zou geschieden op den voet van de remotie 

der heeren van het Defensiewezen en der stad Utrecht. 
De heeren Vroedschappen legden evenwel dit stuk naast zich 

en besloten in hun Vergadering van 18 December, dat, vermits 

gemelde mr. Carbasius door zijn conduites het vertrouwen van 

deze regeering en burgerij dezer stad heeft verloren hem ztin 
demissie te verleenen en te ontslaan van ztin eed. In zijn plaats 

werd aangesteld mr. J. Schagen, van welke benoeming aan den 
Prins werd kennis gegeven niet alleen, maar tevens besloten, 

dat men voortaan bij alle voorkomende stedelijke benoemingen 

1 Zie over dit alles: Mr. H. van Stralen door jhr. mr. D. van .A.kerlaken: 
p. 11-13. "Le courier de l'Escaut" 1787: supplément extra-ordinaire n°. 71, 
p. 439; no. 74, p. 457-459 en n°. 80, p. 505-506. Memorie van mr. H. van 
Stralen (in het Fransch en in het Hollandsch). De laatste stukken berusten 
in het West-Friesoh Museum. 
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een commissie naar zijn Doorluchtige Hoogheid zou afvaardigen 

om met hem over de vervulling daarvan te confereeren. 

Maar behalve op de voornaamste leiders richtte zich het straffend 

oog der regeering en der justitie op hen die beschouwd werden als 

agitators, als opstellers van lijsten en adressen, bovenal op hen, 

die den 7en Septembe_r opgetreden waren als Geconstitueerdens. 

Hun namen werden opgegeven aan den Advocaat Fiscaal, die 

een vervolging tegen hen instelde. 

Sommigen, als Paulus Bel ~n Pieter Houttuyn volgden het . 

voorbeeld van mr. Blok, wachtten de vonnissen niet af, weken 

uit naar Brussel en schreven van daar verontwaardigde brieven, 

de hoop uitsprekende, dat weldra betere tijden mochten aan

breken "waarin het recht hersteld, een goede Justitie gehand

haafd en de ordre die nu geheel verbannen en het dolzinnig 

gemeen ongestraft zich van allen en alles meester maakt, 

wederom herleeven" 1. 

Verder hadden Jan van der Pol, Claas Breebaart, Hendrik 

Boldingh en Herm. Hulleman aan de Vroedschap een request 

aangeboden om onder het placaat van amnestie begrepen te 

worden, maar zij hadden dit gedaan in een vorm, die de heftige 

verontwaardiging der Burgemeesters had opgewekt. Later hadden 

de laatsten in een veel ootmoediger gesteld adres nogmaals hun 

verzoek herhaald: "betuigende hoe z~i gevoelen kwalijk gedaan 
te hebben, omme zig te laten gebruiken als geconstitueerdens ... " 

enz. en deze werden in genade aangenomen 2. Maar Jan van de 

Pol en Claas Breebaart, die hun overtuiging niet wilden ver

loochenen en geen verontschuldigingen aanbieden, werd aan

gezegd, dat zij de stad met hunne huishoudingen binnen veertien 

dagen hadden te verlaten a. 

Nog waren er twee schuldigen, die openlijk als berouwhebbende 

zondaren boete moesten doen voor het te pronk loopen met hun 

Doopsgezind A.rohief te Amsterdam: Tweede stuk, Tweede afdeeling, 
Jl . 27, no. 178. 

~ Jtosolutieboek: notulen van 8 September 1788. 
:.i Jt BOlutieboek : notulen van 12 December 1788. 

19 
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patriotsche gevoelens. Het waren de gereformeerde predikanten 

Engelberts en Schadd. Door commissarissen van zijn Doorl. 

Hoogh. waren heeren Burgemeesteren attent gemaakt op het 

wenschelijke, dat genoemde predikanten "op eene gepaste wijze 

de door hun gehouden conduites repareerden en zig wederom 

in de achtinge en het vertrouwen van de gemeente insinueerden 1• 

Daarop hadden Burgemeesters voor hen een toespraak opgesteld, 

die zij voor de gemeenten moesten uitspreken, uit welk curieus 

stuk wij een paar zinnen willen aanhalen: 

Waarde Toehoorders. 

Daar het niet te ontveinzen is, maar integendeel zeer zig- en 

kenbaar, dat ik de agting en liefde van de meeste Lceden der 

Regeering en het grootste gedeelte van de gemeente sederd een 
geruimen tijd heb verloren, verklaar ik de oorsaek daarvan groo

tendeels, zoo niet eeniglijk z~j toe te schrijven aan m\jne gevoe

lens nopens publike zaken, en mijne gedraagingen daaromtrent 

in de laatste ongelukkige tijden. 

Dat deze mijne gevoelens doorgaans zeer aanmerkelijk hebben 

verschild met die van dat gedeelte der Regeering en gemeente, 

waarbij ik thans zo zeer in minagting ben geraakt. Dat ik in 

Dit alleen mijne gevoelens over de publicque zaken niet alleen in particu
voor ds. liere conversatien, correspondenties en geschriften, maer ook in 

Engelbe!"ts. .. b b d d" t· . . 1 d b d d mJJn open are ge e en en pre ica ies, spec1aa op en e e ag 

van het jaar 1787 openlijk heb aan den dag gelegd, en wel op 

eene min voorzigtige wijze. Dat ik mij ook van tijd tot tijd heb 

uitgelaten en bemoeijd met zaken, de Regeering van Staat en 

stad betreffende, en dus gegaan ben buiten den kring mijner 

bediening. 

Dat ik zulx speciaal gedaan heb bij geleegenheijd dat binnen 
Dit alleen deze stad heeft ter tekening geleegen zeker berugt dankadres, 

voor ds. Ik . d d l "d . . b Schadd. 't we ik oor en stroom ver ei , onvoorz1gtig genoeg en ge-
weest mede te onderteekenen en welke daad ik b~j deeze ver-

'l Resolutie boek : notulen van !) Juni 1788. 
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zoeke dat de Regeering en gemeente gelieve te houden, alsof die 

niet ware geschied . ... " 

Daarna moeten beiden betuigen, dat zij zich over hun gedrag 

beklagen en des wegens berouw hebben; beloven, dat zij . zich 

in 't vervolg zullen onthouden zich met regeeringszaken te be-
" moeien, te bidden voor de bevestiging der herstelde constitutie 

en de hoop uitspreken dat al het gepasseerde zal worden ver

geten en vergeven .... 

Niet slechts uit hun staats- en stadsbetrekkingen, ook uit hunne 

kerkelijke bedieningen werden de patriotten ontzet. Den 28en Mei 

1788 ontving de Groote Kerkeraad te Hoorn een extract uit de 

resoluties der vroedschap, waarin gemeld werd, dat Heeren Bur

gemeesteren in overleg met Heeren Commissarissen van Zijne 

Doorl. Hoogheid hadden goedgevonden den Kerkeraad der ge

reformeerde gemeente aan te zeggen, dat de ouderlingen H. 

Hulleman en R. Brons en de diakenen J. van de Pol, J. Breebaart, 

G. Vlasman en H. Fangman van dit oogenblik af aan van hun 

posten z\jn "geëxcuseerd" 1
• 

Ja, nog verder ging de onverdraagzaamheid en vervolgzucht der 

bovendrijvende partij. Aan die Patriotten, die óf vrijwillig, of ge

dwongen de stad verlieten en hunne attestaties bij den kerkeraad 

aanvroegen, werd deze of niet gegeven, ~ooals bijv. aan dr. Wel

man 2, óf met bijvoeging van een scherpe afkeuring van hun ge

drag, zooals aan mr. H. Carbasius 3• Daarin heet het o.m ..... 

"dan, met betrekking tot deszelfs wandel, mogen wij, zullen wti 

der waarheid hulde doen, geen zoo gunstig getuigenis geven, 

dewijl de Kerkeraad tot haar leedwezen moet verklaren, dat ge

melde Hendrik: Carbasius in de troubles, welke in ons lieve 

vaderland en b\jzonder ook in deese stad hebben plaats gehad 

en waardoor hetzelve op den oever van deszelfs ondergang ge-

'1 Handelingen van de Eerw. Kerkeraad van Hoorn, deel IX, notulen van 
29 May 1788. 

2 Handelingen enz. deel IX, notulen van 14 Februari 1788. 
;) Ilandelingen enz. deel IX, notulen van 27 November 1788. 
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bragt was, zich vermengt heeft met diegenen, welke na schade

lijke en Landverdervende veranderingen stonden, ja, zelfs in 

zooverre, dat h\j een ijverig voorstander en medewerker is ge
weest in het daarstellen van zodanige maatregelen door welke 

deeze stad en goede burgerij al het drukkende van de toen alles 

overheerschende en regt en wet vertreedende Cabaal, boven veele 

andere steden en plaatzen in de Republicq heeft moeten ver

duren .... " enz. 

Terwijl dus de Regeering van Hoorn aan den eenen kant den 
Prins-stadhouder in 't gevlei kwam door de Patriotten te ver

drijven uit hunne stedelijke en kerkelijke betrekkingen, trachtte 

zij aan de andere zijde hem zooveel mogelijk te believen door hem 

weder in het bezit te stellen van z\jn voormaligen invloed op 

het stadsbestuur. Onder goedkeuring van geheel de Vroedschap 

werd de "beruchte" resolutie van 20 Maart 1786 "als fietrisant 

voor zijne Doorlugtige Hoogheijd, ingetrokken, waarb\i bepaald 

was, dat "voortaen de booncedulle en projecten verandering van 
de regering niet meerder aan zijne Doorl. Hooghe\id zouden wer

den gepraesenteerd" 1. 

Kort daarop, 16 April, ontving de magistraat van Hoorn bericht, 

dat commissarissen als gemachtigden van den Prins-Stad

houder te Hoorn zouden komen om "de gemoederen van de 

Burgeren en Ingezetenen met de Regenten te consolideeren, alle 

geschillen uit den weg te ruimen en desnoods ook zoodanige 

Regent of Regenten van de bediening van haere Magistraten te 

ontslaen en andere in derzelver plaatsen te benoemen, als Wij 

tot bereiking van 't voorz. heilzaam oogmerk nodig en dienstig 

zullen oordelen .... " 

Den 24en April kwamen de commissarissen Willem Gustaaf 

Frederik, graaf van Bentinck, heer van Rhoon, en mr. Dirk Merens, 

raadsheer in het Hof Holland, in Hoorn aan, werden door een 

commissie uit de regeering afgehaald en gecomplimenteerd en 

1 Resolutieboek : notulen van 22 Februari 1788. 
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voldeden zoo goed aan hun opdracht, dat de magistraat en vroed

schap volledig werden gezuiverd van elke patriotsche smet. 
Afdoende bl~jkt dit reeds uit de benoeming der nieuwe burge· 
meesters, mr. Pieter Schagen, mr. Joan van Bredehoff, vrijheer 
van Oosthuizen, mr. A. van Stralen en Anthony Cromhout, die 

duidelijk genoeg bewezen hadden het Patriottisme te haten met 

een volkomen haat 1• 

Terstond bleek het welk een Orangistische strooming thans 

in het stadhuis heerschte. In de Vroedschapvergadering van 
25 Juli 1788 werd voorgesteld en unaniem aangenomen, dat men 

ter gelegenheid "b~j de eerste heuchelijke verjaring van Hare 
Koninklijke Hoogheijd na de gewenschte omwenteling van zaken 
in deze Republicq, invallende op den 7en Augustus" de stad zou 
illumineeren en feest vieren. 

Wie een jaar geleden had durven voorspellen, dat op den 
verjaardag der zoo gehate prinses Hoorn in feestdos gestoken 

zou zijn, ware door de Patriotten voor krankzinnig uitgekreten. 

Nadat de illuminatieglazen waren uitgebrand, de laatste vuur

pijl uitgedoofd en het gejoel en gezang der menigte was ver
stomd, keerden de burgervaders en de goede burgerij naar hunne 
woningen terug in het vaste vertrouwen, dat thans het patriotsch 
avontuur had uitgewoed en de orde was teruggekeerd in stad 

en land. 
Hoe weinig waren zij in staat de teekenen des tijds te onder· 

kennen! Hoe onmenschkundig was hun naief geloof, dat de reac
tionaire politiek van vervolging en wraakzucht de kloof zou 
kunnen dempen, die er tusschen de Patriotten en de thans weer 

vereenigde Oranje· en Regentenpartij gaapte. 
Juist deze kortzichtige politiek, die duizenden het land uitdreef 

en niets anders bedoelde, dan het vermolmde gebouw der Repu· 

bliek met al hare verouderde instellingen zoo goed, of liever zoo 

1 Publicatie, waarbij door den Prins van Oranje de regeering van Hoorn 
veranderd is. Dit gedrukte stuk berust onder de papieren van het W. F. museum. 
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kwaad als het ging op te lappen, te stutten en te schragen, ver

haastte het onvermijdelijk einde. 
Terwijl veertig duizend Patriotten buiten de grenzen zich 

oefenden in de leerschool der Fransche Revolutie, terwijl het ge
muilbande, maar niet vernietigde Keezendom binnenslands zwij

gend de vuisten balde en in vurig verlangen bleef uitzien naar 

den dag, die - zij wisten het zeker, dat hij komen zou - hun 
redding en verlossipg zou aanbrengen; stond de wijzer op het 

uurwerk des tijds niet stil. 
Acht jaren reeds na de restauratie drongen de zegevierende 

benden der Fransche sansculotten en Hollandsche Patriotten de 
Republiek binnen en toen geschiedde, wat in 1787 al gevreesd 

was: de Prins en zijn gezin moesten het land verlaten. 
Alom werd de vrijheidsboom geplant; ook te Hoorn danste 

men er om heen op den Rooden Steen. Men juichte uitbundig 
over de herkregen vrijheid, en . . . . ironie van het noodlot .... 

men verkreeg de slavernij. 
Maar onder den geweldigen druk der Fransche overheersching 

werd de Nederlandsche Natie gevormd. 

Men vergat zijn provincialisme, waar Fries, Hollander en Zeeuw 

gebogen gingen onder hetzelfde juk; men vergat zijn partijge

schillen, waar Patriot en Oranjekla?t hetzelfde leed moesten 
dragen; men werd één in een diep gevoel van afkeer niet meer 
van den burger tegen den burger, maar van gloeiende haat tegen 

den vreemden dwingeland. 
Men snakte naar verlossing en toen dat oogenblik eindelijk aan· 

brak, toen wendde zich aller oog naar den zoon van hem, dien men 

eertijds met toomelooze vreugde het vaderland had zien ontvluchten. 

Toen eerst was het, dat het volk van Nederland van ganscher 

harte instemde met den jubelroep, die tot dusverre de eene helft 

als een wapenkreet, de andere als een oproerleus in de ooren 

had geklonken, maar die thans was geworden het symbool der 

herboren Nationaliteit: 
Oranje Boven! 


