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Inleiding

Deze studie beschrijft de roerige jaren 1747 en 1748 in ons land en met 

name de Doelistenbeweging te Amsterdam van de nazomer van 1748. 

Deze jaren werden voorafgegaan door een moeizame periode voor de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De levenstandaard was 

lager dan ooit en de belastingdruk bereikte een ongekende hoogte.1 

Tussen de Europese grootmachten was in 1740 de Oostenrijkse 

Successieoorlog uitgebroken en vanaf 1745 bedreigden de overwinnende 

Franse legers de grenzen van de Republiek. Onder de burgers groeide de 

onvrede over de ondoordringbaarheid van het politieke bestel en het 

machtsmisbruik van de zittende regenten en onder het volk heerste 

omvangrijke werkeloosheid.   

Deze geschiedenis is binnen de historiografie van de Nederlandse 

Republiek onderbelicht gebleven. De achttiende eeuw heeft überhaupt 

altijd in de schaduw gestaan van de meer beschreven zeventiende 

‘Gouden’ eeuw. Een geschiedenis van succes wordt blijkbaar 

interessanter gevonden dan een geschiedenis van verondersteld verval. 

Onder de meeste mensen bestaat er het beeld van de glorieuze 

Nederlandse Republiek van de Gouden Eeuw met haar economische 

voorspoed en militair succes, om tijdens de kleurloze achttiende eeuw 

een langzame dood te sterven. Toch is de achttiende eeuw van groot 

belang binnen de Nederlandse geschiedenis. Het was tijdens deze eeuw 

dat grote stappen werden gezet richting het moderne democratische 
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Nederland. Deze studie beoogt deze politieke geschiedenis in het licht te 

zetten.

De machthebbende regenten hadden tijdens het Tweede Stadhouderloze 

Tijdperk tussen 1702 en 1748 bijna een halve eeuw vrij spel gehad in het 

politieke wezen, met name in de belangrijke gewesten Holland en 

Zeeland. In april 1747 kwam hier een einde aan nadat de Friese 

stadhouder Willem Hendrik Karel Friso van Nassau-Dietz tot stadhouder 

Willem IV werd benoemd in alle gewesten. Evenals in het ‘Rampjaar’ 

1672, creeërde een inval door het Franse leger en de woede die uitbrak 

onder het volk over de vermeende verkwanseling van het land door de 

regenten, een klimaat waarin de regenten geen andere uitweg zagen dan 

de prins van Oranje tot stadhouder uit te roepen. Deze gebeurtenis zette 

een keten van gebeurtenissen in werking die uiteindelijk leidde tot de 

organisatie van een groep burgers in verschillende steden, in het 

bijzonder in Amsterdam in 1748. De burgerbewegingen kwamen op voor 

veronderstelde oude rechten die de burgerij in vroegere tijden meer 

controle en toegang tot medezeggenschap in de politiek hadden 

verschaft, maar in de ogen van veel burgers in de loop der tijd door de 

steeds kleiner wordende patricische regentenkliek waren afgepakt. Deze 

bewegingen vonden hun wortels in de oude schutterijen en kwamen 

meestal bijeen in de traditionele plaats van samenkomst van de 

schutterijen in de steden, de Doelen, waardoor ze bekend werden als de 

Doelisten. De Doelisten zijn in wetenschappelijke verhandelingen vaak 

op een lijn gezet met ‘democratische’ bewegingen als de Patriottische en 
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Bataafse revolutionairen van de late achttiende eeuw. In deze studie staan 

specifiek de Amsterdamse Doelisten centraal.. 

Probleemstelling 

Deze studie beoogt het al dan niet democratische en progressieve gehalte 

van de Doelisten te onderzoeken en in de juiste historische context te 

plaatsen. Hierbij staat de vraag centraal of de Doelisten kunnen worden 

gezien als de aanstichters van een modern democratisch gedachtegoed of 

dat ze slechts de laatste manifestatie waren van meerdere 

burgerbewegingen die de aloude strijd tussen de burgerij en het patriciaat 

in de Republiek blootlegden?

De Britse historicus Robert Palmer stelde in zijn monumentale werk The 

Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and 

America, 1760-1800 uit 1959, dat het democratiseringsproces dat in de 

achttiende eeuw in West-Europa en Noord-Amerika is ingezet, het 

gevolg was van toenemende ontevredenheid onder middenklassen over 

de ondoordringbaarheid van aristocratische bestuurmodellen.2 De eerste 

democratische bewegingen vonden dan ook plaats in regio’s waar de 

middenstand sterk vertegenwoordigd was, zoals Italië, Zwitserland en de 

Republiek. De burgerbewegingen van 1672,1702 en 1748 in de 

Republiek vertonen veel gelijkenissen met deze dynamiek en maken in 

die zin deel uit van een internationale ontwikkeling.  

Ik zal in de eerste twee hoofstukken de geschiedenis beschrijven van de 

roerige jaren 1747 en 1748. Ik zal hierin beschrijven hoe de 

gebeurtenissen vanaf de verheffing van de prins uiteindelijk tot het 

Pachtersoproer van de zomer van 1748 hebben  geleid, dat weer de 
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voorbode vormde voor het ontstaan van de Amsterdamse 

Doelistenbeweging in augustus van dat jaar. Voor de gebeurtenissen in 

Amsterdam rond de Doelisten is een apart hoofdstuk ingeruimd. Hierin is 

ook een korte uiteenzetting van de wetverzettingen in de overige steden 

en gewestem vervat. Hierbij zal ik iets meer aandacht schenken aan de 

Friese Doelisten, die veel overeenkomsten, maar ook verschillen 

vertoonden met de Amsterdamse Doelisten. Vervolgens zal in het derde 

en laatste hoofdstuk een analyse worden gegeven van het democratische 

en progressieve karakter van de Doelistenbeweging in historische 

context. Allereerst zal ik in dit hoofdstuk een comparatieve analyse 

maken van de Doelisten in vergelijk met de eerdere burgerbewegingen 

van 1672 en 1702 en vervolgens met de latere bewegingen van de 

Patriottische en Bataafse revolutionairen. Hierna zal ik de behandelde 

bewegingen plaatsen binnen het internationale theoretische raamwerk 

van democratische bewegingen, zoals is voorgesteld door Palmer. Het 

hoofstuk besluit met een beschouwing over de belangrijkste redenen voor 

het falen van de Doelistenbeweging. 

Wat volgt is een beschrijving van de betrokken partijen. Grof gesteld 

kunnen we spreken van de burgerij, het patriciaat, het grauw en het hof. 

Allereerst wil ik benadrukken dat het gebruik van dergelijke termen 

misleidend kunnen zijn doordat ze een zekere mate van homogeniteit 

veronderstellen. De lezer dient in het achterhoofd te houden dat dit in 

werkelijkheid zeer heterogene entiteiten vormden met verschillende 

belangen en opvattingen. Met de term ‘burgerij’ wordt meestal de 

rechthebbende middenklasse bedoeld die een burgereed heeft moeten 
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afleggen en waarvan de vertegenwoordigers dienst haden in de 

schutterijen. Deze klasse is weer grofweg onder te verdelen in een lage 

en een hoge burgerij. Tijdens de geschiedenis van ons onderwerp waren 

het met name de lage burgers die de Doelen bevolkten. Men moet hierbij 

denken aan winkeliers, geschoolde ambachtslieden en advocaten. 

Degenen die namens de Doelisten het meest naar buiten traden waren een 

Haarlemse patroontekenaar, een Amsterdamse porceleinverkoper en een 

Rotterdamse koekenbakker. Vanaf het begin zijn de burgers op de 

Doelen in twee kampen uiteengevallen, of beter gezegd, kregen de 

burgers die aanvankelijk de Doelen hadden bezet, gezelschap van een 

meer gematigde groep burgers die door het stadhouderlijke hof werd 

geleid. Alle betrokken burgers op de Doelen waren aanvankelijk felle 

orangisten. 

De hoge burgerij bestond voornamelijk uit de rijke handelaren en 

vertegenwoordigers van het financiële wezen, maar deze hebben zich 

grotendeels afzijdig tijdens de beroeringen.

De regenten waren afkomstig uit het stedelijke patriciaat, dat bestond uit 

een aantal facties die meestal door familiebanden werden gevormd en 

hun uiterste best deden om de touwtjes in handen te houden.

Helemaal onderaan de maatschappelijke ladder stond het gewone volk, 

of ‘het grauw’. Hoewel deze laag rechtenloos was en in theorie geen deel 

uitmaakte van het politieke bestel in de Republiek, kon het in oproerige 

tijden van doorslaggevende betekenis zijn. Dit uitte zich met name in 

volksmenigtes die zich voor het stadhuis verzamelden, waarop de 

magistraten uit angst voor plunderingen en vernielingen vaak in hun 

eisen tegemoet kwamen. Het behoefde weinig om bepaalde gelederen 
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onder het grauw te mobiliseren door middel  van drank en ophitsingen 

vanuit de burgerij. Meerdere keren  kwam het zover dat de, al dan niet 

aangestoken, volkswoede ontaarde in geweldsuitbarstingen. Het in deze 

studie beschreven Pachtersoproer vormt hier een treffend voorbeeld van.3  

De laatste partij vormde het stadhouderlijke hof. Hoewel Willem IV 

hiervan uiteraard de natuurlijke leider zou moeten zijn, liet hij zich vaak 

kennen als besluiteloos en was hij zeer ontvankelijk voor de invloed van 

raadgevers om hem heen. De prins werd door tijdgenoten omschreven als 

prettig in de omgang en als iemand met vergaande intellectuele 

vermogens. Toch zagen velen in hem niet de geschikte persoon voor het 

ambt dat hij bekleedde. Nota bene zijn vriend, burgemeester van Veere 

Johan Louis Verelst, tekende een treffende karakterschets op: “De prins 

was schrikkelijk bagatellier en hielt altoos de menschen op met sprookjes 

en badinages, als men over saken dikwijls kwam spreeken. Sliep Meest 

s’avonds als men dagt dat hij werkte. S’Morgens lagte en badineerde hij 

met sijn kamerdienaars, liet oneyndig veel ongeteykent leggen, en 

dikwijls brieven van aengelegenheydt, soodat hij luy scheen en geensints 

quaem tot so groote post…Goethartig van aert en goet van humeur, 

maar so blij met sijne charge, dat alles haest beloofde zonder nadenken, 

en van f. 10.000 van ’t land disponeerde als van een dubbeltje”.4 De 

juistheid van deze schets en de verregaande consequentie hiervan zal 

later in deze studie blijken. 

De dochter van de Engelse koning, prinses Anna, was in 1734 met 

Willem getrouwd. Door het zwakke fysieke gestel van haar man, moest 

zij vaak de honneurs waarnemen, zo ook op belangrijke momenten zoals 

tijdens het Pachteroproer en het begin van de Doelistenbeweging in 
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Amsterdam. De belangrijkste adviseur van de prins was Willem 

Bentinck. Hij was geboren en opgegroeid in Engeland nadat zijn vader 

Willem III tijdnes diens expeditie naar Engeland in 1688 had vergezeld. 

De ‘dikke tribuun’, zoals hij door Willem werd genoemd, toonde zich 

een vurig activist in de strijd tegen de zittende regenten na de verheffing 

van de prins. Hij kwam na de verheffing van Willem vaak met  hem in 

conflict over de wijze waarop de stadhouder van zijn verregaande 

benoemingsbevoegdheden gebruik diende te maken. Bentinck hoopte dat 

de prins flink de bezem zou halen door de stedelijke regeringen en dat 

hij, evenals Willem III in 1672 had gedaan, alles in het werk zou stellen 

om overal eigen gunstelingen te benoemen om zijn macht te versterken. 

Het zou echter blijken dat Willem IV in deze in niets op zijn illustere 

voorganger leek.

Historiografische verantwoording

De bestaande literatuur over de gebeurtenissen van de jaren 1747-1751 

is, hoewel ruimschoots aanwezig, sterk verouderd. De vaderlandse 

geschiedschrijver Jan Wagenaar was de eerste die een volledig verslag 

van de gebeurtenissen in het licht van de algemene geschiedenis van de 

Nederlanden heeft gepubliceerd. Reeds in 1759 verscheen zijn twintigste 

en laatste deel van zijn Vaderlandsche Historie, waarin hij de 

gebeurtenissen tussen 1745 en 1751 uitgebreid beschreef. Wagenaar 

beriep zich in hoofdzaak op de Nederlandse Jaarboeken voor zijn 

informatie. Uiteraard is hij zelf ook getuige geweest en was zijn broer 

een van de meest prominente Doelisten. Een zekere gereserveerdheid ten 

opzichte van met name de radicalere Doelisten, valt duidelijk te 
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bespeuren. Niettemin toont het werk zich nog altijd een zeer bruikbaar 

overzicht van de gebeurtenissen van de bewuste jaren. 

De eerste academische aandacht voor de gebeurtenissen van 1747-1748 

kwam van F.G. Slothouwer met zijn proefschrift Bijdrage tot de 

geschiedenis der Doelisten uit 1875. Hij had echter nog geen toegang tot 

een aantal zeer belangrijke geschriften voor deze studie. Vooral een 

drietal  bijdragen van de Utrechtse hoogleraar F.J.L. Krämer uit de jaren 

1902-1907 in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch 

Genootschap (thans BMHG)  met betrekking tot de Doelistenbeweging, 

verdienen ruimschoots aandacht bij de bestudering van het onderwerp. 

Alle door Krämer gepubliceerde geschriften zijn afkomstig uit de 

Bentinck-papieren van het Koninklijk Huisarchief. Ik heb de 

geschiedenis van de Doelisten voor een groot deel reconstrueerd op basis 

van met name twee uitgebreide brieven van twee voorname betrokkenen 

bij de beweging.5 Ten eerste betreft dit het relaas van de Rotterdamse 

Laurens van der Meer. Hij heeft in april 1747 het balletje doen laten 

rollen waardoor Rotterdam als eerste Hollandse stad de prins tot 

stadhouder benoemde. Vanwege dit optreden werd hij door de prinses 

gevraagd om zich in augustus 1748 naar Amsterdam te begeven om zich 

te bemoeien met de gebeurtenissen op de Doelen. Hij werd erop 

uitgestuurd met een enigzins gematigd program met als doel om de 

‘radicale’ betogers op de Doelen in toom te houden. Zijn relaas leest als 

een verfrissend en overzichtelijk overzicht van de handelingen van de 

gematigde tak van de Doelisten en bied een nuttige inkijk in de positie 

van het hof. Natuurlijk moet zijn oordeel over zijn eigen rol met gezond 

wantrouwen worden benaderd, maar zijn optekeningen van de feitelijke 
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gebeurtenissen stemmen nagenoeg overeen met andere belangrijke 

bronnen, zoals het uit de Knuttel-collectie afkomstige geschrift Korte 

schets of dag-verhaal. Van het tegenwoordig gedrag der burgeren van 

Amsterdam. In deze in het geheel niet korte twee uitgaves zijn ook alle 

relevante stukken zoals verzoekschriften, notificaties en 

benoemingslijsten bijgevoegd. Een selectie van de meest relevante 

pamfletten staan achterin dit werkstuk als bijlage.

Ook stemt de optekening van Van der Meer grotendeels overeen met de 

tweede belangrijke brief, namelijk die van de Doelist Daniel Lafarque. In 

een langgerekt relaas beschrijft hij uitgebreid de gebeurtenissen aan 

Willem Bentinck. Aanvankelijk melde Lafargue zich uit 

nieuwsgierigheid op de Doelen, maar hij werd al snel een gematigde 

aanhanger van wat ik in deze studie als de ‘radicale partij’ zal 

aanmerken. Terwijl Van der Meer meer de gebeurtenissen beschrijft 

vanuit het hof  en de ‘gematigde partij’, was Lafargue vaker op de 

Doelen te vinden en geeft zijn verhaal meer een inkijk in het gekrakeel 

en de steeds grimmiger wordende stemming aldaar. Ook werd hij 

verkozen tot gecommiteerde van zijn wijk tijdens de late fase van de 

beweging en krijgen we de gang van zaken rond deze verkiezingen goed 

mee. Lafargue laat zich kennen als een intelligent en rustig persoon die 

met lede ogen de radicalisering op de Doelen gade sloeg. Opvallend aan 

zijn brief is dat het slechts zijn optekening van de gebeurtenissen bevat 

en er verder geen doel of belang achter lijkt te zitten. Van der Meer heeft 

zijn relaas duidelijk geschreven met het oog op adequate vergoeding van 

het hof voor de hoge onkosten die hij heeft moeten maken.
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Secundaire literatuur over de Doelisten vinden we in het proefschrift van 

N.J.J. de Voogd uit 1914, de Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 

en het boek van Pieter Geyl, Revolutiedagen in Amsterdam uit 1936. De 

Voogd heeft zich in zijn proefschrift erg beperkt tot een feitelijke 

beschrijving van het oproer en is daardoor beperkt van waarde voor ons 

onderzoek. Wel bevat het een heldere optekening van de gebeurtenissen 

en is het bruikbaar om een eerste overzicht te krijgen van de enigszins 

ingewikkelde en chaotische geschiedenis. Geyl heeft ook duidelijk 

moeite gehad om de overvloed aan bronnen te ordenen en hier een 

overzichtelijk verhaal van te maken. Hij komt wel met heldere 

conclusies, maar deze zijn lang niet altijd houdbaar. Voor hernieuwde 

academische aandacht voor de Doelisten is er dus alle aanleiding. 

Voor de beschrijving van de gebeurtenissen van 1747 en 1748 tot aan 

augustus heb ik, naast het werk van Wagenaar en de pamflettencollectie 

van Knuttel, gebruik gemaakt van de voorhande secundaire literatuur. Ik 

noem de belangrijkste bijdragen.

Naast een bijdrage in deel IX van Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden over de gebeurtenissen in het algemeen, heeft J.A.F. de 

Jongste in zijn boek Onrust aan het Spaarne uit 1984 de geschiedenis 

van Haarlem tussen 1747 en 1751 beschreven. Over de gebeurtenissen in 

Rotterdam heeft A.J. Zondergeld- Hamer een artikel gewijd in het 

Rotterdams Jaarboekje van 1971. Maarten Prak heeft zich in zijn bijdrage 

in BMGN uit 1991 gericht op het oproer  in Leiden. De gebeurtenissen in 

Groningen en omstreken zijn uitvoerig beschreven in de bundel Historie 

van Groningen, Stad en Land uit 1981 onder redactie van W.J. Forsma. 

De regeerperiodes van twee van Amsterdams voornaamste 
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burgemeesters uit de eerste helft van de achttiende eeuw, Joan en Gerrit 

Corver, zijn onderzocht in het proefschrift van A. Porta uit 1975, Joan en 

Gerrit Corver: de politieke macht van Amsterdam, 1702-1748.

De meest waardevolle documentatie van de gebeurtenissen vormt de 

uitgebreide pamflettencollectie van W.P.C. Knuttel. Ettelijke honderden 

gedrukte pamfletten van verschillende signatuur beschrijven de 

gebeurtenissen, beweegredenen, gevoelens, eisen en maatregelen van alle 

partijen op verschillende niveaus, betreffende verschillende gewesten en 

steden. De meeste aandacht is echter, ook toen al, uitgegaan naar de 

gebeurtenissen in Amsterdam en de Doelistenbeweging. Knuttel heeft 

destijds zijn best gedaan  om de overvloed aan pamfletten enigszins te 

ordenen, maar de catalogus blijft een manifestatie van het hybride 

karakter van de onlusten in 1747-1748. In de literatuurlijst achter in dit 

werkstuk is een uitgebreid overzicht van de meest relevante pamfletten 

toegevoegd. Ik heb deze geordend op jaar en relevantie voor Amsterdam 

en de Doelisten. 

Voor het derde hoofstuk is uitsluitend gebruik gemaakt van relevante 

secundaire literatuur. Voor de vergelijking met 1672 heb ik gebruik 

gemaakt van het boek van Daan Roorda Partij en Factie: de oproeren 

van 1672 in de steden van Holland en Zeeland en van de bijdrage van 

Arthur Salomons, De rol van de Amsterdamse burgerbeweging in de 

wetsverzetting van 167 in BMGN 1991.6

De vergelijking met de Plooierijen is gemaakt op basis van de werken 

van A.H. Wertheim- Gijse Weenink. Zij heeft veel gepubliceerd over de 

Plooierijen, zowel over die in Utrecht, Gelderland als Overijssel. In deze 

studie heb ik met name gebruik gemaakt van haar proefschrift 
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Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795 uit 1973 en van het 

artikel ‘Een kwarteeuw burgerverzet in de beide Nederlanden’ in de 

BMGN uit 1983. De vergelijking met de Patriottische en Bataafse 

revolutionairen is op basis van het standaardwerk van de Britse historicus 

Simon Schama over de Nederlandse Patriotten, Patriots and Liberators, 

Revolution in the Netherlands 1780-1813 uit 1977. Hiernaast noem ik het 

proefschrift van Thomas Poel The Democratic Paradox: Dutch 

Revolutionary Struggles over Democratisation and Centralisation (1780-

1813) uit 2007 en het artikel van Maarten Prak uit 1991 ‘Citizen 

radicalism and democracy in the Dutch republic’.
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Hoofdstuk 1 De omwenteling en 

oproeren van 

1747-1748

1.1 De prins van Oranje en de oorlogsdreiging

Na de dood van Willem III in 1702 had het stadhouderschap in Holland, 

Zeeland en Utrecht afgedaan. In de noordelijke en oostelijke provincies 

bleef het stadhouderschap onder Johan Willem Friso Nassau- Dietz 

echter gehandhaafd. De jongste telg uit deze Friese tak van de Nassaus 

werd in 1711  geboren in Leeuwarden onder de naam Willem Karel 

Hendrik Friso. Bij zijn geboorte kreeg hij reeds de titel van graaf van 

Dietz toebedeeld en, aangezien de laatste prins van Oranje kinderloos 

was gestorven, ook de titel van prins van Oranje. Hierdoor waren met 

name de Staten van Holland en Zeeland vanaf zijn geboorte beducht voor 

de aanspraak die de prins in de toekomst zou kunnen maken op de 

nalatenschap van Willem III, niet in de laatste plaats met betrekking tot 

het stadhouderschap in alle gewesten. Let wel, hoewel het 

stadhouderschap in de meeste gevallen van vader op zoon was gegaan, 

was het ambt in Holland en Zeeland officieel niet erfelijk. Voor de jonge 

prins bestond tevens aandacht vanuit Londen. Met name koning George 

II zette zich in voor de verheffing van Willem Karel,  die zijn  

schoonzoon was.
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In 1729 werd Willem Karel  -vanaf nu aangeduid als Willem in deze 

studie-  meerderjarig en nam hij de regering op zich in de gewesten waar 

het stadhouderschap was gehandhaafd, te weten Friesland, Groningen, 

Gelderland en Drenthe. In deze gewesten had de stadhouder echter 

traditioneel weinig macht. In 1734 trouwde hij met de dochter van de 

Engelse koning George II, Anna van Hannover. Dit huwelijk werd 

gesloten met als doel Willem ook als stadhouder van Holland, Zeeland 

en Utrecht benoemd te krijgen.7 Ontwikkelingen gingen echter langzaam. 

Willem kreeg geen toegang tot politieke of militaire posten en de Staten 

van Holland, Zeeland en Utrecht verijdelden een benoeming in de Raad 

van State. Tevens werd het markgraafschap van Veere en Vlissingen 

opgeheven, waardoor de prins ook van enige macht in Zeeland verstoken 

bleef. 

In 1740 brak in Europa de Oostenrijkse Successieoorlog uit. 

Aanvankelijk leek dit een ver conflict waar de Republiek niets mee te 

maken had. Het zou echter blijken dat deze oorlog een keten van 

gebeurtenissen zou losketenen die de geschiedenis van de Republiek 

tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw ingrijpend beïnvloedde. 

Vanaf 1744 beperkte het conflict zich niet langer tot de kwestie rond de 

Oostenrijkse troonopvolging, maar was de oorlog uitgegroeid tot een 

omvangrijke coalitiestrijd. Nadat de Engelsen vanaf 1744 bij de oorlog 

betrokken raakten, was het voor hen van groot belang dat ze in de 

Republiek een adequate bondgenoot in de strijd tegen de Fransen 

verkregen. Zij meenden dit via de verheffing van Willem tot stadhouder 

in alle gewesten te kunnen bewerkstelligen. Vanaf 1744 ontstond er een 

Oranje ‘partij’ die alles in het werk stelde om de verheffing van de prins 
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mogelijk te maken. Deze beweging werd voor een belangrijk deel vanuit 

Engeland aangestuurd en stond onder leiding van Willem’s belangrijkste 

adviseur, de graaf Willem Bentinck. 

In 1745 vielen de Fransen de Oostenrijkse Nederlanden binnen. Onder 

leiding van de befaamde maarschalk Maurice du Saxe werden de Staatse 

Barrièresteden in de Zuidelijke Nederlanden een voor een onder de voet 

gelopen. Het Engels-Nederlands-Oostenrijkse coalitieleger verloor 

hiernaast de grote veldslagen van Fontenoy (1745) en Roucourt (1746), 

waarna de Fransen tegen 1747 zelfs de grenzen van de Republiek 

bedreigden. 

In april 1747 viel de Franse bevelhebber Löwenthall Zeeuws- 

Vlaanderen binnen, wat indertijd een generaliteitsland was, beter bekend 

als Staats- Vlaanderen. Het gemak waarmee de Fransen de vestingen een 

voor een veroverden maakte veel los onder de bevolking van de 

Republiek. Evenals in 1672, toen de Republiek door Franse legers over 

land werd aangevallen, zocht men de verklaring voor de beschamende 

nederlagen in de verkwanseling van het land door de machthebbende 

regenten. In talloze pamfletten en geschriften werd de onvrede over de 

zittende regenten geuit.8 Tevens stond er, evenals in 1672, een sujet in de 

coulissen die naar voor kon worden geschoven als tegenwicht tegen de 

regenten, namelijk de prins van Oranje. Wagenaar melde dat naar gelang 

de geruchten over de verkwanseling van het land door de regenten steeds 

heftiger van aard werden, de drang naar een unificerende, stabiele factor 

in de vorm van het stadhouderschap, toenam. Het volstaat dus niet de 

benoeming van Willem tot stadhouder van de hele Unie te verklaren 

vanuit het traditionele beeld dat zijn verheffing het gevolg was van 
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bestaande gevoelens van loyaliteit vanuit de bevolking aan het Huis van 

Oranje. Dit beeld probeerde Geyl al in 1936 te weerleggen: ..." de 

orangistisch gekleurde voorstelling van de geschiedenis deed een beroep 

op onberedeneerde gevoelens van loyaliteit tegenover het regerende 

huis, ofwel een meer algemeen snobisme, een neiging om aan te nemen 

dat de regenten als kortzichtige en zelfzuchtige kooplieden in de politieke 

wijsheid achter moesten staan bij vorstelijke personages als de 

stadhouders.”9 Wagenaar constateerde zelf al dat er onder het gewone 

volk in de gewesten waar men het stadhouderlijke bewind ontwend was, 

te weten Holland, Utrecht, Zeeland en Overijssel, zelden enige tekenen 

van hoogachting voor het Huis van Oranje viel te bespeuren. Niettemin 

constateerde hij dat reeds na het begin van de Oostenrijkse 

Successieoorlog in 1740 bij monde van geschriften de zucht naar het 

stadhouderschap ontstoken werd.10 De meeste van deze pamfletten waren 

door Bentinck geïnstigeerd, die nauwe contacten met het Engelse hof 

onderhield. 

Na de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Engeland in 1744 werd 

Willem gezien als de ingang om de rijke Nederlandse regenten te 

overreden om meer gelden vrij te maken voor de financiering van een 

omvangrijker leger dan waar de bondgenoten nu de beschikking over 

hadden. Bovendien hadden de Engelsen al hun handen vol aan de 

opstand van de Jacobieten in Schotland in 1745. Aangezien het debat 

rond de positie van Willem voor 1747 slechts werd gevormd door 

marginale groeperingen, zagen de Engelsen zich genoodzaakt zich hierin 

te mengen en de situatie naar hun hand te zetten.  George II belastte 

ambassadeur Lord Sandwich met de taak om de Republiek in de oorlog 
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te betrekken. Al in september 1746 had hij met Bentinck gesproken over 

de kansen op herstel van het stadhouderschap in Holland.11

1.2 De Engelsen en de omwenteling in Zeeland

Toen in januari 1747 duidelijk werd dat de Fransen Zeeland zouden 

aanvallen en niet Maastricht ontstond het idee om de prins tot stadhouder 

benoemd te krijgen via de regenten in Zeeland. De prins kreeg van zijne 

vriend burgemeester Verelst uit Veere het bericht dat veel regenten 

bereid waren “alle hun vermogens in het werk te stellen om aan zijn 

verlangens te voldoen”12. De haalbaarheid van een verheffing in Zeeland 

werd bevestigd door de geruchten dat veel Zeeuwse regenten bereid 

waren de prins alsnog het markizaat van Veere en Vlissingen te verlenen. 

Ook de steden Middelburg, Vlissingen en Goes waren gedeeltelijk voor 

de verheffing van de prins. De regenten in deze steden hoopten hiermee 

eventuele eisen vanuit de bevolking tot hun vertrek in het geval van een 

Franse inval, voor te zijn. Toen de Franse inval zich voltrok zou iemand 

uit de gelederen van de anti-orangistische regenten dan ook tegen de 

Franse ambassadeur gestameld hebben: “U ruïneert ons, u creëert een 

stadhouder”.13  

De voorstanders van de verheffing van de prins waren zich er dan ook 

terdege van bewust dat het stadhouderschap alleen kon worden hersteld 

als gevolg van externe factoren die de zittende regenten zouden dwingen 

de prins tot stadhouder te benoemen. Het was duidelijk dat een Franse 

inval die de autoriteit van de regenten ten goede van de prins van Oranje 

zou aantasten, hiervoor de beste mogelijkheid bood, net zoals het in in 
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het rampjaar 1672. De reactie van het grauw was in deze van 

doorslaggevende betekenis.

Hier vonden Bentinck en de aanhangers van de prins echter een 

struikelblok. Willem voelde er namelijk niks voor om tot stadhouder 

verheven te worden bij de gratie van de grillen van het volk. Hoewel hij 

reeds jaren op zijn verheffing aasde, achtte hij deze alleen legitiem als 

het uit vrije wil door de zittende regeringen zou geschieden. Al in 1746 

schreef hij aan Bentinck: “However I am aloof from seeking my 

advancement from a revolution caused by a popular revolt, in which 

moderation and justice would always be cast aside and it often happens 

that innocent victims are sacrificed to the intensity of an unleashed 

passion which in its relentlessness cannot distinguish them for the 

guilty.”14

Bentinck stond dus voor het dilemma dat Willem wel de vruchten van 

een revolutie wilde plukken, maar dan zonder de revolutie. Het wachten 

was dus op die externe factor, in dit geval de aanstaande Franse inval. 

Het was aannemelijk dat deze aanval zou plaatsvinden in Maastricht of in 

Staats- Vlaanderen. Een beleg en inname van Maastricht zou veel 

losmaken in de Republiek, maar verschafte de ‘Oranjepartij’ niet de 

springplank die het nodig had voor de verheffing van de prins tot 

stadhouder van alle gewesten. Een inval in Staats-Vlaanderen kon echter 

worden aangewend om de Zeeuwse steden zover te krijgen Willem tot 

stadhouder van Zeeland te benoemen. Vervolgens moest de ‘revolutie’ 

naar Holland overslaan. De aanhangers van de prins, onder leiding van 

Bentinck, stonden in nauw contact met de Engelsen. De anonieme 

schrijver van de bijlage van Wagenaars Vaderlandsche Historie zei 
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veertig jaar na de gebeurtenissen al: “De stadhouder is een present van 

de Engelsen.15 De Engelsen hebben inderdaad een belangrijke rol 

gespeeld bij de verheffing van de prins in Zeeland.    

Toen de Franse inval aanstaande was benoemden de Engelsen in 1747 de 

agent Charles Stuart om de Zeeuwse regenten in de verschillende steden 

te beïnvloeden en ze ertoe te bewegen de prins tot stadhouder uit te 

roepen. In het Kanaal lag een eskader oorlogsschepen met een regiment 

mariniers aan boord die na de Franse inval zouden landen bij Vlissingen, 

zogenaamd als ondersteuning van de verdediging tegen de oprukkende 

Fransen. Het doel van dit eskader was echter om de Zeeuwse regenten te 

dwingen officieel hulp te moeten vragen aan de Engelsen en dus volledig 

afhankelijk te maken van de Engelse vloot. Hierbij was het belangrijk dat 

de landing van de Engelsen niet als oorlogsdaad kon worden uitgelegd, 

maar als bescherming door een bondgenoot. Tegelijkertijd zorgden de 

Engelsen er via Stuart voor dat de Zeeuwse regenten zich terdege bewust 

waren van hun precaire positie en afhankelijkheid van de Engelsen. 

Op 24 april landden de Engelsen bij Vlissingen en posteerden achttien 

schepen rondom Walcheren. De Engelse bevelvoerder merkte op dat dit 

een “great spirit to the people”, had gegeven.16 Belangrijker nog was dat 

zijn komst de oranjegezinde regenten in Veere, Vlissingen en 

Middelburg zekerheid had gegeven omtrent de militaire steun van 

Engeland. Diezelfde nacht van 24 op 25 april zou de ‘revolutie’ zich dan 

ook voltrekken. Wagenaar beschreef het begin als volgt. “Op de avond 

van de 14e bevond zich eene, tot op heden onbekende heer in Middelburg 

in eene herberg, daar hy, wyn geëischt hebbende, de glasramen 

opschoof, en de gezondheid dronk van den Stadhouder, den Prinse van 
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Oranje: ’t welke eenige beweeging maakte in de Stad, en ’t volk deedt 

samenrotten”.17 

Die nacht plunderden de oproerlingen de woning van de anti-

orangistische burgemeester Cocquelle. Het is niet duidelijk wat zich 

precies heeft afgespeeld, maar Cocquelle  heeft deze nachtelijk aannval 

niet overleefd. De regenten reageerden geschokt en ontboden terstonds 

twee schutterscompagnieën uit Veere en Vlissingen. In plaats van naar 

Middelburg te tooien, trok de Veerse schutterij echter naar het huis van 

burgemeester Verelst, van wie zijn prinsgezindheid alom bekend was, in 

de hoop hem ertoe te bewegen zijn mederegenten in de 

Statenvergadering over te halen de prins tot stadhouder van Zeeland te 

benoemen.

De volgende dag benoemden de bevreesde Veerse regenten de prins tot 

stadhouder. De volgende dag trokken de Veerenaars naar Middelburg, 

waar hetzelfde geschiedde. In de steden waar de regenten zich het 

hardnekkigst verzetten tegen de stadhouder, kwam het tot grote 

ongeregeldheden, met name in Zierikzee. Ook op Tholen en in Goes was 

het onrustig en liet de verheffing van de prins lang op zich wachten. 

Terwijl het in Zierikzee en Tholen nog lang niet rustig was, riepen de 

Staten van Zeeland op 28 april de prins uit tot stadhouder. 18

1.3 De omwenteling in Holland

Het nieuws van de gebeurtenissen in Zeeland gingen als een lopend 

vuurtje door het hele land. Nu was het zaak om in Holland hetzelfde te 

laten gebeuren. Waar in Zeeland Charles Stuart de revolutie had mogelijk 

gemaakt, was in Holland de agent Richard Wolters aangetrokken om de 
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gemoederen aan te wakkeren. Deze Wolters hebben we leren kennen 

door de bijdragen van Krämer in BMGN. Hiervoor was zijn vergaande 

betrokkenheid onbekend. In een uitgebreide correspontie met Engelse 

hovelingen beschreef hij het verloop van de omwenteling en zijn rol 

hierin.19 

De taken van Wolters bestond ten eerste uit het verkrijgen en verstrekken 

van inlichtingen. Ten tweede diende hij paniek onder de regenten te 

zaaien door de gebeurtenissen in Zeeland breed uit te meten. Met name 

de door hem opgeblazen verhalen over plunderingen en bloedbaden in de 

burgemeesterswoning van Cocquelle en de onlusten in Zierikzee, 

kwamen hard aan. Belangrijker nog diende de taak van Wolters uit het 

bijeen brengen van een groep mensen die de zaak op straat aan het rollen 

moesten krijgen. Een van deze lieden was de Rotterdamse koekenbakker 

Laurens van der Meer, die we nog veelvuldig zullen tegenkomen tijdens 

de Doelistenbeweging in Amsterdam in de nazomer van 1748. In 

tegenstelling tot Veere en Middelburg was er in Rotterdam echter geen 

gedeeltelijke steun onder de regenten voor de verheffing van de prins, 

maar waren zij allen tegenstander. 

Op 29 april, dus al een dag na de verheffing van de prins door de Staten 

van Zeeland, verzamelden zich ongeveer 2000 personen onder leiding 

van Wolters’ mannen voor het stadhuis in Rotterdam. Over wat er zich 

vervolgens voltrok bestaan twee lezingen vanuit het kamp van de 

aanhangers van de prins. Volgens Van der Meer eiste het volk van de 

burgemeesters dat ze per direct de prins tot stadhouder benoemden.20 

Bevreesd voor de massa voor het stadhuis willigden de Rotterdamse 
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burgemeesters meteen in, aldus Van der Meer. Bentinck spreekt echter 

wel van enig geweld voordat de burgemeesters inbonden.21  

Na de omwenteling in Rotterdam trok een delegatie naar Den Haag, waar 

ook grote paniek onder de regenten heerste na de verhalen uit Zeeland. 

De prins kon echter pas verheven worden tot stadhouder van Holland 

nadat de burgemeesters van alle stemhebbende steden hadden ingestemd. 

Hiervoor was met name de instemming van de Amsterdamse 

burgemeesters cruciaal. Hier waren de regenten traditioneel het scherpst 

gekant tegen het stadhouderschap. De gebeurtenissen in Zeeland en 

Holland had zich echter dusdanig snel voltrokken dat de burgemeesters 

van Amsterdam geen uitweg zagen. Ze benoemden de prins tot 

stadhouder om totale overheersing door zijn gunstelingen te voorkomen. 

Ze wisten dat de periode van Ware Vrijheid waaronder ze sinds 1702 

geleefd hadden ten einde was, maar hielden niettemin vast aan het 

juridisch belangrijke aspect dat het de regeerders waren die de 

stadhouder aanstelden; zíj bleven soeverein en behielden voorlopig hun 

posities, de stadhouder was in de eerste plaats dienaar van de Staten- 

Generaal.22 Uiteindelijk riepen de Staten van Holland de prins op 3 mei 

uit tot stadhouder. Nog geen week later was Willem, na tevens in Utrecht 

en Overijssel verheven te zijn, op 10 mei stadhouder van de gehele Unie. 

Inmiddels hadden de Staten- Generaal hem op 4 mei ook benoemd tot 

kapitein-generaal en admiraal- generaal. Het was nu voor iedereen 

duidelijk dat de macht in de Republiek niet langer in Amsterdam lag, 

maar bij de gunstelingen van de prins, die ook nog eens het Engelse leger 

achter zich had.  
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Hiermee was echter de strijd tussen de prinsgezinden en de zittende 

regenten in het geheel nog niet gestreden. Ook de Engelsen waren niet in 

hun opzet geslaagd, sterker nog, de omwenteling had de oorlog zelfs 

ongunstig beïnvloed. Het luidde een periode in van twee jaar van onrust, 

besluiteloosheid en lastercampagnes in de Republiek. De 

vredesonderhandelingen die sinds augustus 1746 in Breda plaats hadden, 

werden gestaakt en in juli leed het geallieerde leger bij het Limburgse 

Lafelt wederom een verpletterende nederlaag. Tot overmaat van ramp 

bezetten de Fransen Maastricht en lag de weg naar Staats-Brabant open. 

Willem was voor de financiering van de oorlogsvoering nog altijd 

afhankelijk van de rijke Hollandse en Zeeuwse regenten, maar 

ondervond veel tegenstand. Hij kon zich ook niet van degenen ontdoen 

die hem zojuist in het zadel hadden geholpen. Wetverzetting op dit 

moment zou afbreuk doen aan de legitimiteit van zijn stadhouderschap 

en zijn reputatie als ‘prince of the mob’ bevestigen, zoals de Engelsen 

hem zouden gaan noemen.23 Bovendien was Willem er de man niet naar 

om ingrijpende hervormingen door te voeren. Waar Bentinck een vurig 

activist was die ingrijpende hervormingen in het landsbestuur voorstond, 

was Willem een conservatieve jurist die enkel de herstelling van het ambt 

van zijn voorvaderen ambieerde en dan alleen via de strikt juridische 

weg. 

Ook was het nog niet duidelijk hoe ver zijn bevoegdheden reikten. Hij 

heeft maanden moeten onderhandelen over de kwestie of hij benoemd 

was volgens het statuut van 1576 of volgens de verregaande 

bevoegdheden die Willem III zich in de Regeringsreglementen van 1673 

en 1674 had toebedeeld. Intussen hadden de Fransen geheel Staats- 
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Vlaanderen in handen en werd in augustus beleg voor Bergen op Zoom 

geslagen. Door een verrassingsaanval veroverden de Fransen de stad op 

16 september en viel het ten prooi aan grootschalige plunderingen. De 

inname en plundering van de onneembaar geachte vestingstad ontketende 

een golf van verontwaardiging door het hele land en versterkte de afkeer 

jegens de regenten.

De financiering van ’s lands verdediging bleef problematisch. Hierop 

nam Willem een ingrijpende maatregel, de ‘Liberale Gift’genaamd, die 

neerkwam op een hoofdelijke oorlogsbelasting.  Burgers die meer dan 

1000 gulden bezaten moesten een bepaald percentage van hun vermogen 

afdragen. Iedereen die minder dan 1000 gulden bezat mocht zelf bepalen 

hoeveel er werd betaald.24 Deze verhoging van de toch al zware 

belastingdruk leidde tot een nieuwe golf van ongeregeldheden, met name 

onder de lage burgerij, die hierdoor het hardst getroffen werd. Door het 

hele land braken wederom oproeren in de nazomer. 

Deze werden vergezeld door een vloedgolf aan verzoekschriften met 

verschillende eisen die voortkwamen uit de verschillende belangen van 

de verscheidenheid aan steden en regio’s in het land. Enkele punten 

werden echter nationaal gedeeld. De teleurstelling over de weinig 

ingrijpende hervormingen werd tevens algemeen gedeeld. De burgers 

hadden verwacht dat de prins meteen de gehate regenten in de steden zou 

vervangen. Deze teleurstelling werd echter nog niet vertaald naar een 

oordeel over de competenties van de nieuw benoemde stadhouder. Het 

waren de acties van de regenten die de hervormingen tegenhielden, zo 

dachten de meesten. Op 19 september wendden enkele Rotterdamse 

burgers onder leiding van Van der Meer zich persoonlijk tot de prins met 
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de klacht dat alles nog bij het oude was gebleven. De prins gaf als 

antwoord : "de burgers van Rotterdam sijn te haastig; de regeering van 

dit land heeft meer dan 45 jaar bezig geweest om dit landt te bederven; 

dat kan op geen een jaar geredresseerd worden; Roomen is niet op eenen 

dag gebout .25 De burgers waren hier niet mee tevreden en zetten 

handtekeningenacties op touw om de talloze rekesten die het land vanaf 

nu overspoelden, kracht bij te zetten. 

1.4 Het eisenpakket

Ik noem de belangrijkste punten die middels de rekesten werden 

voorgedragen vanaf de herfst van 1747.26

Ten eerste eisten de burgers dat het stadhouderschap erfelijk zou worden 

verklaard, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Aangezien 

de prins en prinses in 1747 nog enkel een dochter hadden, beoogden de 

Oranjegezinde burgers te voorkomen dat het stadhouderschap wederom 

zou worden afgeschaft na de dood van Willem IV, zoals eerder in 1650 

en 1702 was gebeurd. 

Het tweede punt betrof de eis tot de publieke verkoop van stadsambten 

aan de meeste biedende. Hiermee beoogde men een einde te maken aan 

de zelfverrijkingpraktijken van de regenten. De bestaande situatie maakte 

het voor de heersende regentenfamilies mogelijk om de inkomsten uit de 

ambten binnen de familie te houden en elkaar te begunstigen met allerlei 

baantjes. De publieke verkoop van deze ambten zou ertoe moeten leiden 

dat de gelden voortaan de staatskas zouden spekken in plaats van de 

zakken van de regentenfamilies. Hierdoor zou tevens de belastingdruk 

enigszins  verlaagd kunnen worden. 
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Een derde, en voor de meeste betrokkenen de belangrijkste eis, was dat 

de kapiteins en kolonels van de stedelijke schutterijen voortaan door de 

schutterij – lees burgerij - zelf zouden worden gekozen in plaats van door 

de burgemeesters en vroedschappen. Indertijd waren de kapiteins en 

kolonels van de schutterijen doorgaans tevens lid van de vroedschap of 

schepenbank of waren aan leden hiervan verwant. Ook de luitenanten en 

vaandrigs waren meestal directe familieleden die tegelijkertijd een 

carrière in de schutterij en de stedelijke regering doormaakten. Hierdoor 

was de schutterij voor de regenten een handig instrument om de burgerij 

onder de duim te houden. Door de officiersplaatsen open te stellen zou de 

burgerij haar veronderstelde rechtmatige positie vanuit een ver verleden 

terug kunnen veroveren en zou de stedelijke regering haar belangrijkste 

repressiemiddel worden ontnomen.

Het vierde punt hield in dat de gildes hersteld dienden te worden in hun 

oude rechten. Dit kwam voort uit een verlangen naar een ver 

Middeleeuws verleden waar de gilden nog invloed hadden op de 

stadsregering en een rol als toezichthouder vervulden. Aan deze 

privileges van de gilden had stadhouder Willem I in 1581 een einde 

gemaakt. Met name in steden waar de nijverheid een relatief belangrijke 

positie innam, zoals Haarlem en Leiden, werd deze eis vaak op tafel 

gelegd. 

Een punt dat met name voor Bentinck en Willem IV van belang was, 

betrof de kwestie van de posterijen. Tijdens het Ancien Regime beheerde 

elke stad zijn eigen posterijen en kwamen dus ook de opbrengsten ten 

goede aan de steden. Bentinck en Willem IV eiste nu dat de opbrengsten 
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aan het "gemeene land"  zouden toekomen, oftewel aan de gewesten. In 

navolging van Den Haag volgden alle steden, op Amsterdam na, gedwee 

en werden de opbrengsten van de posterijen aan het gewest 

overgedragen. Los van het feit  dat dit uiteraard de staatsfinanciën 

positief beïnvloedde, was dit een belangrijke stap in het proces om de 

macht van de steden te breken, met name van Amsterdam. In Amsterdam 

waren de opbrengsten van de posterijen aanzienlijk hoger dan in elke 

andere stad, aangezien Amsterdam niet alleen de Republiek, maar de 

hele wereld bediende. Het moge dan ook niet verwonderlijk zijn dat het 

hof hardnekkige tegenstand ondervond van Amsterdam. De 

burgemeesters waren wel bereid afstand te doen van de opbrengsten en 

deze ten bate van de stad te doen komen, maar weigerden vooralsnog 

resoluut deze aan het gewest over te dragen. 

Ondertussen was ook in Amsterdam vanaf november een 

burgerbeweging opgestaan. Met name de Fransman Jean Rousset de 

Missy ijverde middels vele geschriften voor de genoemde vier punten. 

Onder de invloed van Rousset de Missy besloot een zekere 

porseleinverkoper, genaamd Daniel Raap, een verzoekschrift met de vier 

genoemde punten bij de vroedschap in te dienen. Het was volgens de 

Voogd Raap die de beweging op de kaart zette als de 

vertegenwoordiging van de middenstand en vertaler van de onvrede die 

bestond onder het volk over de veronderstelde despotie van de stedelijke 

oligarchie.27 Raap’s rekest vond echter geen gehoor binnen de 

vroedschap waarna op 6 en 7 november door de hele stad briefjes werden 

verspreid met het verzoek aan alle burgers om op 9 november naar de 

Dam te komen om de vier punten aan de burgemeesters voor te dragen. 
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Op de negende kwam een bescheiden aantal mensen inderdaad op de 

Dam bijeen, waarop enkele jongelui onder het roepen van " Oranje 

boven" de trappen van het stadhuis opstoven en de burgemeesterskamer 

overhoop haalden. Na enkele uren werd het stadhuis door de schutterij 

ontruimd.

Deze onlusten bleven ogenschijnlijk niet zonder gevolg. Slechts twee 

dagen later willigden de Staten van Holland de eis inzake de de vrije 

verkoop van ambten op 11 november in. De Staten bepaalden dat de 

ambten dienden te worden waargenomen door de persoon die ze ook 

bekleedde en dat er openheid van zaken moest worden gegeven over de 

opbrengsten.  

Hiernaast verklaarden de Staten van Holland op 16 november het 

stadhouderschap erfelijk, zowel in de mannelijk als de vrouwelijke lijn. 

De overige gewesten volgden hierop Holland’s voorbeeld, met 

uitzondering van Friesland en Groningen, nota bene de gewesten waar hij 

volgens het geboorterecht al voor de omwenteling tot stadhouder was 

benoemd. Hier zaten de regenten nog steviger in het zadel dan in Holland 

en Zeeland en was er meer nodig om ze tot inschikkelijkheid te bewegen. 

Ze kenden immers al een lange geschiedenis van gebakkelei over de 

positie de stadhouder en voelden minder de urgentie om aan de wensen 

van het volk toe te geven dan in Holland en Zeeland. In mei 1747 had de 

Groningse burgemeester Geertsema het zelfs aangedurfd om het dragen 

van oranje linten te verbieden.28  

Toch kon Willem positief terugkijken op het roerige jaar 1747. Hij was 

eindelijk hersteld in het ambt van zijn voorgangers en was in de 

gewesten Utrecht, Overijssel en Gelderland zelfs benoemd volgens 
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reglementen die hem verregaandere bevoegdheden verschafte dan 

Willem III had genoten. In deze drie gewesten had hij de totale 

beschikking over de benoemingen van magistraten in de steden. 

Niettemin veranderde er in deze gewesten in de praktijk net zo min als in 

Holland en Zeeland en was de teleurstelling onder de burgerij over het 

uitblijven van hervormingen, groeiende. 

Het jaar 1748 zou dan ook nog veel onrustiger worden dan het 

voorgaande. Twee gebeurtenissen in het voorjaar van 1748 gaven hiertoe 

de aanzet. Ten eerste vond op 8 maart de geboorte plaats van de 

mannelijke opvolger Willem Batavus, de latere stadhouder Willem V, en 

ten tweede werd de  preliminaire vrede getekend in Aken op 30 april. 

Beide gebeurtenissen leidden tot grote vreugde onder het volk dat dit 

luidkeels wenste te vieren, mede door haar oranjegezindheid te uitten. 

Deze uiting werd in veel gevallen vertaald in een versterkte afkeer van de 

regenten, waardoor er rellen uitbraken die de voorbode vormden voor de 

bekende Pachtersoproeren van de zomer van 1748.

1.5 Burgerbeweging in Friesland en Groningen

De onrust begon in Groningen een week na de geboorte van Willem 

Batavus op 8 maart. Allereerst werd het huis van de genoemde 

burgemeester Geertsema geplunderd, van wie algemeen bekend was dat 

hij bepaald niet oranjegezind was. Na de plundering van de 

burgemeesterswoning trokken de oproerlingen naar de huizen van de 

overige burgemeesters waar werd geëist dat het stadhouderschap erfelijk 

werd verklaard. Op 21 maart gingen de Staten van Groningen hiertoe 

over, maar deden niks aan de beperkende reglementen die de prins 
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belette om zelf magistraten te benoemen. De beweging was dus 

geenszins tot bedaren gebracht en was zelfs naar de Ommelanden 

overgeslagen. Waar de stedelijke Groningse bevolking niet verder was 

gekomen dan de plundering van een burgemeesterswoning, bleken de 

boeren uit de Ommelanden in staat om zonder oproer een vergadering te 

houden met duizenden boeren te Appingedam.29

Ondertussen was het ook in Friesland onrustig geworden nadat het in 

1747 en het begin van 1748 relatief rustig was gebleven. Friesland had 

immers nooit een stadhouderloos tijdperk gekend, sterker, sinds 1675 

was het stadhouderschap erfelijk in de mannelijke lijn.30 Daarnaast was 

de oorlogsdreiging in Friesland minder dan in de gewesten die direct 

bedreigd werden of dichter bij het front lagen. Niettemin bestond er 

tevens in Friesland grote ontevredenheid over de politieke en financiële 

toestand. Met name de veepest had vanaf 1744 flink huisgehouden bij de 

in Friesland en Groningen machtige boeren. De belastingdruk weeg 

hierdoor extra zwaar in deze gewesten. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat de afkeer tegen de gehate pachters hier als eerste ten uiting kwam. 

Aanvankelijk volgde de sterk oranjegezinde massa in Friesland en 

Groningen de andere gewesten in hun eisen tot het erfelijk verklaren van 

het stadhouderschap. De Statenvergaderingen voelden hier echter weinig 

voor, aangezien de stadhouderlijke macht in Friesland en Groningen 

traditioneel beperkt was geweest. Na de geboorte van de latere Willem V 

op 8 maart werd het weliswaar minder urgent om het stadhouderschap in 

vrouwelijke lijn erfelijk te verklaren, maar de starre opstelling van de 

regenten maakten het verlangen van de bevolking er naar, des te groter.31
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Er ontstonden als eerst in Groningen enige ongeorganiseerde oproeren 

die al snel oversloegen naar Friesland en uiteindelijk Harlingen 

bereikten. De oproerlingen verbrandden enkele pachterhuisjes, waarna 

een aantal Friese burgers en boeren een vergadering instelden. Tijdens 

deze vergadering verkozen de burgers een commissie van 58 leden, die 

in een aantal artikelen hervorming van het politieke en financiële 

systeem eisten. Onder deze punten waren onder andere de bekende eisen 

met betrekking tot de erfelijkheidsverklaring van het stadhouderschap en 

de benoemingsrechten van de stadhouder, maar er werden ook enkele 

nieuwe eisen op tafel gelegd die spoedig zouden worden overgenomen 

door de burgerbewegingen in de rest van het land en zouden leiden tot de 

Pachteroproeren van de zomer van 1748. De 56 ‘gecommitteerden’ 

eisten  namelijk dat alle imposten en accijnzen werden opgeheven en 

werden vervangen door hoofdelijke belastingen. Het voorbeeld van 

Harlingen werd in alle steden en grietenijen opgevolgd. 

Het gewest Friesland was indertijd verdeeld in de kwartieren Oostergo, 

Westergo en Zevenwouden, welke weer waren onverdeeld in dertig 

zogenoemde grietenijen en de elf steden. De grietenijen werden bestuurd 

door grietmannen, die kunnen worden gezien als een soort 

plattelandsburgemeesters en kantonrechters verenigd in een functie. De 

elf steden werden bestuurd door vroedschappen en burgemeesters. De 

grietmannen en de vertegenwoordigers van de steden kwamen jaarlijks 

samen in de provinciale Landdag. 

In alle steden en grietenijen ontstonden burgerbewegingen waaruit 

gecommitteerden gekozen werden die zich als snel verenigden in hun 

strijd tegen de zittende regenten. Deze bewegingen bestonden uit 
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kooplieden, geestelijken, industriëlen, ambtenaren, maar voor het 

merendeel uit boeren.32 Volgens Geyl was in de Republiek nergens zo’n 

volledig georganiseerde vergadering ontstaan die kon pretenderen voor 

een heel gewest te spreken als in Friesland.33

De Friese regenten hadden nog nooit een beweging van dergeijke 

omvang meegemaakt en willigden dus snel de eisen in. Wagenaar meldt 

zelfs dat “men hoorden eenigen, die voor ’t Landschapshuis vergaderd 

waren, dreigen dat de Heeren niet levende van ’t Huis komen zouden, zo 

zy der Gemeente geen genoegen gaven”.34 Onder deze dreiging werd het 

stadhouderschap op 1 juni erfelijk verklaard, zowel in de mannelijke als 

de vrouwelijke lijn en werden op 5 juni alle pachten afgeschaft. De 

politieke strijd tussen de regenten en de burgers van Friesland was echter 

nog maar net begonnen. 

Vanaf 10 juni kwamen de gecommitteerden uit de steden en grietenijen 

bijeen in de Doelen te Leeuwarden, waarmee de naam Doelisten geboren 

was. Terwijl de burgerbeweging in Friesland zich voor 4 juni alleen van 

de rest van de Republiek had onderscheidden door het punt van het 

afschaffen van de pachten, gingen de Friese Doelisten na 10 juni veel 

verder. Er werden reglementen reformatoir opgesteld welke tot doel 

hadden de benoeming van de magistraten in de steden en grietenijen te  

‘democratiseren’. De eisen ontstonden vanuit het idee van een verleden 

waarvan men veronderstelde dat de burger meer inspraak had gehad in de 

benoeming van de besturen. In de loop der tijd waren deze privileges 

echter door de regenten afgenomen. Guibal stelt in zijn proefschrift over 

democratie en oligarchie in Friesland, dat als het ontwerp van de 

Doelisten was aangenomen, Friesland in 1748 reeds een staatsregeling 
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zou hebben gekregen die enige overeenkomst vertoonde met de 

Nederlandse van 1848.35 Aan het einde van het tweede hoofdstuk kom ik 

terug op deze geschiedenis.

1.6 Het Pachtersoproer

We keren allereerst terug naar Holland, waar vanaf 14 juni het oproer 

vanuit Friesland was overgewaaid. Het nieuws dat de pachten in 

Friesland waren afgeschaft bereikte via Friese schippers als eerste 

Haarlem, waar de verhalen over de bewegingen in Friesland een gretig 

gehoor vonden. Haarlem leed bij uitstek onder het bestaande fiscale 

stelsel dat de prijzen van eerste levensbehoeften zo hoog opdreef en de 

onder grote werkloosheid zuchtende industriestad hard trof. Het is dan 

ook geen toeval dat de Pachteroproeren eerst Haarlem bereikten en kort 

daarna die andere industriestad in moeilijkheden, Leiden.36 

Evenals in Friesland werden de pachters in Holland als exponenten van 

het bestaande fiscale stelsel gezien dat, in combinatie met de stijgende 

voedselprijzen, tot de miserabele toestand had geleid waarin vele 

Hollandse steden het gevoel hadden te verkeren. 

Al vanaf de eerste helft van de 17e eeuw leidde het innen van de 

imposten door de pachters tot tumult. Men kan zich in deze afvragen hoe 

het nochtans een eeuw kon duren voordat het systeem daadwerkelijk had 

afgedaan. W.F.H. Oldewelt stelde in zijn bijdrage in het Amsterdams 

Jaarboekje van 1955 over de Hollandse imposten en ons beeld van de 

conjunctuur tijdens de Republiek, dat in de zeventiende eeuw minder 

tussen pachters en overheid werd gecomplotteerd dan in latere tijden.37 

Voorheen kon men meer rekenen op bescherming van de overheid als 
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een pachter misbruik maakte van zijn machtpositie. Ook het feit dat de 

imposten begin achttiende eeuw tot kohierbelastingen werden gemaakt, 

wekte grote ontevredenheid bij een groot deel van de bevolking, met 

name onder de burgerij. Bij de kohierbelastingen moest men een vooraf 

vastgesteld bedrag betalen over gebruikte goederen. Dit bedrag werd 

berekend op basis van het vermogen. Dus ongeacht of een huishouden 

veel of weinig zout gebruikte, moest er altijd een vast bedrag worden 

afgedragen, dat dikwijls onevenredig hoog uitpakte. 

Niettemin moeten we constateren dat men, afgaande van de vele 

geschriften door tijdgenoten geschreven over het fiscale stelsel en de 

pachters, doorgaans niet eens zozeer tegen het pachtsysteem als zodanig 

gekant was, als wel tegen de praktijken van de pachters.  Deze zorgden 

ervoor dat de afgedragen sommen meestal niet aan het land ten goede 

kwamen, maar in de dure huizen van de pachters zelf verdwenen. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat de oproeren zich met name 

manifesteerden door het plunderen van de pachterhuizen en het te water 

laten van de dure inboedel. Soms kwam het echter ook voor dat, zoals in 

het geval van Haarlem, de huisraad werd gespaard om ten goede van de 

armlastigen te laten komen.38 

Vier dagen na de plunderingen in Haarlem bereikte het oproer Leiden en 

Den Haag. In Leiden plunderden de oproerlingen het huis van een 

pachter, maar werd door optreden van de schutterij voorkomen dat vier 

andere huizen werden geplunderd. Een vijfde huis viel wel ten prooi aan 

de plunderaars, waarna op straffe van zware sancties verdere 

oproerigheid verboden werd. Na twee dagen van rust sloeg de vlam 

echter toch weer in de pan waarna van nog eens vijf pachterhuizen de 
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huisraad in de gracht verdween. Hierop besloot het stadbestuur de 

pachten op te schorten.

Den Haag kende tevens enkele heftige dagen na 17 juni. Door de 

voorgaande gebeurtenissen in Haarlem en Leiden was de regering hier al 

beducht voor hetgeen dat dreigde. Het stadsbestuur beval enkele vendels 

van de schutterij om de pachterswoningen te beschermen. Hierop 

ontstond echter een confrontatie met de oproerlingen, die door middel 

van het gooien van stenen een vendel wisten te verjagen en een huis te 

plunderen. De andere vendels schoten hierop met scherp en verwondden 

een groot aantal plunderaars. Enkelen vonden de dood.39 

De woede die in Haarlem, Leiden en Den Haag was losgebarsten viel 

echter in het niet bij de hevigheid en langdurigheid van het oproer dat 

zich in Amsterdam voltrok. Volgens Oldewelt was het in Amsterdam de 

gang van zaken omtrent de wijnimposten die de bom deed barsten. Hier 

waren vanaf 1716 de imposten in admodiatie gegeven aan de Overlieden 

van de wijnkopersgilden, beter bekend als de “Directeurs van de 

Wijnen”. Na vele beschuldigen van corruptie zijn deze in 1746 

vervangen door een zestal lieden die het nog bonter maakten dan hun 

voorgangers en ervoor zorgden dat de reeds bestaande agitatie tegen de 

Directeuren “een gevaarlijke hoogte bereikte”.40 De nieuw benoemde 

Directeurs hadden “om meerdere somme te vinden bij ieder burger daer 

zij maar denken konden dat wijn geconsumeerd werd tot handwerklieden 

zelfs ingesloten, quotisatie biljetten gezonden, en de wijntappers ook zo 

veel meer doen betalen, dat hierdoor een groot gedeelte derzelven hun 

kostwininge vrijwillig hadden verlaten of door verarming genoodzaakt 

werd om op te breken”.41 
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Nadat men in Amsterdam op 24 juni van de oproeren in Haarlem, Leiden 

en Den Haag vernam, was er dan ook weinig voor nodig om de lont in 

het kruitvat te steken. Al enige dagen waren er grote groepen mensen 

aanwezig op de Botermarkt, waar op 17 juni enige commotie was 

ontstaan nadat een boterkoopman had geweigerd pacht te betalen. 

Bevreesd voor escalatie van de gemoederen besloot de stadsregering 

hierop om de volgende maandag 24 juni een vaandel schutters op de 

Botermarkt te posteren. De stemming werd hierdoor nog grimmiger, 

waarop enkele jongeren uit provocatie besloten om de ramen van het 

boterkantoor in te gooien. Toen enkele schutters deze jongens bij de 

kraag probeerden te vatten, werden ze tegengewerkt door de velen 

aanwezigen op de Botermarkt en zelfs met stenen bekogeld. De situatie 

escaleerde dusdanig dat de schutters uiteindelijk, na het lossen van 

enkele waarschuwingsschoten, met scherp hebben geschoten waarop vijf 

mensen het leven lieten. Door de hele stad sprak het volk schande van de 

ongelukkige actie van de schutters, die hierdoor werdem beschouwd als 

bondgenoten van de gehate pachters en regenten. Velen voelden zich dan 

ook gelegitimeerd om vanaf nu over gaan tot de plundering van de 

pachterwoningen. 

De huizen van de genoemde zes Directeuren van de wijnen moesten het 

als eerst ontgelden. De plundering van specifiek deze woningen vormt 

een belangrijk gegeven voor het verdere verloop van het oproer en met 

name voor de heftigheid van het oproer. De Directeuren van de wijnen 

hadden namelijk kapitalen aan wijn in hun kelders liggen, welker inhoud 

de oproerlingen rijkelijk plunderden. Volgens de bronnen ligt hierin niet 

alleen een belangrijke reden voor de heftigheid van de plunderingen, 
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maar ook voor het relatief grote aantal mensen die tijdens het oproer het 

leven lieten. Hoewel de schrijvers van de talloze optekeningen van de 

gebeurtenissen duidelijk hun best deden om de gebeurtenissen zo 

bloemrijk mogelijk voor het voetlicht te brengen en daarom wellicht het 

een en ander hebben aangedikt, spreken alle bronnen van omvangrijk 

drankmisbruik waardoor veel plunderaars zijn verdronken in de grachten. 

Een bron meldt dat :“doen het plunderen daar gedaan werk was, hebben 

zy de de Wynkelder een visite gegeven, en hebben daar zoo onbegryplyk 

gedronken, dat zy niet wisten waar heen te gaan, waar door verscheidene 

in ’t water liepen, maar tot veelen haar geluk was het water zo 

opgehoogt van de goederen, dat zy op dezelve droogvoets konde gaan; 

maar dewyl Bachus Nat sommige zoo vreeslyk verheugd had, zo waren 

er verscheidene die geen denkbeelt hadden dat zy op het water waren, 

waar door verscheidene ’t noodlot hebben moeten ondergaan om haar 

daar te laten, doordien zomtijds een stuk van een Kast of van een ander 

Houtwerk schot kreeg, waar op dan een of meerder Menschen lagen, en 

zy een eynde-weegs weg gedreve zijnde, vrolyk en met malkander 

kwinkeleerde, als veronderstellende op ’t vast land te zyn, waarvan 

eenige te gronde gingen”42. 

Een andere bron meldt dat bij de plundering van het huis van Directeur 

Aarssen aan de Singel: “…de woede in de allerhoogste top geweest, 

geholpen zynde door het onmatig zuypen…dat vyf van dit volkje zich 

dood zoopen...en men liet de wyn wegloopen zo dat het water van de 

Cingel en Achterburgwal in roode wyn verandert scheen.”43

Binnen twee dagen plunderden de oproerlingen meer dan twintig huizen 

en leken geenszins geneigd om hun acties eigenhandig te staken. Sterker 



40

nog, woningen van derden die niets tot nauwelijks iets met de pachters te 

maken hadden gehad, werden nu ook bedreigd. Hierop was voor de 

schutterij de maat vol; verschillende vendels trokken naar de bedreigde 

huizen om het oproer te stuiten. Nadat de schutters een menigte 

verjaagden bij een huis van een pachter op de Blauwburgwal en elders 

een oproerkraaier dood schoten, leek de plunderdrift van de oproerlingen 

gestuit. De schutters arresteerden enkele oproerlingen, waarop drie 

mensen ter dood werden veroordeeld. De belangstelling onder de 

Amsterdamse bevolking voor de terechtstelling van de drie plunderaars 

op de Dam resulteerde echter in een tragedie die nog meer doden 

opleverde dan het oproer van de voorgaande dagen. Naar verluidt was 

een vendel schutters na hun ronde door de stad van plan via om de 

Vijgendam (het eerste gedeelte van het tegenwoordige Rokin) de Dam te 

betreden, maar werd hun door de menigte de toegang ontzegd. Hierop 

vuurden de schutters in de menigte, waardoor de massa in beweging 

stoof en tientallen mensen in het Damrak terecht kwamen en velen 

verdronken. 

Met deze tragische episode kwam het Pachteroproer ten einde. De 

beweringen van tijdgenoten over het aantal doden lopen uiteen tussen de 

50 en 1000. De meeste bronnen noemen een dodental van omtrent 70.44 

Wagenaar zegt dat er die avond 23 lijken uit het water gehaald zijn en de 

volgende dag nog 53, wat goed aansluit bij de schattingen van 70.45 Wel 

zijn 140 personen als vermist opgegeven. Tot weken na het oproer 

werden nog lijken opgevist uit de vele wateren van Amsterdam.
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In de rest van Holland en de Republiek bleef het relatief rustig, niet in de 

laatste plaats als gevolg van de ontsteltenis over de gebeurtenissen in 

Amsterdam en adequate maatregelen die de stedelijke regeringen 

dientengevolge namen. Deze maatregelen kwamen in bijna alle gevallen 

neer op bescherming van pachterhuizen door de schutterij tezamen met 

de afschaffing van het pachtstelsel.

In Rotterdam, Schiedam en Delft leken er eveneens gevaarlijke 

volksbewegingen te ontstaan, maar deze werden gestuit doordat de 

stedelijke regeringen besloten oproer en plunderingen voor te zijn door 

het pachtstelsel af te schaffen.46 Ook in Gelderland was men de onlusten 

voor door het stelsel af te danken. In Utrecht was wel enige beweging in 

Amersfoort en Utrecht ontstaan, maar dit bleef ook beperkt als gevolg 

van het afschaffen van de pachten door de Staten van Utrecht. Alleen in 

Zeeland bleven de pachten gehandhaafd, mede doordat de prins het leger 

gelastte de pachters tegen het volk te beschermen.47

De prins was al voor de aanvang van de Pachtersoproeren ernstig ziek 

geworden en had zich dus onthouden van enige inmenging. Nadat hij op 

25 juni, een dag na het begin van het oproer in Amsterdam, enigszins 

was hersteld, trok hij naar de Staten van Holland met het voorstel om de 

pachten af te schaffen en te bekijken of het pachtsysteem niet vervangen 

kon worden door een efficiënter systeem dat hetzelfde bedrag of meer 

zou opleveren. Hoewel er nog geen besluit genomen was over een nieuw 

stelsel, besloten de Staten de volgende dag de pachten af te schaffen, met 

name om te voorkomen dat er na Amsterdam nog nieuwe brandhaarden 

zouden ontstaan in de Hollandse steden waar het tot nu toe rustig was 

gebleven. Hoewel het voorstellen voor nieuwe belastingsystemen 
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regende in de Republiek, was men zich er terdege van bewust dat een 

nieuw systeem niet spoedig zou worden ingevoerd. Hierdoor dreigde de 

staatskas de jaarlijkse tien miljoen gulden die door de pachters werd 

afgedragen, mis te lopen en dreigde de situatie omtrent de staatsfinanciën 

nog dramatischer te worden. Het zou nog tot eind 1749 duren voordat er 

een nieuw belastingstelsel werd ingevoerd in de vorm van hoofdelijke 

belastingen die werden geïnd door collecteurs. 

Door de onzekerheid die vanaf augustus 1748 heerste over het nieuw in 

te voeren systeem, was het niet geheel duidelijk wat het succes van de 

beweging was geweest. De Pachteroproeren waren in beginsel  ontstaan 

uit onvrede over het pachtstelsel en de praktijken van de pachters. De eis 

tot afschaffing van het pachtstelsel was echter hand in hand gegaan met 

andere, eerder genoemde eisen. In Friesland was hier zelfs een beweging 

uit voortgekomen die drastische veranderingen in het politieke systeem 

ambieerde en het ontslag van de gezeten stedelijke en provinciale 

regering eiste, te weten de Friese Doelisten. 

In de meeste Hollandse steden bleek het gros van de burgerij echter nog 

allerminst rijp voor een radicale breuk met het oude stelsel. De bezwaren 

die tegen de regenten werden ingebracht hadden voornamelijk betrekking 

op de uitwassen; de grondslagen van het systeem werden nauwelijks 

aangetast. Maarten Prak stelde in zijn dissertatie over de elite in Leiden 

in de achttiende eeuw dat het vermeende misbruik door de regenten juist 

een argument was om de status quo in stand te houden.  Het was immers 

iedereen duidelijk dat “magere luizen scherp bijten” en een verarmde 

regent zich eerder tot corruptie zou laten verleiden.48 De Rotterdamse 

baljuw van Zuylen van Nijevelt wiens afpersingpraktijken tot het heftige 
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Costermanoproer van 1690 leidde, is hiervan een goed voorbeeld. De 

Pachteroproeren in Holland draaide dan ook voornamelijk om frustraties 

over de achteruitgang van de nijverheid, de toegenomen werkeloosheid 

en de hoge kosten van levensonderhoud. Nu de stedelijke regeringen nog 

dusdanig geschokt waren door de gebeurtenissen en de angst voor oproer 

er goed in zat, “behoefde het misnoegen slechts leevendig gehouden en 

gevoed te worden, om beweeging te veroorzaken onder ’t volk, waaruit 

verandering in de Regeering te voorzien was, en eerlang, met der daad, 

volgde”, aldus Wagenaar.49
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Hoofdstuk 2  De Doelisten te 

Amsterdam augustus-september 

1748                     
2.1 Het ‘concept’ 

In Amsterdam wennde een groep burgers dit klimaat van angst onder de 

regenten aan om, net als in Friesland, verregaande eisen op tafel te 

leggen. In juli was er al in Amsterdam een pamflet in omloop geweest 

dat in elf artikelen een aantal zeer voortvarende voorstellen bevatte.50 Zo 

werd er, onder andere, in geopperd dat zowel de leden van de 

vroedschap, de krijgsraad als de bewindvoerders van de WIC en VOC 

zouden worden gekozen uit en door de burgerij.51 Dit idee is opmerkelijk 

in de geest van de tijd. Hoewel veel burgers de herstelling van de oude 

positie van de burgerij als controleur van de regering  ambieerde, dachten 

de meeste burgers er niet aan dat de burgerij ook inspraak in de 

benoemingen zou moeten hebben. Zelfs de latere Patriotten van 1780 

gingen nog niet zover.

Tegelijkertijd werd er een stuk door de stad verspreid waarin de 

handelingen van de regenten tijdens de oorlog werden gehekeld. Naast 

raadspensionaris Gilles moest vooral de regering van Amsterdam het 

ontgelden, aangezien Amsterdam het vurigst had aangedrongen op 

neutraliteit. De strekking van het stuk was dat de regenten gestraft 

behoorde te worden, of ten minsten van hun ambten ontslagen. Het 
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geschrift werd door het Hof van Holland verboden, waarna het nog 

gretiger aftrek vond. In vele huizen en kroegen werd het voorgelezen, 

waarna in de loop van juli en begin augustus op verschillende plaatsen 

bijeenkomsten door burgers werden gehouden. Op het Vredeburg 

ontstond het idee om, naar Fries voorbeeld, gecommitteerden uit de 

burgerij te kiezen om een breed gedragen pakket van eisen op te stellen. 

Het plan tot die verkiezing, doorgaans ‘het concept’ genoemd, kwam uit 

de koker van een groepje dat werd aangevoerd door Rousset de Missy. 

Dit was de Fransman die sinds november van het vorige jaar 1747 vele 

geschriften door de stad had laten verspreiden en overigens reeds jaren 

een gerespecteerd en veel gelezen auteur was.52 Hij was door de prins 

zelfs tot geschiedschrijver van het hof benoemd. Hij wordt doorgaans als 

de geestelijke vader van de beweging gezien en als de auteur van de elf 

artikelen. Doordat hij tijdens de volgende maanden op de achtergrond 

verdween, is zijn rol tot op de dag van vandaag in nevelen gehuld. Hij 

werd bijgestaan door een groep burgers die ook veelal hun wortels in 

Frankrijk vonden. De voornaamste onder deze lieden waren de 

pruikenmaker Elie Chatin, de tabaksverkoper Boudeaud, de 

wijnhandelaar Malepougne en de koopmanszoon Pardique. Degenen die 

het meest namens de beweging naar buiten zouden treden waren de 

Haarlemse patroontekenaar Hendrik van Gimnig, de makelaar Jan 

Martini en de chirurgijn Andries Boekelman. Aan de beroepen van de 

betrokkenen is af te leiden dat de beweging bestond uit lieden uit de lage 

burgerij.

Op negen augustus besloten de genoemde burgers om de grote zaal in de 

Kloveniersdoelen in te nemen, al dan niet in overleg met reeds 
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aanwezige huurders.53 De Kloveniersdoelen had in oude tijden dienst 

gedaan als de thuisbasis van de Amsterdamse schutterij, maar was na de 

inperkende maatregelen van Willem I in 1581 in gebruik genomen als 

herberg en markt. De instigatoren van deze  burgerbeweging, thans 

Doelisten geheten, beredeneerden dat de burgerij als belichaming van de 

schutterijen een oud recht op het gebouw kon doen gelden. Toen een 

voldoende aantal mensen de zaal voldoende bevolkten, naast sommige 

betrokken burgers betrof dit voornamelijk nieuwsgierigen, las van 

Gimnig een rede voor waarin hij het verval de Republiek hekelde en de 

voortreffelijkheid van de prins roemde. Hij vulde dit aan met andere 

algemeenheden over de staat van het land en haar glorieuze geschiedenis. 

Over vervanging van de regenten werd nog met geen woord gerept. Van 

Gimnig veroordeelde zelfs de krenking van het gezag van de overheid, 

met name de inval in het stadhuis van het vorige jaar en het recente 

Pachtersoproer.54 Hij besloot de rede met het voorstel om de burgers van 

elk van de zestig wijken twee, drie of vier gecommitteerden uit hun 

midden te laten kiezen om gezamenlijk tot voorstellen te komen. 

Normaal gesproken werd de term ‘wijken’, in deze context, 

vereenzelvigd met de term ‘vendels’, die ingedeeld waren volgens de 

wijken en traditioneel de burgerij vertegenwoordigden. Dientengevolge 

werden schutters doorgaans door tijdgenoten met de term ‘burgers’ 

aangeduid. Het was echter de bedoeling van Rousset dat juist de burgers 

in de wijken gecommitteerden zouden aanstellen in plaats van de 

vendels. Hierdoor zou een zo breed mogelijk draagvlak onder de gehele 

burgerij worden bereikt.55 
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Geyl spreekt van zo’n zeshonderd lieden die het voorstel van Van 

Gimnig ondertekenden, mede doordat velen werden aangemoedigd door 

de aanwezigheid van enkele schuttersofficieren.56 Hoe hij bij dit hoge 

aantal komt is mij niet duidelijk. De bronnen spreken doorgaans van 

“enigen” en annotatie bij Geyl’s bewering ontbreekt. Het zou immers de 

volgende dag al blijken dat de partij van van Gimnig in het geheel niet 

kon rekenen op breed gedragen en ongedeelde steun.  

2.2 Inmenging van het hof en ‘de drie artikelen’

Via de agent Wolters had het hof namelijk ook lucht gekregen van de elf 

artikelen. Het was voor het hof  wel duidelijk welke kant de 

ontwikkelingen op zouden gaan, namelijk verregaande veranderingen, in 

de eerste plaats in de vorm van omverwerping van de regering. Hierop 

deed het hof wederom een beroep op de bekende Rotterdamse 

koekenbakker, Laurens van der Meer. Het hof werd in afwezigheid van 

Bentinck, die in Aken de vredesbesprekingen hield, vertegenwoordigd 

door de conservatieve prinses Anna. De afwezigheid van de 

hervormingsgezinde Bentinck vormt een belangrijk gegeven voor het 

verdere verloop van de gebeurtenissen. 

In samenspraak met de prinses en Wolters stelde Van der Meer een 

verzoekschrift op dat slechts drie artikelen bevatte. In het kort waren 

deze: 1. Posterijen moeten worden overgedragen aan het land. 2. Vrije 

verkoop van de ambten aan de hoogst biedende. 3. Herstel van privileges 

ten aanzien van de gilden en de uitsluiting van regenten van de 

schuttersrangen van kapitein en luitenant.57 De kolonels zouden dus nog 

wel tot de regering mogen behoren. 



48

Het derde artikel was voor veel Doelisten het belangrijkste punt. Voor 

een goed begrip van deze eis is een goed inzicht in de aard en 

geschiedenis van de schutterij onontbeerlijk.

Voor 1581 waren de schutterijen in de steden georganiseerd als gildes 

met alle bijbehorende privileges van dien. Tijdens de beginjaren van de 

Opstand werd met name de Amsterdamse schutterij steeds actiever in 

politieke zaken en trad het geregeld op als de verdediger van de 

protestantse Amsterdamse bevolking tegen het koningsgezinde en 

katholieke stadsbestuur. Nadat het stadsbestuur de schutterij in 1567 had 

ontwapend werd het gedwongen om de schutterij weer te herstellen nadat 

Amsterdam als laatste Hollandse stad  zich bij het verzet tegen de koning 

schaarde in 1578. Tijdens de volgende jaren ontwikkelde de schutterij 

zich tot een machtig politiek orgaan. Het werd geconsulteerd bij 

belangrijke beslissingen en het was in staat om katholieke  magistraten te 

verdrijven.

In 1581 maakte Willem van Oranje echter een einde aan de macht van de 

schutterijen in Holland. Hij had voor ogen om de schutterijen te 

hervormen van een vertegenwoordigingsorgaan van de burgerij, naar de 

harde kern van een volksleger dat op den duur het huurleger zou moeten 

vervangen. De schutterij werd gestript van alle privileges en toegang tot 

medezeggenschap en werd omgevormd tot een burgerwacht.58

In de praktijk hebben de schutterijen tijdens rustige tijden altijd de rol 

van ordehandhaver vervuld, met name tijdens de nacht. Naarmate de 

politieke macht in de Republiek geleidelijk steeds meer in de handen van 
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de patricische elites kwam te liggen, probeerden deze elites de 

schutterijen tot een instrument van hen maken.

De schutterij van Amsterdam bestond uit zestig vendels, naar de zestig 

wijken. Deze vendels waren verdeeld onder vijf regimenten, die elk 

werden aangevoerd door een kolonel. De vendels werden geleid door 

drie officieren, bestaande uit een kapitein, een luitenant en een vaandrig. 

Tezamen vormden de kolonels met de officieren de krijgsraad, die ook 

verantwoordelijk was voor de aanstelling van nieuwe officieren. In de 

meeste gevallen waren de kolonels en de kapiteins tevens lid van de 

vroedschap of schepenbank of waren hieraan vermaagschapt. Op deze 

manier poogde de regentenkliek de schutterij in de hand te houden en 

hoopte het op adequaat optreden te kunnen rekenen in het geval van 

oproer. De onderofficieren en schutters zelf behoorden echter doorgaans 

tot de lage burgerij en zagen zichzelf doorgaans als de 

vertegenwoordigers van de belangen van de burgerij, iets was ook wordt 

onderstreept door de vereenzelviging van de termen schutterij en burgerij 

in het contemporaine taalgebruik. 

Hierdoor werden de schutterijen bij uitstek de manifestatie van de strijd 

in de Republiek tussen de burgerij en het patriciaat. Tijdens alle 

burgerbewegingen tijdens het Ancien Regime in de Republiek is het dan 

ook een terugkerend verschijnsel dat de schutterij haar positie als 

vertegenwoordiger van de burgerij benadrukte, zo ook in september 1748 

in Amsterdam.  Naarmate de afstand tussen de burgerij en de in 

toenemende mate oligarchische bestuurlijke elite vergrootte, verviel de 

schutterij tot een zeer ambivalent en versplinterd orgaan waarvan noch 

de burgerij, noch de overheid op aan kon. 
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Zowel de regenten als de burgerij claimde traditionele rechten over de 

positie van de schutterij. Het stadsbestuur benadrukte de beslissing van 

stadhouder Willem I van 1581 en de burgerij beriep zich op rechten en 

privileges die nog veel verder teruggingen.

Door te eisen dat de kolonels en kapiteins voortaan geen andere 

bestuurlijke ambten mochten vervullen of relaties met magistraten 

mochten hebben, beoogden de ontevreden burgers de krijgsraad te 

zuiveren van alle diegenen die zich aan de gehate regenten hadden 

verbonden. Door ‘een vrije krijgsraad’ zouden de burgers de schutterij 

weer volledig in handen krijgen en daarmee een flinke vinger in de 

politieke pap krijgen. Het derde artikel was dus onontbeerlijk om een 

eigen ‘partij’ in Amsterdam bijeen te kunnen brengen. 

Met de drie artikelen diende Van der Meer in Amsterdam een eigen 

schare aanhangers te verwerven, als zijnde gematigde tegenhanger van de 

‘radicale’ Doelisten van Rousset en van Gimnig.59 De prinses kwam 

enkel op voor de belangen van haar man en hoopte te bewerkstelligen dat 

de Amsterdamse regenten de posterijen zouden overdragen. Het tweede 

en derde artikel werd op de koop toegenomen om met een geloofwaardig 

program voor de dag te komen, zij het dat de kolonels dus niet werden 

uitgesloten van de krijgsraad in het geval van verwantschap met 

magistraten. We mogen aannemen dat als Bentinck, die op wetverzetting 

in alle steden aasde, zich persoonlijk had kunnen bemoeien met de drie 

artikelen, deze meer in lijn waren geweest met de elf artikelen van 

Rousset en Van Gimnig.
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Vanaf dit moment kunnen we dus van twee partijen spreken die meende 

voor de Amsterdamse burgerij te spreken. Enerzijds was er de partij van 

Rousset en Van Gimnig en aan de andere kant de partij van Van der 

Meer en het hof. De rol van Rousset is vanaf dit punt in nevelen gehuld. 

In de bronnen wordt Gimnig het vanaf nu het meest genoemd als de 

vertegenwoordiger van wat we vanaf nu zullen aanduidden als de 

‘radicale partij’. 

Tijdgenoten spreken doorgaans van ‘de partij van het concept’, of de 

‘partij van Gimnig’. De andere partij, thans aangeduid als de ‘gematigde 

partij’, ontstond uit de inspanningen van het hof via het vehikel Van der 

Meer. Tijdgenoten verwijzen meestal naar ‘de gematigden’, ‘de partij 

van de drie artikelen’, of de ‘de partij van Raap’. De meeste 

toeschouwers beschouwden de bekende porceleinverkoper en activist 

Daniel Raap, die zich in het voorgaande jaar had ingezet voor het rekest 

met de vier artikelen,  als leider van de gematigde partij.60 In 

werkelijkheid was ook hij slechts een ijverig werktuig in de handen van 

het hof, maar trok hij door zijn uitgesproken oranjeliefde en uiterlijk 

vertoon veel aandacht. De motor van de gematigde partij was Laurens 

van der Meer. Hij kreeg de beweging van de grond en was 

verantwoordelijk voor de formulering van het program en de inhoud van 

de vele verzoekschriften. Bovenal vormde hij de ogen en oren van het 

hof en stelde hij de namenlijsten samen van eventuele nieuw te 

benoemen regenten. Mede op basis hiervan benoemde de prins 

uiteindelijk tijdens zijn komst in september nieuwe burgemeesters en 

vroedschapleden.
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Eenmaal in Amsterdam aangekomen, diende Van der Meer allereerst 

contact te leggen met gematigde prinsgezinden in Amsterdam. Het eerste 

contact legde hij met de voorname koopman Joan Agges Scholten, die 

goede contacten met het hof onderhield. Scholten introduceerde hem bij 

enkele lieden die hem een ingang moesten verschaffen in de vergadering 

die op 9 augustus in de Doelen zou plaatsvinden. Degenen die het meest 

naar voren traden waren Jakob de Huyzer, Johan Deurhoff, Elie Chatin 

(die was overgestapt van de radicale partij) en Gerard Wagenaar, de 

broer van de ons de bekende geschiedschrijver.

Nadat Van Gimning zijn aanspraak met het voorstel voor het concept had 

voorgedragen, las De Huyzer de drie artikelen voor.61 Aangezien de 

aanwezige burgers onverzettelijk op een vrije krijgsraad aandrongen, dus 

zonder aan de regering gelinieerde kolonels, ondertekenden maar een 

zeer klein aantal aanwezigen de drie artikelen. Volgens het derde artikel 

mochten de kolonels nog wel aan de regering verbonden zijn.

Terugkomende van de Doelen brachten Van der Meer en De Huyser een 

bezoek aan Raap. De bijna blind oranjegezinde Raap, zo zou blijken, 

ondertekende de drie artikelen onmiddellijk en beloofde de volgende dag 

op de Doelen te verschijnen. Ook spraken Van der Meer en Raap af om 

beiden een nieuw opstel te schrijven met de drie artikelen, maar dan met 

de eis dat ook de kolonels voortaan zouden worden uitgesloten van 

deelname aan de regering. 

Overigens brachten zij het hof van deze verandering niet op de hoogte; 

deze ging namelijk uit van zoveel mogelijk behoud van de status quo. 

Het was het hof alleen om het eerste van de door haarzelf opgestelde drie 

punten te doen, namelijk het overdragen van de inkomsten van de 
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posterijen. De Amsterdamse regenten en de prins waren al langere tijd in 

onderhandeling over deze kwestie. Prinses Anna en Wolters hadden de 

overige twee artikelen op de koop toe genomen en bij de drie artikelen 

gevoegd om de verhitte Amsterdamse burgers aan hun kant te krijgen. 

Het doel was vanaf het begin om de Amsterdamse regenten inzake de 

kwestie rond de posterijen klein te krijgen, maar onder geen beding 

radicale maatregelen te hoeven nemen, zoals wetverzetting of een vrije 

krijgsraad. 

De leiders van de gematigden zagen zich in de loop van de volgende 

twee roerige maanden echter telkens weer genoodzaakt om met hun eisen 

steeds dichter tegen de eisen van de radicalen te schurken om niet teveel 

gezichtsverlies te lijden. De radicalen hadden namelijk, ogenschijnlijk, 

vanaf het begin de wind mee op de Doelen. Niettegenstaande kon de 

gematigde partij, zeker tijdens de eerste weken, steunen op de ruggesteun 

van de prins, in ieder geval in naam. Velen op de Doelen worstelden met 

een, zoals zou blijken, tegenstrijdige opstelling; enerzijds waren er veel 

misstanden die geredresseerd moesten worden, anderzijds stonden de 

wensen van de prins boven alles. Aanvankelijk hadden velen de hoop dat 

deze twee zaken prima hand in hand zouden gaan; de prins zou 

simpelweg alle misstanden redresseren. De volgende anderhalve maand 

zou echter blijken dat dit een illusie was. 

Van de twee nieuwe opstellen van Van der Meer en Raap werd die van 

eersgenoemde  het  beste bevonden, waarop ze de nieuwe drie artikelen 

lieten drukken en uitdeelden op de Doelen. Aangezien de andere partij 

onder Van Gimnig erin slaagde de aanwezigen te overtuigen van de 
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goedkeuring van hun concept door de prins, vonden de drie artikelen 

wederom weinig gehoor. Van der Meer en Raap wisten echter wel beter. 

Zich terdege bewust zijnde van de onjuistheid van de claim van de 

andere partij, trokken ze de volgende dag naar Den Haag om officiële 

goedkeuring van de prins te verkrijgen`van hun drie artikelen en zijn 

afkeuring van het concept. 

Daar aangekomen verklaarde de prins, die weer was hersteld en zijn 

werkzaamheden had hervat, dat het concept niet alleen zonder zijn 

medeweten was opgesteld, maar tevens dat “daar saken in staan, als 

verkiezen van gecommiteerde uyt de burgerij enz., die zeer tegen mijn 

genoegen sijn, en hetzelve mag wel aan de burgerij van Amsterdam 

bekendt gemaakt worden.”62 Gesterkt door de ruggesteun van de prins, 

keerden Raap en Van der Meer terug naar Amsterdam.

Daar was de regering in toenemende mate bevreesd voor onlusten. Om 

deze voor te zijn stelde de vroedschap voor om op 12 augustus de 

krijgsraad bijeen te laten komen om eventuele grieven die onder de 

schutters leefden, te vernemen. Nadat enkelen op de Doelen hiervan 

lucht kregen, verspreidden de gematigden briefjes onder de deuren van 

verschillende schuttersofficieren met het verzoek niet te zullen heulen 

met de regenten, maar voor het belang van de burgerij op te komen.63 

Op de krijgsraad zelf bleek maar weer eens wat een heterogeen geheel de 

schutterij vormde. Hoewel 52 van de 60  vendels zich "hetzij woordelijk 

of tenminste zakelijk'64 voor de drie artikelen verklaarden, betekende dit 

geenszins dat de vendels hierin onverdeeld waren, maar enkel dat 

degenen die iets in te brengen hadden tegen de regering, dit kenbaar 

maakten door zich achter de drie artikelen te scharen. Dit gold met name 
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voor de luitenanten en vaandrigs die geen relaties met de zittende 

regenten hadden. Velen wisten niet eens wat de drie artikelen precies 

inhielden, alleen dat het de goedkeuring van de prins genoot. Degenen 

die zich niet geroepen voelden tegen de regering te ageren, onthielden 

zich van enige inmenging.65 Ook weigerden veel schutters te tekenen om 

"haer personen of familien door haer naemteekening aen de wraeck van 

een regering, zoals die thans was, namaels niet te willen blootstellen."66  

Na afloop van de gebeurtenissen zou inderdaad blijken dat betrokkenheid 

bij de beweging geenzins voordelig was. Anderen onthielden zich van 

tekening omdat ze zich solidair verklaarden met hun kapitein, die 

volgens het derde artikel het veld zou moeten ruimen. Het vendel dat 

zich het meest ijverig voor de drie artikelen inzette, was wijk 11, onder 

leiding van de zoon van de genoemde Joan Agges Scholten, Christiaan 

Scholten.

2.3 Tweestrijd en naijver op de Doelen

Ondertussen liepen de gemoederen op de Doelen hoog op, mede als 

gevolg van een notificatie die de vroedschap publiceerde. Hierin werd 

verkondigd dat sommige burgers zich met geweld meester hadden 

gemaakt van de Grote Zaal in de Doelen en daar enige artikelen hadden 

laten tekenen. Dit zou zijn geïnstigeerd door “buitenluiden en 

vreemdelingen, dewelke, benijdende de welvaart dezer stad, geen ander 

oogwit hebben, dan de burgerij te vervreemden van hare wettige 

regeering en burger tegen burger te zetten.”67 Toen Van der Meer en 

Raap op 12 augustus in Amsterdam terugkeerden, was het ongenoegen 

over de regering dan ook aanzienlijk gegroeid op de Doelen. Dit zou 
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doen vermoeden dat hierdoor het concept aan kracht won, aangezien het 

een ieder duidelijk was dat de voorstanders ervan op vervanging van 

diezelfde vroedschap aasden. Het tegendeel was echter het geval. Nadat 

Raap verslag had gedaan van het bezoek aan de prins en diens 

goedkeuring van de drie artikelen, verdween het concept naar de 

achtergrond. Hieruit blijkt dat de meeste burgers de wil van de prins nog 

altijd belangrijker achtten dan een veronderstelde hang naar verandering 

van de regering. Ook slaagde Raap erin velen te overtuigen van de 

onwenselijkheid van het concept door de vermeende chaotische toestand 

die in Friesland was ontstaan na het kiezen van gecommitteerden, flink 

aan te dikken. In een publicatie waarin hij zich verdedigd over zijn rol in 

de gebeurtenissen in 1747 en 1748 schrijft hij dat hij vreesde dat er door 

het kiezen van gecommitteerden“Facties uit zullen spruiten” en dat men 

op deze manier “een Regeering in een Regeering wilde opregte, en 

vreesde dat op deze wyze wel een heele andere Regeeringsform opgeregt 

kon worden, daar ik geen nyging toe had, dit baarde weder wat 

verwydering tusschen myn en Gimnig”.68 We kunnen hieruit opmaken 

dat Van Gimnig achter de schermen wel degelijk volgens een agenda 

opereerde die ingrijpende veranderingen in het regeringswezen 

voorstond. Voor de buitenwereld beperkte hij zich echter vooralsnog 

voor het ijveren voor de verkiezing van gecommitteerden.  

De volgende morgen 13 augustus kwamen de genoemde voorstanders 

van de drie artikelen op verzoek van Van der Meer samen in Raap's huis 

op de Vijgendam. Hier bracht Van der Meer de anderen op de hoogte van 

het voorstel dat de prinses hem twee dagen daarvoor had gedaan om de 
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drie artikelen in de vorm van een ongetekend rekest aan de 

burgemeesters te overhandigen. Dit zou in alle rust en stilte moeten 

gebeuren om een volksoploop voor het stadhuis te vermijden. Degenen 

die het rekest aan de burgemeesters zouden overhandigen dienden te 

benadrukken dat het de wil van de burgerij vertegenwoordigde en de 

goedkeuring van de prins genoot. Ook zou er alleen een kopie van het 

rekest aan de burgemeesters overhandigd worden, waarop slechts het 

aantal ondertekenaars stond vermeld. De reden dat de burgemeesters 

enkel een ongetekend rekest overhandigd zouden krijgen, en dan ook nog 

maar een kopie, was volgens zowel Raap als Van der Meer dat het 

originele exemplaar aan de prins overhandigd zou worden.69 

Aannemelijker is echter dat velen beducht waren voor eventuele latere 

wraakacties door de regering, zoals Lafargue ons verhaald.70 Ook konden 

ze op deze manier verdoezelen dat het verzoekschrift met de drie 

artikelen in het geheel niet de uitkomst was van eenstemmigheid onder 

het bonte gezelschap op de Doelen.

Met enige tegenzin werden Raap, De Huyser en Chatin via de 

achteringang van het stadhuis ontvangen door de burgemeesters, die 

beloofden het rekest in overweging te nemen en te zijner tijd hun 

antwoord kenbaar te maken. De burgemeesters hoopten, nadat ze de 

schutterscompagnieën hadden uitgenodigd om hun ongenoegen te uiten 

tijdens de krijgsraad geven, dat de bijeenkomsten op de Doelen gestaakt 

zouden worden. In afwachting van het antwoord van de burgemeesters 

op de drie artikelen, bleef het op de Doelen echter een broeinest van 

discussies, toespraken en rekesten. Ook bleef Van Gimnig gestaag 

ijveren voor het concept middels vele grootse toespraken. 
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Raap, Van der Meer, De Huyser, Chatin en Wagenaar werden in de 

tussentijd ontvangen door de prins in Den Haag. De prins had van 

burgemeester Van de Poll vernomen dat "die niet genoeg hadt kunnen 

prijzen de voorzigtigheit, waarmede de saken in Amsterdam bestuurdt en 

uytgevoerdt werden". Dit geeft te kennen dat de burgemeesters de 

gematigde partij hadden geaccepteerd als de minste van twee kwaden en 

vooralsnog accepteerden als gewichtig lichaam dat zowel  tussen de 

Amsterdamse regenten en het hof in stond, als tussen de Amsterdamse 

regenten en de potentieel ontvlambare Amsterdamse burgerbeweging. 

Ook kon Raap nu niet alleen leunen op de steun van de prins, maar dacht 

hij nu ook de vrees onder andere Doelisten dat de burgemeesters de drie 

artikelen zou afwijzen, weg te kunnen nemen.71 

De burgemeesters verzochten aan De Huyzer of hij wilde 

bewerkstelligen dat de samenkomsten op de Doelen werden gestaakt, in 

ieder geval tot het antwoord op de drie artikelen zou worden uitgegeven. 

Van der Meer schrijft dat Raap en De Huyzer hier navolging aan hebben 

gegeven, maar dat ze hun pogingen hebben gestaakt na tegenstand door 

de andere partij en om de menigte niet al te veel tegen zich in het harnas 

te jagen.72 De Huyzer melde aan de burgemeesters dat de burgers de 

Doelen niet zouden ontruimen voordat er een bevredigend antwoord op 

het rekest verkregen was. 

Dit antwoord volgde op 19 augustus.73 Het antwoord op het eerste artikel 

betreffende de eis tot de overgave van de opbrengsten van de posterijen 

aan de prins luidde dat de burgemeesters en de prins reeds “in minnelyke 

onderhandelingen zijn getreden, en dat die zake daar in bereids zo verre 

is gevorderd, dat dezelve,…ten gemeenen beste staat te worden gebracht 
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tot een gewenscht einde.”74 Men moest dus maar aannemen dat dit ook 

het geval was. Van een harde toezegging was geen sprake. Het antwoord 

op het tweede artikel inzake de openbare verkoop van de ambten kon ook 

niet anders worden gezien dan als een vage toezegging. De misbruiken 

die in de loop der jaren waren ingeslopen in de vergeving van de ambten 

zouden geredresseerd worden aan de hand van de resoluties van de 

Staten van Holland van 11 november 1747 en 23 januari 1748 en in 

overleg tussen de burgemeesters, de vroedschap en de prins. Het derde 

verzoek, dat voor de meeste ondertekenaars het belangrijkste punt was, 

werd geheel terzijde geschoven. De veronderstelde bestaande privileges 

van de schutterij zouden ter harte worden genomen, maar de eis dat de 

kolonels en kapiteins niet tot de regering zouden mogen behoren, “is een 

nieuwigheid die niet alleen nooit, zo oud als de Republicq is, in deeze 

stad heeft plaats gehad heeft, en die in geenige Privilegien, 

Ordonnantien of Rechten is gesondeerd, maar tevens indruiste tegen de 

bedoeling van stadhouder Willem I toen hij de schutterijen hun 

onafhankelijkheid van de regering had afgenomen, aldus de 

burgemeesters.75 Hier voegden ze aan toe dat de kolonels en kapiteins 

door de krijgsraad werden gekozen, waarin ook luitenanten stemrecht 

hadden en dus de burgerij al was vertegenwoordigd. Bovendien zagen de 

regenten zich zelf voor het gemak ook als onderdeel van “het Lichaam 

van de Burgerye”76, alleen dan als burgers die toevallig ook in de 

regering zaten. In theorie hadden de burgemeesters hier gelijk in, maar 

kregen in de praktijk te maken met een burgerbeweging die zich vanaf nu 

in toenemende mate zou afzetten tegen de, in haar ogen, oligarchische 

regentenkliek die al lang niet meer de burgerij vertegenwoordigden. 
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Nadat Raap op de Doelen verslag deed van de gunstige uitlatingen van 

burgemeester Van de Poll over de gematigde partij, had men goede hoop 

op een bevredigend antwoord van de burgemeesters. Toen bleek dat de 

drie artikelen maar in zeer afgezwakte vorm waren ingewilligd, verloren 

velen die tot nu toe de zittende regering hadden ontzien, alle schroom 

zich ertegen uit te spreken. Zelfs Lafargue, die tot op heden zijn respect 

voor het zittende gezag had behouden, spreekt van een “zeer lam en 

gebreckelijk vertoog”.77 Ook hekelde hij de hypocrisie van de 

burgemeesters door eerst aan de burgers te verzoeken hun aanmerkingen 

kenbaar te maken, vervolgens de vergaderingen op de Doelen sterk te 

veroordeelden en dan ook nog het uiteindelijke rekest grotendeels naast 

zich neer te leggen.78 

2.4 Radicalisering en dreigende escalatie

Waar de gematigden diep teleurgesteld waren over het antwoord, 

schoven de radicalen niet langer onder stoelen of banken dat de regering 

simpelweg het veld moest ruimen, desnoods door geweld. Van Gimning 

had de dag tevoren, toen het antwoord nog bekend moest worden 

gemaakt, al gewaarschuwd voor de misleidende handelingen van de 

regenten door te spreken over “de listigheid aller vijanden”,79 maar hij 

verkondigde nu zelfs “dat allen, die de posterijen behoorende aan de 

stad, aan zig gehouden hadden, dieven waren en zijn hoofd heil hadt om 

dit waar te maken, waarop velen hem “Amen” naschreeuwden.80 Ook 

Martini en Boekelman ijverden naarstig om de aanwezigen tegen de 

regering op te stoken, aldus Van der Meer.81 
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Na getuige te zijn geweest van de verhitte gemoederen op de Doelen, 

besloot Van der Meer naar Den Haag te reizen om hiervan verslag te 

doen. Hier was Bentinck ook aanwezig, die voor enkele dagen de 

vredesbesprekingen in Aken had verlaten en zich graag liet bijpraten 

door Van der Meer. De volgende dag woensdag 21 augustus voegden 

Raap, De Huyzer, Chatin en Wagenaar zich tevens bij Van der Meer en 

de prins in Den Haag, waar ook zij verslag deden van de opgelopen 

spanningen in Amsterdam. Toen ze de 22e in Amsterdam terugkeerden, 

hadden de radicalen de aanwezigen in de Doelen nog meer opgestookt, 

waarna Raap en de zijnen middels verwoede pogingen probeerden om de 

gemoederen tot bedaren te brengen. Dit deden ze door te verkondigen dat 

de prins hun zou hebben meegedeeld dat “de Reegering van Amsterdam 

hem, omtrent het stuk der Posteryen, genoegen gegeven had; dat hy de 

Burgerye, omtrent de Ampten in ’t gemeen, ook voldoening bezorgen 

zou; doch dat hy, in een verwarden boedel gekomen zynde, alles zo 

spoedig niet herstellen kon”. Hij vervolgde door de burgers, “welken hy 

(de prins) als zyne kinders aanmerkt”, tot rust en stilte te manen.82 Van 

der Meer werd door de prins belast met de taak om de boodschap aan de 

burgemeesters door te geven “om alle oproer te schuwen en voor te 

komen: dat zig dan alles wel ten beste sou schikken”.83

Blijkbaar hadden de burgemeesters dus in de tussentijd de posterijen aan 

de prins overgedragen en was het eerste artikel daarmee ingewilligd. Wat 

betreft het tweede artikel kon de zaak nog alle kanten uit, maar het derde 

artikel aangaande de vrije krijgsraad, voor de meesten het belangrijkste 

punt, leek verder weg dan ooit. Vooralsnog leek het verslag van Raap de 

gemoederen enigszins tot bedaren te brengen, hetzij van korte duur. Zijn 
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tegenstanders slaagden er namelijk in om de aanwezigen op de Doelen 

aan het twijfelen te brengen of de prins zich wel in bovenstaande 

bewoordingen had uitgelaten. Raap was immers zijn belofte om de 

woorden van de prins te laten drukken, meerdere malen niet nagekomen. 

Het moet gezegd worden dat uit zowel Raap’s, als Van der Meer’s relaas 

inderdaad niks van dergelijke bewoordingen is terug te vinden. 

Waarschijnlijker is dat Raap en anderen zich genoodzaakt voelden de 

menigte tot bedaren te brengen door een dergelijke boodschap over te 

brengen, ongeacht of de prins de gebruikte woorden in de mond had 

genomen. Ze zijn later in ieder geval ook tot dergelijke maatregelen 

gedwongen.

Hoe het ook zij, de prins is in deze in geen geval een adequate opstelling 

toe te schrijven. In Amsterdam waren vele burgers de vage toezeggingen 

door de burgemeesters zat. In toenemende mate verlangden  de burgers 

op de Doelen de komst van de prins in de stad. Tot nu toe had hij enkel 

enige laag geklasseerde burgers onder leiding van een Rotterdamse 

koekenbakker tussen Amsterdam en Huis ten Bosch laten reizen om 

verslag te doen van de onlusten, om ze vervolgens met enige 

paternalistische vaagheden weer heen te zenden. In een brief aan de 

prinses liet Van der Meer zich hierover uit in niet mis te verstane 

bewoordingen: 

“De prins is geroepen om de abuizen te redresseeren en om de natie te 

verlossen van de tyrannie van de magistraat van de respectieve steden. 

De natie zal niet tevreden zijn en daar zal geen rust komen, vooral te 

Amsterdam, totdat er redres gekomen is in de voornaamste grieven. Dat 

redres moet van de prins direct komen, of het zal niet voldoen, en daar 
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zal geen rust wezen, omdat de magistraat het vertrouwen van de burgers 

irreparabel verloren hebben, waaruit proflueert dat er verandering in de 

regeering wezen moet. En de prins zal moeten kiezen van deze twee 

dingen éen: of een heele nieuwe regering aan te stellen; of een nieuwe 

krijgsraad aan te stellen ten eenemaal independant van de regeering. En 

in beide gevallen moet de Prins aan zich nemen de electie van de 36 

raden en van burgemeesteren. Zo dat niet gebeurt, zullen de gemoederen 

te Amsterdam nooyt gestilt worden, daar een algemeen misnoegen tegen 

de prins op zal volgen; en geen hoop van redres en herstel van de Prins 

te verwagten hebbende, zullen de burgers en gemeente uytbersten en tot 

de uyterste extremiteiten komen tegen de magistraat, waaruyt bij het 

minste ongenoegen een bloedbad te verwagten is”.84

Woorden die zo uit een toespraak van de ‘leider’ van de radicale partij 

Van Gimnig konden komen, maar integendeel de wanhoop laten zien van 

een eenvoudige Rotterdammer die zich aan chique diners aan het Hof zag 

aanschuiven en de volgende dag weer een menigte van mondige en boze 

Amsterdamse burgers tot bedaren moest brengen zonder krachtige, 

woordelijke ruggensteun van de prins.

Ondertussen ijverde Raap sterk om de burgemeesters ervan te overtuigen 

dat de menigte niet tot bedaren kon worden gebracht voordat het rekest 

van 17 augustus volledig was ingewilligd. De burgemeesters, ontstoken 

van hun enige repressiemiddel, namelijk de schutterij, onderkenden 

uiteindelijk de ontvlambare situatie, waarop ze op 26 augustus nogmaals 

Raap op het stadhuis ontboden. Hier kreeg hij  te horen dat de 

burgemeesters “fiat” hadden gegeven aan de drie artikelen, “mits niet 

strijdende tegen de Resolutiën van Haar Edel Groot Mogenden en de 
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intentie van Zijne Hoogheyt, en wegens de ambten; voor zoveel het 

domesticq is.85  Het voorbehoud dat gemaakt werd door de woorden 

“mits” en “ voor zoveel het domestiq is”, werden meteen aangegrepen 

door Van Gimnig en de zijnen om de gemoederen weer op te stoken, 

voor zover dit nodig was overigens. Er werd nu openlijk gesproken over 

geweld als legitiem middel om de regering tot inschikkelijkheid te 

dwingen. “Zelfs was het al zover gekomen, dat eenigen om hun geweer 

liepen”, aldus Van der Meer.86 Nadat Van Gimning en zijn partij steeds 

meer de overhand dreigden te krijgen en de situatie dreigde te escaleren 

besloot Van der Meer tot een zeer voortvarend initiatief. Hij liet op eigen 

conto zijn neef Jan Oudaan op de Doelen verkondigen dat de prins had 

besloten naar Amsterdam te komen. Hoewel hij zich terdege bewust was 

van het risico dat hij hiermee nam voor zijn eigen positie, 

bewerkstelligde hij met deze voorbarige mededeling dat men enigszins 

tot bedaren kwam. In een verklarende brief aan de prins schreef hij “in 

wat voor een crisis de saken in Amsterdam stonden en hoe die mij die 

genoodtsaakt hadden beloften te doen van de aankomst van Sijne D. H. 

in eygen persoon te Amsterdam, met ootmoedige beden, dat Sijne D. H. 

aan mijne beloften gelieve te voldoen, want dat het anders geheel buyten 

hoop was een oproer voor te komen.87 Tevens werden Chatin, Deurhoff 

en Wagenaar wederom naar Den Haag gezonden om de brief met 

persoonlijke getuigenissen van de situatie te ondersteunen en, in de 

woorden van Geyl; “de besluiteloze in kennis te stellen van het besluit 

dat voor hem genomen was”. 88 

De volgende dag 27 augustus deden Raap en De Huyzer aan de prins 

verslag van de woede die was ontstoken na het ‘fiat onder voorbehoud’ 
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van de vorige dag. Dezelfde dag nog werd van de pui van het stadhuis 

een nieuw, tweede fiat voorgelezen. De sterk gegroeide menigte op de 

Dam hoorde de verklaring aan. Het kwam erop neer dat de 

burgemeesters hadden besloten om de burgers in hun grieven zoals in de 

drie artikelen verwoord, tegemoet te komen.89 Hoewel dit meteen met 

een “Huzee” beantwoord werd, merkte meer oplettende lieden al snel op 

dat het besluit eenzijdig door de burgemeesters was genomen en niet ook 

door de vroedschap. Door de listigheid van de burgemeesters ontbeerde 

het fiat dus elke wettigheid. Het zogenaamd inwilligen van het derde 

artikel door de burgemeesters werd nu zelfs tegen hen gebruikt. Het 

derde artikel begon namelijk met de tekst “dat de Burgerye, na luid der 

Steden Handvesten, in hunne door den tyd vervallene Privilegiën en 

Prerogativen, mogen worden hersteld.90 Door de vervallen privileges te 

herstellen, bekende ze dientengevolge dat ze deze dus inderdaad ooit 

hadden afgenomen. Ook hadden ze zich volgens Van Gimnig schuldig 

gemaakt aan meineed, “also zij gesworen hadden, volgens Gravenlijke 

wetten, dat er geen na- bloedverwanten tegelijk in de Regeering zouden 

wezen, hetwelke heden ter contrarie bleek, alzo de gantsche Regeering 

haast alle aan de anderen geparenteert waren”.91 Inderdaad waren er in 

de regering geen lieden te vinden die niet aan andere leden verwant 

waren.92

De discussies over de zuiverheid van dergelijke beweringen liepen zo 

hoog op,  dat velen voor geweld vreesden. De woede van de radicalen 

kanaliseerden Van Gimnig en Martini echter in een ‘declaratoir, protest 

en rekest’ in plaats van een geweldsuitbarsting. Hierin eisten ze dat er 

fiat op het eerdere rekest zou worden gegeven, zonder “de allerminste 
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Restrictie of informaliteit”.93 Tevens werd er een rekest opgesteld waarin 

de Staten van Holland werden verzocht om de stadhouder te machtigen 

om verandering in de stedelijke regering van Amsterdam aan te brengen, 

ongeacht het verzet van Raap. Deze smeekte om geduld tot de prins in de 

stad zou komen, maar verloor steeds meer geloofwaardigheid en krediet 

op de Doelen, met name door de inspanningen van Van Gimnig om hem 

als ondermijnend en treuzelend sujet neer te zetten. 

Ook onder de burgemeesters verloor Raap zijn relatief gunstige positie. 

Het was immers hij die er bij de burgemeesters op had aangedrongen zo 

snel mogelijk een nieuw fiat op het rekest te geven om oproer te 

verijdelen. De Voogde stelt dat de burgemeesters liever nog enig uitstel 

hadden gekregen om met de vroedschap te  overleggen, maar op 

aandringen van  Raap het tweede fiat zo snel bekend hadden gemaakt en 

als gevolg hiervan van listigheid en meineed waren beschuldigd. Helaas 

ontbreekt bij deze bewering enige verantwoording. 

Niettemin staat vast dat de gematigde partij van Raap en de drie artikelen 

vanaf nu  op de achtergrond raakten en het hof dus ook haar greep op de 

situatie verloor. De volgende dag woensdag 28 augustus verleenden de 

burgemeesters en vroedschap alsnog fiat aan zowel de drie artikelen, als 

aan het declaratoir protest, maar het was de burgemeesters wel duidelijk 

geworden dat het verloop van de gebeurtenissen de drie artikelen hadden 

gedegradeerd tot een onschuldig werkje in verhouding met de eisen van 

de radicalen. 

Steeds meer wijken gaven navolging aan ‘het concept’ en gingen over tot 

het kiezen van gecommitteerden. Opvallend is dat de compagnie van 

Christiaan Scholten hiertoe het initiatief nam, die zich vanaf het begin 
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juist achter de drie artikelen had geschaard. Toch verlien de verkiezingen 

van gecommitteerden lang niet zo voorspoedig verliep als Van Gimning 

en de zijnen hadden begeerd. Degenen die zich nu achter de radicalen 

schaarden, deden dit vaker uit opputurnisme, dan uit idealistische 

loyaliteit. Ook kozen sommige wijken ervoor om zich van de 

ontwikkelingen te onthouden en helemaal geen gecommitteerden te 

kiezen. In de meeste van de wijken die wel tot verkiezingen waren 

overgegaan, werden de nieuw gekozen gecommitteerden niet gemachtigd 

om verandering van de regering te eisen.

Het was niettemin voor iedereen duidelijk dat de positie van de regering 

op steeds lossere schroeven kwam te staan en talloze ambten dus 

waarschijnlijk open zouden vallen. Hierop roken veel opportunisten hun 

kans en wendden de situatie aan voor hun eigen belang. “Eenige der 

ijverigste Doelisten hadden list en bedreigingen te baat genomen, om zig 

te doen kiezen”, aldus Wagenaar. Velen hoopten, na als gecommitteerde 

gekozen te zijn, in aanmerking te komen voor eventueel openvallende 

ambten. Tijdens een gesprek tussen Lafargue en zijn overbuurman G. de 

Bruin geeft laatstgenoemde dit opportunisme enigszins schaamteloos, 

maar treffend weer: “Ick wens alles wel mag uytvallen, wat er oock 

geschiede, en er mijn voordeel mede te doen, en indien ’t anders anders 

uytvald, hoop ick er geen schade bij te lijden.”94 

In Den Haag zag de prins in dat hij zich niet langer aan een reis naar 

Amsterdam kon ontrekken. Eerst stuurde hij Bentinck op 29 augustus 

naar Amsterdam om het voorbereidend werk te doen. Voordat de graaf in 

Amsterdam arriveerde ontmoette hij eerst Van der Meer in het 

nabijgelegen huis Zwanenburg. Hier vernam hij dat de burgemeesters 



68

Six, Van de Poll en Rendorp aan de prins te kennen had gegeven dat ze 

van haar ambten ontslagen wensten te worden ten einde de rust in de stad 

te doen wederkeren. Waarom de burgemeesters Corver en Sautijn in dit 

rijtje ontbreken, is niet duidelijk. 

Het leek er nu op dat de Amsterdamse regering het ogenschijnlijk had 

verloren van de burgers op de Doelen. In werkelijkheid bleven de 

burgemeesters en vroedschapsleden op hun plek zitten tot dat de prins 

hier verandering in zou aanbrengen. Willem hoopte nog altijd de burgers 

en regenten van Amsterdam te kunnen verzoenen tijdens zijn aanstaande 

bezoek aan de stad. In het geval dat de regering alsnog werd veranderd, 

dan zou dit alleen betekenen dat bepaalde personen vervangen werden. 

De burgemeesters waren zich er waarschijnlijk van bewust dat het 

systeem onveranderd zou blijven. Er bestond in Amsterdam geen 

onderliggende oranjegezinde regentenfactie waarmee de prins de oude 

regering kon vervangen. In 1748 vonden de Amsterdamse 

regentenfacties elkaar in hun pogingen om zoveel mogelijk de status quo 

bewaren. Pas na de wetverzetting werden de door Willem nieuw 

benoemde regenten door hun tegenstanders als ‘orangististisch’ 

bestempeld en laaide de oude factiestrijd weer op. 

Eenmaal in Amsterdam aangekomen diende Bentinck de toezegging van 

zowel burgerij als van de uittredende regenten te krijgen dat ze hun 

geschillen door de prins zouden laten oplossen. Na al met de 

vertegenwoordigers van de gematigde partij op huis Zwanenburg gepraat 

te hebben, wendde Bentinck zich in Amsterdam allereerst tot Van 

Gimnig, die uit naam van de prins drie vragen op de Doelen voorlegde. 
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Ten eerste werd gevraagd of het bezoek van de prins begeerd werd, ten 

tweede of zij zich aan zijn beslissingen zouden onderwerpen en ten derde 

of zij zich in de tussentijd stil zouden houden, waarop alle aanwezigen 

daarop “Ja, amen en hoezee”95, zouden hebben geroepen. De aan handen 

en voeten gebonden stadsregering willigde uiteraard ook in. 

Bentinck stelde hiervan een rapport op, op basis waarvan de Staten van 

Holland de prins machtigden naar Amsterdam te gaan om te proberen de 

burgers en regenten te verzoenen. Mocht dit onmogelijk blijken, dan kon 

de prins de gehele regering veranderen. Bij zijn bezoek aan Van Gimnig 

had Bentinck benadrukt dat de burgers hun bezwaren geformuleerd 

dienden te hebben om aan de prins kenbaar te  maken bij zijn aankomst 

in Amsterdam. Over de intenties van Bentinck kunnen we enkel gissen, 

maar het staat dat Van Gimnig deze bewoordingen aanwendde om het 

verkiezen van gecommitteerden van de goedkeuring van de prins te 

voorzien.

De verkiezingen van gecommitteerden in de wijken nam nu een grote 

vaart. Dit kwam met name omdat veel gematigden nu meededen aan de 

verkiezingen in de veronderstelling dat de prins het wenste en, niet in de 

laatste plaats, om zich in de kijker te zetten om later in aanmerking te 

komen voor eventueel openvallende ambten. Het is aannemelijk dat de 

hervormingsgezinde Bentinck door deze actie de prins opzettelijk de 

gecommitteerden door de maag probeerde te splitsen om hem te dwingen 

een politiek ten opzichte van de Amsterdamse regering te voeren die 

meer in lijn was met de intenties van Bentinck. Deze kwamen uiteraard 

neer op verandering van de regering, niet alleen in Amsterdam, maar 

uiteindelijk in alle Hollandse steden. Ondertussen keerden steeds meer 
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Amsterdamse burgers die zich tot nu toe afzijdig hadden gehouden, zich 

tegen de druktemakers op de Doelen.  Met name Raap moest het 

ontgelden. Doordat hij al weken met veel uiterlijk vertoon en oranje 

vlaggen door de stad reed met zijn karossen en hij zijn huis zeer 

opzichtig oranje had verlicht, werd hij de belichaming van de 

onruststokende Doelisten. Veel burgers vreesden voor een bloedige 

herhaling van het oproer van de zomer en verkozen handhaving van de 

bestaande situatie boven de dreiging van nieuw geweld. 

Een zekere Van Weyler en Van Wijnenbergen verspreidden een pamflet 

dat het opnam voor de zittende regering en de claim van de Doelisten dat 

zij de gehele burgerij vertegenwoordigen, poogde te ontkrachten. Dit 

pamflet werd bekend als het ‘anti-rekest’. Ondertussen bleef Raap zich 

ook verzetten tegen de verkiezingen van gecommitteerden. Hem was er 

alles aan gelegen de prins niet te confronteren met een grote groep 

mondige gecommitteerden met vergaande eisen na zijn aanstaande komst 

in  Amsterdam. In dit geval zou zijn rol helemaal zijn uitgespeeld. Raap 

werd door zijn verzet ongelukkigerwijs gezien als de initiatiefnemer van 

het ‘anti-rekest’ en werd nu ronduit als verrader beschimpt. Lafargue 

verhaalt van een zonderling voorval in de herberg de Graaf van Holland 

waarbij de gemoederen hoog opliepen. Een driftige Raap stoof de kamer 

binnen met het dringende verzoek het verkiezen van gecommitteerden te 

staken en dat hij “een beter expediënt” had. Met dit expediënt bedoelde 

hij een nieuw rekest dat hij zou hebben opgesteld. Zijn ‘drie artikelen’ 

hadden plaats gemaakt voor de zogenoemde ‘acht artikelen’.96 Later legt 

van der Meer uit in zijn brief aan de prinses hij dit rekest had geschreven. 
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Om nog enige invloed op de ontwikkelingen uit te kunnen blijven 

oefenen, had hij in het nieuwe rekest ook opgenomen dat verandering 

van de regering werd begeerd. De verandering die de prins en de prinses 

juist altijd hadden willen voorkomen en nu zelfs door hun eigen 

verlengstuk Van der Meer werd overgenomen. Een belangrijke 

toevoeging bij de acht artikelen was dat nieuwe benoemingen voortaan 

door de prins zouden moeten worden gedaan. Toen Raap in de Graaf van 

Holland over ‘een beter expediënt’ begon, dacht Malepougne, de 

kompaan van Van Gimnig, echter dat Raap het anti-rekest bedoelde en 

wierp hem toe dat “hij konde met zijn expediënt voor den d… en bl… 

loopen”. Voordat Raap kon reageren opende Malepougne een raam en 

had de arme Raap het raam uitgegooid, ware het niet dat Lafargue en 

enkele anderen op het laatste nippertje ingrepen97. In de ogen van velen 

bleef Raap echter de initiatiefnemer van het anti-rekest en de kampioen 

van diegenen die het belang van de burgerij ondermijnden.

Wagenaar verhaalt van een voorman van de scheepstimmermannen die 

Raap kort hierna openlijk beschuldigde van verraad en dat hij door 

alsmaar de komst van de prins aan te kondigen, de mensen maar wat wijs 

maakte en de ontwikkelingen saboteerde.98

De scheepstimmermannen hadden van alle gildes de krachtigste 

organisatie  en vormde een potentiaal machtig wapen. Bijgenaamd de 

‘Bijltjes’, vanwege de bijlen die ze op hun schouder meedroegen, waren 

ze in staat door intimidatie en machtsvertoon de ontwikkelingen een 

belangrijke wending te geven. De radicale partij maakte van de onrust 

over het anti-rekest handig gebruik door de Bijltjes aan zijn kant te 

krijgen. Door het punt van het herstel van de rechten van de gildes te 
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benadrukken, wist Van Gimnig tweeduizend Bijltjes te mobiliseren om 

door te stad te marcheren en halt te houden bij de woningen van 

potentiële ondertekenaars van het anti-rekest. Van Gimnig, Martini en 

Boekelman begaven zich verkleed als Bijltjes ook onder het bonte 

gezelschap. 

Door deze intimiderende actie kwam het anti-rekest nooit van de grond, 

waardoor de partij van het ‘concept’ onder Van Gimnig de facto als 

enige vertegenwoordiger van de burgerij overbleef. Naast het intimideren 

van eventuele tekenaars van het anti-rekest, begaven de Bijltjes zich ook 

naar de huizen van de burgemeesters en “noodtsaakten de 

burgemeesteren te sweeren van noyt hune ampten weer te zullen 

aanvaarden, al wilde Sijne D.H. hun in hunne waardigheden handhaven 

en herstellen”.99 

De partij van Van Gimning stond dus sterker dan ooit tevoren: Van 

Gimnig was omarmd door Bentinck, de tegenstanders waren monddood 

gemaakt, de regenten hadden hun ambten neergelegd en 

er waren ondertussen door de meeste wijken gecommitteerden gekozen. 100 

De uiteindelijke uitkomst zou worden bepaald tijdens de veertien dagen 

dat de prins in Amsterdam zou verblijven. Na de tocht van de Bijltjes 

schreef Van der Meer aan de prins “dat de stat Amsterdam was als een 

schoon papier, dat Sijne Doorluchtige Hoogheyd daarop konde schrijven 

dat hij best tot s’lands heil en sijn eyge glory oordeelden te behoren.”101 
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2.5 De prins in Amsterdam en wetverzetting

Met veel uiterlijk vertoon arriveerde Willem dan eindelijk op twee 

september in Amsterdam. Hij werd vergezeld door Bentinck, de griffier 

Fagel en zijn twee adviseurs Van Rhoon en de Back. Zo’n vierduizend 

Bijltjes verwelkomden het gezelschap en stonden netjes gekleed in rijen 

van twee. Als blijk van goede wil zond de prins zijn eigen lijfwacht weg. 

Allereerst werd de prins ontvangen door de burgemeesters. De prins 

schreef over deze ontmoeting aan de prinses: “Zij (de burgemeesters) 

zijn zoo in zichzelf gekeerd en verlegen dat het u in de ziel treft, de arme 

Corver is zoo bleek als een lijk.”102 Blijkbaar had de verhitte stemming 

en de intimidatie van de voorgaande dagen effect gehad. Na dit korte 

onderhoud trok de prins verder naar de herberg waar zes 

vertegenwoordigers van de gecommiteerden de prins opwachtten. Van de 

inmiddels vijftig verkozen gecommitteerden, waren er zes, waaronder 

Lafargue, aangewezen om als eerste het rekest van de partij van Van 

Gimnig te overhandigen. Lafargue verhaalt dat de prins deze 

‘gedeputeerden’ vereerde met een “allervriendelijckst”, maar 

“merkwaardig” antwoord dat luidde als volgt: “Ick ben alleen tot dat 

eynde hier gekomen, en om de rust tusschen de regenten en burgers te 

herstellen en de burgeren te maintineeren bij haer verkreegen vrijheyd, 

voorregten en wetten, en zal dat doen zoodanig, dat ik het voor God en 

mijn consciëntie ten jongste dage kan verantwoorden. Vrienden, ick ben 

oock een inboorling van Nederland en door de voorzieningheid Gods 

gesteld aan ’t hooft der regering, ik zal altoos trachten deze landen haere 

godsdienst en vrijheyd te bewaren en derzelver ruste zo vast te stellen, 
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als ik met mijn vermogen kan bijbrengen, opdat, haer voorspoed , vreede 

en welvaaren weeder bloeye en onwrickbaer duure tot aen het eynde der 

eeuwen103. De naïeve Willem dacht dus nog altijd de burgers met de 

regenten te kunnen verzoenen en zag Amsterdam in geen geval als “een 

schoon stuk papier”. Van der Meer, die na het onderhoud met de zes 

gedeputeerden zelf een audiëntie met de prins had, verhaalt zelfs dat de 

prins in de veronderstelling was dat hij de gematigden van Raap en de 

radicalen van Van Gimnig zou kunnen verenigen. De reden dat hij zich 

zo vaag had uitgelaten na het in ontvangst nemen van het rekest van de 

zes gedeputeerden, was dus omdat hij de twee rekesten wilde 

samenvoegen tot één. Ondanks dat Van der Meer hem “daarvan de 

onmogelijheyd wilde aantonen”104, kreeg hij toch de opdracht mee om de 

twee partijen te verzoenen.    

De gefrustreerde Van der Meer vervulde deze opdracht duidelijk met 

tegenzin. Had hij hiervoor zo hard zijn best gedaan om het verkiezen van 

gecommitteerden tegen te gaan? In zijn eigen woorden: “Tot op de 

aankomste van S.D.H in Amsterdam hadt ik de partijen van Martini en 

Boekelman met de grootsten moeyten deze werelds er onder gehouden en 

hunne kwade desseyne telkens verijdelt….kortom, ik hadt met 

lope,draven,rennen,schrijven en vrijven, bidde, smeeken en dreygen, 

trakteeren en geldt in de sak geven, de saken van Amsterdam in die staat 

gebracht, dat S.D.H bij zijne aenkomste met gemak en playzier dezelvde 

konde decideeren en ten eynde brengen.105 Na de komst van de prins 

bleek de radicale partij echter door Bentinck te zijn omarmd en “werd de 

partij van Martini en Boekelman op den troon gesteldt en wierdt het 

aanstellen van gecommitteerden doorgedrongen.”106 
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Van der Meer kon het niet laten om Van Gimnig streng toe te spreken 

over de handelswijze van zijn partij. Niettemin spraken ze af om in de 

Graaf van Holland met beide partijen de mogelijkheid tot samengaan te 

bespreken. Een compromis bleek echter uitgesloten; de radicalen bleven 

vasthouden aan de eisen tot verandering van de regering en een vrije 

krijgsraad. Van der Meer klaagt in zijn relaas dat Van Gimnig en Feitama 

simpelweg onderwerping eisten van Raap en de andere gematigden in 

plaats van vereniging. Van der Meer zag ook in de acceptatie van de 

partij van Van Gimnig door het hof een situatie ontstaan waarin de prins 

“van dat oogenblick aff alles met moeyten, met tegenspreken, met 

ongenoegen en hartzeer niet halv na zijn genoegen kon ten eyne brengen. 

De juistheid van deze veronderstelling zou blijken. 

De eis tot verandering van de regering werd nu onomwonden aan het hof 

kenbaar gemaakt door middel van een verzoekschrift dat op 3 september 

aan de prins werd overhandigd, twee dagen na zijn komst in Amsterdam. 

Op de Doelen begreep men niet dat de verandering van de regering nog 

niet had plaatsgevonden. De burgemeesters hadden toch zelf al hun 

ambten neergelegd? Velen beschuldigden hun eigen zes gedeputeerden 

van treuzelend gedrag en vreesden een complot tussen de alsmaar 

dinerende prins, gedeputeerden en burgemeesters. 

Lafargue rept van een aantal Bijltjes uit wijk 16 die op de Doelen 

verschenen en verhaalden dat het “in haar wijck en de aenbelendende 

wijck dezolaat en gevaarlijck uitzag”.107 Enkelen opperden een idee om 

“schot te schieten tussen de regering en Zijn Hoogheyd.108 Een groot 

aantal Bijltjes trok langs de huizen van de burgemeesters om ze te 
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vermanen om “de gemeenzame ommegang met Zijn Hoogheyd af te 

breecken, en den Vorst niet langer te beletten in de gewigtige zaacken, 

tot welcken eynde hij hier was gekomen”. Deze zoveelste akte van 

intimidatie van de Bijltjes kwam de prins snel ter ore. In weerwil van de 

wensen van de Bijltjes, ontbood hij de burgemeesters wederom bij hem 

en deelde hun de dreigementen van de burgers mee. Uit alles blijkt dat de 

prins zich meer verbonden voelden met de regenten dan met de 

opdringerige burgers. In zijn eigen woorden aan zijn vrouw: “Ik 

verzeker, dat mijn hart bloedden, vooral voor de arme Corver. 109  

Niettemin zag de prins de onhoudbaarheid van de posities van de 

burgemeesters in en deelde hun mee dat hij voor het einde van de week 

wetverzetting aan de burgers zou beloven. 

Na drie dagen van getalm en onder dreiging van volkgeweld, was 

Willem dus eindelijk overstag gegaan. Hij verzocht Van der Meer om 

onder de burgers te polsen welke burgemeesters en vroedschapleden 

eventueel gecontinueerd konden worden en wie het veld moesten ruimen. 

Mede op basis hiervan stelde de stadsecretaris en schepen Mattheus 

Lestevon, een lijst op met nieuwe benoemingen. De prins spoorde 

Lestevon aan om zoveel mogelijk vertegenwoordigers van het 

handelswezen te benoemen, waarmee de prins goede contacten 

onderhield, met name via Joan Agges Scholten. Het handelswezen had 

zich tijdens de roerige weken grotendeels afzijdig gehouden. De lage 

burgerij op de Doelen had in de hoger geplaatste kooplieden een 

bruikbare medestander gevonden, maar kon niet rekenen op de gewenste 

steun. Toen bleek dat wetverzetting aanstaande was, en er dus plekken in 

de vroedschap zouden openvallen, veranderden de kooplieden van 
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gedachte. Ze verkozen 24 lieden uit hun midden om op audiëntie bij de 

prins te gaan. De prins liet hen weten dat “zyne achting voor de 

Koopluiden haast blyken zou, uit de aanstelling van nieuwe Raaden, die 

den zevenden afgekondigd werdt.”110   

Al de volgende dag 5 september werd de wetverzetting een feit. Alle vijf 

de burgemeesters werden voor hun diensten bedankt en 19 van de 36 

leden van de vroedschap werden vervangen. Een aanzienlijk aantal 

kooplieden was voor hen in de plaats gekomen. 

Het ontslag viel de emotionele prins zwaar. Al voor de wetverzetting had 

hij te kennen gegeven “hoe wee hem deedt, dat het volk zo misnoegd was 

op de Regenten: onder welkener waren, die hy gaarne zou laaten 

aanblyven, schoon hy vreesde, niet te zullen konnen.”111 Vooral het 

ontslag van Corver, dat de prins hem persoonlijk meedeelde, greep 

Willem erg aan. In zijn eigen woorden: “vooral de afdanking van de 

goede en eerlijke Corver , die onder vier oogen plaats greep; een zóó 

ontroerend tooneel dat wanneer ik het u vertel, het u zeker zal doen 

schreien; ikzelf kon mijn tranen niet inhouden.112  

Voor het burgemeesterschap benoemde de prins onder andere de 

omstreden oud-schout en oud-burgemeester Ferdinand van Collen. De 

andere drie waren ook zeer conservatieve keuzes, te weten Cornelis Trip,  

Gerard Hasselaer en Willem Deutz.113 Op de Doelen werd dan ook 

meteen fel gereageerd toen de nieuwe benoemingen bekend werden 

gemaakt op 6 september. Van der Meer tekende de uitspattingen van 

enkele schreeuwers op: “Voor den donder, de Prins verkragt 

statsprivilegiën”, een ander: “De nieuwe aangestelde heeren sijn niet 

beeter dan de oude; wij sijn met sulke burgemeesters absoluyt niet 
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tevreeden; men kan er zijn lijf en leven niet aan vertrouwen”. Nog 

iemand voegde er aan toe: “Als die burgemeesters blijven, worden wij 

opgehangen. Aanstonts de Bijltjes int geweer, en die moeten na het 

Heere-logement marcheeren, om de Prinz te noodtzaken om andere 

burgemeesters aan te stellen”.114 Toen Van der Meer enkele uren later op 

het Heerenlogement arriveerde, deelden van Rhoon en de Back hem mee 

dat er zojuist inderdaad een delegatie vanuit de Doelen aan de prins te 

kennen had gegeven de nieuwe aanstellingen niet te kunnen accepteren. 

De wanhopige prins klaagde bij Van der Meer over de “onbetamelijke 

handelwijze” van de burgerij en verzocht of hij geen kans zag om hem 

“uyt deze netelige omstandighede te redden”. Van der Meer, duidelijk 

geërgerd over het feit dat er aan zijn waarschuwingen voor de radicale 

partij geen gevolg was gegeven, beweerde tegenover de prins dat hij de 

zaken nog kon redden door zijn controle over de partij van Raap. We 

mogen aannemen dat Van der Meer dit tegen beter weten in beweerde. 

De radicale partij was zodanig gesterkt dat de rol van de gematigden 

definitief leek uitgespeeld. Het relaas van Van der Meer laat dan ook in 

toenemende mate de teleurstelling en moedeloosheid zien van een 

eenvoudige Rotterdamse burger die al meer dan een maand alles in het 

werk stelde om aan de wensen van het hof te voldoen, maar door 

datzelfde hof ofwel niet werd gehoord, dan wel ronduit werd 

tegengewerkt. Overigens behoudt hij ten alle tijden zijn gevoel voor 

decorum en verwerkt hij, naar de gebruiken van de tijd, zijn 

kanttekeningen in cynisme gehulde volzinnen in plaats van directe 

bewoordingen.
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Het hof bevond zich, ironisch genoeg, in een zelfde situatie als waar Van 

der Meer zich in bevond tijdens het begin van zijn verblijf in Amsterdam. 

Het hof werd ook gedwongen om steeds meer de eisen van de radicalen 

zich eigen te maken, in ieder geval voor de buitenwacht. Langzaam 

groeide het besef dat men te maken had met een burgerbeweging die zich 

niet gemakkelijk met een kluitje in het ruit liet sturen. 

2.6 Besluiteloosheid en teleurstelling

In navolging van Van der Meer ergerde Lafargue zich op de Doelen ook 

steeds meer aan zijn eigen natuurlijke medestanders. Naar gelang de 

verkiezingen van gecommitteerden voortging, werd de Doelen in 

toenemende mate bevolkt door mondige radicalen die, volgens Lafargue, 

in de meest vurige bewoordingen de gekste eisen op tafel legden.115 Toen 

Raap en De Huyser op 9 september op de Doelen kwamen, raakten de 

gemoederen zeer verhit en werden ze wederom beschuldigd van verraad 

en zelfverrijking. Raap werd zelfs voor de tweede keer in korte tijd met 

defenestratie bedreigd. De gemoederen liep zo hoog op dat zelfs de prins 

niet meer gevrijwaard bleef van mondelinge kritiekuitingen; “Voor den 

bliksem, de Prins is soo goedt als de rest”, zo hoorde Lafargue iemand 

roepen. Raap en De Huyser verklaarden op de Doelen dat ze zich 

genoodzaakt zagen om zich niet langer  op de Doelen te vertonen. De 

resterende dagen van het verblijf van de prins in Amsterdam speelden de 

gematigden dan ook geen rol van betekenis meer. 

Naast de benoemingen, zette een gedeelte uit de proclamatie waarin de 

nieuwe burgemeesters en vroedschapleden bekend werden gemaakt, veel 

kwaad bloed op de Doelen. De prins had hierin laten opnemen “dat 
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dezelve heeren burgemeesteren en vroedschappen door hun ontslag niet 

zullen worden gekwetst of benadeeld in hunnen goeden naam en faam, 

veelmin dat dezelve daar uit zullen mogen worden gesuspiciëerd hen in 

de regeeringe van den lande niet naar behooren gedragen te hebben116. 

De prins negeerde dus alle beschuldigingen die de burgers met name 

richting de oud-burgemeesters hadden geuit en beschermde hen voor 

vervolging. Hier was het de meeste Doelisten nu juist om te doen 

geweest. Waarom zou de prins tot vervanging zijn overgegaan als 

niemand iets misdaan had? Voor degenen die de gehele proclamatie 

hadden gelezen was dit wel duidelijk. De prins liet hierin niet verhullen 

dat hij alleen met grote tegenzin tot wetverzetting was overgegaan als 

laatste middel om de gemoederen onder de burgers de sussen. De meest 

radicale Doelisten merkten ook op dat er van de eis dat de wijken 

inspraak zouden krijgen in de benoemingen van vroedschapleden, met 

geen woord werd gerept. Ook de machtige Oud-raad, die in Amsterdam 

de  burgemeesters benoemde, werd gehandhaafd. Het enige waarin de 

radicale partij in tegemoet was gekomen was dat de poppetjes waren 

veranderd. De grondslagen van het systeem waren niet in minst geringste 

aangepast, behalve dan dat in dit enkele geval de prins de nieuwe 

benoemingen had gedaan in plaats van de Oud-raad.   

Na al deze teleurstellingen vreesden velen op de Doelen dat het voor hen 

belangrijkste punt, namelijk de vrije krijgsraad, al helemaal niet meer 

zou worden ingewilligd. De prins, die al verder was gegaan in zijn 

toegevingen dan hij ooit van plan was geweest, stond inderdaad niet 

bepaald positief tegenover een dergelijke toezegging. Op de dag van de 
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wetverzetting gaf hij al aan Van der Meer te kennen: “Laat ik mijn van 

die luyden eens dwingen met verandering te maken, dan is het vreezen 

dat er geen eynde aan zal komen, want dan al er altijt wat aan haperen”.117

En inderdaad, op die roerige vrijdag 10 september werd Willem 

meerdere malen geconfronteerd met een aantal delegaties van 

ontevredenen. Eerst kreeg hij s’ avonds rond 10 uur bezoek van enkele 

ontevrede Doelisten. In de woorden van Van der Meer: “S’avondt 

hadden de voornaamste roervinken een conparietie, daar sij, toen sij 

bijna vol en dol gesopen waren, met de degen in de vuyst elkanderen 

wilde dwingen te sweeren, niet te moge rusten voor Sijne D.H. hunne 

eene vrije en onafhankelijke krijgsraadt hadt toegestaen; en die het niet 

konde onvluchten wierde ook gedwongen dient eedt te doen”.118  Het 

gezelschap voegde de daad bij het woord, waardoor de onthutste Willem 

onder dwang had moeten toezeggen dat hij de burgers in de eis tot een 

vrije krijgsraad tegemoet zou komen. Hij ontbood meteen Van Der Meer 

om de karakters van de bezoekers te beschrijven.  De prins kon hierna 

echter nog niet rustig slapen; die nacht zou hij nog een keer worden 

geconfronteerd met een groep ontevredene gecommitteerden aan zijn 

bed. 

De volgende morgen 11 september arriveerde Lafargue op de Doelen en 

vernam hij van het nachtelijk bezoek dat zes gecommitteerden aan de 

prins hadden gebracht. De officieren die voor het Heerenlogement wacht 

hadden gehouden werden naar de Doelen gezonden om de ware 

toedracht van die nacht uit de doeken  te doen. Volgens hen was er die 

avond veel morrend volk op de been voor het Heerenlogement. De buiten 

opgestelde schutters verwittigden hun officieren, die binnen aan het 
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roken waren, van de situatie. Hierop lieten de officieren enigen van het 

volk naar binnen en werden Bentinck, Fagel en De Back gewekt om een 

audiëntie bij de prins te verzoeken. Bentinck zou hebben geantwoord: 

“Ey, waarom niet? We zijn geen kraamvrouwen”.119 De zes 

gecommitteerden kwamen in de kamer binnen en troffen de prins rechtop 

zittend in zijn ledikant. Ze deelden hem het ongenoegen mee dat onder 

de burgerij heerste over het uitblijven van een vrije krijgsraad en 

benadrukten dat dat buiten veel oproerig volk was verzameld. Een 

ontdane Willem schreef hierover aan de prinses: “Zij spraken heel fel en 

ongebonden, maar brachten God zij dank mij niet van mijn stuk, en na te 

hebben laten gaan trachtte ik weer in te slapen, hetgeen mij, met al de 

gedachten die me door het hoofd gingen, slecht gelukte”120. De 

aanwezige officieren getuigden echter dat de prins het antwoord gaf dat 

hij niet begreep waarom de burgerij over dit punt zo’n ongenoegen 

opvatte, maar dat hij, zodra hij kans zag, de burgerij in hun wensen 

tegemoet zou komen en dat dit mocht worden meegedeeld op de Doelen. 

Niet alleen lijkt de prins dus wel degelijk van zijn stuk gebracht, maar 

kan zijn antwoord ronduit worden opgevat als een volkomen toegeving. 

De gecommitteerde van wijk 60, de makelaar Gellink, werd ervan 

verdacht de initiatiefnemer te zijn geweest van het nachtelijke bezoek. Al 

enige tijd ontpopte hij zich tot de mondigste van alle radicalen. Hoewel 

hij zijn betrokkenheid ontkende, deed hij dit in dusdanige bewoordingen 

dat het ‘veel eerder de suspicie deed toe- als afnemen, aldus Lafargue.121 

Al eerder had Lafargue Gellink vermaand zich wat gematigder op te 

stellen ten einde tot meer constructieve oplossingen te komen. Verhitte 

discussies over met name de benoeming van de oud-burgemeester van 
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Collen, bleven niet van de lucht. Nu was Lafargue het echter zat en nam 

hij het woord. Hij riep op tot minder onbesuisdheid en meer 

bescheidenheid. Hij nam het openlijk op voor de verdiensten van Van 

Collen in het verleden en kreeg, naar eigen zeggen, zoveel bijval dat hij 

zijn betoog kon staken. Met een aantal gecommitteerden is hij zelfs de 

vier nieuwe burgemeesters gaan feliciteren122. 

Die ochtend was het op de Doelen drukker dan ooit. Ook buiten was er 

veel oproerig volk voor de Doelen verzameld, de Bijltes ontbraken 

uiteraard ook niet. De oproerigheid richtte zich met name op de 

aanwezige gecommitteerden die voor nalatigen en verraders werden 

uitgemaakt. Binnen zag men zich genoodzaakt om een verzoekschrift op 

te stellen waarmee alle gecommitteerden langs hun wijken moesten gaan 

en door alle burgers moesten laten ondertekenen. Hierdoor zouden de 

gemoederen buiten moeten worden gesust. Hierin werden de volgende 

drie punten begeerd: 1. Dat de prins in iedere wijk een burger-kapitein, 

luitenant en vaandrig zou benoemen, allen mochten geen familiebanden 

hebben met zowel de oude als de nieuwe regering. 2. De prins vijf 

burger-kolonels zou benoemen en 3. Dat de wijken voortaan de 

kapiteinen, luitenants en vaandrigs zouden aanstellen en dat de kolonels 

door de krijgsraad zouden worden gekozen. Het feit dat velen het rekest 

ondertekenden gaf goede hoop, maar dit werd in de kiem gesmoord na de 

reactie van de prins. Hij was van plan om toch twee kolonels uit de 

regering aan te stellen en drie uit de burgerij. Wederom werden er enkele 

gecommitteerden naar de prins gestuurd om hem te overtuigen van de 

neteligheid van de situatie en de oproerigheid in de wijken. Volgens 

Lafargue stond men op de Doelen perplex van het antwoord. Dit luidde 
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‘dat hij in deeze netelige zaack nog geen doorrzicht genoeg had, en dat 

hij, eer hij yets zoude toestaan strijdig tegen de oude constitutiën en 

wetten van de stad of den lande, en dat den doodsteeck derzelve na zig 

soude konnen sleepen, liever van alle zijne digniteiten en waerdigheden 

soude renuntieeren, wenschende ondertusschen dat God hem meerder 

zoude verlichten”. De prins toonde zich dus wederom een vurig 

conservatist die liever zijn ambt neerlegde dan dat hij iets zou 

ondernemen dat tegen de oude wetten indruistte. 

De gecommitteerde Commelin van wijk 30 stelde op de Doelen voor om 

de prins tegemoet te komen en de aanstelling van de 2 kolonels uit de 

regering, te billijken. Hiermee haalde hij echter de haat van velen op zijn 

hals.123 Lafargue bekent dat hij het wel met Commelin eens was, mits een 

van de drie burgerkolonels de rang van kolonel-majoor zou krijgen en 

verder alle luitenants en vaandrigs uit de burgerij kwamen. Nadat hij zag 

wat Commelin allemaal over zich heen kreeg, hield hij zich echter maar 

stil.124 

 Terwijl er nog hevig gediscussieerd werd, kwam er die namiddag een 

gecommitteerde die zojuist van het Heerenlogement kwam, de zaal 

binnengestormd. Hij verkondigde daar gehoord te hebben dat de “nije 

independente burger-krijgsraad volledig na den wensch en begeerte der 

burgers was toegestaan”.125 Een golf van vreugde en opluchting ging 

door de Doelen. De gecommitteerde voegde eraan toe dat de resolutie 

waarin dit bekend was gemaakt, al sinds gisteravond om 10 uur door het 

hof was uitgegeven. Hierop maakte de vreugde weer plaats voor onrust 

en verwarring. Gisteravond was de prins op die tijd toch nog bezocht 

door enkele gecommitteerden? Dan had het gisteravond al bekend 
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moeten zijn. Bovendien was het nachtelijke bezoek aan de prins dan toch 

overbodig geweest? Meteen werden twee gecommitteerden aangewezen 

om verhaal te gaan halen. Bentinck deelde hen mee dat de resolutie 

gisteravond in druk was uitgeven en aan kolonel Van Loon was 

meegeven ter uitdeling onder de vendels. Een schouderophalende Willem 

zei dat men het maar bij Van Loon moest gaan verhalen. Vervolgens 

trokken enkelen naar het huis van de kolonel om een verklaring te eisen 

voor het achterhouden van het antwoord en de resolutie op te eisen. De 

hooghartige Van Loon nam echter enkel de moeite om zijn lakei de 

resolutie bij de deur te laten overhandigen. 

De resolutie was weer een perfect voorbeeld van de handigheid waarmee 

De Back namens het hof in ambtelijke bewoordingen een geschrift 

opstelde dat meer vragen opwekte, dan beantwoorde. In de resolutie wist 

de prins zich  te ontrekken aan zowel een absolute capitulatie aan de 

burgerij, als aan handhaving van de bestaande situatie. Op het eerste 

gezicht leek de prins echter de burgerij tegemoet te komen. Het is 

daarom wenselijk om de gehele resolutie te delen: 

“Dewijl het Zijne Hoogheyd toeschijnd uyt hetgeene van verscheydene kanten is 

voorgekomen, dat het zeer moeyelijkck, zoo niet ondoenlijck zal zijn, de 

schicking omtent het werck van den krijgsraed zodanig te maken, dat dezelve 

aan allen even aegenaam zijn zal, heeft Zijne Hoogheyd, na daerop te hebben 

ingenomen de consideratiën an heeren burgemeesteren, vermeynd, dat het voor 

de rust van de stad, en om aan de goede burgerije zoo veel doenlijkck genoegen 

te geven, best en dienstig zal zijn:

Dat zal werden gehouden een vrije krijgsraed, bestaande uyt capiteyns, 

lieutenants en vendrigs.
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Dat ydre compagnie, na gehoudene omvraeg, daartoe zullen committeeren 

zoodanige van de voorz. Officieren uyt hunne compagniën,  als haer aengenaam 

zal zijn.

Dat vervolgens dezelve capiteyns, lieutenants en vendrigs, op die wijze door 

yeder compagnie by meerderheyd van stemmen gecommiteerd zijnde, dezelve 

zullen doen een aenstelling van 5 collonellen en vervullen de plaatzen van die 

capiteynen, lieutenants en vendrigs, die aan hunne compagniën niet aengenaam 

zouden mogen weezen.

Ofte dat zij zullen maeken een dubbel getal van personen en hetzelve getal aan 

Zijn Hoogheyt prezenteeren, om daeruyt bij Zijne Hoogheyd de electie en 

aanstelling te worden gedaan tot vervulling van de plaatzen dergeene, die 

uytgevallen zijn.

                                                          Gedaan tot Amsterdam den 10 Sept. 1748

                                                                     Prince d’Orange en Nassau

                                                                     “Ter ordonnantie van Zijn Hoogh,

                                                                                                         J. de Back”126

Op de Doelen hoorde men de hersens bijna kraken. Wat stond er nu wel 

in en wat niet? Er stond nergens dat de officieren niet verwant aan de 

regering mochten zijn. Ook stond er niks over de bevoegdheid van de 

krijgsraad en of deze zonder medeweten van de regering mocht 

vergaderen. Erger nog, er was niet vastgelegd hoe de krijgsraad in de 

toekomst geregeld zou zijn. 

De resolutie stond wel toe dat de wijken de officieren zelf mochten 

‘committeeren’. Wat dit laatste precies inhield was niet geheel duidelijk. 

Betekende dit dat de wijken namen mochten voordragen aan de prins die 

hij dan zou benoemen, of werden de verkozen officieren slechts aan de 

krijgsraad voorgedragen. Maar uit wie bestond de krijgsraad dan als alle 

kapiteins zojuist door de wijken waren vervangen? 



87

De meeste wijken voerde de resolutie toch maar uit volgens hun eigen 

uitleg. Alle wijken kwamen afzonderlijk bijeen om nieuwe kapiteins, 

luitenants en vaandrigs te verkiezen om bij de prins voor te stellen als 

nieuwe leden van de krijgsraad. Lafargue verhaalt hoe het er in zijn wijk 

8 aan toeging. Allereerst werden er zes potentiële kapiteins genomineerd, 

waarna een lijst met de zes namen rond ging. Iedereen diende een 

streepje te zetten bij zijn voorkeur. Dit ging door tot dat er een iemand 

was met 1 streepje, een met 21, een met 12 en de laatste, ene Hendrick 

Sorg, 87 streepjes had gekregen. Aangezien Sorg nooit meer kon worden 

ingehaald werd het stemmen gestaakt. Voor de verkiezing van een 

luitenant en vaandrig schreef iedereen de naam op van degene die zijn 

voorkeur genoot, waarn alle briefjes in een hoed werden verzameld. 

Degene wiens naam op de meeste briefjes stond, werd aangewezen om 

aan de prins voor te dragen voor benoeming. In het geval van Lafargue’s 

wijk 8 kwamen in alle eenstemmigheid twee namen duidelijk naar voren.127 

Het stemmen verliep echter lang niet in alle wijken zo soepel. Los van 

onenigheid over stemprocedures en de uitkomsten hiervan, wilden veel 

wijken hun oude officieren behouden. Veel officieren waren verwant aan 

vroedschapleden en/of burgemeesters, zowel aan oude als nieuwe, en 

moesten volgens de invulling van een vrije krijgsraad, het veld ruimen. 

Zo moest bijvoorbeeld de zeer geliefde Christiaan Scholten zijn 

kapiteinschap opgeven omdat zijn vader, de genoemde Joan Agges 

Scholten, zojuist in de vroedschap was benoemd. Nota bene de 

Christiaan Scholten die zich vanaf het begin zo had ingezet voor een 

vrije krijgsraad. Ook de oude kapitein van de wijk van Lafargue had 

tevergeefs nog gevraagd of men hem niet wilde behouden als andere 
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wijken ook hun kapiteins continueerden. Niet zelden gingen voorstanders 

van de handhaving van hun officieren onder invloed van dreigementen 

en de alom heersende gespannen sfeer, toch overstag. 

Bij het Heerenlogement liepen ondertussen delegaties van 

gecommitteerden uit alle wijken de deur plat. De prins verleende talloze 

audiënties om de moeilijkheden die tijdens de verkiezingen optraden, te 

vernemen. Hij schreef aan zijn vrouw hierover: “Ik leek wel een dokter 

die spreekuur houdt en de Back schreef op een stukje papier mijn 

recepten voor het gedrag van de lieden.”128 Lafargue verhaalt ook van 

zo’n bezoek dat hij samen met zijn mede-gecommitteerde, Frederik 

Basset, aan de prins bracht “ter aprobatie” van de zojuist verkozen 

officieren door hun wijk. Tijdens dit bezoek bleek dat de prins inderdaad 

wat anders had bedoelt met de resolutie van 10 september dan hoe de 

meeste wijken het hadden opgevat. Toen Lafargue  en Basset de lijst met 

verkozen officieren van hun wijk 8 aan de prins wilden overhandigen, 

gaf de prins te kennen dat “sulks niet syn intentie was, na den inhoud der 

gedruckte resolutie van den 10den. Lafargue kreeg van De Back een 

‘receptenbriefje’ mee waarin stond dat de wijken slechts een voordracht 

aan de krijgsraad konden doen. Alleen de krijgsraad kon vervolgens tot 

benoeming overgaan. Alleen degenen die “aangenaam waren aan hunne 

wijk, hadden het recht om hierover mee te spreken. Hoe dit moest 

worden vastgesteld, werd er niet bij vermeld. 

Nadat Lafargue het briefje van De Back overhandigd had gekregen, 

informeerde de prins naar de voornemens van Lafargue en Basset voor 

de komende weken. Tot Lafargue’s verbazing had de prins namelijk 

lucht gekregen van het voornemen van enige der vurigste 
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gecommitteerden om hun commissie nog enige weken voort te zetten, ten 

einde zich van een bevredigende uitkomst te verzekeren. Blijkbaar waren 

meerdere lieden zich er terdege van bewust dat toegevingen die na 

oproeren werden gedaan in de Republiek, vaker werden teruggedraaid 

dan gehandhaafd nadat de gemoederen weer waren bedaard.129 Lafargue 

verzekerde de prins echter dat hij zijn commissie zou opgeven op het 

moment dat “alles hersteld zoude zijn”.130 De prins, die hierop De Back 

lachend aankeek, geloofde hier blijkbaar weinig van en vroeg “hoe de 

wind dien morgen was”. Lafargue antwoorde dat hij niet wist uit welke 

hoek de wind waaide, maar dat er zoveel wind niet was als tijdens de 

laatste dagen. We krijgen via Lafargue ook nog even een treffende 

weergave mee van de moeizame relatie tussen de prins en Bentinck. De 

prins brak het gesprek met Lafargue en Basset af en wende zich tot de 

graaf, die in een hoekje stond en wierp hem glimlachend toe: “graaf, hoe 

zit uw paruyck zoo voor op uw neus”. Bentinck schoof glimlachend zijn 

pruik wat naar achter waarop de prins vervolgde: “zoo, nu gelijckt u 

dezelve niet meer”. Bentinck had blijkbaar letterlijk de pruik op, of zijn 

buik vol, van het handelen van zijn stadhouder. Dit wordt onderstreept 

door het feit dat “onze dikke tribuun” zich grotendeels afzijdig hield 

tijdens het slotakkoord van de roerige ‘Doelistenmaanden’. Door zijn 

afwezigheid tijdens de vredesbesprekingen in Aken, had hij al de zaken 

moeten laten afhandelen door de prinses, maar hij liet zich na terugkomst 

graag door Van der Meer inlichten over de situatie, om deze vervolgens 

naar zijn hand om te zetten. Naarmate het hof, en met name de prins, de 

ontwikkelingen probeerde te stuiten, of in ieder geval te beteugelen, zag 

Bentinck steeds meer zijn rol uitgespeeld. Het was hem duidelijk 
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geworden dat de prins in beginsel oerconservatief was en in de 

wetverzettingen in de Hollandse steden nooit zover zou gaan dat hij 

overal een even sterke machtbasis verkreeg.  

Evenals tijdens de verkiezingen van officieren in de wijken, ging het op 

de krijgsraadvergadering van 14 september, die lang niet voltallig was, er 

heftig aan toe. Veel kapiteins wiens post op de tocht stonden weigerden 

mee te werken aan hun eigen ontslag en kwamen niet opdagen. De vijf 

kolonels waren dan ook niet aanwezig. Uiteindelijk werden 55 van de 60 

kapiteins voor hun diensten bedankt en werden vijf nieuwe kolonels 

verkozen, allen zonder relaties met de regering.131 In feite waren de 

nieuwe benoemde kapiteins dezelfde die al door hun wijken waren 

verkozen, maar het was officieel de krijgsraad geweest die ze had 

aangesteld, de prins had zijn handen weten af te houden van de 

benoemingen.

Tot grote verwondering van veel betrokkenen bleek dat de prins de 

vorige dag de Oud-Raad had gezuiverd, of tenminste belangrijke leden 

had vervangen. Voor de prins zat hiermee zijn taak in Amsterdam erop; 

Lafargue vernam via de stalmeester dat hij van plan was om de volgende 

dag 15 september uit Amsterdam te vertrekken. Dat Willem op het laatst 

nog veranderingen in de Oud-raad had aangebracht kunnen we opvatten 

als de zoveelste holle acte van toegeeflijkheid. Door zijn vertrek te 

verhullen in ogenschijnlijke inschikkelijkheid, hoopte de prins de 

burgerij voor te kunnen houden dat hij uit eigen initiatief zoveel 

veranderingen had doorgevoerd. En inderdaad, de eens zo mondige 

burgerij leek tijdens het vertrek van de prins even verblind te zijn van de 

werkelijkheid, namelijk dat er voor de toekomst niks geregeld was en dat 
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alle veranderingen in een handomdraai konden worden teruggedraaid. 

Tijdens de uittocht van de prins werd hij dan ook hartelijk toegejuicht 

door een voor het oog dankbare burgerij. Ook de netjes uitgedoste 

Bijltjes vormden weer een erehaag. Van Gimnig hield zelfs een 

uitgebreide redevoering waarin hij naar de prins verwees als Willem de 

Grote.132 

Nadat de prins uit het zicht van Amsterdam was verdwenen, verscheen er 

echter een publicatie die insloeg als een bom en de tijdelijkheid van de 

stadhouders ogenschijnlijke toegeeflijkheid, onthulde. In een langgerekte 

notificatie wees de prins in niet milde bewoordingen de  Doelisten 

terecht voor haar acties tijdens de voorgaande weken. Alle toegevingen 

van de voorgaande weken, werden teruggedraaid. In de notificatie geeft 

de prins te kennen dat hij: “met veel hartzeer en met de uiterste 

verontwaardiging vernomen hebben, dat sommige kwalyk 

geintentioneerde in hunne kwade praktyken hebben voortgegaan, om de 

goede Burgerye te misleyden met verregaande en hoogstrafbare 

dreygementen te intimideeren, en allerley kwaad zaad te verspreiden, om 

oneenigheden en mistrouwen tuschen Burgers en Burgers te 

veroorzaken, waar uit, de gemoederen eens aan het gisten geraakt zynde, 

niet anders als de uiterste verwarringen en onheylen tot een gansch 

verderf van de Stadt en van den geheelen Staat zoude te wagten staan133. 

De prins wende nu handig de intimidaties, die zich inderdaad hadden 

voorgedaan tijdens de verkiezingen van gecommitteerden en officieren, 

en waar de prins zeker van op de hoogte was, aan om de vermoorde 

onschuld te spelen. In de notificatie laat hij weten dat hij vol goed 
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vertrouwen de burgerij in haar grieven tegemoet was gekomen, maar dat 

hij zich eigenlijk had laten misleiden door “quad geintentioneerden”. De 

benoemingen handhaafde hij wel, maar hij benadrukte dat de krijgsraad 

alleen bijeen mocht komen met voorkennis en toestemming van de 

burgemeesters. Ook machtigde hij de krijgsraad om voortaan 

openvallende plaatsen op te vullen “als zy in conformiteyt van de 

Privilegien, Oude Constitutien, Regiementen, en herkomens die meesten 

nutte en welzyn van de Stad zullen oordeelen te behoren. Met andere 

woorden: nieuwe benoemingen konden gewoon vermaagschapt zijn aan 

de regering, zoals het altijd al was geweest. Het enige dat de Doelisten 

hadden bereikt, was dat er andere lieden op de posten zaten dan 

voorheen. Aanvankelijk leek het nog alsof de Doelisten wel in hun opzet 

waren geslaagd dat er nog nooit zo weinig vroedschapleden, 

burgemeesters en schuttersofficieren aan elkaar verwant waren geweest. 

De volgende jaren zou blijken dat dit slechts een illusie was.  

2.7 De wetverzettingen in de overige steden en 

gewesten

De gebeurtenissen in Amsterdam vonden uiteraard niet plaats in een 

vacuüm. In meerdere steden door het hele land heerste een gelijksoortige 

dynamiek als in Amsterdam, met name in de Hollandse steden Haarlem 

en Leiden. Zeker toen de wetverzetting in Amsterdam een feit was 

geworden, stuurden veel burgers in de andere steden ook aan op 

verandering in het plaatselijke regeringswezen. De prins machtigde het 

duo Frederik Hendriks en Willem Pauw om in zijn naam door het hele 
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land de wet te verzetten. In de meeste gevallen beperkte dit zich tot een 

uitbreiding van het aantal vroedschapleden en de verwijdering van een 

handjevol oude regenten. Wat volgt is een kort overzicht van de 

gebeurtenissen buiten Amsterdam.

Na de afschaffing van de pachten was het in Haarlem onrustig gebleven. 

In Haarlem had de schutterij een centale rol gespeeld tijdens de 

omwenteling in 1747 en het Pachtersoproer van 1748. In tegenstelling tot 

de lage burgerij in Amsterdam, die voornamelijk uit middenstanders 

bestond, waren de burgers in Haarlem doorgaans werkzaam in de 

nijverheid. Door de miserabele toestand waarin de Haarlemse nijverheid 

verkeerde gedurende de jaren 1740, was ook de onvrede onder de 

burgers des te groter. Door de kleinschaligheid van Haarlem was de 

afstand tussen de schutterij en de burgerij nog kleiner dan in bijvoorbeeld 

Amsterdam.134 Aanvankelijk weigerden de Haarlemse regenten elke 

inschikkelijkheid, maar legden toch hun ambten neer onder druk van de 

krijgsraad. Binnen deze krijgsraad werden twee nieuwe kolonels 

benoemd. De vroedschap werd uitgebreid van 24 naar 32 leden. De 24 

oude vroedschapleden werden ontslagen, maar ook weer hersteld, op 

zeven leden na.135

Ook in Leiden was de oproerige stemming van de zomer niet verdwenen. 

Men ontwierp ook hier verzoekschriften, verkoos gecommitteerden en 

hield vergaderingen. In tegenstelling tot de Doelisten in Amsterdam, 

waren de burgers in Leiden niet verdeeld in twee kampen en werden ze 

gesteund door een veel omvangrijker proletariaat.136 De regering 

weigerde echter de ambten neer te leggen. Niettemin trokken Hendriks 

en Pauw naar Leiden, waarna na enig gebakkelei de vroedschapleden 
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toch inbonden. Alle vroedschapleden werden ontslagen, maar ook, op 

vier na, weer hersteld, waardoor het volk ontstak in woede. Door de 

dreigende escalatie zag de prins zich genoodzaakt om een eskader 

dragonders naar Leiden te sturen. Vier oproerlingen werden veroordeeld 

tot gevangenisstraffen en ballingschap. Een vijfde oproerkraaier werd 

onthoofd.137 

In Rotterdam was alles rustig gebleven na het Pachtersoproer. Wagenaar 

meldde dat enkele lieden die ook in Amsterdam actief waren geweest, 

pamfletten verspreidden waarin de regenten werden gehekeld en 

wetverzetting werd geëist. Laurens van der Meer, die weer naar zijn 

thuisstad was teruggekeerd en zijn buik vol had van alle beslommeringen 

in Amsterdam, verklaarde stellig dat hij er niks mee te maken had. 

Uiteindelijk veranderden Hendriks en Pauw ook hier de regering. Op vijf 

na keerden alle vroedschapleden echter terug. Ook in Gorinchem, 

Schoonhoven, Gouda, Schiedam, Delft en Den Briel werden de 

vroedschappen uitgebreid en, in sommige gevallen, enkele leden niet 

hersteld nadat de hele raad was ontslagen. Alleen in Dordrecht wisten de 

regenten hun posities te handhaven.138

In het Noorderkwartier was het het hele jaar relatief rustig gebleven. 

Niettemin vonden de eisen van de burgers in het Zuiderkwartier, al snel 

ook hier gehoor. In Purmerend, Alkmaar, Hoorn, Medemblik, 

Enkhuizen, Edam en Monnikendam werden veranderingen in de regering 

aangebracht. 

Bij alle veranderingen werd dezelfde bepaling bijgevoegd die ook de 

wetverzetting in Amsterdam had vergezeld, namelijk dat alle ontslagenen 

hun goede naam behielden en gevrijwaard bleven van vervolging. Alle 
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burgers die zich in de voorgaande maanden hadden ingezet voor de 

wetverzettingen en tegen de regeringen hadden geageerd, werden 

vrijgepleit en amnestie verleend. 

De stadhouder vaardigde nu echter een verbod uit om nog langer samen 

te spannen tegen de ‘nieuwe’ regeringen. Men riskeerde zelfs de 

doodstraf als men nog langer doorging met het kiezen van 

gecommitteerden en het opstellen van verzoekschriften. De prins, die de 

mondige burgers aan zijn bed in Amsterdam nog helder voor de geest 

had, weigerde dan ook om nog langer delegaties van gecommitteerde 

burgers te ontvangen. Sterker nog, toen enkele gecommitteerden uit 

Haarlem in november een audiëntie bij de prins aanvroegen, werden ze 

zonder pardon gevangen gezet.139 

Na de wetverzettingen in Holland was Gelderland aan de beurt. In 

Nijmegen was het ook onrustig geweest en, in mindere mate, ook in 

Arnhem. Hier gebeurde hetzelfde als in de Hollandse steden. In 

Gelderland, Utrecht en Overijssel verkreeg Willem de zelfde 

benoemingsbevoegdheden die zijn voorganger Willem III in de 

oorlogsjaren 1674 en 1674 bedongen had. 

In Zeeland, waar het allemaal in april 1747 was begonnen,  vond geen 

wetverzetting plaats. Hier was het leger al ingezet voor het uitbreken van 

oproer in de zomer. Hierdoor is het balletje nooit gaan rollen dat in 

Holland tot de burgerbewegingen van de nazomer had geleid. 

In Friesland gingen de eisen verder dan in Amsterdam en Holland en 

werden ze door brede lagen van de bevolking gedragen. Hier leken de 
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veranderingen dan ook het meest ingrijpend. Volgens de ‘72 Poincten 

Reformatoir’ van de Friese Doelisten werd de samenstelling van de 

Landdag  gewijzigd. Elke grietenij zou voortaan vertegenwoordigd 

worden door één grietman en twee eigenerfden, elk met 1/3 stem. 

Hierdoor kregen eigenerfden een meerderheid in de Landdag. Hiernaast 

werd een tweede vergadering ingesteld. In elke grietenij zouden de 

dorpen twee gecommitteerden kiezen “uit de breede gemeente van yuder 

Grieteny en Stad”. Deze zouden jaarlijks op de Doelen bijeen komen om 

te controleren of het Reglement Reformatoir werd nageleefd en of de 

belastingen behoorlijk werden geïnd. Zowel Japikse als Guibal 

vergelijken dit systeem met het moderne tweekamer stelsel.140 

Alle toegevingen werden echter weer teruggedraaid toen de prins door 

heel Friesland troepen liet legeren vanaf augustus. De reden dat alles 

werd teruggedraaid was volgens de prins omdat de toegevingen, evenals 

in Holland, “door de Vergaderinge van de Doele van de Regeeringe zijn 

afgeperst”.141 Enkele Doelisten stelden nog voor om zich meester te 

maken van het ammunitie- en kruithuis en zich met de buitgemaakte 

wapens tegen de militairen te verdedigingen. Door de komst van het 

leger was voor de regenten echter het grootste gevaar geweken. Wel 

waren ze nu volledig afhankelijk van de prins. Willem was zich bewust 

van de misbruiken van de regenten en beoogde dit recht te zetten, maar 

zonder aan het oude systeem en dus aan de autoriteit van de regenten te 

toornen. 

Hij kwam in december in zijn geboortestad Leeuwarden aan om ook hier 

te ‘bemiddelen’. Op 25 december legden de zittende regenten hun 
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ambten neer en stelden deze ter beschikking van de stadhouder. 

Vervolgens machtigden de Staten de prins om nieuwe benoemingen te 

doen. In Franeker gebeurde hetzelfde. Na het overlijden van Willem op 

22 oktober 1751 bleef het Reglement Reformatoir van kracht. Een groter 

deel van de bevolking verkreeg invloed op het bestuur en in de Landdag 

verkreeg  de ‘derde stand’ zelfs de meerderheid.

In verschillende opzichten was de staatkundige toestand in Friesland 

verbeterd, maar aangezien de regentenheerschappij in wezen 

onveranderd bleef, bleven de misbruiken in gewijzigde vorm bestaan.142 

Het waren niet langer de Gedeputeerde Staten die de grietmannen 

benoemde, maar de stadhouder. Hierdoor was rechtstreekse handel in 

grietenijen niet meer mogelijk. Toch vond men al gauw manieren om dit 

te omzeilen. In navolging van de burgerij in Holland keerde de Friese 

Doelisten zich teleurgesteld van de prins af. 
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Hoofdstuk 3 Het democratisch 

proces
Wat volgt is een analyse van de positie van de Amsterdamse Doelisten 

binnen het debat van democratische bewegingen in de achttiende eeuw in 

Europa en Amerika. Ik zal hiervoor de Doelisten vergelijken met andere 

‘democratische’ bewegingen in de Republiek tijdens het Ancien Regime, 

te weten de Amsterdamse burgerbeweging van 1672, de Gelderse 

Plooijeren van 1702 en de Patriotten en Bataven van de jaren 1780-1801. 

Ik beoog geen volledige geschiedenis van deze andere bewegingen te 

geven, maar zal een comparatieve analyse maken van de rol en 

democratische aard van specifiek de burgerij tijdens deze bewegingen. 

Vervolgens zal ik deze bewegingen plaatsen  binnen Robert Palmer’s 

these van de ‘Democratische Revolutie’ van de achttiende eeuw. In zijn 

monumentale werk The Age of the Democratic Revolution: A Political 

History of Europe and America, 1760-1800 uit 1959 stelt hij dat het 

democratiseringsproces dat in de achttiende eeuw is ingezet door 

middenklassen die niet langer de ondoordringbaarheid van aristocratische 

bestuurmodellen accepteerden. Zijn these heeft sinds de uitgave naast 

veel lof, ook kritiek geoogst, maar het vormt nog altijd een interessant 

theoretisch raamwerk voor ons onderwerp. Auteurs als Simon Schama, 

Jonathan Israël en Maarten Prak hebben op zijn werk voortgeborduurd en 

zullen ook gebruikt worden in de volgende analyse. Hierna zouden we 

een goed oordeel moeten kunnen vellen over de democratische en 

progressieve aard van de Amsterdamse Doelisten van 1748 in 
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internationale context. Ook zouden we de invloed die de Verlichting had 

op de bewegingen, en dan met name op de Doelisten van 1748, moeten 

kunnen beoordelen.

3.1 Definities van ‘democratie’

Allereerst is het opportuun even de hachelijkheid van de begrippen 

‘democratie’ en ‘progressiviteit’ te benadrukken en deze nogal hybride 

termen strakker te definiëren.

Veel van de in deze studie gebruikte auteurs hebben de verschillende 

burgerbewegingen tijdens de zeventiende en achttiende eeuw als 

‘democratisch’ willen bestempelen, of hebben dit juist willen 

weerleggen. Allen gaan echter voorbij aan de problematiek die met de 

term ‘democratisch’ vergezeld gaat. Het volstaat niet een dergelijk 

predicaat te willen plakken op dusdanig complexe materie zonder vast te 

stellen wat ermee wordt bedoelt. 

In de context van ons onderwerp is de term ‘democratisch’ op twee 

manieren opgevat door de relevante auteurs. Enerzijds is het uitgelegd als 

het proces dat de afstand tussen machthebbers en onderdanen verkleint 

en de inspraak die burgers hebben op het bestuur, vergroot. Anderzijds 

wordt de term aangewend om specifiek het proces aan te duiden dat 

tijdens de Verlichting in de tweede helft van de achttiende eeuw is 

begonnen en uiteindelijk tot de moderne Westerse democratieën heeft 

geleid. Deze notie van democratie draait om sleutelwoorden als 

individuele vrijheid, representatieve democratie, vrijheid van pers en 

volkssoevereiniteit.  
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Als we aannemen dat de burgers in Amsterdam in september 1748 een 

vrije krijgsraad eisten om de afstand tussen henzelf en de regenten te 

verkleinen en de mate van inspraak te vergroten, is het volgens de eerste 

definitie een kleine stap om het program van deze burgers democratisch 

te noemen. Als we het program van deze Doelisten op het democratische 

gehalte gaan testen volgens de tweede definitie, dan moeten we 

concluderen dat de Doelisten niet in de verste verte als democratisch 

bestempeld kunnen worden. De beide definities worden echter door 

elkaar heen gebruikt in de historiografie van ons onderwerp.

Een ander heikel punt is dat de term ‘democratisch’ doorgaans wordt 

vereenzelvigd met het begrip ‘progressief’. Alsof eisen tot 

democratisering altijd het gevolg zijn van een blik die naar de toekomst 

wijst. De burgerbewegingen van ons onderzoek laten zien dat de 

democratische eisen van de burgers, zover daar van gesproken kan 

worden, uitsluitend reactionair van aard waren. Het veronderstelde 

‘democratische’ verleden was ingehaald door een oligarchisch en 

aristocratisch heden, zo werd gedacht. Voor een betere toekomst diende 

men terug te keren naar het verleden. Dat burgers zelf verantwoordelijk 

konden zijn voor het bestuur, kwam nog bij niemand op. Men begeerde 

alleen dat de regenten rekenschap moesten geven van hun beleid en dat 

de burgerij bij uitstek de rol van waakhond kon vervullen.143 Sommigen, 

zoals bijvoorbeeld Van Gimnig, gingen verder en opperden dat de 

burgerij ook verantwoordelijk moest zijn voor benoemingen in het 

bestuur.

Toch waren de kiemen gelegd voor een toekomst waarin burgerlijk 

bestuur wel vanzelfsprekend was. Een toekomst die maar enkele 
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decennia verderop lag en zelfs heeft kunnen ontkiemen in het sterk 

aristocratische en autocratische Frankrijk. 

3.2 De burgerbewegingen van 1672 en 1702

Het jaar 1672 spreekt voor veel historici tot de verbeelding. Traditioneel 

is dit ‘Rampjaar’ voorgesteld als een periode waarin orangistische en 

staatsgezinde regenten elkaar naar het leven stonden terwijl de vloot en 

leger dapper weerstand boden aan vier vijandelijke machten. 

Aan de oude voorstelling van een absolute tegenstelling tussen een 

Oranje- en een Staatspartij is vanaf de jaren zestig een einde gemaakt 

door Daan Roorda. Hij stelde in zijn befaamde boek Partij en Factie: de 

oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een 

krachtmeting tussen partijen en facties, dat de wetverzettingen van de 

jaren 1673 en 1674 niet het gevolg waren van een overwinning van een 

Oranjepartij op een Staatspartij, maar dat de conflicten tussen facties  in 

de afzonderlijke steden de uitkomst bepaalde van de wetverzettingen van 

Willem III. Hierbij stonden niet zozeer twee tegengestelde idealistische 

programs tegenover elkaar, maar gaven pragmatische overwegingen door 

afzonderlijke regentenfacties de toon aan; zogenaamde ‘staatsgezinde’ 

facties werden uit eigenbelang ogenschijnlijk ‘orangistisch’. Voor 

Roorda draaiden de gebeurtenissen van 1672 met name om het patriciaat 

en haar relatie met het stadhouderlijke hof.

Een veelgehoord punt van kritiek op de visie van Roorda is dan ook dat 

hij de rol en het belang van de burgerij heeft onderschat. Roorda stelde, 

in navolging van zijn leermeester Geyl, de burgerij voor als een weinig 

doortastend lichaam dat zich willoos liet manipuleren door de 
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regentenfacties en zelf geen politieke wil had. Ondertussen is de 

onjuistheid van deze gedachte voldoende aangetoond. Arthur Salomons 

ziet de Amsterdamse burgerbeweging zelfs als de doorslaggevende factor 

in de wetverzetting.144 Toen het voor de regering duidelijk werd dat het 

niet langer op de burgerij- lees schutterij - als repressiemiddel kon 

rekenen, was er voor de meest gehate elementen uit het patriciaat geen 

andere uitweg dan af te treden. Roorda zag het aftreden van de regenten 

als het gevolg van instigatie van onderliggende facties die de lage 

burgerij en het grauw mobiliseerden om de machthebbende factie onder 

druk te zetten en tot aftreden te dwingen. Salomons stelt dat oproerigheid 

onder de burgerij wel degelijk het gevolg was van ‘latente 

ontevredenheid’ over de machthebbende regentenen en dat de burgerij 

zelfstandig gevolg gaf aan deze ontevredenheid.145

De burgerij werd aanvankelijk tegemoet gekomen door de verheffing van 

de prins tot stadhouder en door het aftreden van de meest gehate 

regenten. Na de wetverzetting ging een groep Amsterdamse burgers nog 

verder en stelden een eisenpakket samen dat nagenoeg identiek was aan 

de eisen van de Doelisten van 1748. Zo eisten de burgers in 1672, 

evenals in 1748, een vrije krijgsraad en herstel van oude rechten en 

privileges. Hiermee beoogden ze de inspraak in het bestuur en met name 

de mate van controle op het bestuur, te vergroten. Hierdoor is het 

verleidelijk aan deze zogenoemde Doelenlopers – in goede traditie 

kwamen ze ook bijeen op de Doelen -  een democratisch karakter toe te 

kennen, in ieder geval volgens de eerste definitie. 

In tegenstelling tot Willem IV in 1748, was Willem III niet bereid naar 

de grieven van de Amsterdamse burgers te luisteren. De grote winnaar 
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van de wetverzettingen waren de overwinnende regentenfacties. De 

factie van de Amsterdamse oud-burgemeester Gilles Valckenier wist zich 

bijvoorbeeld in een klap van al zijn tegenstanders te ontdoen. Mede 

doordat de burgerij op het eerste gezicht zo weinig heeft verwezenlijkt is 

haar rol onderbelicht gebleven in de historiografie van het Rampjaar. 

Veel verder ging de burgerij in haar ‘democratische strijd’ tijdens de 

zogenoemde Plooijeren die plaatsvonden tijdens de  jaren 1702-1708 in 

Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Plooierijen waren een golf van 

burgerbewegingen en waren een direct gevolg van de politiek van 

Willem III vanaf 1672. Ik zal mij beperken tot de Plooierijen in 

Gelderland.

De drie gewesten Gelderland, Overijssel en Utrecht werden in de zomer 

van 1672 binnen enkele weken bezet door de binnenvallende troepen. 

Willem III hekelde het zogenaamde laffe optreden van de bestuurders in 

deze gewesten, maar had in werkelijkheid zelf aan het leger de opdracht 

gegeven zich achter de Hollandse Waterlinie terug te trekken. Niettemin 

wendde hij de beschuldigingen aan om in 1674 en 1675, nadat de 

buitenlandse troepen verdreven waren, verregaande 

regeringsreglementen in te voeren. De prins zette de burgerij volledig 

buiten spel door alle magistraatsbenoemingen van enig belang, in zijn 

handen te leggen. Via de zogenoemde colleges van gemeenslieden had 

de burgerij in Gelderland voor 1672 relatief veel invloed gehad, met 

name in een controlerende. Na de dood van Willem III in 1702 schaften 

de Statenvergaderingen van de betreffende gewesten de 
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Regeeringsreglementen meteen af, maar al snel stond er een 

burgerbeweging op die meer begeerde. 

Voor 1672 werden nieuwe regenten meestal aangesteld door coöptatie en 

hielden zitting voor het leven. Veel burgers meenden echter dat dit niet 

altijd zo was geweest en beriepen zich op oude statuten die de 

gemeenslieden meer macht toebedeelden. Ze eisten controle op de 

financiën, inspraak in politieke zaken, en een maximale ambtsperiode 

voor magistraten van drie jaar. In talloze steden zette de burgerij de oude 

regering ( de Oude Plooi) af en benoemden een nieuwe (de Nieuwe 

Plooi). In alle gevallen vond de verandering plaats onder druk van de 

voor de raadhuizen verzamelde volksmenigtes. Hoewel de verandering 

dus zonder geweld gepaard ging, zat er in het eigenhandig optreden van 

de burgerij zeker een revolutionair element.146  

De Oude Plooi, dus de regenten die door Willem III waren aangesteld, 

werd doorgaans gesteund door de in Overijssel en Gelderland machtige 

ridderschap. De Nieuwe Plooi werd gesteund door de facties die destijds 

door Willem III waren afgezet, maar opereerden in geen geval in dienst 

van hen. Het was in de eerste plaats de burgerij die tevreden moest 

worden gehouden. Dit onderstreept het zelfstandige en eigenzinnige 

karakter van de burgerij, in tegenstelling tot hoe Geyl en Roorda de 

burgerij afgeschilderden. Dit nieuwe systeem heeft standgehouden tot dat 

de Provinciale Staten er  in 1717 een einde aan maakten.  

In tegenstelling tot de burgerbewegingen van 1672 en 1748, wisten de 

burgers in Gelderland verregaande successen te boeken, zij het slechts 

tijdelijk. De afstand tussen burgerij en regering werd verkleind en de 
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inspraak die de burgerij had op het bestuur, werd vergroot. We kunnen in 

deze dus spreken van een succesvol democratiseringsproces volgens de 

eerste definitie. Het ontbrak de Gelderse burgerbewegingen echter aan 

een uitgesproken democratische ideologie. Deze zou pas tachtig jaar 

later, door de kleinzoon van een van de belangrijkste betrokkenen bij de 

Plooierijen, naar een doortastender ‘democratisch’ program worden 

doorgetrokken, namelijk door de Overijsselse edelman en Patriot van het 

eerste uur, Joan Derk van den Capellen tot den Poll. 

3.3 Doelisten, Patriotten en Bataven

Zowel de Doelisten als de Patriotten kwamen voort uit de aloude 

dynamiek die in de Republiek bestond tussen de machthebbende 

regenten en de burgerij. Het is niet voor niks dat de Doelisten van 1748 

al vaak naar zichzelf verwezen als ‘Patriotten’ of ‘Bataven’.147 Deze 

termen werden veelvuldig in de mond genomen door de 

burgerbewegingen van het Ancien Regime. Men zag de Bataven van 

Claudius Civilius als de laatste echte ‘vrije Nederlanders’. Vervolgens 

hadden verschillende buitenlandse dynastiën hier een einde aan gemaakt. 

Na de verdrijving van de Habsburgers hadden de regenten de scepter 

overgenomen en de ‘vrijheid’ willen doen inperken.  De burgers van 

1748 zagen in het oude instituut van de stadhouderlijke macht een 

belangrijke medestander in de strijd om de ‘vrijheid’ te herstellen.

In 1780 hadden de Oranjes echter afgedaan en werd de stadhouder 

vereenzelvigd met het bedorven olichargische patriciaat. De Patriotten 

waren de eerste kinderen van de Verlichting en legitimeerden hun eisen 

door Verlichtingsidealen hiervoor als vehikel te gebruiken. Israël zet de 
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Patriotten zelfs vooraan een internationale lijn van ‘democratische’ 

bewegingen die hun wortels in de Verlichting vonden. 148 Hij ziet de 

Nederlandse Vroege Radicale Verlichting als het beginpunt van dit 

proces en de Patriotten als de eerste grote democratische 

verlichtingsbeweging die vooraf ging aan de Franse revolutionairen. 

Israel beschouwd Spinoza als de eerste grote filosoof die systematisch de 

voordelen van democratie, individuele vrijheid en gelijkheid bepleitte als 

grondslag van een zuiver seculiere en etnische theorie. Waar de 

Patriotten nooit hadden kunnen bestaan zonder Spinoza, had de Franse 

Revolutie nooit kunnen bestaan zonder de Patriotten, zo beweerd Israel.149 

Hiermee schiet hij nogal uit de bocht; de Patriottische leiders hebben zich 

laten inspireren door een tal van Verlichte denkers, en niet in de laatste 

plaats door Spinoza, maar het is te gemakzuchtig om een directe causale 

lijn te trekken van Spinoza naar Van der Capellen tot den Poll, tot aan 

Robbespierre. Israel lijkt te vergeten dat Spinoza tot ver in de achttiende 

eeuw zeer omstreden was en verre van een verandering in het denken van 

zijn tijdgenoten teweeg heeft gebracht. Niettemin doet Israel het 

voorkomen alsof de gemiddelde ‘Nederlander’ al vanaf het einde van de 

zeventiende eeuw doordrenkt was van Spinoziaanse Verlichtingsidealen 

en dat dit zich direct heeft vertaald in de Patriottenbeweging. Dat er nog 

honderd jaar en talloze andere burgerbewegingen tussen Spinoza en Van 

der Capellen tot den Poll in zat, gaat hij aan voorbij. Het lijkt een 

interessante gedachte dat de Patriotten kunnen worden gezien als de 

eerste uitdragers van wat lijkt op een modern democratisch 

gedachtegoed. Cruciale ingrediënten, zeker in de latere fase van de 

Patriottenbeweging, waren individuele vrijheid, vrijheid van 
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meningsuiting, representatieve democratie, volledige tolerantie, vrijheid 

van levenswijze, antikolonialisme, antimonarchisme en verzet tegen de 

absolute soevereiniteit van parlementen. Al deze termen werden breder, 

dieper en grondiger geformuleerd door de Patriotten dan door de vaker 

genoemde Amerikaanse revolutionairen, zo meent Israël.150  Hij heeft 

deze begrippen echter te zeer opgevat vanuit de tegenwoordige 

connotatie, terwijl ze destijds een wezenlijk verschillende lading en 

betekenis hadden. 

Deze ‘ingrediënten’ vinden we bijvoorbeeld terug in Patriottische 

geschriften zoals het ‘Leids Ontwerp’. Vertegenwoordigers van de 

verenigde Hollandse exercitiegenootschappen publiceerden dit pamflet in 

1781. De bewoordingen in dit pamflet, dat waarschijnlijk is geschreven 

door de latere Bataafse unitaristen Wybo Fijnje en Pieter Vreede151, 

kunnen gemakkelijk worden opgevat als progressief, modern en 

democratisch. Zo stellen de auteurs dat vrijheid een onvervreembaar 

recht is dat is voorbehouden aan alle burgers van de Republiek. Hiernaast 

zien ze in ‘representatieve democratie’ de best mogelijke regeringsvorm.152 

Maarten Prak nuanceerd dit beeld door de gangbaarheid van de termen  

‘vrijheid’ en ‘alle burgers’ onder tijdgenoten te benadrukken en deze in 

de juiste historische context te plaatsen. Het politieke debat was al 

eeuwen doorvlochten van deze termen. Ze betekenden echter totaal wat 

anders dan hoe ze tegenwoordig worden geïnterpreteerd. De invulling 

van de Patriotten van wat zij als ‘representatieve democratie’ zagen, lijkt 

ook in het geheel niet op de hedendaagse invulling hiervan. Het betrof 

alleen de kwestie wie zich in de toekomst mochten bemoeien met 

verzoekschriften en petities. Dit gold dus lang niet voor ‘alle burgers’, 
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zoals het Leids Ontwerp deed vermoeden. Er werden strenge criteria 

vastgelegd om vast te stellen wie zich onder ‘alle burgers’ mocht 

scharen. Deze criteria draaiden in de eerste plaats om het vermogen en 

beroep van de persoon in kwestie. Er werd een duidelijke scheidslijn 

getrokken tussen deze ‘personen met een belang in staatszaken’ en de 

rechteloze massa die niks bij schommelingen in het regeringswezen te 

winnen of te verliezen had. Deze scheidslijn werd strenger getrokken dan 

in bijvoorbeeld 1748. Prak stelt zelfs dat de meer elitaire Patriotten 

bewust een einde probeerden te maken aan de mondige bewegingen van 

lage burgers uit het verleden.153 

De eisen van de Patrtiotten kwamen dus aanvankelijk voort uit een hang 

naar herstel van de oude grondwet en de ‘democratische’ positie van de 

burgerij, evenals in 1672, 1702 en 1748. Wat wel een ingrijpende breuk 

met het gros van de burgerbewegingen van het verleden vormde, was dat 

Van der Capellen tot den Poll de burgerij niet langer slechts een rol 

toebedeelde van waakhond van de regering, maar ook opperde dat de 

burgerij de regering zou moeten aanstellen door middel van 

gecommitteerden.154 Dit idee was nagenoeg gelijk aan het voorstel uit 

1748 van Hendrik van Gimning betreffende de kiescolleges, die hier 

destijds amper gehoor voor vond. Aan het idee dat de burgers ook zelf 

verantwoordelijk konden zijn voor het bestuur, werd in 1780 

ogenschijnlijk nog niet gedacht

Een ander belangrijk verschil met 1748 was de schaal van de 

burgerbeweging. Terwijl op de Doelen zich slechts enkele honderden 
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ontvreden burgers verzamelden in 1748, wisten de Patriotten alleen al in 

Amsterdam 16.000 handtekeningen te verzamelen voor hun petitie.155 

Het verval van de schutterijen van de voorgaande decennia betekende 

dus geenzins dat de burgerij een mobilisatiekader laakte. Het moest zich 

alleen op nieuwe manieren zien te verenigen binnen een 

gemeenschappelijk gedachtegoed. De vloedgolf aan nieuwe tijdschriften 

en journaals die tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw het 

daglicht zagen, draagde hier in belangrijke mate aan bij.156 

Nog belangrijker was de oprichting van zogenoemde 

exercitiegenootschappen door het hele land. Dit waren particuliere 

vrijcorpsen van gewapende burgers en waren door Van den Capellen tot 

den Poll gepropageerd als vervanger van de restanten van de 

‘prinsgezinde’ schutterijen. Belangrijke verschillen met de oude 

schutterijen waren dat het bestuur democratisch werd gekozen en dat de 

corpsen eerst provinciaal en later ook landelijk waren georganiseerd. 

Deze organisatie vormde de sleutel voor de aanvankelijke successen die 

de Patriotten wisten te boeken. Een belangrijk gegeven in het falen van 

de burgerbewegingen van 1748 was het gebrek aan organisatie en 

vereniging van de burgers tussen steden. Het was voor de regenten te 

gemakkelijk om in elke afzonderlijke stad de overhand te nemen, zeker 

met de ruggesteun van de prins in de vorm van het leger. In 1785 was dit 

door de beter georganiseerde vrijcorpsen in veel mindere mate aan de 

orde. De gewapende en georganiseerde burgers wisten in grote delen van 

het land de overhand te verkrijgen in 1787. De voornaamste reden dat de 

stadhouderlijke macht snel kon worden hersteld, was omdat de 

stadhouder toevallig was getrouwd met de licht ontvlambare zuster van 
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de Pruissische koning, die zijn leger inzette na de vernederende 

aanhouding van de prinses bij Goejanverwellessluis. 

Nadat de Pruisische troepen de Patriotten hadden verdreven, konden de 

democratische ideeën verder gisten in het revolutionaire Frankrijk van na 

1789. Een werkelijk progressief democratisch program vinden we dan 

ook pas terug na de transformatie van de Patriottische naar de Bataafse 

revolutionairen van de jaren 1794-1799. Palmer en Schama spreken 

overigens liever van een ‘Nederlandse Revolutie’ tussen de jaren 1780-

1801 en zien de Patriotten en Batavenbeweging als respectievelijk de 

eerste en tweede fase van één lange revolutie.  

De Patriotten produceerden nieuwe democratische ideeën en gebruiken, 

maar wisten dit niet te verwezenlijken doordat de betrokken burgers in 

beginsel nog in het Ancien Regime vast zaten. De betrokkenen 

handelden nog altijd vanuit de constellatie van plaatselijke relaties tussen 

burgers en regenten, evenals in 1672, 1702 en 1748. De autonomie van 

de steden en gewesten was nog altijd heilig. Pogingen om de beweging te 

unificeren, liepen hierdoor op niets uit. De samenwerking tussen de 

burgers door het land vanuit deze verhouding versterkte de oude 

constellatie alleen maar. Het was pas tijdens de Bataafse Revolutie tien 

jaar later dat revolutionairen als bijvoorbeeld Isaas Gogel en Samuel 

Wiselius zich loswrikten van het oude federale gedachtegoed en een 

democratische natiestaat propageerden.157

Na een jarenlange politieke strijd leken deze ‘unitaristen’ uiteindelijk aan 

het langste eind te trekken en voerden ze in mei 1798 een unitaristische 

democratische grondwet in. Nog geen maand later pleegden de 

federalisten echter een coup die vervolgens  in juli weer teniet werd 
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gedaan. Veel oude revolutionairen als Gogel en Wiselius raakten zodanig 

gefrustreerd over het democratisch proces dat ze het hele idee hebben 

laten varen. Nadat Napoleon in Frankrijk aan de macht was gekomen, 

kwam er in 1801 dan ook een einde aan de democratische bewegingen, 

om pas weer in 1848 door de liberalen nieuw leven te worden 

ingeblazen.

3.4 ‘De Democratische Revolutie’

Deze bewegingen ontstonden binnen een bredere trans-Atlantische 

ontwikkeling van mondige burgerbewegingen in de achttiende eeuw, 

zoals Palmer heeft aangetoond in zijn The Age of Democratic 

Revolution: A Political History of Europe and America 1760-1800. Deze 

vonden plaats in gebieden waar een brede middenstand aanwezig was die 

zich niet langer neerlegde bij een inactieve positie binnen een 

maatschappelijk systeem dat geleid werd door een steeds kleiner 

wordende en corrumperende aristocratie. Het is dan ook geen toeval dat 

deze bewegingen, volgens Palmer, hun wortels vonden in gebieden waar 

een brede middenstand sterk vertegenwoordigd was, te weten 

Zwitserland, Italië en, bij uitstek, in de Republiek. Bekende voorbeelden 

zijn bijvoorbeeld de oproeren in Genua in 1746 en in Geneve in 1766 en 

1782.158 

Palmer zei over zijn boek: “It  is  hoped that  the  reader  can  now  see 

these  events  of  the  eighteenth  century  as  a single movement, 

revolutionary in  character, for which  the  word  "democratic"  is  

appropriate  and enlightening;  a  movement  which,  however  in  

different  countries, was  everywhere aimed against closed  elites,  self-
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selecting power groups, hereditary castes, and  forms of  special 

advantage or discrimination that no longer served any useful purpose.”159 

Palmer gooit dus alle burgerbewegingen van de achttiende op een hoop 

en ziet deze als één democratische beweging. De Duitse historicus Heinz 

Schilling weerlegt deze these en spreekt liever van verschillende 

“genossenschaftlicher Aufstandbewegungen”.160 Het is in ieder geval wel 

een interessante gedachte dat het aristocratiseringsproces van de 

zeventiende en vroege achttiende eeuw zou hebben geleid tot een 

‘burgerlijke reactie’ die zich op verschillende plekken met verschillende 

omstandigheden in gelijksoortige eisen tot bestuurlijke controle en 

inspraak uitte. 

Hoewel Palmer zich niet heeft verdiept in de burgerbewegingen in de 

Republiek van 1672, 1702 en 1748, lijken deze prima te passen in zijn 

‘grote these’. Tijdens alle drie in deze studie behandelde 

burgerbewegingen in de Republiek, was er sprake van “a 

movement...aimed against closed elites, self-selecting power group, 

hereditary castes, and forms of special advantage or discrimination that 

no longer served any useful purpose”. Hij zou dan natuurlijk wel zijn 

democratiseringproces al in de Republiek in de zeventiende zou moeten 

laten beginnen in plaats van halverwege de achttiende eeuw in 

Zwitserland, Italië en de Nederlanden.
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3.5 Het falen van de Doelisten en hun nalatenschap

De geschiedenis van de Amsterdamse Doelisten is een treurige. De twee 

maanden van bijeenkomsten, discussies en oproerigheid waren 

uitgelopen op niets.  Al snel na het vertrek van de prins uit Amsterdam 

vertaalde de teleurstelling onder de burgers over het uitblijven van 

ingrijpende hervormingen zich in regelrechte afgunst jegens degenen die 

de voorgaande maanden zoveel stennis hadden geschopt zonder dat er 

iets wezenlijk was veranderd. De Doelisten werden door velen ervan 

beschuldigd dat ze zich alleen uit eigenbelang en zelfverrijking hadden 

‘ingezet’ voor de belangen van de burgers. Al snel werd het woord 

‘Doelist’ een scheldwoord en was het wenselijk om elke betrokkenheid 

in stilzwijgen te verhullen. En inderdaad, het moet gezegd dat velen der 

voornaamste Doelisten door de prins werden bedeeld met zoethoudende, 

lukratieve baantjes, in het meeste geval in de vorm van collecteursposten. 

Dit goldt ook voor Laurens van der Meer, die echter enkele jaren werd 

betrapt op het verduisteren van zijn collectegelden en hiervoor zeer 

streng werd gestraft. Na geseling en jarenlange opsluiting terecht werd 

hij uiteindelijk terechtgesteld.161 Een verklaring voor zijn praktijken kan 

worden gezocht in het zonderlinge gegeven dat het hof Van der Meer 

–vader van negen kinderen- nooit heeft betaald voor de hoge onkosten 

die hij heeft moeten tijdens zijn inspanningen voor het hof. In zijn brief 

aan de prinses schroomt hij dan niet om al onkosten uitgebreid te 

beschrijven, zij het tevergeefs.

Alleen de nog altijd even oranjegezinde Raap weigerde een lukratieve 

post aan te nemen. Niettemin bleef hij voor veel Amsterdammers het 
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uithangbord van alles dat mis was gegaan in augustus en september 

1748. Hem was zelfs geen rustige begrafenis gegunt na zijn vroegtijdig 

overlijden 1754. De gemoederen liepen zes jaar na de bewuste maanden 

nog zo hoog op dat boze omstanders de lijkbaar vernielden, waardoor de 

wethouderschap werd gedwongen om de uitvaart te staken en de arme 

Raap s’nachts in allerlijl te begraven. De koopman Bicker verhaalde 

hierover in zijn dagboek: “Het vroegere opperhooft der muytelingen in 

dese stad werd als een beest int graf gesmeeten.”162

Ook de nieuwe benoemde regenten en officieren zaten in de jaren na 

1748 niet rustig in het zadel.

Deze ‘achtenveertigers’, zoals ze al snel neerbuigend genoemd werden, 

werd al snel ingepeperd dat ze niet voor vol werden aangezien. Ze 

hadden hun benoemingen immers uitsluitend te danken aan 

zelfbenoemde ‘burgerpolitici’. Zo was Gellink, de gecommitteerde die 

zich als een der felste Doelisten had gemanifesteerd, in september 1748 

tot luitenant benoemd, maar werd al in mei 1749 door de ‘vrije’ 

krijgsraad vervangen. 163 De krijgsraad die dus in het geheel niet ‘vrij’ 

was. 

Met de nieuwe burgemeesters had de prins de mondelinge afspraak 

gemaakt dat hij ieder jaar twee nieuwe burgemeesters en schepenen kon 

benoemen. De prins zette bij de burgerij nog meer kwaad bloed door in 

1748 afgezette regenten te herstellen. De omstreden oud-burgemeester 

Van de Poll werd zelfs tot baljuw benoemd. Voordat hij de relatie tussen 

hem en de burgerij nog meer kon verslechteren, stierf hij echter in 1751 

op veertigjarige leeftijd. Meteen na zijn dood laaide de oude factiestrijd 

weer op in Amsterdam. De factie van de door Willem benoemde 
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burgemeester Van Collen stond hierbij tegenover de factie die werd 

geleid door de eveneens door Willem benoemde burgemeester Hasselaer. 

Uiteindelijk trok de factie van Hasselaer aan het langste eind na de dood 

van de stadhouder en maakte hij een einde aan inmenging in de 

Amsterdamse politiek door het hof. De mondelinge afspraak met de prins 

gold duidelijk niet voor prinses Anna, die nu de rol van gouvernante op 

zich nam en verwoede pogingen deed om de stadhouderlijke macht die 

haar overleden man was toebedeeld, te behouden. 

We vervolgen met een beschouwing van de belangrijkste redenen voor 

het falen van de Doelistenbeweging in Amsterdam. Overigens gelden 

veel conclusies hieromtrent ook voor de overige burgerbewegingen van 

1748. Voor een goed begrip van het falen van de beweging en voor de 

impact die dit op latere burgerbewegingen heeft gehad dient de rol van 

Willem IV extra in het licht te worden  gehouden.

Hij was benoemd tot stadhouder van alle gewesten in mei 1747. Nadat 

hij ook tot erfstadhouder was benoemd, was voor hem hiermee de kous 

af. De in deze studie beschreven geschiedenis heeft echter laten zien dat 

een groot deel van de bevolking hier anders over dacht. Het volk en de 

burgerij hoopten dat hij ook een einde zou maken aan de zware 

belastingdruk en de burgerij begeerde hiernaast ingrijpende 

hervormingen in het regeringswezen. Toch moet gezegd worden dat de 

onvrede onder de burgerij blijkbaar niet groot genoeg was om vanuit het 

niets tot uiting te komen. Evenals in 1672 waren hier externe factoren 

voor nodig. In 1748 kwam de Amsterdamse burgerij pas in actie nadat 

het grauw haar onvrede over de belastingdruk had vertaald in het 
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Pachtersoproer van de zomer. Dit oproer was weer het gevolg van een 

keten van gebeurtenissen die waren begonnen met de oorlogsverklaring 

van Frankrijk. De angst die het Pachtersoproer de regenten inboezemde 

bleef nog lang nasidderen. Het was in dit klimaat dat enkele burgers 

besloten om deze angst aan te wenden en een eisenpakket op te stellen.

De aanwas van danwel betrokken of slechts nieuwsgierige burgers op de 

Doelen groeide gestaag. Al snel penetreerde een groep burgers op 

instigatie van het hof – lees prinses Anna en Richard Wolters - de 

vergaderingen op de Doelen om de ‘revolutionaire’ geest enigzins in de 

fles te houden. Deze ‘gematigde Doelisten’ moeten in geen geval worden 

verward met agenten die volledig in dienst van het hof opereerden. Wel 

waren alle handelingen in dienst van wat men voor de belangen van de 

prins hield. Deze vonden  maar in zeer beperkte mate een grondslag in 

een maatschappelijk geëngangeerde agenda; alle acties van deze partij 

kwamen voort uit een bijna blind orangisme. Toch werden ze gedwongen 

om stukje bij beetje naar de kant van de radicale partij op te schuiven om 

nog enigszins als geloofwaardig te worden beschouwd door de meer 

radicale Doelisten, die in de meerderheid kwamen. Zo maakten de drie 

artikelen plaats voor de acht artikelen. Toen de beweging na de komst 

van prins in Amsterdam verder radicaliseerde, was de rol van de 

gematigde partij helemaal uitgespeeld. 

Ironisch genoeg heeft de prins door zijn talmende optreden zelf aan de 

ondergang van de gematigde partij bijgedragen. Veel burgers op de 

Doelen achtten de wil van de prins aanvankelijk belangrijker dan 

politieke eisen uit hun eigen gelederen en neigden dus naar de gematigde 
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partij. Toen adequaat handelen uitbleef, wisten de radicalen echter steeds 

meer aanhangers te vergaren.

Doordat de beweging steeds groter werd, werd hij ook steeds 

heterogener. Steeds meer opportunisten melden zich ook op de Doelen 

naarmate de stemming grimmiger werd en wetverzetting aannemelijker. 

Naarmate het verkiezen van gecommitteerden vorderde, ontsteeg de 

beweging de Doelen en werd het een beweging die zich in de  herbergen 

en andere ontmoetingsplekken van de zestig wijken manifesteerde. Hoe 

langer de prins zich afzijdig hield, hoe heviger de beweging werd. In 

toenemende mate werd er van geweld tegen de zittende regenten gerept. 

Hoewel dit is uitgebleven, hing deze dreiging wel degelijk in de lucht, 

zeker toen de radicale partij de duizenden ‘Bijltjes’ van het 

scheepstimmermansgilde aan de zijde wist te scharen. Ondertussen 

groeide de volksmenigte voor het stadhuis met de dag, een aanblik die 

alle regenten tijdens alle oproeren in de Republiek, deed sidderen.

Toen de prins eindelijk overtuigd was van de onhoudbaarheid van de 

situatie, trok hij met tegenzin naar Amsterdam. Hier zette zijn 

besluiteloosheid zich echter door, waardoor veel burgers nu in 

toenemende mate aan de stadhouder twijfelde. Tot zijn komst in 

Amsterdam was de onvrede over het uitblijven van veranderingen nog 

niet vertaald in een afkeer van de prins. De eerste tekenenen van deze 

afkeer lieten zich zien toen hij uiteindelijk toch de wet verzette, maar 

zeer conservatieve keuzes maakte. Toen de beruchte proclamatie van 15 

september enkele uren na zijn vertrek voor het stadhuis werd 

voorgelezen, brak er bij veel burgers definitief iets in de relatie met het 

Huis Oranje. Onder de ontevreden burgers in andere steden en gewesten 



118

gebeurde eenzelfde. Deze breuk cementeerde zich nadat de prins in 

Leiden en Haarlem het leger had ingezet en in de loop van 1749 veel 

benoemingen deed die nog meer kwaad bloed zette bij de stedelijke 

burgerij, met name in Holland en Friesland. Bentinck prente dit de prins 

kort voor zijn dood in 1751 nog in:”The foundation of all government is 

the trust reposed by the peple in their governors. At the present (1749) 

that confidence is entirely extinguished. Complaints are universal and all 

the complaints fall on the Prince... The nation sees that the Prince did 

not make proper use of the power given to him. Those persons who 

almost brought down the state are still in office, they and their allies ar 

well received by the Prince, some continue in the same improper manner 

as in the days of the earlier anarchy.164

Geyl heeft het falen van de burgerbeweging met name toegeschreven aan 

de kwaliteit van de leiders. 

Door alle mislukkingen en teleurstellingen is het beeld blijven hangen 

van weinig getalenteerde lage burgers die met veel bombarie allerlei 

dingen eisten die riekten naar democratie, maar nooit in hun wensen 

tegemoet zijn gekomen. Dit doet echter niets af aan het feitelijke 

program van de beweging.

Met name Van Gimnig was met zijn voorstel voor het kiescollege 

dermate zijn tijd vooruit dat het predicaat ‘democratisch’ nog helemaal 

niet zo ver gezocht is. Overigens is het waarschijnlijker dat het idee van 

het kiescollege uit de koker van Rousset de Missy kwam, maar door zijn 

verblijf in de schaduw van de gebeurtenissen, kunnen we dit niet met 

zekerheid stellen. Het lijkt er in ieder geval wel op dat zijn betrokkenheid 
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voor het hof voldoende was vastgesteld, aangezien hij al snel na afloop 

door de prins van zijn titel van ‘vaderlands geschiedschrijver’ werd 

ontslagen.  

Geyl heeft het politiek engagement van de Doelisten, en van alle 

burgerbewegingen waar hij zijn licht op heeft laten schijnen, schromelijk 

onderschat. Zijn visie dat de voornaamste zwakte van de Doelisten in de 

kwaliteit van hun leiders lag, die slechts vertegenwoordigers van de lage 

burgerij waren, is onzinnig. Ik wens in deze niet in te gaan op de 

persoonlijke kwaliteiten van de afzonderlijke leiders, voor zover daarvan 

überhaupt kan worden gesproken, maar attesteer dat het feit dat de 

Doelisten juist vertegenwoordigers waren van de lage burgerij, van groot 

belang was om de stedelijke regering en het hof überhaupt tot enige 

inschikkelijkheid te dwingen. Het was juist de lage burgerij die in staat 

was om de daaronder liggende maatschappelijke laag van het grauw te 

mobiliseren en voor het karretje te spannen. Zonder de voor het stadhuis 

verzamelde volksmenigte en de intimidaties van de Bijltjes, was er nooit 

een klimaat ontstaan waarin de regenten tot inbinding werden 

gedwongen en de prins zich genoodzaakt zag om zelf naar Amsterdam te 

gaan. Deze dynamiek tussen het volk, burgers en regenten geldt in grote 

lijnen ook voor de andere steden. Verreweg de meeste toegevingen die 

tijdens oproeren tijdens de zeventiende en achttiende eeuw door de 

machthebbers werden gedaan, geschiedden als gevolg van voor het 

stadhuis verzamelde volksmenigstes.165 Schama stelt terecht dat het 

onjuist zou zijn om deze sociale dynamiek als een bondgenootschap 

tussen het grauw en de lage burgerij voor te stellen. Wel was het zo dat 

ook onder het gewone volk het beeld was doorgedrongen van 
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schaamteloze corruptie door de regenten, ongeacht of de corruptie zich 

ook in die mate voordeed. In tijden van economische neergang en 

werkeloosheid was het voor de armsten in de samenleving dus een kleine 

stap om hun armoede te relateren aan de handelswijze van de regenten.166 

Hiernaast vormden slecht verlopen oorlogen een belangrijke 

voedinsbodem voor versterkte haat tegen het oude regentenregime en een 

versterkte hang naar een Oranje als stadhouder. Toen de dramatisch 

verlopen Vierde Engelse Oorlog zich deed gelden vanaf 1783, werd 

stadhouder Willem V echter, in tegenstelling tot al zijn voorgangers, 

vereenzelvigd met het oude regentenregime. 

Conclusie

In deze studie is een geschiedenis van teleurstelling beschreven. 

Allereerst werden de Engelsen teleurgesteld nadat ze in de Republiek 

verre van een adequate medestander in de oorlog tegen Frankrijk 

verkregen na hun inspanningen om Willem tot stadhouder benoemd te 

krijgen. De burgerij werd teleurgesteld over het passieve optreden van de 

nieuwe stadhouder en zijn onwelwillenheid om zijn verregaande 

bevoegdheden in te zetten om een einde te maken aan hun grieven. 

Vervolgens was Willem op zijn beurt teleurgesteld in de burgerij, die het 

hem toch zo moeilijk hadden gemaakt met al hun revolutionaire eisen en 

gedragingen. Ook de nieuw benoemde regenten konden geenszins rustig 

achterover leunen.
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De grote winnaar van de roerige jaren 1747 en 1748 was zonder twijfel 

het aloude Republikeinse systeem; dit was  nagenoeg onveranderd 

gebleven en bleef dit ook voor de volgende veertig jaar. Kunnen we hier 

de gevoltrekking uit maken dat de bewegingen dus ook zonder betekenis 

waren? Als alles bij het oude was gebleven, wat is dan de betekenis 

geweest van alle rekesten, pamfletten, marsen, vernielingen, intriges en 

bijeenkomsten? 

Ik beargumenteer dat de uitkomst van de gebeurtenissen wel degelijk van 

invloed is geweest op de ontwikkeling van het Nederlandse 

democratiseringsproces. De uitkomst van hun acties bracht een 

ingrijpende verandering in de relatie tussen de burgerij en het Huis van 

Oranje teweeg. De teleurstelling over de afloop van de gebeurtenissen in 

het voordeel van de status quo, creeërde een breuk in de traditionele 

relatie tussen de stadhouder en de burgerij die het huis van Oranje nooit 

meer te boven is gekomen tijdens de laatste decennia van de 

Republikeinse tijd. Het handelen, of beter gezegd het gebrek hieraan, van 

Willem IV in 1747 en 1748 vormt hier een belangrijke reden voor. Mede 

hierdoor gingen de Patriotten vanaf 1780 grondig anders te werk dan de 

oranjegezinde en afwachtende burgers van 1748. De Patriotten leunden 

niet langer op een veronderstelde natuurlijke bondgenoot die simpelweg 

alles zou herstellen. Waar de burgerij zich in 1748 nog tot de stadhouder 

wendde, organiseerden de Patriottische revolutionairen zich binnen 

nieuwe instituties teneinde  de zaken eigenhandig te redresseeren. De 

meest in het oog springende voorbeelden vormen de vrije en 

democratische exercitiegenootschappen en het idee dat deze vrijcorpsen 
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het enige middel waren om iets voor elkaar te kunnen krijgen. Natuurlijk 

vonden de burgers onder de Patriottische revolutionairen een belangrijke 

medestander in de provinciale adel, maar dit doet niks af aan het 

zelfstandige karakter dat de burgerij ten toon spreidde. In hun 

bewoordingen leken de Patriotten ze aanvankelijk sprekend op hun 

‘voorgangers’ van 1672, 1702 en 1748, maar in werkelijkheid waren ze 

wezenlijk verschillend. 

De invloed van de Verlichting droeg hier in belangrijke mate aan bij. 

Waar deze in 1748 nog in het geheel niet voelbaar was, vormde de 

Verlichting een belangrijke voedingsbodem voor het gedachtegoed van 

de Patriottische en bij uitstek voor dat van de Bataafse revolutionairen. 

Het is niet zo dat de Patriottische en Bataafse  revolutionairen zich 

hebben laten lijden door een aantal specifieke Verlichte denkers en hun 

geschriften, maar ze waren in hun denken gevormd door dezelfde 

Verlichte tijdsgeest. Tegelijkertijd opereerden ze vanuit de aloude 

Republikeinse relatie tussen burgerij en regenten, evenals de Doelisten 

van 1748.

Hoewel de Patriottenbeweging dus nog met één been in het Ancien 

Regime stond, vormde het een wezenlijk breuk met alle voorgaande 

bewegingen, waarvan de Doelistenbeweging van 1748 de laatste was 

geweest. Al deze bewegingen vonden hun oorsprong in de aloude 

problematische relatie tussen de burgerij en het patriciaat. Naarmate 

toegang tot en controle op het bestuur steeds verder weg raakte voor de 

burgerij, groeide de hang naar herstel van deze situatie. Zoals Palmer 

heeft aangetoond deed deze situatie zich op meerdere plaatsen voor 

tijdens de achttiende eeuw waar een brede middenstand 
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vertegenwoordigd was. Het is mijns inziens dan ook niet voor niks dat dit 

proces zich als eerste in de sterk geurbaniseerde Republiek met haar 

brede middenstand voordeed. Het was hier dat dit proces al in de 

zeventiende eeuw was ingezet en misschien zelfs al wel haar wortels 

vond in de late zestiende eeuw, toen de burgerij haar oude 

‘democratische’ privileges verloor na de inbinding van de rechten van de 

gildes en schutterijen. De onvrede onder de burgerij was echter niet groot 

genoeg om de bom te doen laten barsten. Hier waren steeds externe 

factoren voor nodig. Zowel in 1672 als in 1748 vormde een Franse inval 

de reden dat de prins van Oranje tot stadhouder verheven kon worden. 

De onzekere en oproerige situatie die volgde resulteerde in een opening 

waarin de burgerij haar eisen naar voren kon brengen. In 1748 vormde 

het Pachtersoproer de belangrijkste katalysator. 

Hoewel de burgers die betrokken waren bij de bewegingen in 1672, 1702 

en 1748 geen idee hadden van democratie in de moderne zin van het 

woord, leidde de uitkomst van hun acties er wel toe dat de Patriotten het 

oude ‘program’ van de burgerbewegingen van het Ancien Regime 

uiteindelijk doortrokken naar een progressiever democratisch program. 

Hoewel de Doelisten dus niet als democratisch in de moderne zin van het 

woord kunnen worden bestempeld, maakten ze wel degelijk deel uit van 

een pril democratiseringsproces. De argumenten van bijvoorbeeld Geyl 

en Guibal dat de beweging van 1748 zonder betekenis was omdat de 

‘democratische’ eisen teruggrepen naar een ver Middeleeuws verleden en 

omdat de eisen niet werden ingewilligd, zijn dan ook niet houdbaar. 

De stilte die zich in de decennia na 1748 liet horen, maakte plaats voor 

een nieuw geluid dat een nieuwe tijd inluidde.  
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Bijlage I ‘De drie artikelen’ 



125

Bijlage II Declatoir, Request en Protest 
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Bijlage III ‘De ‘acht 

artikelen’
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Bijlage IV Lijst van namen van oude en 

nieuweburgemeesters en 

vroedschapleden
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Bijlage V Publicatie van Willem IV

van 15 september 
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Overzicht van relevante pamfletten uit de Knuttelcatalogus 

Uit het jaar 1747

17761 Gegenvartiger Zustand der Vereinigde Niederlanden in 

Verschiedenen Englischen Briefen

17644 De vyftigste penning wel besteed of Onzydige aanmerkingen over 

de liberale gifte van twee ten honderd van alle roerende en onroerende 

goederen der in- en opgezetenen deezer provincie

17805 Daniel Raap Vryje gedagten over het Rotterdammer request, over 

de ampten, officien en beneficien te verkopen.
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17734 Pamflet van Daniel Raap. Nut der Tegenspoeden,of 't altijd wel

17757 The conduct of the regents or rulers of the Republic of the United 

Provinces during the present war by a Dutch Gentleman

17562 Wonder-spiegel der voorzeggingen, zo wel uit de hemelsloop [...] 

als de tydrekening [...]. Waarin inzonderheid te vinden is, wat staats-

veranderingen [...] zich van [...] 1746. tot [...] 1756. in Europa [...] zullen 

openbaren.

17737 De oprechte Oranje zalf, dienende niet alleen om de witte mollen 

[...] van hunne blindheid te genezen; maar ook [...] dat'er geen goudgeele 

vliezen [...] over hunne oog-appelen komen te groeyen.

17741 Oplettentheyt der burgeren en ingezeetenen, in het uitgevonde 

middel van redres, tot bewaaringe van onze landen en steden, door een 

gezelschap van goede patriotten

17758 Een willige verkooping die men achter het Gedrach der regenten 

kan voegen

17758 Grappige lezing van onderhandelingen te Brede op de 

verkwanseling der Republiek van slands regenten

17769 Hollands waare interest vervattende de reedenen waarom Holland 

altoos [...] door een [...] erfstadhouder behoort geregeert te werden

1773A De Sentimenten van een Nederlands Patriot

17775 De eerste en voornaamste oorzaken van de onlusten, en het verval 

van koophandel, binnen de stad Amsterdam [...] in een brief van een' 

koopman te Antwerpen aan een voornaam burger der stad Amsteldam

17766 Grondige Reflexien op de Vijftigsten Penning 



137

Uit het jaar 1748

17924 Lettre dun officier Suisse sur les troubles de la Republique des 

Provinces Unis

18003 Amsterdams burger-recht. Dat is een korte vertooninge van veele 

[...] privilegien en handt-vesten.

18129A Antwoord op het contraprotest van vele Rotterdamse burgeren 

tegen het protest van Laurens van der Meer, Johannes de Haan

18055 Burgerlyke billike voorstel

17904 Burgerlyke oplettenheid nopens de vaderlyke vermaningen, 

gedaan door een publicatie van 19 juny 1748. Met onpartydige gedagten 

wie de fondamentleggers van alle onlusten zyn geweest

18168 Een panacée, of waaragtig [...] universeel middel, waar door de 

geheele staats-regeeringe in alle provincien [...] gezuivert [...] kan 

werden

17985 Het burger-recht erdedigt, of Antwoord op [...] Oprechte 

aanwyzinge van eenige privilegien der stad Amsterdam, raakende het 

recht der magistraat en burgeren

18166 Het geheim der zake, of Noodzakelykheid van een goed burgerlyk 

bestier nopens de levensmiddelen [...] in de gantsche Republiek

17897 Korte schets der tegenwoordige beroerten in de Vereenigde 

Nederlanden, over het afschaffen der pachteryen 

17878 Polityke reflectien, nopens dezen tegenwoordigen tyd, uit een 

Hollands ordinair geconsenteerd nieuws-papier

18171 Verweer tegen Billyke reedenen waarom de burgers en 

ingeseetenen van Holland na verandering staan in de regeeringe
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18058 Waarschuwing legen het gedrag van hen, die met bedreigingen het 

ontslag van sommige sergeants en onderoffeieren eischen, gadagi. 12 

Oct. 1748

18106 Antwoord van eenen Leidsen-Rotterdammer aan eenen [...] 

Leidsen patriot, aangaande de tegenwoordige tyds-omstandigheid en het 

Leidse Request

18169 Billyk verzoek der Amsteldamsche burgery, aan zyne doorlugtige 

hoogheyd op nieuw voor te stellen

17925 Brief, van een Zwitzers officier, over de beroertens, in de [...] 

Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Aan een zyner vrienden te Baden

18165 Vertoog der wel-meenende ingesetenen, in [...] Holland en 

Westvriesland, aan [...] den heere prinse van Orange

Rekesten

18152 Request met eenige annexe documenten [...]. Op den 18. 

september, 1748.

18142 Requeste der burgeren en ingezeten van Holland, aan [...] den [...] 

erf-stadhouder

18099 Requeste van de burgerye der stadt Leyden, aan hun ed groot 

aghtb. overgegeeven den 19. september 1748

18102 Aenteeckeningen en bedenckingen op de zestien laetste artikelen 

van het Request, den 20. septemb. 1748. aen [...] de heeren [...] van den 

gerechte der stat Leyden,

18105 Het request van Leidens burgery tegens een zoogenaamde 

aanmerkenaar verdedigt en opgeheldert
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18135 Request door eenige burgeren [...] der stad Gorinchem, aan haar 

ed. gr. mog. den 17den july 1748. Gepresenteert

18084 Requeste en articulen van de burgeren van Haarlem, benevens het 

antwoord van zyn hoogheid op dezelve

1134 Request en articulen der drie quartieren van de Ommelanden 

tusschen de Eems en Lauwers an de staten van Stadt en Lande 

overgegeven ... in dato den 29 Aug. 1748

1125 De heeren van de Ommelanden, hebben de versoeken in desen 

gedaan geaccordeert

1122 Groningen No. 1 Edel mogende h. heeren borgemeesteren ende 

raadt in Groningen

Amsterdam en de Doelisten 1748

17967 Elf articulen gegrond op de handvesten van Amsterdam, door de 

burgeren aldaar in't ligt gebracht

1122 Copien van een brief van Amsterdam met twee requesten en 

articulen door de borgeren an syn doorl hoogheyd gepresenteert

17972 Aen ... Burgemeesteren en ses-en-dertigh Raden, mitsgaders de 

Heeren van den Gerechte der stadt Amsterdam

Onbekend Historisch verhaal van het tumult voorgevallen zo binnen als 

buiten Amsterdam, op den 24 Juny en volgende dagen 1748  Benevens 

een verhaal van het plunderen van de huizen der pachters en alle t geene 

daar by voorgevallen is

17963 Een tractaatje wegens de zweevende verschillen, tusschen de 

regeeringe en burgeren der stadt Amsterdam, nopens derzelver burger-

rechten en previlegien, gehouden in de Stadts Cloveniers Doelen
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17986 Aan de waarde meede-burgers van Amsterdam.

18017 Aanmerkingen aangaande de ontslagene regenten der stadt 

Amsterdam

17992 Aanmerkingen op de redenvoeringe, gedaan in de Doelen den 24. 

augustus 1748

18000 Aanmerkinge op de vergaderingen in de Schutters Doelen, het 

maken van artikelen, en inleveren der requesten [...] in [...] Amsterdam.

17969 Consept der burgeren van Amsterdam

18071 De caracters der opper-baasen, die haar zelven als hoofden hebben 

uit de [...] Cloveniers Doelen tot Amsterdam opgeworpen

18061 De groote en wonderlyke droom, gedroomt door een burger in 

Amsterdam, nu woonende tot Haarlem

18062 Een tweede, dog niet min verwonderenswaardige Haarlemmer-

bosch-droom, ter occasie van deeze tegenwoordige tyds-

omstandigheeden

17958 De groote gilde der heedendaagsche financiers

17911 De Schilderagtige brief, ontmaskert en beantwoort door een 

Rotterdams heer aan zyn zoo genaamde vriend tot Amsterdam, 

aangaande het voorgevallene op den 24 tot den 29 juny 1748. binnen 

Amsterdam

18001 Antwoord aan den opstelder van de Aanmerkingen op de 

vergaderingen in de Schutters Doelen [...] in [...] Amsterdam

18002 Aanmerkingen over de nuttigheidt en nootzakelykheidt, 

aangaande het verkiezen van burger colonellen en capiteynen, begreepen 

in't [...] derde der voortreffelyke artykelen, door de manhafte burgers, in 

de Cloveniers Doelen, opgestelt



141

17977 Aanspraak gedaan aan de goede burgeren, die tot welzyn van stad 

en land, op den 9. augustus 1748, op den Cloveniers Doelen vergadert 

zyn geweest

17991 Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 

1748

17984 Aanspraaken van en aan de burgers van Amsterdam; die op den 

Cloveniers doelen zyn vergadert geweest

17983 Antwoord van de burgemeesters en raad van Amsterdam op de 

drie artikelen gepresenteerd op 19 Augustus 1748 door de Doelisten

17965 Copia, van de articulen, ontworpen door de borgeren der stad 

Amsterdam, den 27ste juny 1748

17969 Articulen ter overweeging aan alle burgeren en ingezeetenen der 

stad Amsterdam. 

17974 Daniel Raap, Aan alle welmeenende Nederlanderen, en 

beminnaars der vryheid.

18040 Daniel Raap, Copie. Aen de heeren gecommitteerden uit de 

respective wyken der burgerye van Amsteldam, op den kloveniers Doele 

vergadert.

18037 De kipersol, op het neusbeen gezet, van de schryver, over het 

gedrag van de ontslagene regeerders, der stad Amsterdam.

17973 De voornaamste poincten en articulen by de zogenaamde 

Welmeenenden ter verdeediging voorgestelt. Getoetst [...] aan de 

handvesten [...]. Dienende voornamentlyk tot wederlegginge van hun 

verdédigt [...] burgerrecht
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18033 De weergalooze Amsterdamsche kiekkas, vertoonende de prince 

van Oranje en Nassauw, en al wat hy hier gedaan heeft omtrent de oude 

regeering

18042 Dit pamflet bevat het verlof tot het verkiezen van een vrĳe 

krĳgsraad

18054 Ed Groot Achtb. Heeren Burgermeesteren en Regeerders der Stad 

Amstelredam hebben de Overlieden van het Boekverkopers en 

Boekdruckers Gilde gelast om te stoppen met drukken

17993 Eenige ontledingen der aanspraken, op 19 en 24. augustus 1748. 

in de Cloveniers Doelen gedaan

17967 Elf articulen gegrond op de handvesten van Amsterdam, door de 

burgeren aldaar in't ligt gebracht

18053 Extract uit de remarque van de burger krygs-raad der stad 

Amsteldam.

17845 Extract uyt de resolutien van den krygsraad der stad Amsteldam. 

Den 10 january, ao. 1748

17981 Gedat. 12 aug. 1748. Betreft zittinghouden der hoofdofficieren der 

verschillende wĳken om klachten aan te horen

18027 Het gedrag van zommigen van de ontslaagene regeerders der stadt 

Amsterdam, geduurende de tyd hunner regeering.

17961A Korte schets of dag-verhaal. Van het tegenwoordig gedrag der 

burgeren van Amsterdam 

17961B Korte schets of dag-verhaal. Tweede vervolg Van het 

tegenwoordig gedrag der burgeren van Amsterdam.



143

18066 Heylzaame raadt aan alle manhafte burgers deeser stad 

Amsteldam, die de vreede en het regt beminnen [...] tot een [...] redres op 

het stuk van regeering

18049 Klacht dat, ofschoon een 'vrĳe krygs-raadt' door een stadhouder is 

toegestaan, toch sommige burgers gestemd hebben voor 'Capiteynen', die 

lid van de regering zĳn

18056 Billyk verzoek der Amsteldamsche burgery, aan zyne doorlugtige 

hoogheyd op nieuw voor te stellen

17848 Lyste van de capiteynen, luytenants, en officieren over de 60 

vaandelen burgers binnen de stad Amsterdam, zoodanig als op den 26. 

January 1748 de vacant gevallene plaatsen gesuppleert zyn by de ... 

krygsraad der zelfer stede

17905 Model om tot verkiezing van vier schutters uit de burgerij te 

komen

18011 Naam-lyst der Heeren Gecommitteerden, aangesteld in de 

maanden augustus en september 1748 door de burgers en ingezetenen in 

hunne respective wyken binnen Amsterdam

17908 Naauwkeurig en opregt dagverhaal van het voorgevallene te 

Amsterdam

18029 Nuttigheid en nootzakelykheid aangaande het geeven van 

reekenschap door de ontslaagene regeerders der stadt Amsterdam, aan 

zyne doorlugtige hoogheidt, met communicatie van de goede burgery

17914 Onpartydig historisch verhaal, van het tumult zo binnen als buiten 

Amsterdam, voorgevallen op den 24 juny en volgende dagen 1748.

17975 Origineele copy van 't geene door de burgeren van Amsterdam in 

de Colveniers Doelen is getekent
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18046 Rapport, gedaan aan verscheiden kooplieden der stat Amsterdam 

vergadert den 11den september 1748 met Willem IV

17990 Rede en bedenking eeniger vryheid en recht beminnende 

medeburgeren, der stad Amsterdam, wegens het request [...] gedaan in de 

Kloveniers Doelen

18028 Regtmaatige beschuldigingen der Amsteldamsche burgery, 

aangaande hunne ovrigheidt

17978 Request aan de burgermeesters en de vroedschap der stad 

Amsterdam.

17998 Request van de Doelisten aan de stadhouder

17907 Relaas van de onlusten, voorgevallen in Amsterdam; begrepen in 

een brief geschreven, aan een heer te Leiden door een zyner vrienden te 

Amsterdam

17979 Request aan de wel ed. groot agtb. heeren burgermeesteren en de 

vroedschappen der stad Amsteldamme

17997 Request. Nuttige artykelen, dewelke door gecommitteerden uit 

yder wyk dienen geoffereert te worden aan [...] onzen dierbaare erf-

stadhouder

18067 Verdedigende aanmerkingen wegens het voorgevallene tot 

Amsterdam, zoo in [...] november 1747, als in augustus en september 

1748

18026 Zaakelyke bedenkinge en regtmatige beschuldinge, aangaande de 

gehoudene behandelingen der ontslagene Amsteldamsche regeerders

17960 Opmerkelyke brief van een Amsterdams heer [...] behelzende [...] 

het gepasseerde zedert den 8ste augustus in Amsterdam voorgevallen
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18415 ‘t Stadhouderschap wettiger gehandhaafd, en de doelistery-

gezinden kragtiger verdeedigd, als door den regtsgeleerden advt. V. 

Kwaazaaken 1754

17912 Schilderachtige en naauwkeurige brief, van een Amsteldams heer, 

geschreven aan zyn vrind te Rotterdam, over't merkwaardigste dat 

voorgevallen is te Amsteldam, van den 24ste tot den 29ste juny 1748
167
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