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H O O F D STI" К I

„MUZE, BEZING MIJ DE LISTIGE MAN".
Deze studie dankt haar ontstaan aan de ambtelijke hebzucht
van dr. J. A. B. M. de Jong, archivaris van het Stedelijk Oud-Archief
te Nijmegen. Door de diplomatieke ontplooiing van deze niet ge
noeg te loven archivaris-kwaliteit wist hij zijn schatkamer op het
Mariënburg te verrijken met een even kostbaar als kostelijk manuscript: een anonym dagboek van een Nijmeegs ingezetene, in
wie de Muze der Historie kennelijk bijzonder vaardig is geweest.
Hij vergast zijn lezers tenminste op een consciëntieuze, van dag
tot dag bijgehouden Aantekening van de voornaamste en mindere
bijzonderheden welke geduurende 't verblijf der Geallieerde Troupes, alsmede geduurende 't verblijf der Franschen in deese strecken van Gelderland hebben plaatsgehad, wijders van 't beleg en
inneeming van Nijmegen door de Franschen in 't jaar 1794.
Het met deze adembenemende titel gesierde manuscript sleet
een stoffig en vergeten bestaan op een Haagse rommelmarkt, tot
het in 1945 of 1946 de belangstelling trok van mr. dr. Ch. J. M.
Hens, secretaris van de Algemene Rekenkamer te 's-Gravenhage,
die het voor één gulden in eigendom verwierf en natuurlijk niet
kon nalaten, zijn oude Nijmeegse vriend, archivaris De Jong,
daarvan uitvoerig te verwittigen. De gemoedstoestand, waarin
dr. De Jong bij dit bericht raakte, behoeft — dunkt mij — geen
nadere omschrijving. Evenmin de morele druk, waaraan sedertdien mr. Hens was blootgesteld. Ik mag volstaan met de eenvoudige mededeling, dat het manuscript tenslotte van Den Haag naar
Nijmegen verhuisde als „geschenk aan een oude studie-makker" 1.
De inhoud van deze bijzondere vriendengift werd mij vier jaar
geleden — min of meer bij toeval — ontsluierd door een toentertijd hooggezeten bestuurslid van Numaga, op wiens bureau het
dagboek lag te wachten op bij uitstek vakkundige bemoeienis. Het
bleek een uitgebreid relaas te bevallen van een der meest bewogen, maar merkwaardigerwijs schaars beschreven en nog slecht
gekende episoden van Nijmegens allerminst saaie historie: de
jaren 1794—1795, toen de Franse troepen met revolutionair élan
1

Persoonlijke mededelingen van mr. Ch. J. M. Hens, secretaris van de Algemene Rekenkamer te 's-Gravenhage. liet daghoek wordt vermeld in Mommers II, p. 588.
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de indertijd zo hecht gesloten tuin der „Zeven Provinciën" binnendrongen om er de „tyrannie" te verdrijven met de tot leuze
geformuleerde principes van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Op 3 oktober 1794, ongeveer de tijd, waarin Nijmegen zich zorgelijk opmaakt om een Frans beleg het hoofd te bieden, heeft de
auteur de veder in de inkt gedoopt om met zwierige krullen de
eerste regelen aan het gelige papier van zijn dagboek toe te vertrouwen. Zijn laatste regels zijn de dato 23 maart van het volgend
jaar, als de revolutie reeds binnen Nijmeegs oude wallen toeft en
de burgerij er geconfronteerd wordt met de eerste gevolgen van
de in een vrijheidsboom gesymboliseerde, onder luidruchtig gedans bejubelde, maar vooreerst kwalijk in praktijk gebrachte
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Vooral om dit laatste draait hel dagboek niet heen. Het geeft
met name een nabije kijk op de boeiende maar onverkwikkelijke
gebeurtenissen in de Waalstad, als een ruime katholieke meerderheid, de verlichte denkbeelden graag onbeperkt interpreterend,
met onverwachte kracht probeert zich politiek te emanciperen
na een paar eeuwen tweederangs burgerschap onder Calvinistische suprematie. Met hoeveel somber getinte argwaan en stijgende verbolgenheid de Protestantse burgerij deze niet steeds
elegante pogingen van haar katholieke stadgenoten gadesloeg, laat
zich gemakkelijk raden. De auteur van hel dagboek vergeet dan
ook niet, uitvoerig te schetsen, hoe er tussen protestanten en
katholieken een felle controverse groeit, die zich steeds meer toespitst en tenslotte tot een gevaarlijke, hartstochtelijke uitbarsting
komt. Voordat deze zich openbaarde, had de dagboekschrijver
zijn pen overigens al enkele maanden neergelegd. Ze was door
hem echter lang genoeg gevoerd — langer zelfs, dan de litel van
zijn geschrift doet vermoeden — om in de lezer dezelfde gevoelens
wakker te roepen, die hem ook bekruipen bij een blik op de suggeslieve puntjes, waarmee Hildebrand in zijn „Camera Obscura"
onze vraag naar de apotheose der ledere affaire tussen Claarlje
Donze en Gerrit Witse in de mist leidl: „Cetera desunt, s e d . . . " .
Het is wal ontmoedigend, deze gevoelens te moeten herleiden
tot wat men alledaagse nieuwsgierigheid zou kunnen noemen.
De waardering daarvoor heet immers niet groot te zijn en de
historicus zou zijn geliefd vak dan ook graag een meer verheven
menselijke eigenschap ten grondslag gelegd zien. Hij moet zich
echter maar troosten met de constatering, dat de belangstelling
2

voor wat zijn nieuwsgierigheid uit de s c h e m e r der geheimen te
voorschijn brengt, altijd bijzonder groot is. Verwonderen zal hij
zich d a a r o v e r nauwelijks. W a n t v o r m e n nieuwsgierigheid en be
langstelling in h u n diepste essentie iets anders dan een onwille
keurige positiebepaling van de mens in een steeds v e r a n d e r e n d e
werkelijkheid om h e m heen?
Van die h i e r beleden nieuwsgierigheid is het dagboek de oor
zaak; deze studie het resultaat. Zij kan heusheidshalve dan ook
niet aangevangen w o r d e n , vooraleer iets naders vermeld is over
het dagboek en zijn auteur.
Het handschrift is een ingenaaid bock van half-quarto-formaat.
De kaft bestaat uil dun, stevig karton, dat beplakt is met ver
schoten, korrelig-gevlekt papier van rood-bruine kleur. Hel boek
bezit de kloeke omvang van precies v i e r h o n d e r d dichtbcschreven
pagina's van geschept papier met als merk daarin a a n g e b r a c h t de
letters PRO PATRIA, benevens een afbeelding van de Hollandse
maagd in h a a r tuintje, met een leeuw aan h a a r voeten, compleet
met zwaard en pijlenbundel.
De auteur h a d een forse, duidelijke h a n d van schrijven, waar
aan — o n d a n k s een zekere schoolsheid — enige zwier niet v r e e m d
was. Ook zijn orde en netheid verdienen lof. De regels, in lopend
schrift keurig recht op papier gezet, vertonen h o e g e n a a m d geen
doorhalingen en de uitgebreide datering van iedere nieuwe
schrijfdag w e r d sleeds g e m a r k e e r d d o o r een dubbele, kennelijk
met lineaal getrokken onderlijning.
's Schrijvers taal daarentegen kan niet g e h o n o r e e r d w o r d e n met
een vleiend vlekkeloos.
E r vallen herhaaldelijk overtredingen
2
Ie b e s p e u r e n van de wet betreffende de lange ij en de k o r t e ei' .
Ook met uitgangen w o r d t bij lijd en wijle h a r t v e r s c h e u r e n d omge
sprongen; zo schrijft de auteur bijvoorbeeld staad voor sfaai en
h a r d in plaats van hart3. Ook de typisch Nijmeegse eigenaardig
heid van een h y p e r c o r r e c t i e op het dialect, d o o r overal een ζ te
zeggen w a a r een s moet staan, duikt in zijn spelling nog al eens
4
op, vooral bij w o o r d e n als zomber en ijzclijk .
De stijl van het dagboek is geheel in de geest van het nuchter
2

Dagboek 23 okt. 1794: 't scheint; 27 okt. 1794: zeide voor zijde; 1 nov.
1794: scheinen; 4 nov. 1794: eizelijk.
* Dagboek 18 okt. 1794: tugd i.p.v. tucht; 20 okt. 1794: staad, kand,
stoudheid.
4
Dagboek 19 okt. 1794. Daar ook zidderend i.p.v. sidderend.
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verstand, dat in die dagen heette te regeren. De auteur bezigt een
vrij sobere, weinig genuanceerde taal; bovendien treedt hij noch
in de eerste, noch in de derde persoon in zijn dagboek op. Slechts
een enkele keer wordt de schets wat verlevendigd door de overigens obligate adjectieven schromelijk, ijselijk en somber, waarmee de meer romantische werken uil die tijd bezaaid liggen. Van
gevoeligheid voor allerlei indrukken is evenmin sprake bij de
schrijver. Opvallend is het verschil, dat in dit soort sensibiliteit
beslaat tussen hem en een Franse geestelijke, die eveneens, maar
slechts gedeeltelijk, aantekening hield van Nijmeegse gebeurtenissen in die maanden 5 . De laatste blijkt vaak getroffen door het
romantisch-schilderachtige van een tafereel, wanneer hij met fijne
pen beschrijft, hoe de rook van militaire keukens aan alle kanten
in de lucht stijgt en als een wolk over het woelige toneel van
militaire bedrijvigheid hangt. De Nijmegenaar — kennelijk iets
minder fijn besnaard — heeft grovere prikkels nodig; hij schijnt
pas onder de indruk te komen van het grootse, het overrompelende. Is dit misschien een aanduiding voor het verschil in de Franse
en de Nederlandse Romantiek?
Wanneer de Engelse en de Hannoverse troepen, op haastige
terugtocht, met hun tenten en bagage rondom de stad gelegerd zijn
en de dagboek-auteur dit schouwspel vanaf de wallen gadeslaat,
vat hij zijn indrukken samen in de korte mededeling, dat het „een
wonderlijke en schrikbarende vertoning is" 0. Ook het gezicht op
een brandende brug bij nacht kan hem niets lyrisch ontlokken:
de brand was ijselijk om aan te zien, maar in het nachtelijk donker
op het water een majestueuze vertoning 7 .
Mag men bij zichzelf een korreltje spijt ontdekken over het ontbreken van meer sfeer- en situatie-schildering bij de Nijmeegse
journalist — tenslotte maakt dit de finishing touch uit van de
meeste geschiedschrijverij — dan wordt dit snel opgelost in een
gevoel van diepe bewondering voor de nauwkeurigheid, waarmee
hij de feiten wist samen te lezen tot een waardevol geheel. Wie de
inhoud daarvan toetst aan hetgeen anderen over het toenmalig
wedervaren van Nijmegen verhaalden — ik verwijs hierbij naar
" Penschetsen II: Een Emigré over Nijmegen, p. 83—93.
0
Dagboek 7 okt. 1794. De Fransen legden grole nadruk op en hechtten
grote waarde aan couleur locale in hun romantiek. Zie bijv.
Litteratuurgeschiedenis van West-Europa
door mej. dr. H. А. С Spoelslra e.a., Zwolle
1947. p. 113.
7
Dagboek 8 nov. 1794.

4

de Raadsignaten, de dagboeken van McLeod, Roukens en Lotichius, alsmede naar de Recessen van Land- en Quartierdagen —
zal moeten toegeven, dat nuchtere beschouwelijkheid hier in ieder
geval feitelijke betrouwbaarheid heeft voortgebracht, iets dat men
meestal niet kan ontdekken bij wat dichterlijke gevoelsmensen.
Men dient zich echter te hoeden voor de indruk, dat hierdoor
het dagboek meteen gekenschetst wordt als een slichtend toon
beeld van lelieblanke objectiviteit. Krachtens zijn aard gegoten in
annalenvorm mag het veel weg hebben van de dorre jaartallenboekjes, die onze jeugd zozeer verblijdden; mag het zelfs gespeend
zijn van de „diepgang der oorzakelijke verklaringen", toch stuit
men tussen de grote massa feiten soms op een schildering in
woorden, die het dagboek een duidelijke subjectieve kleur geven.
Dit laatste vooral is van belang bij een nadere belichting van de
auteurs-figuur, een Nijmegenaar, die zeer direct schreef over
dingen, die hij zelf zag en beleefde in zijn kleine, maar prachtige
stadje aan de Waal. Wie zijn dagboek met aandacht leest, zal
zonder verdere inspanning tot de gevolgtrekking komen, dat hier
een patriot aan de arbeid is geweest, een aanhanger van de anti
stadhouderlijke partij.
In de jaren, voorafgaande aan de Bataafse Omwenteling, was
onze al lang niet meer roemruchte Republiek het strijdtoneel van
twee partijen. Patriotten en Prinsgezinden, wier programma
punten nogal scherp uiteenliepen en wier aanhangers zich een
tijd lang allerminst rustig plachten te gedragen. De tegenstelling
Patriotten—Prinsgezinden wekt uiteraard onmiddellijk associa
ties aan de oude vijandschap tussen de Staten-partij en de Oranje
partij, in Gelderland beter bekend als respectievelijk de Nieuwe
en de Oude Plooi. Van deze associatie moet men zich echter verre
houden. Mag men in de mentaliteit der Prinsgezinden vrij duide
lijk de geest der oude Oranje-partij ontwaren, van de Patriotten
valt niet zomaar te zeggen, dat zij de Staten-partij uit de dagen van
weleer representeerden. Toen leefden de politieke tegenstellingen
grotendeels in de kringen van het regentenpatriciaat zonder veel
weerklank te vinden onder de burgerij, wier publieke opinie de
Staten-partij veelal achteraf steunde, of onder het zogenaamde
klootjesvolk, dat weliswaar vurig Oranje-gezind was, maar meer
op religieuze of gevoelsgronden dan tengevolge van werkelijk
politieke overwegingen 8 .
8

Studies
63, 79.

en Strijdschriften,

p. 220—223; Patriottenbewcging

p. 45, 6 0 —

э

In de loop der achttiende eeuw echter zien wij de gegoede
burgerij tot een politieke mondigheid komen, die haar uitgangspunt vond in de grote, algemene ergernis over de gedragingen
van een oppermachtige, corrupte regenten-kliek, waarvan het
veilig voortvegeteren sinds 1747-1748 gegarandeerd werd door de
exorbitante doch slecht bestede macht van de stadhouders
Willem IV en Willem V. Tegen hun beleid keerde zich dan ook
niet alleen de verontwaardiging van de door Oranje uitgerangeerde regentenpartij der zogenaamde Loeuensteiners, maar
thans ook de haat der bourgeoisie. Zo vonden aristocraten en
burgers elkaar een tijdlang in een anti-stadhouderlijke gezindheid,
die haar toppunt bereikte in de jaren van de Vierde Engelse
Oorlog (1780—1784). Ondanks het optimisme, waarmee de Republiek haar krijgskansen bekeek, hadden de vijandelijkheden een
voor ons bijzonder beschamend verloop : van de vloot viel niet
te melden, dat zij iets groots verrichtte ".
Het gedeukte nationaal gevoel, in vroegere crises zich steeds
vereenzelvigend met liefde en vertrouwen jegens de Oranje-prins,
die immers als redder des vaderlands poseerde, keerde zich nu
legen Willem V. Hij gold als oorzaak van de teleurstelling, „dat
wij ons zoomaar van de Zeeën lieten wegvagen". Zelfs werd hielen daar de scherpe term Verrader des Vaderlands opgevangen1(>.
Hoezeer deze aantijging bezijden de waarheid viel, begrijpelijk
was zij wel. De stadhouder-admiraal en kapitein-generaal, die
tenslotte met de daadwerkelijke oorlogvoering tegen Engeland
was belast, beschouwde de vriendschap met ditzelfde Engeland,
waarmee zijn huis innige relaties onderhield, als een heilige plicht
en een edele traditie. Het was maar ài te bekend. En hieruit werd
's prinsen laksheid op het oorlogspad dan ook gemakkelijk verklaard ".
De eensgezindheid in het anti-stadhouderlijke kamp tussen
regenten en burgers, zich terecht tooiend met de naam patriotten,
bleek zelfs zo roerend, dat de ontevreden bourgeoisie zich verenigde in exercitiegenootschappen „om hun brave regenten tegen
de woelingen van een dom en aan Oranje verslaafd gemeen te
verdedigen" 12.
" Studies en Strijdschriften, p. '219, 220, 222; Putrinttenbeweging p. 36—39.
10
Patriotten en Oranje, p. 164, 169, 171; Atg. Gesch. der Ned. Vili, p. 137.
11
Studies en Strijdschriften,
p. 221; Patriottenbeweging,
p. 40; Alg.
Gesch. der Ned. VIII, p. 130.
'2 Studies en Strijdschriften, p. 222; Patriottenbeweging,
p. 81 e.v.
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Toch bleef de vriendschap niet van lange duur. Toen de burgerij
onder invloed л'ап de Franse verlichte ideeën haar politieke
inzichten en wensen wat duidelijker ging formuleren, hebben deze
de „brave regenten" niet weinig verschrikt. Geen wonder ! De
heren, al waren ze dan anti-Oranje, poseerden allerminst als
voorstanders van een vernieuwing. Zij bleven in hart en nieren
conservatief en voelden bepaald weinig voor het beginsel van
volkssouvereiniteit, dat de bourgeoisie met steeds sterkere kleuren
in haar vaandel schreef. Deze democratische leus — de heren
regenten zagen het inderdaad goed — kon niet slechts gebruikt
worden tegen de prins of legen de heersende kerk, maar ook tegen
de regenten-oligarchie, die zich met coöptatie in het zadel hield.
Zo trokken de regenten-patriotten zich van lieverlee uit de antistadhouderlijke beweging terug, waardoor deze tenslotte een
burgerklasse-karakter ging dragen en — niet meer getemperd
door de inbreng van bedaagde regentenwijsheden — in felheid
toenam 1:\
Overal werden zogenaamde Vaderlandsclie Sociëteiten opgericht, waar zich de locale Patriotten verenigden om hun democratische inzichten te verdiepen aan de hand van de verlichte Franse
geschriften, hun politieke krachten te bundelen en zich serieus op
de toekomst — die immers aan hen was — voor te bereiden.
Natuurlijk liet ook de Oranje-partij zich niet onbetuigd en het
streven der beide geledingen in de provincies en de steden om
hun macht en invloed te vergroten ging gepaard met zoveel
wederzijdse vijandigheid en soms zelfs wapengeweld, dat men
gerust kan spreken van een latente burgeroorlog in die dagen.
De patriotse exercitiegenootschappen en vrijcorpsen verdreven in
sommige steden de aristocratische regenten van hun zetels, in
andere plaatsen raakten ze van tijd tot tijd in woedend handgemeen met het Oranje-volk of een aan de prins verknocht
garnizoen 14 .
Van deze Patriotten nu is onze kroniekschrijver een duidelijk
partijgenoot geweest. En beslist een, aan wie het evangelie over
de ontrouwe rentmeester wèl besteed was. Wij kunnen ons tenminste niet verhelen, dat hij aan zijn schrijftafel met slim overleg
te werk ging. Om te beginnen heeft hij ons zijn naam onthouden ;
13

Studies en Strijdschriften, p. 222; zie ook Patriottenbeweging, p. 81,
113—114, 124 e.v.
14
Studies en Strijdschriften, p. 223; Alg. Gesch. der Ned. VIH, p. 142 e.v.,
148, 156—164.
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op de forsbeschreven titelpagina van het lijvig octavo-deel wordt
zijn identiteit niet onthuld. Mij bekruipt het gevoel, dat dit met
voorbedachten rade geschiedde. Ongetwijfeld leefde in de auteur
nog een pijnlijke herinnering aan de voor zijn partij zo treurige
dagen van 1787, toen Pruisische troepen de bij Goejanverwellesluis beledigde majesteit van de Duitse Wilhelmina, tedere gade
van stadhouder Willem V, zó voortvarend kwamen wreken, dat
honderden patriotten in paniek hun heil zochten over de zuidelijke grenzen 15 . Met een mogelijke herhaling van deze historie
voor ogen zal de schrijver er weinig voor gevoeld hebben, zijn
naam te schenken aan een werk, dat zeker niet prinsgezind rook ;
het kon gemakkelijk in verkeerde handen vallen en daar de
oorzaak vormen van zijn eigen ongeluk. Dit vermoeden wordt
nog versterkt door de opvallend-voorzichüge wijze, waarop het
dagboek gekruid wordt met persoonlijk commentaar.
Wanneer de toestand te Nijmegen nog vrij normaal en het
Franse leger nog ver is, hoedt de auteur zich omzichtig voor
critiek op de oranje-gezinde partij, voor hem in dit geval stadhouder Willem λ7, de verbonden legers onder de Engelse bevel
hebber York en de stadsregering. Maar naarmate de Franse
wapenen meer successen boeken en dichterbij komen, wordt zijn
kritische toon feller en permitteert zich zo nu en dan enige geladen
uitschieters.
Dit proces ontwikkelt zich bijvoorbeeld zeer duidelijk in hetgeen
de dagboekschrijver van tijd tot tijd meedeelt over de emigranten
corpsen, die — bestaande uit voor revolutie-geweld vluchtende
Fransen — te Nijmegen meestreden aan de zijde der Verbondenen.
Bij hun aankomst in de stad was de situatie nog vrij rustig en de
auteur beperkt zich ertoe, hun aanwezigheid in alle nuchterheid te
vermelden 1 0 . Maar wanneer drie weken later de Franse wapenen
reeds in de buurt van Nijmegen woeden, wordt zijn toon wat
17
sarcastisch over het emigrantencorps . En tenslotte, als de positie
der stad hopeloos is en het emigrantencorps de bedreigde veste
verlaat, geeft hij zijn patriots gemoed eindelijk volledig lucht in
de blijde constatering, dat er „dien dag niet meer van die land
18
verraders overig was" .
15

Studie* en Strijdschriften,
Gesch. der Ned. Vili, p . 164
10
Dagboek 3 okt. 1794.
17
Dagboek 21 okt. 1794.
18
Dagboek 6 nov. 1794.
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p. 224; Patriottenbciveging,

p. 123; Alg.

De stadsregering, aanvankelijk met neutrale onverschilligheid
genoemd, wordt in die dagen eveneens een prooi van het gesterkt
patriots moreel. Het grootste deel der Magistraat „is onder voorwendselen vertrokken" naar veiliger oorden, „bevreesd voor de
komst der Franschen" 10 . Maar op de vooravond van Nijmegens
val wordt dit haastig vertrek opeens „ene onvergeeflijke misdaad
van hun, die ons in nood moesten bijstaan en hun eed en plicht
getrouw blijven" 20.
Als de stad eindelijk gecapituleerd heeft, vindt het dagboek de
eerste dagen geen reden genoeg om de Fransen in alles wat zij
doen en laten grotelijks te bewonderen, de eventuele misslagen te
vergoelijken en monter te spreken over het „recht eens vrijen
burgers" 21 .
Ruim een week na de val der stad komt Nijmegen in het bezit
van een nieuwe Raad, die samengesteld werd onder revolutionaire
supervisie en — zoals de dagboekschrijvende burger genoeglijk
constateert — zonder onderscheid van religie of aanzien van
personen : er zaten thans ook enige katholieken in regeringszetels 22 . Dit gebeuren is zonder twijfel het hoogtepunt van locaalpatriots beleven geweest ; het was in zijn soort een roemrijke
omwenteling en als zodanig de eerste realisatie van patriotse
partij-principes.
De trotse verrukking over Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
blijkt echter maar van korte duur bij onze auteur. Hoezeer hij de
overgang of val van allerlei steden in Franse handen ook begroet
als heuglijke tijdingen, zijn revolutionaire geest was reeds aangetast door de beduchtheid voor een nieuw gevaar. Tussen de
regels door zien wij hem als patriot langzaam vervagen om steeds
duidelijker te poseren als protestant van de oude stempel.
Het rooms gevaar is in aantocht; twee derde van de stedelijke
bevolking is katholiek 23 . Wanneer deze zich een stadsregering
mag gaan kiezen, is het met het protestants monopolie voorgoed
gedaan ! Dit inzicht doet het dagboek nogal opvallend de huik
naar de hervormde wind hangen. Wordt er aanvankelijk ferme
kritiek geleverd op de voorlopige regering omdat deze in gebreke
bleef het volk op te roepen tot verkiezing van een definitieve
10
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magistraal, veertien dagen nadien is dit soort commentaar verdwenen en horen we opeens een ander geluid. De Raad wil
eindelijk de verkiezingen laten houden, maar krijgt dan plotseling
in het dagboek te horen, dat op zijn activiteit tot het behartigen
van de belangen der burgerij niet te roemen valt ; het was niet
raadzaam het volk thans op te roepen tot stemmen „om reden te
wel bekend" 24.
De goede verstaander heeft genoeg aan dit halve woord : de
roomsen willen in de kerk en regering stilaan de overhand
krijgen en roepen en morren om hun allang „door verraad" verloren rechten 25 . Alles, wat de katholieken doen om deze rechten
terug te krijgen, waartoe de mogelijkheden verankerd lagen in de
nieuwe principes, wordt door de dagboek-auteur zonder meer
gebrandmerkt als een vuige samenzwering tegen de stad, terwijl
de protestanten, die hun monopolie-positie in Nijmegen op allerlei
manieren trachten te handhaven, in zijn manuscript allengs
duidelijker gaan poseren als de verdrukte onschuld. Het is jammer, dat wij de politieke metamorfose van deze weerhaanpatriot
niet verder kunnen volgen. Juist op het ogenblik, dat het
patriotten-ideaal in onze stad verscheurd ging worden door een
opluikende religie-naijver, heeft de schrijver zijn pen erbij neergelegd en door dit simpele gebaar de bron doen drogen, waaruit
zoveel intrigerend materiaal vloeide voor deze studie. Zijn dagboek was vol !
Natuurlijk interesseert ons de identiteit van de schrijver in
hevige mate. Onder welke naam zullen wij deze persoonlijkheid
de Nijmeegse historie mogen binnenvoeren? Wat waren zijn
middelen van bestaan en waar binnen de stedelijke wallen had hij
domicilie gekozen? Met welke figuren onderhield hij familiaire,
zakelijke en politieke relaties? Hoe lag het niveau van zijn ontwikkeling en tot welk kerkgenootschap behoorde hij ? Wat —
tenslotte — voerde hij uit in de dagen, die hem inspireerden tot
het zo nauwkeurig op schrift stellen van het stedelijk wedervaren ?
Het is immers mogelijk, dat hij buiten zijn normale bezigheden
nog een officiële of semi-officiële functie bekleedde in het stedelijk
maatschappelijk bestel.
Met de last dezer vragen pelgrimerend langs de regels van het
dagboek en andere lokale bronnen, is het mij gelukt om — naar
24
25
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mijn gevoel althans — enigermate bevredigende ontdekkingen te
doen. Niet in alle opzichten echter. Over het werk van iedere
geschiedschrijver hangt immers steeds een schaduw : de Muze
Kleio glimlacht weliswaar herhaaldelijk over zijn schouder, maar
meestal als een sfinx en wel speciaal in dit geval. Daarom moeten
de respectieve conclusies over de figuur van de dagboek-auteur
toch steeds in een wat hypothetisch licht gezien worden.
Een crilische bestudering van het dagboek brachi mij langzaam
maar zeker de overtuiging bij, dat de historische nevel, waarin de
schrijver gehuld ging, niet zo ondoordringbaar kon zijn als hel
mankeren van zijn naam deed vermoeden. Want hoe behoedzaam
de auteur ook was in het vermijden van elk duidelijk en recht
spoor, dat ons op zijn naam kan brengen, toch heeft hij geen kans
gezien, zich volledig achter de regels van zijn manuscript te verbergen. Dal hij een patriot was, deed hij reeds overtuigend blijken,
en uit de herhaalde, allerminst vleiende opmerkingen over de
politieke handel en wandel zijner roomse stadgenoten mag men
concluderen, dat hij geen katholiek was 2 ". Hij kan nauwelijks
verhelen, in hen slechts duistere conspiratoren te zien, die stad en
land ten verderve wilden richten, nog gevangen als zij hem bleken
in „de oude roes van Barbaarsheid in deese anderszins verligte
dagen" 27.
Naar aanleiding van deze laatste kernachtige ontboezeming
krijgt de vraag zin, of er in het dagboek een zogenaamde verlichte
geest uit de eeuw van Voltaire en Rousseau aan het woord is. Een
blik op de combinatie van verligte dagen met de onde Roes van
Barbaarsheid inspireert dan tol een beantwoording in bevestigende zin. Ook het feit, dat de schrijver zich een patriot toont,
wijst in de richting van een aufgeklärter Geist. Hierdoor immers
mag hij vrijwel zeker worden thuisgebracht in de kringen der
redelijk gegoede burgerij. Een geenszins zwak argument daarvoor
vormt de inhoud van het manuscript. Toon, stijl en handschrift
behoren zonder twijfel tol de verworvenheden van een ontwikkeld
man, die men in die dagen slechts aantreft onder de bourgeoisie.
De auteur blijkt bovendien een vlijtig lezer van de Nederlandse
Jaarboeken, waarvan zowel het lezen als de aanschafkosten het
geestelijk en financieel budget van de gewone man wel te boven
zullen zijn gegaan 28 . Enige bekendheid met de Franse literatuur
2n
27
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uit die dagen, waarin diverse moderne en verlichte ideeën werden
uitgedragen, behoeven wij hem dan ook niet te ontzeggen, temeer
niet, daar het lezen van Franse werken tot de „bon ton" onder de
bourgeoisie behoorde 29 . Dat de dagboek-auteur het Frans verstond lijdt geen twijfel : hij was in staat, de rede van een hoge
Franse ambtenaar in het dagboek uitstekend te kunnen weergeven
in zijn moedertaal 30 .
Iets van 's auteurs rationalisme komt misschien ook naar voren
uit hetgeen zijn dagboek vermeldt op Kerstmis en Nieuwjaar.
Tenslotte zijn dit — speciaal voor de tot moraliseren geneigde
Nederlander — gelegenheden, die zich bij voorkeur opdringen
tot het weven van stichtende bespiegelingen. Bij de onderhavige
auteur is hiervan echter niets te bespeuren. Van enig religieus
getroffen-zijn is geen sprake ; de beide dagen worden niet eens
als iets bijzonders vermeld 31 .
Uit deze conclusies besluiten, dal de dagboek-schrijver dan wel
onkerkelijk en zelfs niet-religieus zal zijn geweest, is wat voorbarig. Het dagboek biedt evenzeer grond aan een veronderstelling
van het tegendeel. Waar de schrijver zich bezighoudt met de
treurige toestand van de Nijmeegse kerken na hun eindelijke
ontruiming door het paardenvolk van de Franse armee, valt het
op, dat hij met name de situatie der Mennonictenkerk uitvoerig
weet te melden en zelfs haarfijn op de hoogte blijkt van alle maatregelen en voorzieningen, die de kerkeraad wil treffen om het
geruïneerde gebouw zijn oude bestemming terug te geven, terwijl
zijn belangstelling voor de overige kerken vrij oppervlakkig blijft32.
Zou men hierop misschien de schuchtere hypothese kunnen
baseren, dat onze patriot heeft behoord tot de Doopsgezinde gemeente te Nijmegen? Het kan geen twijfel lijden, dat in een tijd
vol zich ontwikkelende demokratische ideeën er onder Katholieken en Doopsgezinden een groot onbehagen groeide jegens de
Hervormde Kerk, die zich op alle terreinen van het maatschappelijk leven liet gelden als de heersende kerk33. Ambten mochten
slechts gegeven worden aan hen, die een getuigschrift konden
20
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overleggen van bevestigd te zijn in de ware, Gereformeerde religie.
Waar de stadhouder verplicht was te zorgen, dat de Hervormde
Kerk in haar rechten niet verkort werd en algemeen beschouwd
werd als de verdediger der uit hun proporties gegroeide aristokraten-belangen, ligt het voor de hand, dat de dissenters weinig
voor zijn partij voelden en hun politiek onderkomen zochten bij
de Patriotten M. Welk een invloed daar met name de Mennonieten
hadden blijkt wel uit het feit, dat velen van hen — bijvoorbeeld
de bekende Amsterdamse bankier Hope en de latere raadpensionaris Schimmelpenninck — „in de vergaderingen der patriotten
het hoogste woord" hadden. De strijdkreet, waarmee het Oranjegemeen zijn politieke gevoelens lucht gaf, onderstreept dit nogal
krachtig :
Vivat Oranje ! Hoezee !
Weg met dat Mennonietenvee !3C
De verondersielling dat onze dagboek-auteur thuishoort in Mennonietenkringen is dus, gezien het hier te berde gebrachte, niet zo
dwaas.
Over de plaats, waar vermoedelijk 's schrijvers huis stond, is
— geloof ik — eveneens een niet al te gezochte hypothese te
wagen. Het is opvallend, hoe het dagboek dikwijls goed op de
hoogte blijkt van aard en getal der troepen, die in de dagen
voorafgaande aan de Franse bezetting, voortdurend door de stad
trekken. Hieruit zou men kunnen opmaken, dat de schrijver deze
troepen geregeld heeft moeten gadeslaan. Betreurenswaardig is
echter het ontbreken van nauwkeurige meldingen over route en
richting van de legereenheden, die zich door de stad bewogen.
Alleen in het begin van zijn dagboek maakt de schrijver ons
herhaaldelijk duidelijk, dat er troepenverkeer door de Molenpoort
en de Molenstraat ging 37 . Eveneens bericht hij van tijd tot tijd, dal
bepaalde afdelingen de stad via de Waal binnentrekken of verlaten. In de meeste gevallen volstaat hij echter met de summiere
melding, dal weer cavallerie of infanterie met wapens „hierdoor"
trok 38 .
Wat kan — even buiten beschouwing gelalen hel noemen van
:
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Molenpoort en Waal — de term hierdoor nog meer aan routeaanduiding inhouden? Uit hel overzicht der krijgsgebeurtenissen
gedurende de eerste dagen van oktober 1794 — waarvan Sabron
een uitgebreide samenvatting geeft — blijkt, dal de legers, die
onder bevel van York onze republiek met weinig succes tegen de
Fransen verdedigden, toen vanuil Brabant en Limburg een
massale terugtocht op Nijmegen begonnen 30 . Een gering deel der
troepen bereikte de stad via Goch en Kleef40, en is dus door de
HeiLogpoort binnengekomen. Hierover zwijgt de auteur in alle
talen, op grond waarvan ik meen, dat hij deze legereenheden niet
heeft zien langs trekken. Hel gros van het leger retireerde echter
langs de lijn Gennep-Mook en vanuit het Land van Maas en Waal J 1 .
Bij die gelegenheid moeten de voornaamste poorten der stad, de
Molenpoort en de Hezelpoort, de belangrijkste toegangswegen tot
Nijmegen zijn geweest. Op 3, 7 en 9 oktober deelt de schrijver mee,
dat er soldaten de Molenpoort uittrekken. We vinden dan tevens
het bericht, dat er „Zwitsers uit Tiel" zijn doorgekomen 42 . Ken
blik op de kaart maakt duidelijk, dal hun afdeling de stad via de
Hezelpoort moet zijn binnengekomen ; de oude roule van Tiel
naar Nijmegen ging over de zuidelijke Waaldijk. Ook weet de
auteur herhaaldelijk te melden,dat er troepen de Waal passeren 43 .
Al deze berichten geven steeds meer grond aan de veronderstelling, dat de auteur, die ervan op de hoogte is, dat troepen zowel
door de Molenstraat trekken alsook de Hezelpoort en de Waal
passeren en bovendien — zoals reeds opgemerkt — in details
treedt over hun landsaard en getal, gewoond heeft op een punt,
waar hij al deze legereenheden heeft kunnen gadeslaan. Dit moet
dan geweest zijn daar, waar Molenstraat c.q. Broerstraat, Hezelstraat en de naar de Waalkade voerende Groleslraat tesamen
komen: de Grote Markt.
Het vasthouden aan deze gedachtengang wordt nog bekoorlijker
in het licht van wal de auteur ons meedeelt over de troepenbewegingen door de stad in de laatste helft van oktober 1794. Het
krijgstoneel heeft zich dan — aldus bericht ons Sabron — verplaatst naar het Land van Maas en Waal, waar de Fransen op
zondag 19 oktober een grote aanval doen op Yorks rech ter-flan k30
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dekking, die de lijn Drulen—Appellern bezet hield 44 . Het Franse
leger, twee dagen eerder buiten hel vak van Yorks dekkingsposlen
ongehinderd de Maas overgestoken en reeds doorgedrongen tot
de zuidelijke Waaloever bij Leeuwen, rukte op in de richting van
Nijmegen langs de noordelijke Maasdijk en de zuidelijke Waaldijk,
terwijl tevens sterke druk werd uitgeoefend op Yorks afdelingen
in het polderland, die zich tussen Druten en Appeltern achter de
Oude Wetering hadden verschanst 45 . Het gevecht verliep voor de
verbonden legers zeer nadelig. Over de hele linie moesten zij zich
haastig terugtrekken, met achterlating van veel doden en gewonden 46 .
Het zal niemand verbazen, dat de dagboek-auteur de 19e oktober beschrijft als een zeer drukke dag met veel beweging in de
stad. Voor ons is echter interessant te lezen, dat op die dag „om
half twaalf 's nachts" nog karren de poort uitrijden. De volgende
dag komen wij te weten, dat in de vroege morgen gekwetsten op
karren werden „overgevoerd". Het lijkt mij alleszins aannemelijk,
dat de hiergenoemde karren dezelfde zijn, die de vorige avond de
stad verlieten. Zij hebben natuurlijk de gewonden moeten vervoeren.
Wie — nu weer bij Sabron — het vrij gedetailleerde verslag van
de strijd leest, zal met weinig moeite ontdekken, waar het felst
gevochten werd. In het polderland zeker niet! Toen de Fransen in
een stormaanval de Oude Wetering overstaken, sloegen de verdedigers spoedig op de vlucht, terwijl de vijanden slechts een
zwakke vervolging instelden 47 . Op de Maasdijk was het treffen
wat heviger. Het emigrantencorps van prins Rohan vocht daar
weliswaar dapper, maar moest tenslotte onder zware verliezen
terugtrekken op Neerbosch en Wijchen 48 . Verreweg de hardste
klappen kregen Yorks legers te incasseren op de zuidelijke Waaldijk, waar als gevolg van een noodlottige vergissing de Engelse
majoor Hope zijn regiment volledig in de pan zag hakken door
Franse huzaren 49 . Het grootste deel der gewonden viel dus op de
beide dijken te betreuren. Het transport der gekwetsten op de
Maasdijk moet dan wel via de Molenpoort zijn binnengebracht,
44
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terwijl de slachtoffers op de Waaldijk vanzelfsprekend door de
Hezelpoort de stad bereikten. Dat de karren de avond tevoren de
stad langs een andere route zouden hebben verlaten lijkt mij onaannemelijk. Het feit, dat de dagboek-auteur het trekken dezer
voertuigen om half twaalf 's nachts en in de vroege morgen door
Molenslraat, Hezelstraat en Grotestraat heeft kunnen volgen, pleit
wederom — lijkt mij — voor de veronderstelling, dat hij een huis
bewoonde aan de Grote Markt.
Deze veronderstelling wint nog aan zekerheid door hetgeen de
dagboekschrijver ons meedeelt over de gebeurtenissen in november 1794. Wanneer in de nacht van 7 op 8 november de verdedigers Nijmegen verlaten om zich achter de Waal terug te trekken,
komen de Fransen in de stad. Het dagboek verhaalt omstandig,
hoe in diezelfde nacht een aantal van hen de wal beklimt en de
Hezelpoort ontgrendelt om de kameraden binnen te laten 50 . Wat
verder zegt de auteur, vernomen te hebben, dat ook op andere
plaatsen de wal beklommen werd. Hieruit zou men mogen opmaken, dat hij bij de gebeurtenissen rond de Hezelpoort nauw
betrokken was, terwijl de Franse klimpartijen elders hem kennelijk door anderen werden meegedeeld. Eveneens blijkt hij goed
op de hoogte van de zaken, zoals deze zich die nacht ontwikkelden
in de Molenstraat. Hij weet bijvoorbeeld te melden, dat dáár de
haastige capitulatie van Nijmegen haar beslag kreeg en dat de
desbetreffende stukken werden opgemaakt in het huis van een
zekere Sanders van Well 51 .
Mogen wij uit al deze gegevens tenslotte besluiten, dat de dagboekauteur op de Grote Markt heeft gewoond, dan kunnen we
deze gevolgtrekking combineren met onze hypothese aangaande
de doopsgezinde inslag van de schrijver, teneinde een onderzoek
naar zijn naam in te stellen. Er moet dus een redelijk gegoede,
redelijk ontwikkelde Mennoniet gevonden kunnen worden, die
een pand bewoont aan de Grote Markt.
Hel te volgen procédé was eenvoudig. De Nominatieve staat der
Leden van de Doopsgezinde Gemeente te Nijmegen in de jaren
1798 leverde drieëntwintig namen van volwassen mannelijke lidmaten dezer gemeente op 52 . Onder hen school er een, die te vin50
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der Doopsgezinden

te

den was in het wijkregister van 1795 onder de toenmalige bewoners van de Grote Markt: een zekere Jan van Hulst 63 .
Een verder raadplegen van het helaas schaarse archief der
Doopsgezinde gemeente bracht een doopboekje der Mennonieten
uit het jaar 1805 aan het licht, waarin dezelfde namen aangetroffen werden als in de Nominatieve Staat van 1798, enige wijzigingen, die zich in de Lusscnliggende jaren hadden voorgedaan met
betrekking tot sterfgevallen, geboorten en van elders gcarriveerden natuurlijk daargelaten 54 . Het boekje bood echter een verrassing in die zin, dal het handschrift, waarin een groot aantal bladzijden geschreven was, een opvallende gelijkenis vertoonde met
dat van het dagboek. Aanvankelijk dacht ik uit deze overeenkomst
geen conclusie te kunnen trekken, daar het titelblad van dit doopboekje vermeldde, dat het was bijgehouden door P. Ilollenberg,
die gedurende de jaren 1801—1805 leraar der Nijmeegse Mennonietengemeenle was en in 1794 nog niet in de stad geweest kan
zijn, omdat het wijkregister van 1795 zijn naam nergens noemt.
Mij nader verdiepend in de inhoud van het doopboekje werd ik
echter geconfronteerd met de mededeling, dat op 22 november
1792 geboren was een zekere Geertruida Hoffman, dochter van
G. Hoffman en „onse zuster Dorothea van Hulst" 55. Hier lag de
oplossing van de geconstateerde maar nog niet bewijsbare overeenkomst der handschriften in dagboek en doopboekje. Dorothea
van Hulst was een zuster van Jan van Hulst, die dus blijkens zijn
eigen uitlating eigenhandig een groot deel van het doopboekje
heeft bijgehouden 58 .
Het vinden van een antwoord op de vraag, in welke kwaliteit
Jan van Hulst dit verlrouwenswerk vervuld zou kunnen hebben,
gaf geen moeilijkheden. De dagboek-auteur noemt ons op 18 maart
1795 de heer Jan van Hulst als boekhouder der Doopsgezinde
gemeente te Nijmegen. Op grond van al deze gegevens meen ik
thans met enig recht te mogen concluderen, dat Jan van Hulst de
schrijver van het onderhavige dagboek is geweest.
Om echter zo weinig mogelijk aan het acceptabele van zijn
auteursschap te laten ontbreken, moet nog gewezen worden op
enige andere opmerkingen in het dagboek, die mij eerst van
53
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weinig gewicht bleken, maar thans mijn theorie over de naam
van de auteur blijken te kunnen ondersteunen.
Op 18 maart 1795 wordt ons in het dagboek meegedeeld, dat
Jan van Hulst „heden" een rekest heeft ingediend bij de Raad om
financiële steun te krijgen voor het restaureren van de vermelde
Mennonietenkerk. Niet alleen vat hij de inhoud van dit rekest
kort en duidelijk samen, maar weet ook te vertellen, dat de Raad
meteen difficulteerde. Hoe kan de auteur zó uitstekend ingelicht
zijn over de inhoud van hel rekest en over wat ermee op 18 maart
gebeurde, dat hij het ons diezelfde dag al weet te melden? Het is
thans begrijpelijk: Jan van Hulst en de dagboek-auteur waren een
en dezelfde persoon.
Een antwoord van gelijke strekking kan gelden op de vraag,
hoe de dagboekschrijver zo goed op de hoogte blijkt van een huiszoeking door Franse commissarissen bij „de koopman Jan van
Hulst en de wijnkoper Van Druynen". Hij verhaalt hier tenminste,
hoe de kasten en kabinetten nauwkeurig doorsnuffeld werden,
terwijl zijn verhalen over huiszoekingen elders vrij summier blijven. De door de Fransen geplaagde koopman Van Hulst en de
dagboek-auteur moeten ook hier identiek zijn. Dat de wijnkoper
Van Druynen genoemd wordt, is slechts op het eerste gezicht verbazend. Deze burger bewoonde een huis, dat zeer dicht bij de
Mennonietenkerk aan de Arminiaanse Plaats lag 58 en hij zal daarom de dagboekauteur in zijn functie en werkzaamheden als boekhouder der Mennonietengemeente, die zich natuurlijk dagelijks op
de hoogte kwam stellen van de toestand der aan hem toevertrouwde kerk en zich dan — zoals dat gewoonlijk gaat — tot een praatje
met „buurman" Van Druynen liet verleiden, zeer goed hebben
gekend. Het feit, dat Jan van Hulst, behalve koopman, ook boekhouder der Doopsgezinde gemeente was, impliceert tevens, dat hij
tot de gegoede, redelijk ontwikkelde burgerij heeft behoord, hetgeen wij reeds eerder veronderstelden. Veel meer bijzonderheden
zijn over hem helaas niet bekend. In welke branche hij als koopman werkzaam was, viel niet te achterhalen. Wij moeten ons beperken tot de mededelingen, dat hij in oktober 1765 in het huwelijk trad met een verder onbekende Aletta Fremery en op 19 juli
1809 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde 59 .
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Dagboek 17 dec. 1794.

Gesch. der Doopsgezinden, p. 80, zie voetnoot.
Ledenmatenboekje
der Doopsgez. Gemeente: onder letter H.
Zie ook: Oud-Rechterlijk Archief Nijmegen 2084, fol. 108.
50

IS

Maar het slemt tot voldoening te weten, dat in een huis aan de
Grote Markt deze koopman Jan van Hulst, dikwijls bij het walmende, zwakke licht van kaars of olielamp, een dagboek heeft
geschreven, waardoor het mogelijk werd, weer een vacuum in de
geschiedschrijving van Nijmegen te vullen 80 .
00

Zou van Hulst de man kunnen zijn, aan wie In de Betouw op p. 74 een
voetnoot wijdt in zijn Lotgevallen en eindelijke ondergang van den van ouds
alom vermaarden Burgt binnen Nijmegen'? Hij zegt daar: „Waarschijnlijk
zal door cenen anderen kundigen Burger een naauwkeurig bericht van het
merkwaardig beleg van Nijmegen en het daarbij voorgevallene, uitgcgeeven
worden".
In Antiquitates Neomagen.ses van G. G. en Joh. In de Betouw, Nijmegen, 1783.
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H O O F D S T U K II

„HIER ROLT DE WAAL MET SCHOR GEKLAATER".
Op een prille voorjaarsmorgen in het jaar 1794 speelde zich in
het huis van de Pruisische tolgaarder te Mook een weinig verhelfende scène af. De avond tevoren had daar een vermoeid
reiziger onderdak gekregen, van wie in de nacht — waarschijnlijk
tijdens een gesprek — bleek, dat hij een Fransman was l . Voor de
tolgaarder is deze ontdekking een schok geweest ; misschien rees
voor zijn beperkte blik iedere Fransman op als een gevaarlijke
vertegenwoordiger van het land, waar de inwoners nei teken des
beestes op hun voorhoofd droegen en slechts bestonden uil
koniugsmoorders, godsdienslhaleis en kerkschcnners. Het kan
ook zijn, dat de tolgaarder besmet is geweest met de patriottenidee, waarin een Franse emigrant poseerde als een lafhartige
landverrader en een oer-conservatief, wiens liefste wens het was,
de revolutie te smoren in het bloed van burgers en boeren. En
verder is het mogelijk, dat die tolgaarder de identiteit van zijn
gast niet heeft kunnen waarderen : deze heeft zich dan bekendgemaakt als de abbé Bastón, kanunnik van Rouaan. Hoe dan ook,
de reiziger heeft blijkbaar geen kans gekregen, de onlslane misverstanden op te helderen ; onder een stortvloed van scheldwoorden moest hij om vier uur 's ochtends inderhaast zijn bagage
pakken en de tolgaarderswoning verlaten.
Het zal de welopgevoede abbé en kanunnik niet zijn meegevallen
om over de slechte wegen van die dagen en gebukt onder zijn
bundel de stad Nijmegen te bereiken, in die dagen een veilig en
geliefkoosd toevluchtsoord voor Franse ballingen, die liever geen
risico liepen, het nationale scheermes te Parijs op hun aristocratenhalzen gezet te krijgen. Toch is de hoogeerwaarde voor geen
kleintje vervaard geweest, want om zeven uur 's morgens al
bereikte hij de stad, die hij waarschijnlijk via de indrukwekkende
Molenpoort betreden heeft.
Zijn eerste zorg gold natuurlijk een redelijk onderkomen ; ongetwijfeld wijs geworden door zijn ongelukkige logeer-ervaringen
1
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¡I, p. 83—93.

te Mook en rekening houdend met een niet overdadig gevulde
beurs huurde de abbé een somber, klein huis in een afgelegen
straatje tegen een gering bedrag 2 . Hij heeft daar zijn dagen niet
in ledigheid doorgebracht. Van zijn belevenissen en ervaringen
schijnt hij vrij nauwkeurig aantekeningen gemaakt te hebben om
ze later te verwerken tot de Mémoires de l'abbé Bastón, chanoine
de Rouen. Dank zij de literaire bezigheid van deze emigrantkanunnik bezitten wij thans een pretentieloos doch vleiend beeld
van de stad op de vooravond van haar bezetting door de Franse
troepen.
Nijmegen moet in die dagen een aardig stadje geweest zijn van
middelmatige grootte en gevuld met aanvallige huizen, die —
volgens de abbé — goed in de verf zaten. Ook over de hellende
stralen laat hij zich allervriendelijkst uit ; sportief verklaart hij,
dat ze het genoegen van een wandeling aanmerkelijk verhogen.
Als rechtgeaarde Fransman behept met een voorliefde voor technische snufjes, werd hij diep getroffen door de gierbrug, die de
verbinding onderhield tussen de beide Waaloevers. Dit nuttig
toestel, dat zijn enige aandrijving ontleende aan de kracht van de
stroom, wordt door hem dan ook gehonoreerd als „een schrander
bedacht mechanisme" 'л, hetgeen bij de Hollander natuurlijk veel
verzoel van de pijn der canaux, canards et canaille. De Gallische
lof moeten wij op rekening schrijven van zekere Ilendrick Heuck,
die haar overigens goed gebruiken kan. Behalve als uitvinder van
de gierbrug staat hij in de Nijmeegse historie bekend als een laf
hartig individu; in het Rampjaar 1672 ontvluchtte hij, nog wel
burgerhopman, haastig de stad, toen de Franse troepen haar
naderden! 4
Een minder prettige karaktertrek, die somtijds gevaarlijke pro
porties kon aannemen, zag de abbé in de Hollandse zuinigheid.
Hoewel de tijden allerminst rooskleurig waren door de wassende
dreiging van Frankrijk, wenste men nauwelijks kosten te spenderen aan de even indrukwekkende als zwakke vestingwerken
der stad en evenmin aan een redelijk garnizoen 5 . Even somber
als de abbé hadden een paar maand eerder ook de inspecteurs
vanwege de Raad van State het gezien. Hun rapport ademt grote
2
3
1
5

Penschetsen IT, p. 83.
Idem, p. 84.
N amaga IX, no. 2, mei 1962, p. 93.
Penschetsen II. p. 84.
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ontevredenheid: poorten, walmuren en buitenwerken werden in
„zeer gedelabreerden staat" aangetroffen ".
Ook aan de bewoners der stad heeft de abbé enige aandacht
geschonken. Dat hij bij deze bezigheid een nogal opmerkzaam oog
heeft laten rusten op het vrouwelijk deel daarvan, moeten wij de
charmante Fransman vergeven. Na uitvoerig te hebben aangetoond, dat de Xijmegenaren bijzonder gastvrij waren, vermeldt
hij, dat bijna allen in de stad „aardige gezichten" hadden, terwijl
„veel vrouwen bepaald mooi te noemen waren": ze hadden een
blanke teint en waren, behalve van normale lengte, „un peu grosses" 7, waarbij wij vermoedelijk beschroomd voor de geest moeten
roepen, hetgeen de Duitser suggereert met zijn vollschlank. De
abbé toonde zich gelukkig ook meer ambtelijk verrukt door op te
merken, dat de zedigheid door hen op hoge prijs werd gesteld:
voorwaar een compliment in de dagen, dat het tafereel van de
zedelijke toestand der Nederlandse natie „zeer donker" was s .
De waardige man meende zijn conclusie te mogen verbinden aan
de aard der vrouwenkleding, waarvan hij de kiese eenvoud een
gevolg noemde van het protestantisme. Natuurlijk vielen hem ook
enige zwarte schapen op: er waren er, die met de Franse mode
vlijtig meededen en lust schepten in „de bedorven smaak dezer
dartele eeuw". Maar deze — zo formuleert hij geruststellend —
waren niet talrijk 9 .
De arme schapen bleken hem groter in aantal. Het waren de
katholieken, die — hoewel twee-derde van de stedelijke bevolking
vormend — niet aan hun maatschappelijke trekken konden
komen 10 . Met een Hervormde Kerk als bevoorrechte kerk en nog
levend onder het in de SO-jarige oorlog zo vlot opgeplakte etiket
van landverraders, waren zij na 1746 uitgesloten van de mogelijkheid, het burgerrecht te verwerven en konden zij evenmin toegang krijgen tot regeringsposten als lot de gilden, die met allerlei
protectionistische maatregelen ieder, die er buiten stond, het
brood uit de mond stootten 11 . Over de mate van vrijheid echter.
0

Sabron I, p. 337.
Pemchetsen II, p. 83.
4
Memchenvriend
1, 2, 1788. Idem IV, 97, 1791.
β
Pemchetsen II, p. 85.
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Penschetsen II, p. 86.
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Adriaens, p. 32-33 ; Weststrate, p. 89 ; Sprokkelingen,
p. 39. Over het
burgerrecht voor katholieken te Nijmegen : Zie het artikel van L. J. Rogier
in Numaga IV, 1957, p. 68 e.v.
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die men de katholieke emigranten gunde in de uitoefening van
hun eredienst, was de abbé aangenaam verrast. Deze waren in de
stad zo vrij als men maar kon begeren, vond hij; de magistraat
had hun vele faciliteiten toegestaan. Zij mochten een hoogmis met
orgelspel en zang, alsmede een lof met predikatie houden in de
Augustijnenkerk, die lag aan de huidige Augustijnenslraat 12 .
Minder verrukt toonde de waardige clericus zich over het Nijmeegse culturele leven. ledere dinsdagmorgen werd er in de SintStevenskerk voor belangstellende liefhebbers van orgelmuziek
een stadsconcerl gegeven, waaraan ook de abbé een keer zijn oor
geleend heeft. Het werd er kennelijk weinig verwend, want zijn
bezitter heeft het concert teleurgesteld verlaten 13 . Ook over het
stadhuis kon hij maar matig tevreden zijn: in tegenstelling tot
— naar wij hopen — de huidige toerist vond hij het „niet geweldig" 14.
De geboren en gelogen Nijmegenaar van die dagen heeft zijn
stadhuis ongetwijfeld met respectvoller blik aanschouwd; het was
tenslotte de dagelijkse residentie van
„Den Ed'len en Grootachtb'ren Raad,
Die Zuilen van den Burgerstaat" 13.
Die zuilen bestonden uit burgemeesteren, raden en schepenen,
wier benoeming sinds 1747 weer in handen van de stadhouder
lag. Deze kon in geval van vacature een keuze doen uit door de
Raad opgestelde dubbeltallen, en benoemde dan de burgemeesteren voor één, de raden en schepenen voor drie jaar 10 . Dat deze
heren ook hier ter stede prat op hun baantjes waren en dol op
de emolumenten, die zij daarin konden verwerven, blijkt wel uit
de merkwaardige praktijken, die zij voortdurend aanwendden om
zichzelf, hun verwanten en hun vrienden op allerlei kussens te
houden of te krijgen. Het lukte hun meestal ook; onder de stadhouders Willem IV en Willem V, die de lust of de moed misten
om van hun uitgebreide bevoegdheden gebruik te maken in geval
van te zeer in hel oog lopend-boze regeerderspraktijken, kon een
eenmaal benoemd regent er zeker van zijn, dat hij zijn post levenslang zou blijven bekleden 17 .
12
13
14
13
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Penschetsen II, p. 90.
Penschetsen II, p. 89.
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Zo bezat ook Nijmegen op het eind der achttiende eeuw een
knusse regentencoterie, wie er alles aan gelegen was, iedere botsing te voorkomen en elke storm te bezweren, waardoor hun
lucratieve banen in gevaar konden komen. De donkere herinnering aan de gebeurtenissen in 1705 en 1747 droeg daartoe zonder
twijfel een allerlevendigsle aansporing bij; ze vormde een wijze
les in de kunst van het Nijmeegs regeren en moet tijdens de laatste vijftien jaren der achttiende eeuw wel zeer bijzonder tot richtsnoer der Nijmeegse patres hebben gediend.
Een terugblik op 's Heren roerig jaar 1705 heeft in dit opzicht
dan wel het meest inspirerend gewerkt. De stad Nijmegen had
toen — evenals overigens heel Gelderland — vrij wat last van
twisten tussen de plooierijen, ontslaan uit een belangenstrijd van
twee regentengroeperingen, waarvan men de oorsprong zoeken
moet in 1702, toen stadhouder Willem III, levens wéinig-populair
koning van Engeland, na een ongelukkige val van zijn paard op
Hampton Court overleed 19 . Zijn dood vervulde de harten der
zittende regenten zo niet met droefheid dan toch met schrik. Zij
waren immers aangesteld krachtens het regeringsreglement van
1675, waarbij Willem III het recht kreeg, allerlei magistraten Ie
bestellen zonder rekening te hoeven houden met enige voordracht
of aanbeveling. Dat de Oranje-prins hiervan een gretig gebruik
maakte om de stedelijke regentencolleges — eindelijk! — te vullen
met zijn aanhang, behoeft geen betoog. In hem leefde nog de bittere memorie aan de dagen, dat de Acte van Seclusie en zijn hybridisch Kindschap van Staat, beiden creaties van Raadpensionaris
De Witt met diens aanhang, hem hatelijk buiten spel hadden geplaatst. Er was de koning-stadhouder alles aan gelegen, de kans
op een herhaling daarvan zoveel mogelijk te beperken: de Republiek moest thans drijven op figuren, die van ganser harte zijn
politiek zouden dienen.
Nu echter was Willem III ad patres en had hel reglement geen
zfn meer; wijlen de stadhouder had geen zoon, alleen een onmondige achterneef. De Gelderse Staten stelden het dan ook buiten werking 10 . Maar aangezien de gedeputeerde heren doorgaans
tevens stedelijke regenten waren en hun gangen gaarne in boter
wilden blijven wassen, haastten zij zich, een nieuwe bepaling te
formuleren, dat alle door Willem III aangestelde regenten op hun
1?
19

24

Adriaens, p. 12.
Alg. Gesch. der Ned. Vil, p. 203.

posten mochten blijven en dat noodzakelijke aanvullingen bij
coöptatie en zonder enige inmenging van buitenaf zouden plaatsvinden -". Dat dit allerminst in de smaak viel van de regentenpartij, die in 1675 door het befaamde reglement uil de bestuurlijke
functies geweerd was, valt te begrijpen. Ten eeuwigen dage werd
hun door deze bepaling een terugkeer in de lucratieve schoot van
de venerabele regentenstand onmogelijk gemaakt. Maar gebruik
makend van de heersende anli-Oranje-stemming in het tweede
stadhouderloze tijdperk (1702—1747), probeerden zij, als belangengemeenschap de Nieuwe Plooi genoemd, het verloren terrein
Ie herwinnen op de oude gunstelingen van Willem III, gesierd
met de naam van Oude Plooi. Te Nijmegen spitste zich deze belangenstrijd bijzonder scherp toe. De Nieuwe Plooi, energiek gesteund door het vanouds invloedrijk, maar onder Willem III gemuilkorfd College der Gemeenslicderi (waarover later meer) en
moreel gesterkt door een rumoerige volksoploop, wist er zich
breed op de kussens te zeilen lot diep misnoegen van de Oude
Plooi, die met de gehate burgemeester Willem Roukens haastig
en wrokkend het veld moest ruimen 21 . Deze laalste bleef zich als
balling echter slerk genoeg vinden om — na enige jaren handig
geïntrigeer — een minialuurslaatsgreep op touw te zetten, teneinde de oude waardigheden voor zich en zijn vrienden te herwinnen. De aanslag mislukte: vijf rebellen werden aan de Raadhuisvensters opgehangen en auctor intellectualis Roukens moest
de euveldaad boeten met zijn hoofd 22 . Zo bleven de heren van de
Nieuwe Plooi slevig in het zadel en konden ruim veertig jaar
onbelemmerd genieten van rust, inkomen en aanzien. Maar toen
was het afgelopen. Want in 1747 kreeg de partijslrijd, die na het
echec van Roukens en zijn Oude Plooi op bescheiden en weinig
verontrustende wijze ondergronds gevoerd was, plotseling weeleen schone kans boven de grond.
Prins Willem IV, onder dwang van de penibele siluatie, waarin
Frankrijk onze Republiek weer eens bracht, werd dat jaar door
de meeste provincies tot stadhouder verheven, een gebeurtenis,
waaraan landelijke poëten pagina's uitputtende jubel wijdden,
maar die de Nijmeegse regenten niet bijster verrukte: zij voorzagen een flinke inperking van hun ware vrijheid'23. De Gelderse
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ridderschap daarentegen — vanouds bijzonder orangistisch —
juichte een toekenning van grotere macht aan de prins van harte
toe; het leed weinig twijfel, of zij zou daarvan, evenals onder
Willem III, behoorlijk profiteren en met ambten begunstigd worden. Daarom benoemden de Hooggeborenen de prins op 14 november 1747 reeds lot erfelijk stadhouder, in afwachting van hetgeen de Landschap in dit opzicht zou believen te doen*-4. Dat deze
de zaak alsnog op de lange baan schoof, deerde de ridders niet.
Zij zagen een gulden toekomst dagen en achtten het billijk, hun
heugelijk besluit een passend reliëf te geven. Zij deden dit te
Nijmegen op de Gedeputeerden-kamer van het Raadhuis met een
uitbundig feest, dat zijn opwindend einde vond in een vermakelijk, maar welsprekend straatgevecht 23 .
Niet slechts de fuivende ridderschap, maar ook haar bediendenschaar genoot die avond van een rijkelijk kwantum alcoholische
verfrissingen. Dat dit nogal eens de basis legt voor de ontwikkeling van een even korte en onbegrijpelijke als sentimentele vriendschap, mag bekend heten. Er is dus geen reden tot verbazing, dat
in de lakeien plotseling een heilige verknochtheid openbloeide
aan het partij-ideaal hunner meesters, toen hun oog viel op enige
schoutsdienaren, die de waakzame Raad in de buurt van de feestzaal had geposteerd om een oogje in het zeil te houden 20 . Het
duurde dan ook niet lang of er ontstond een schermutseling,
waarbij benevelde lakeien de schoutsdienaren, representanlen
immers van de Nijmeegse anti-Oranjepartij, met lege flessen bekogelden. Het luidruchtig krijgsrumoer, in de verhitte ridders ongetwijfeld een snaar aanroerend, die „sints lang niet meer ruischte", lokte dezen daarom snel naar buiten om hun bedienden bij
te staan. Zij grepen de vluchtende schout met zijn rakkers benevens een tweetal ijlings toegesnelde raden bij de kraag en dienden hun bij de pomp in de Burchtstraat een stevig pak slaag toe
met rapier en rotting 27 . Zoals de oudere generatie, althans van
het laatste object, tot haar verdriet nog ervaren heeft: een kastijdingsmiddel bij uitstek!
Weliswaar kwam de ontnuchterde ridderschaar de volgende
dag haar verbolgen slachtoffers een hoffelijk excuus aanbieden,
maar daarmee was de zaak de wereld niet uit. Het snel gerucht
24
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over de smadelijke toetakeling van enige Heren door Oranjegezinde ridders bracht veel vermaak in de stad en het Nijmeegs
volk tot daden. Met sLeun van enkele orangistischc regenten werd
een rekest opgesteld, waarin men erop aandrong, dat ook Nij
megen de prins praktisch onbeperkte macht zou geven in het
formeren van zijn bestuur. Het verbod van de Raad, dit stuk door
hel publiek te laten ondertekenen, bleek olie op het vuur. Niet
alleen kreeg men meer dan veertienhonderd handtekeningen
binnen, maar een dreigende volksoploop noodzaakte de nu be
angste magistraat, de prins de hoge overheid op te dragen 2 8 . Deze
maakte daarvan, zoals vanzelf spreekt, een dankbaar gebruik om
zijn tegenstanders in de Nijmeegse Raad te vervangen door hem
welgevalliger figuren. Zo kwam het laatste woord dus aan de
Oude Plooi!
Een van de heren, tegen wie zich toen de verontwaardiging van
het Nijmeegse volk keerde, was Johan Michiel Roukens, die alge
meen beschouwd werd als een der felste tegenstanders van prin
selijke macht in de stad'-8. Hij was een volle neef van de in 1705
onthoofde burgemeester Willem Roukens, die wij reeds schetsten
als een enthousiast, maar ongelukkig partijganger van de Oude
Plooi я о . Het even lichten van dit politiek doopceel roept natuur
lijk de vraag op, hoe en waarom deze neef de familietraditie on
trouw werd en hier blijkt te poseren als een anti-Orangist. Was
het eigenbelang, dat hij niet in de politieke voetsporen van zijn
grote oom trad en dienen wij een werkelijk-slaalkundige over
tuiging in hem te prijzen als oorzaak daarvan! Hel viel in het be
stek van deze studie niet zomaar na te gaan. Johan Michiel is tot
op heden een grotendeels schimmig, zij het sensationeel fenomeen
gebleven in de Nijmeegse historie, hetgeen diep betreurd moet
worden. Hij komt mij voor als een interessant figuur, die stof te
over biedt voor het schrijven van een kostelijke levensschets,
waaruit niet alleen zal blijken, hoe goed hij voor zichzelf wist te
zorgen, maar die wellicht ook in menig opzicht een wat klaarder
perspectief zal bieden op de Nijmeegse politieke verhoudingen dan
de gangbare begrippen omtrent Oude en Nieuwe Plooi dat doen.
Behalve beladen met de beslommeringen van zijn magistratuur
2,5
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was hij raadsman van de in een miljoenenschuld slekende, bijna
bankroete „dolle graaf" Jan Baptist van Bergli en verder medeoprichter van de — thans koninklijke — DRU-fabrieken te Ulft,
in welke laatste hoedanigheden hij graag en met succes scheen te
vissen in troebel water 31 . Als wij bovendien in de erfelijkheidsleer mogen geloven, kan ons oordeel over Johan Michiel Roukens
niet klinken in vleiende bewoordingen, gezien de politieke capriolen van zijn zoon Arend Anthonis, die zichzelf in zijn dagboek
met verbazingwekkende nadruk tekent als een onverbeterlijke opportunist, voor wie het doen aan politiek slechts interessant was
voor zover daaruit publieke eer en financiële voordelen te putten
waren 32 . Johan Michiel Roukens lijkt ons uit nagenoeg hetzelfde
hout gesneden en verschaft ons daarom weinig reden tot optimistischer beschouwing van zijn levenswandel als stadsregent. Zowel
hij als zijn openhartige zoon komen ons voor als mannen, die
hun staatkundige principes bij voorkeur smeedden op het aambeeld van eigenbelang. Bij deze bezigheden zullen zij hun geweten
weinig geweld hebben aangedaan en zich maar schaars vermoeid
hebben met publieke plicht of politieke overwegingen, die het
algemeen belang als uitgangspunt hadden. Als bêtes noires in het
stedelijk-politieke leven mogen zij echter niet beschouwd worden;
wie daar wil zoeken naar de componenten voor een lelieblanke
achtergrond, waartegen hun opportunisme zo zwart mogelijk zal
afsteken, dient een eeuwig leven te bezitten. Veeleer zien wij vader
en zoon Roukens existeren als twee treurige exponenten van het
Nijmeegs regentendom, dat zich gedurende de laatste helft deiachttiende eeuw zo heerlijk op de kussens van Raad en Schepenbank hield.
Wie zich waagt aan de vaak vermakelijke dagboeken van twee
aanzienlijke Nijmeegse magistraten, Justinus de Beyer, tijdgenoot,
collega alsmede gezworen vijand van Johan Michiel Roukens, en
diens zoon Arend Anthonis, krijgt geen hoog idee van de moraal,
welke ook de overige heren regenten in die jaren tol dagelijkse
leidraad diende 33 . Bijna zonder uitzondering rijzen zij op als
lieden, die hun krachten liever wijdden aan het vergroten van
hun inkomen dan aan het realiseren van staatkundige denkbeel31
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den en idealen. Het was de kwaal van gans een regcnlenvolk geworden, de opvatting te huldigen, „dat het hun toekwam, uit de
publieke zaak winst te slaan"
'^.
Verbazing hierover is nauwelijks verantwoord. De Hollandse
schildersschool heeft zo lang, begaafd en vlijtig deftig-donkere
kleuren op het palet gemengd, dal ze ons een ruime blik kan verschaffen op talrijke regentengestalten, die imponeren door waardige kalmte of arrogantie in houding en gebaar, zo typische kenmerken van aristocratie. Maar hun oogopslag pleegt daaraan duidelijk verraad. Zij weerspiegelt op de meeste doeken een waakse
Hollandse koopmansziel, begrijpelijke erfenis uit vroeger dagen,
toen landvoogd Leicester kon sneeren, dat „bakkers en brouwers
zelf het land bestuurden, geassisteerd door wat gehuurde advocaten". De vaders waren inderdaad koopman geweest, maar hadden zich gedragen als regenten; hun zonen, verwend door familiekapitaal en verwaand op de mcesterstitel, zouden het andersom
doen: zij waren regent, maar gedroegen zich in alles wat zíj deden
als kooplui. Bemoeienis met publiek was voor hen slechts in zoverre interessant, als het ook hun eigenbelang lot baat strekte.
Zulk soort zonen nu had zich ook te Nijmegen op het regeringsdons gevleid. Wat zij aan politieke bedrijvigheid demonstreerden,
was slechts gericht op het verwerven van zoveel mogelijk klinkende munt, waartoe de rendabele baantjes, die in stad en land de
Prins van Oranje ter begeving stonden, aardige mogelijkheden
openden. In de praktijk betekende dit, dat zij vlijtige claqueurs
van de stadhouders waren, hun onderdanen rustig moesten houden om de rente van de tienduizenden, die zij aan de stadskas
geleend hadden, veilig te stellen, en hun inkomstenpositie trachtten te verstevigen door het aangaan van zogenaamde contracten
i'an correspondentie waarbij een groep bevriende regenten in het
geheim en plechtig afsprak, gegadigden voor lucratieve ambten te
rekruteren uit eigen familie- of verwantenkring 33 . Wie zal de
heren hun opvalling dan kwalijk nemen, dat zij het als een levensnoodzaak beschouwden, de publieke zaak stevig in handen te
houden? Onder ons zullen er zich maar weinigen gerechtigd
voelen, de eerste steen te werpen; een kip met gouden eieren laat
zich immers niemand ontglippen. De Nijmeegse historie bracht in
dit opzicht evenwel verontrustende zaken aan het licht. Zij kon
Gesch. Ned. Stam III, p. 323.
De Heyer p. 150—153; Roukens p. 309.
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namen oproepen van lieden, die dit eens was overkomen, en de
herinnering daaraan zal met name onder de regenten van het
laatste kwart der achttiende eeuw nog bijzonder levend zijn ge
weest. De droeve consequentie van de strijd der Plooierijen voor
sommige regenten, die zich vergeefs hadden uitgesloofd, de pu
blieke zaak in de hand te houden, heeft Arent Anlhonis Roukens
en diens medemachthebbers op de zeven heuvelen aan de Waal
beslist aanleiding moeten bieden tot serieuze bespiegelingen over
de essentie van de moeder der porceleinkast.
In het niet zo verre verleden — wij weten het — waren niet
slechts scherven, maar ook respectabele hoofden gevallen als ge
volg van een plotseling opgestoken storm van deels politieke,
deels morele verontwaardiging onder de burgerij ж . Nu mocht
een kennelijk wat romantisch aangelegd lid uit de Rotterdamse
vroedschap indertijd beweerd hebben, dat „de stemme des Volks"
in feite die van God is 3 T , de oren zijner latere Nijmeegse collega's
konden — lijkt ons — weinig gestreeld worden door die stem,
welke in zaken van staat al zo vaak en overtuigend gesproken had
temidden van oud-leslamentisch geraas of apocalyptische schrik
beelden had opgeroepen. Een ding zal de heren daarom duidelijk
voor ogen hebben gestaan: zij moesten de vocale expressie van
een morrend volk in de kiem weten te smoren. De dichter Hooft
had al klassiek-bondig geformuleerd, dat het gemeen fluks ge
neigd is „hel doen aan het dreigen te knoopen", en de vader
landse geschiedenis had die opvatting niet alleen met vele be
wijzen geslaafd, maar ook duidelijk gemaakt, dat dit altijd ten
detrimente van heren regenten ging. Het beoefenen van de kardi
nale deugd der voorzichtigheid moest voor de thans zittende
regenten derhalve een zeer aantrekkelijke en zinvolle bezigheid
zijn. Want ook hun dagen ontkwamen niet aan de plaag van de
partijstrijd, die het volk zo snel mondig maakt. De historische
annalen van vele Gelderse steden — vooral die van de buurstad
Arnhem — gewagen in droeve taal van de bloedige gevechten,
waartoe Prinsgezinden en Patriotten zich daar in hun politieke
38
hartstocht lieten verleiden . Tc Nijmegen echter was in dit op
zicht gedurende de jaren 1781—1787 nauwelijks sensatie te be
leven. Uiterst voorzichtige regenten bleken in staat, alles te ver
mijden, wat hun onderdanen aanleiding kon bieden tot een hand30
37
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tastelijk ontvouwen van staalkundige overtuigingen. In hun behoedzaamheid gingen zij zelfs zo ver, de eigen onderlinge verdeeldheid, geboren uit nijd en jaloezie, nergens te laten blijken,
althans niet voor de buitenwereld 3 ". Men reageerde zich liever
binnenskamers af of al pruttelend in een dagboek 40 . Het bezitten
van een eigen politieke aanhang onder de burgerij zal niet opgewogen hebben tegen het nadeel, dan de kans te lopen een andere
groepering tegen zich in het harnas te jagen. Behoefte aan werkende vulkanen lussen hun zo huiselijke heuvels hadden de heren
allerminst. En daarom moest elke vorm van partijschap slapend
gehouden worden.
Een dergelijke houding was — dunkt ons — de logische consequenlie van hetgeen de Erentfeste Raden op de laatste meidag van
1783 als fundament van hun gezamenlijk, maar daardoor zo weinig
zeggend beleidsprogramma in de stedelijke samenleving hadden
neergelegd. „Gelijk de rust en het stadswelvaren bij H. Ed. Gr.
Achtb. tegen alles opweegt — zo predikten zij zalvend en met
kennelijk plezier in hun omvangrijke titulatuur — ge\Oelen H. Ed.
Gr. Achtb. ook geen grootere satisfactie, alsdat hunne trouwhartige werkzaamheid en aanhoudende ijver door de goede burgers
en ingezeelenen met eene wederkecrige toegeneigdheid en vertrouwen steeds moge beantwoord worden" 'n. Tot hun groot genoegen hebben de Grootachtbaren hun vriendelijke wens vervuld
gezien: tijdens de jaren van de Patriottentijd bleef hun stad een
oase van weldadige rust in de toen zo gekwelde kwartieren van
Gelderland 42 .
Ondanks de minder edele motieven, die de Nijmeegse vroede
vaderen tot het in acht nemen van Prudenlia inspireerden, zullen
er toch zijn, die hun bestuursbeleid willen karakteriseren als goed
en verstandig. Zo te zien was het dat ook, maar het geeft daarom
nog geen reden, een onbewimpeld Laudamiis Te op de lippen te
nemen. Tekent Toynbee niet met enig recht het ritme, waarin de
beweging van de menselijke geschiedenis zich voltrekt, als een
kwestie van uitdaging en antwoord? Waarin bestond dan die uitdaging, waarop de regenten in hun stad het antwoord moesten
Adriacns, p. 15.
^0 Zoals dat Justinus de Beyer en Arent Anthonis Roukens deden in hun
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geven? Een juist waarde-oordeel over dit antwoord lijkt mij immers alleen te geven, wanneer men ook de kracht der uitdaging
tot object van kritiek neemt. Zich tot vechten met kleine kinderen
laten verleiden slaat tenminste nergens als heldendaad omschreven. Wij moeten daarom op onze hoede zijn bij het preciseren van
de term goed en verstandig, waarmee wij het regentenbeleid zoeven sierden. Wie de Raadhuisramen verder openstoot en zich
wat dieper uit het venster buigt, krijgt de indruk, dat dit beleid
gespendeerd werd aan een stad, waar de politieke hartstochten bepaald niet hoogliepen. In tegenstelling tot Arnhem en 's-Hertogenbosch, welke sleden bekend stonden als roerige Patriollennesten,
schijnt het getal Kezen, dat met hart voor zijn zaken opkwam,
te Nijmegen bijzonder onbeduidend te zijn geweest4S. Een opgewonden en invloedrijk partij-orgaan der Patriotten ontlokte het
tenminste de vertwijfelde kreet, dat „men er sliep" ". Wij zijn
meteen geneigd, de steller van deze dedaigneuze zin gelijk te
geven: de Nijmeegse patriotten komen nergens uit de verf als toonbeelden van stichtende dapperheid of als geestdriftige dragers
van heilige principes. Zelfs een elementaire dadendrang bezaten
zij niet! Pas in 178() — de Patriollenparlij had toen het eerste
lustrum al achter de rug — kwamen zij ertoe, zich als politieke
eenheid te groeperen 4Z . Toen hadden „enige fatzoenlijkc burgers"
van patriotischen huize een Vaderlandsche Bijeenkomst opgericht,
maar deze — zo constateerden wij — kwam in haar activiteiten
niet verder dan tol een geruisloze opheffing, toen het jaar daarop
de wrekende Pruisen verschenen om het omgevallen stadhouderlijk gezag weer overend te helpen 4 ". De Here blies, en de kudde
werd verstrooid!
Er is veel voor Ie zeggen deze „falzoenlijke burgers" te kwalificeren als leden van het Kramerengilde en het College van Gcmeenslieden. Met name dit laatste instituut heeft het gedurende
de hele Patriottentijd erop aangelegd, de stedelijke regering te
imponeren mei zich duidelijk democratische allures aan te
melen 47 . Vanoudsher was het College der Gemcenslieden een niet
13
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te onderschatten element geweest in de Nijmeegse bestuurshuishouding. De juiste rol, die het daar speelde, mag ons dan in vele
opzichten duister blijven, uit hetgeen de Gemeenslieden voortdurend als „hun onbetwistbaar regt" pretendeerden, wordt duidelijk, dat hun College zichzelf beschouwde als een soort volksvertegenwoordiging. In 1592 door Prins Maurits in het leven geroepen ter vervanging van het te rooms klinkende en georiënteerde
Sint-Nicolaasgilde, had het de bevoegdheid allerlei Raadsbesluiten
te sanctionneren en voorstellen te doen inzake algemeen belang' ,s .
In tegenstelling lot het opgeheven Sint-Nicolaasgilde kregen de
tweeëndertig Gemeenslieden echter geen recht de Raadsvergaderingen bij te wonen en mochten zij ook geen Raadsleden meer
benoemen, iets waarbij het College zich maar node kon neerleggen49. Vanaf die tijd levert de historie van Nijmegen een interessant tafereel van vele conflicten lussen Magistraat en Gemeenslieden, welke laatste het niet konden verkroppen hun invloed en
rechten te zien verschrompelen en willekeurig schenden door een
regenlenoligarchie, die in de loop der eeuwen steeds machtiger
werd s o .
Wanneer dan ook in de jaren 1781 en later het politieke klimaat
in onze Republiek begint te veranderen en de burgerij zich tot
schrik der regenten onder het patriottenvaandel schaart, ontmoeten wij te Nijmegen het College van Gemeenslieden in het
bezit van een mentaliteit, die de Magistraat enerzijds niet anders
kon zien dan oppositioneel bij traditie, maar waarin ze anderszijds
iets moest ontwaren van democratische Angehauchtheit waarvan
ook het Kramerengilde bij tijd en wijle blijk gaf door de Gemeenslieden morele, doorgaans „in scriptis" vervatte steun te bieden
bij hun ondernemingen of manifestaties 31 .
De oppositiegeest in het College laaide op in 1783, toen de Raad
geconfronteerd werd met een resolutie der Gemeenslieden om
voortaan op de eerste woensdag van de maand weer te vergaderen, „sonders daaromtrent eenige permissie vooraf te versoeken", iels, waartoe de Raad hen indertijd geprest had'"''-. Hel vrij
48
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vergaderen, zo betoogden de Gemeenslieden, was altijd hun onbetwistbaar recht geweest. De heren regenten waagden dit te betwijfelen en bleken tenslotte niet van zins, dit recht te erkennen 33 .
En van hun kant bekeken, hadden zij gelijk. Zij plachten namelijk
pas toeslemming voor een Gemeensliedenvergadering te geven,
als hun werd medegedeeld, welke zaken aan de orde zouden
komen 54 . Als nu het recht tot vrij vergaderen weer werd erkend,
zou er natuurlijk grote kans bestaan, dat het College ook eens de
misbruiken in de Magistraat tot gespreksobject nam, hetgeen een
regen van kritische rekesten tot gevolg kon hebben, die wel eens
de hondsdagen zou kunnen openen in het beau saison der regenten. De Raad bleef dus halsstarrig en daarom presenteerden
de getergde Gemeenslieden een jaar later een uitvoerig memorandum, waaruit Xijniegens burgerij moest opmaken, hoezeer een
regenlenkliek de rechten van Gemeenslieden en burgerij verkrachtte 35.
Behalve vermelding der moeilijkheden over die nog steeds niel·
opgeloste vergaderkwestie leverde het stuk een menigvoud aan
verdere grieven, dat eveneens een weinig prettig licht op de autoriteiten wierp. Deze hadden de laatste jaren belastingen vastgesteld zonder overleg met de Gemeenslieden. Ook hadden de heren
de verpachtingen daarvan op eigen houlje geregeld, evenals dat
het geval was met de stadslanderijen in Over-Betuwe, het stadsveer over de Waal en het recht tot hel houden van de Bank van
Lening. Al deze zaken waren onderhands afgedaan zonder consent van het Gemeensliedencollege. Verder had de regering zich
niets gelegen laten liggen aan het feit, dat de Gemeenslieden gehoord dienden te worden bij het uitvaardigen van nieuwe of het
wijzigen van oude wellen. En tenslotte was het voorgekomen, dat
er misdadigers waren berecht zonder vorm van proces en zonder
rechi van verdediging 50 . Dit indrukwekkend zondenregister, door
het College met zoveel zorg samengesteld, luidt niet alleen de
noodklok over de boosheid van de Magistraat, maar laat ook iels
doorklinken van een verlangen naar medezeggenschap in de regering en een geraakt zijn door verlichte ideeën. Deze geluiden
zijn ons bekend; aan het klokketouw kan een patriot getrokken
hebben.
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Natuurlijk is er het tegenargument, dat de verontwaardiging
der Gemeenslieden bepaaFd geen symptoom was, dat zich pas in
de Patriottentijd openbaarde. Al lang voor die jaren immers had
zich hun College te weer gesteld Legen het muilkorven van zijn
oude rechten door een vol willekeur handelende Magistraal. Dit
mag waar zijn, maar het neemt niet weg, dal, wat vroeger de
indruk had gewekt, meer een kwestie van louter stedelijke partijpolitiek te zijn, nu de inzet was geworden van een beweging, die
zich op nationaal niveau krachtig en breed maakte. Wat lag er
hier meer voor de hand, dan dat de voordien eigenfijk naamloze
en vrij beperkte oppositiepartij zich aansloot bij de Patriottenbeweging, nu beider programma's zo nauw overeenstemden? Dat
de oppositie der Gemeenslieden juist in 1783 een zo ongemeen fel
karakter krijgt, laat in dit opzicht weinig twijfel. En bovendien is
het opvallend, dat patriotten-bladen als De Post van den NederRhijn en De Politieke Kruyer zich in die tijd herhaaldelijk en vol
sympathie gaan bemoeien met al hetgeen Gemeenslieden en
Kramerengilde tegen hun Magistraal ondernamen 37 .
De sympathie bleek trouwens niet van één kant te komen, heigeen duidelijk bleek in 1786, toen het College heftig protesleerde
tegen een plakkaat, dat de vrijheid van drukpers verkrachtte.
Door de Gelderse Staten met toestemming der Nijmeegse Raadsgedelegeerdcn ontworpen en afgekondigd, bevatte het de bepalingen, dat geen mens in het Gelderse meer een blik mocht werpen
in De Post van den Neder-Rhijn en De Politieke Kruyer, noch ook
zich mocht bezondigen aan het schrijven van „ingezonden stukken", waarin verbolgen abonnees zo heerlijk kunnen afreageren.
Verder was hel verboden kranten Ie verkopen zonder schriftelijke toestemming van de Magistraat in de diverse steden 58 .
De bitterheid, waarmee de Gemeenslieden zich over dit plakkaat uitlieten, kan natuurlijk afgehangen hebben van de omstandigheid, dat het tot stand gekomen was zonder dat zij erin gekend
waren. In die trant luidde dan ook hun protest tegen de Magistraat
met een beroep op het oude recht, dat wetten te Nijmegen niet
mochten worden veranderd en afgekondigd zonder hun toestemming 50 . Maar het betoog der toornige Gemeenslieden wordt wel
wat doorzichtig voor wie bespeurt, dat deze zelfde Gemeenslieden
57
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al in ruim anderhalf jaar geen enkel krachtig woord meer gespendeerd hadden aan de toen zo hoog opgevatte en nog steeds niet ingewilligde rechten van vrij vergaderen en gekend worden in bepaalde bestuursaangelegenheden. Dat hun College nu opeens weer
obstinaat voor de dag komt, moet daarom — dunkt ons — niet
zozeer meer beschouwd worden als symptoom van een gekwetst
rechtsgevoel, als wel als een kwestie, waarbij het ging om beknotting van communicatiemiddelen en propagandamogelijkheden der Patriottenpartij. De opvatting, dat de Gemeenslieden
zich met die partij nauw gelieerd voelden, vindt overigens een
nog sprekender argument in hun houding tegenover de katholieken. De politieke idealen der Patriotten waren gebaseerd op
het dogma van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap en elk overtuigd protestants aanhanger daarvan kon er dus niet langs, zijn
oud calvinistisch exclusivisme min of meer prijs te geven door
zekere verdraagzaamheid jegens andersdenkenden ten Loon te
spreiden, al was het alleen maar om meer zielen te winnen"".
Van deze verdraagzaamheid hebben de Gemeenslieden — naar
ons voorkomt — iets laten blijken, toen in 1785 een honderdtal
katholieken bij de Magistraat een verzoek indiende om begiftigd
te worden met het stadsburgerrecht GI . Op zichzelf genomen had
deze daad niets vreemds, maar in het licht der toenmalige Nijmeegse situatie was ze wat buitenissig. De katholieke inwoners
moesten toch op de hoogte zijn van de Raadsresolutie in 1740,
waarbij zij werden uitgesloten van het burgerrecht, tenzij ze zich
voor de stad bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt zoals indertijd hun geloofsgenoot Willem Hengst, de bekende kunstschilder "2. Wanneer wij deze roomse handeling tegen een passende
achtergrond willen plaatsen, kunnen wij de requisielen daarvoor
slechts levoorschijn halen uit de overweging, dat zij de groeiende
kracht van de patriottenbeweging en de dreiging van de katholieke keizer Jozef II van Oostenrijk aan onze grenzen hebben
willen gebruiken om hun zin te krijgen ":\ Het Nijmeegs Smedcngilde doet alle twijfels hieromtrent vervagen als het ons influistert,
dat de katholieken „juist nu — in desen tijd — nu ons land in00
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wendig beroert verdeeldt en van buiten sonder onse schuld van
een magtige Roomsche Keyzer onregtvaardig gedreygl wordt,
meede voor den dag komen, en dus meede van onse beroerde —
en verdeelde — gevaarlijke toestandt gebruik maken om íets te
verkrijgen waartoe niemandt van hun ooit een wettig Recht gehad
heeft" ",
Maar de zaak had een tweede vreemd facet. Behalve de Raad
was ook het College van Gemeenslieden op de hoogte gebracht
van de roomse verlangens ; ook daar was een rekest gearriveerd.
Dil laatste nu was „eene nieuwigheid en een daad bij ons zonder
voorbeeld" en zou ook „door geen eenig verstandig rechtsgeleerde
approbatie verkrijgen", zoals oprecht verontruste Gilden en
Ambten verkondigden" 3 . En ter staving van een en ander dolven
zij uit het verre verleden nog de herinnering op aan een resolutie,
door niemand minder dan de „gemeensluyden zelver besworen",
waarbij uitdrukkelijk bepaald was, dat hun College geen rekest
mocht aannemen, alsook, dat men het er geen mocht aanbieden'"''.
Hier poseerden dus Gemeenslieden en katholieken voor de geërgerd opgerezen Gilden en Ambten als dief en diefjesmaat.
Naar de oorzaak van deze verbondenheid in het boze behoeft
niet koortsig gezocht te worden. De katholieken hebben zich met
hun rekest aan het College zonder twijfel laten leiden door de
wetenschap, dal zij daar een gewillig oor zouden vinden. Natuurlijk hebben de Gemeenslieden zich gevleid gevoeld door dit rooms
betoon van eerbied jegens hun zo veronachtzaamd instituut, maar
ook zal de aanwezigheid van een patriottenmcntalileit daar sympathie hebben gekweekt voor het roomse verzoek. Want er valt
niet aan te nemen, dat zonder deze mentaliteit de Gemeenslieden
dit rekest hadden geaccepteerd ; zijn inhoud druiste immers in
tegen de bepaling van 1746, die het uiteraard protestants College
zelf met zijn eed had moeten bevestigen. Wie dus vraagt naar de
vermoedelijke herkomst van de eerder genoemde „fatzoenlijke
burgers", die in 1787 een Patriotse sociëteit in het leven riepen,
mag zeker gewezen worden op het College van Gemeenslieden en
het Kramerengilde, het vermoedelijke kweekbed, waarop de plant
van een expliciet Nijmeegs patriottisme tot ontwikkeling werd
gebracht.
Maar de aldus verwezene zal op grond van levensduur en
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kwaliteit dezer vegetatie geen geweldige indruk krijgen van de
kracht van haar voedingsbodem. Terwijl in andere steden de
patrioltenclubs zich na de eerste schrik en het vertrek der Pruisen
(1787) in het geheim als onschuldige leesgenootschappcn snel
herstelden, verdween die te Nijmegen spoorloos om pas in januari
1795 „heropend" te worden" 7 . De veronderstelling, dat de plaatselijke patriotten onmiddellijk na de val der stad op 8 november 179-4
in georganiseerd verband de hand aan de ploeg sloegen voor révolutionnaire ontginningswerkzaamhcden, wordt snel beschaamd.
Het tekent de Nijmeegse patrioltengeest eens te meer, dat men
twee maanden rustig verstek liet gaan en de samenstelling van
een nieuw, voorlopig stadsbestuur zelfs overliet aan twee Bossche
patriotten oa . „Hoewel bedacht om dus ten nutte van stad en land
wederom te werken", aldus het Palriolse dagboek zeer eufemistisch, maar weinig heldhaftig, „had men gemeend daarmee te
moeten wachten totdat het geluk der Fransche wapenen het lot
van Nederland beslist had" во . Men ziet het: de Nijmeegse geestver
wanten van Daendels toonden zich geen barricade-helden ! Maar
daarvoor kwamen zij dan ook uit de school der Gemeenslieden,
die zij misschien uit ontevredenheid over de daar gedemonstreerde
laksheid verlaten hadden, maar waardoor zij toch gevormd bleken,
behalve in politieke zin ook in moreel opzicht. Want ondanks
hun kordaat geschreeuw slagen ook de Gemeenslieden er niet in,
op ons een heroische indruk te maken in hun verzet tegen de
Magistraat.
Aanvankelijk, in 1783, leek het erop, dat zij taai aan hun eind
zouden vasthouden, toen de Raad continued vol boze onwil bleek
om de kwestie van het vrij vergaderen serieus te nemen. Maar
een jaar later valt in de Raadsignaten en Gemeensliedenbescheiden
plots het rumoer over dit ruziepunt stil en de geest van rebellie
zien wij verdwijnen om plaats te maken voor een nogal tamme
oppositie en zelfs voor keurige volgzaamheid. Nijmegen blijkt dan
weer in het bezit van een College Gemeenslieden, dat de heren
Burgemeesteren naar oude trant netjes toestemming tot ver
gaderen vroeg 7 0 . Het speuren naar de oorzaak van deze ver
wonderlijke capitulatie levert weinig resultaat op. Wij moeten het
daarom doen met een hypothese, waarvoor hel dagboek van
'" Dagboek 19 jan. 1795.
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Arent Anthonis Roukens het enige gegeven verschaft. De brave
regenten schijnen het Bijbels advies van „maak U vrienden dooide Mammon" erg attractief gevonden te hebben om de vergaderaffaire veilig af te ronden. Want Arent, weliswaar geen toonbeeld
van granieten betrouwbaarheid, maar toch voldoende thuis in de
Nijmeegse society van die dagen om enige aanspraak op serieuze
benadering te maken, weet geheimzinnig te melden dat de Raad
het verzet der Gemeenslieden gebroken had door de zoon van
hun woordvoerder Moorrces met een vet ambt te vereren 71. Wat
er ook van waar mag zijn, het feit, dat sindsdien Raad en Gemeenslieden nooit meer in een zo Laai en hooglopend conflict zijn
geraakt, ondanks het doorlopend voorhanden zijn van wrijfpunten, reduceert onze twijfel aan hel door Roukens te berde
gebrachte in niet geringe male.
Het is deze affaire, die ons in eerste instantie op weg helpt naar
een wat scherpere kijk op zowel de mentaliteit van de Raad als
die van de Gemeenslieden. Corruptie en het onbeschaamde, maar
gerechtvaardigde speculeren op de aanwezigheid daarvan in
lastige tegenstanders verschijnen hier als een doeltreffend recept
ter bestrijding van locale onrust. Het zal dan ook niet alleen
rancuneuze laster zijn geweest, toen de patriotse pers haar schandaalrubriek wist uit te breiden met de bewering, dat de Raad te
Nijmegen geen geld spaarde om mensen op zijn zijde te krijgen 72 .
Deze beschuldiging zal dit instituut overigens koud gelaten hebben ; tenslotte was het doel bereikt. De nieuwlichters waren met
een minimum aan beleid redelijk gekalmeerd en zouden voorlopig
niet meer in aanmerking komen als giftige bron van eventuele
onrust. En was dat wel het geval geweest, dan had het de Raad
waarschijnlijk toch geen slapeloze nacht méér bezorgd. Want het
was de stedelijke gentry inmiddels al wel duidelijk moeten worden,
dat het Patriottisme buiten de kring der Gemeenslieden weinig
kans had. In 1784 hadden deze immers het onmiskenbaar boze
bedoelingen de stad per pamflet willen voorlichten over 3e monsterlijke rechts- en wetsschendingen, waaraan de Raad zich
schuldig maakte. Maar hel verlicht College werd niet alleen in
zijn idealisme, maar ook in zijn verwachtingen rijkelijk beschaamd.
Hoewel het zich mocht beschouwen als een representerend
lichaam van de Nijmeegse Gilden en Ambten, oogstte het van die
71
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kant — afgezien van het positief reagerende Kramerengilde —
niet de minste bijval73. En toen Gilden en Ambten tenslotte lucht
kregen van de patriotse sympathie, die de Gemeenslieden koesterden voor de zaak der stedelijke katholieken, groeide hun aanvankelijke onverschilligheid uit tot felle verontwaardiging. Verdraagzaamheid jegens de Roomsen was iets, dat de Nijmeegse
protestant zich niet kon permitteren vanwege de verontrustende
economische consequenties, die uit zoiets zouden voortvloeien.
Het erkennen van de katholieken als normale stadsburgers zou
inhouden, dat deze dan ook toegelaten moesten worden tot de
Gilden en Ambten. Aangezien ongeveer twee-derde der Nijmegenaren zijn zaligheid toevertrouwde aan rooms geloof en roomse
zeden zou dat zeker inhouden, dat de protestantse ambachtsman
aanzienlijk schade ging lijdenT1. De bril der religieuze inschikkelijkheid op een Nijmeegse gereformeerde neus kon het zicht van
de bezitter niet verruimen, hoogstens een weinig verblijdende
helderheid geven aan een tableau vivant van vele varkens, die de
spoeling dun maakten. En daarom kon het Patriottendom, dat
deze verdraagzaamheid als ideaal en programmapunt huldigde,
in Nijmegen weinig waardering vinden.
Wilde dit zeggen, dat Gilden en Ambten dan hun heil zochten
in de gelederen der Prinsgezinden? Het blijkt uit niets. Veeleer
wekken zij de indruk, dat de politiek van die dagen hen vrij koud
liet, evenals dat het geval was geweest in 1747. Het rekest waarin
de Magistraat toen te horen kreeg, dat de prins van Oranje in zijn
oude eer en waardigheid hersteld moest worden, brengt als voornaamste argument, dat hij de stad weer een garnizoen zal geven,
hetwelk immers fungeert als „de senuwe van onze welvaart" 1 75
In deze formulering valt weinig te bespeuren van een prinsgezinde
bezetenheid. Als de broodwinning redelijk is, blijft Nijmegen
rustig ; ziet men kansen om van hel brood koek te maken, dan
moet er maar even een politieke vlag op de lading eigenbelang
gehesen worden, ook nu nog vaak een aantrekkelijk recept
gebleken.
Een discussie over de vraag, of de Nijmeegse neringdoenden
tijdens de Patriottentijd deze Oranje-voorkeur in een wat idealistischer vorm wisten te gieten, lijkt ons moeilijk te entameren.
Nergens stuiten wij op feilen, clie ons nopen tot herziening van de
' 3 Resolutie Gemeenslieden 19 maart 1784.
Weststrate, p. 89.
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conclusie, dat Nijmegen zijn politieke onverschilligheid trouw
heeft gecontinueerd. Als in 1784 de Gemeenslieden hun bezwaren
tegen de Magistraat „met den Druk gemeen maken", blijft het stil
in de stad. Geen Gildebroeder roert zich ; was er al geen sprake
van een patriotse bijval, ook tot enige conservatieve reactie voelde
niemand zich geroepen 7 ". De Oranje-idealen bleken evenmin
levensvatbaar in de stad als die der Patriotten.
Wie in de navolging van de vele literatuur over deze kwestie
de Waalstad Oranje-gezind wil noemen, staat voor de moeilijkheid
dit te bewijzen. Natuurlijk richten zich aller blikken dan in eerste
instantie op haar Magistraat : autoriteiten kunnen vaak de exponent zijn van de communis opinio en bieden in ieder geval enig
houvast op grond van hun timmeren aan de weg. En tenslotte
kunnen ook hun papieren licht verschaffen. Zij doen het hier ook,
maar het is geen Oranje-gloed, die er afstraalt. Valt dit al te
constateren in 1785, als de Raad het dragen van Oranje-tekenen
verbiedt om de — bijna onvindbare — patriotse burgers niet te
prikkelen 77 , duidelijker blijkt dit een jaar later, wanneer de
prinsgezinde Staten van Gelderland hun stadhouder opdracht
geven, de patrioüenhaarden Hattem en Elburg weer tot rust en
respectvolle houding te brengen 7b . Uit alles blijkt, dat de Nijmeegse
Magistraat niet van ganser harte achter dit Statenbesluit heeft
gestaan. Zij keerde zich niet alleen in geen enkel opzicht Legen de
Nijmeegse Krijgsraad, die alles in het werk stelde om de Heren
Staten gunstiger te stemmen ten opzichte van de beide opstandige
steden, maar zond zelfs een commissie naar de Prins om aan te
dringen op verzachtende maatregelen 79 .
De houding van de Nijmeegse autoriteiten verschijnt overigens
in een nog klaarder licht, als zekere Baron Torek van Roosendaal
zich in 1787 grote moeite getroost, in Nijmegen een Oranjeomwenteling te organiseren sa . Toen de magistraat benaderd werd
met de vraag, of ze het dragen van oranje wilde gebieden, weigerde
hij vriendelijk doch beslist. Slechts verklaarde hij zich bereid, het
aan te moedigen S1 . De gladde heren op het Raadhuis zijn kennelijk
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wat onder druk gezet om een bevredigender antwoord te formuleren, want later gaven zij Ie kennen, dat de „inclinatie van burgerij en garnizoen" wel tendeerde naar Oranje-dragen, maar dat
het enige obstakel bestond in de vraag, wie er hel eerst mee
beginnen zou S2. De heren bleken zelf daarvoor weinig te voelen !
Wie kan uit dit hybridisch gedoe de waarheid halen, dat
Nijmegen Oranje-gezind was ? Het mag toch voor vurige partijgangers van de prins geen vraag geweest zijn, wie als eerste rok
en hoed zou sieren met oranje-cocarde om een beweging op gang
te helpen, waar zowel garnizoen als burgerij heetten achter Ie
slaan ! En dan bovendien te bedenken, dal juist in die dagen de
stadhouder zelf op het Valkhof resideerde ! *' Met dil alles voor
ogen kan men Nijmegen toch echt geen haard noemen waar een
liartverwarmend Oranjcvuur gloeide. DaL men niettemin op 30
oktober 1786 de van Goejanverwellesluis verontwaardigd teruggekeerde prinses Wilhelmina met luid gejuich en oranjelinten
ontvangen had, kan ik daarom niet anders zien, dan als een gevolg
van hel opportunistisch verlangen, „zich met het dragen van
Oranjecouleur naar deze tijdsomstandigheden te schikken", zoals
hel even later de Harderwijkse hoogleraren zouden zeggen 8',.
Waren sommige Nijmeegse autoriteiten misschien ingelicht over
de tocht van prinses Wilhelmina naar Den Haag en hadden zij
daarvan een algehele landelijke Oranje-omwenteling verwacht?
Of kan het zijn, dal zij wellicht iets hadden opgevangen van het
al lang bestaand plan, de Pruisen als wrekers van de prins hier
binnen te halen? Dan zou de beledigde majesteit van des stadhouders kloeke gade weleens de druppel kunnen zijn in de reeds
boordevolle emmer verontwaardiging. Uil hetgeen een voornaam
Nederlandsch beambte in zijn memoires meedeelt, is op te maken,
dat mogelijk zowel het een als het ander het geval geweest is 8S.
De bekendheid met alles wat zich aan het Stadhouderlijk Hof
afspeelde, raakte nogal snel in ruime kring verbreid. Wanneer
een penibel tête à tête als een eclítelijke twist tussen de stadhouder
en zijn vrouw over een vermoede huwelijksslipper van de echtgenoot hel gesprek van de dag heeft kunnen zijn, zal ook over andere
zaken wel eens iets uitgelekt zijn. Tenslotte verkeerde de stad82
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houder op amicale voet met de burggraaf Van Lynden, die op zijn
beurt zeer nauwe contacten onderhield met de Nijmeegse magistraatÄ(i. Zo behoeven de Heren het niet moeilijk gehad te hebben
met het ontwerp van een voor hun situatie gunstige gedragslijn.
Deze liep weer even in de richting der Oranje-partij, maar boog
het jaar daarop weer een ogenblik om naar veilige neutraliteit.
Toen de prins op 8 maart 1787 zijn verjaardig te Nijmegen vierde,
mochl de stad zich niet in illuminatie verheugen, „vermits van
hoogerhand afradende verzoeken waren gedaan om de geestdrift
der burgers in toom te houden" 87.
Een andere omstandigheid, die behoedzaamheid vraagt bij hel
karakteriseren van Nijmegen als Oranje-gezind, ligt in hel groot
aantal katholieken, dat Nijmegen telde. Zij vormden hel grootste
deel der stedelijke bevolking, maar kunnen moeilijk beschouwd
worden als enthousiaste partijgangers van de prins. Hun allerminst benijdenswaardige situatie, in het leven geroepen door de
sacro-sancte Kerk der ware gereformeerde religie, maakt niet
aannemelijk, dat zij zich onder de Oranjebanier schaarden en
aldus opteerden voor continuering van hun tweedcrangs-positie
in de Republiek. Dit zou zoiets geweest zijn als hoogverraad aan
hun confessioneel en economisch credo. In de ogen van het
roomse volk golden de Oranjes tezeer als de hardnekkige behoeders der calvinistische orthodoxie en suppremalie, die immers
een maatschappelijke en vrije economische ontplooiing van papisten beknotte door geen of slechte mogelijkheden te bieden tot
verkrijging van het lidmaatschap der stedelijke Ambten en Gilden.
Het ligt veel meer voor de hand, hen te betichten van sympathie
voor de patriotten.
Uit hún kamp klonk immers een heel wat aantrekkelijker
geluid : Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ! Voor zelfs het beperktste brein viel hieruit op te maken, dat realisatie van deze
leus voor de katholieken een opgewekt afscheid zou betekenen
van schuilkerken, plakkaten en maatschappelijke boycot. Maar het
geluid van deze leus is vermoedelijk niet doorgedrongen lot de
oren der Nijmeegse roomsen. „De patriotten beschikten 1er stede
niet over bekwame leiders", zegt Weststrate in zijn interessant,
maar onkritisch geschreven en erbarmelijk gedocumenteerd werk
"" Gedenkschriften
I, p. 94 e.V.: Graadt Jonkers, p. 8. Men beschuldigde
Willem V van ongeoorloofde betrekkingen met een Gelderse freule Van
Lynden van Iloevelaecken.
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over Gelderland in de Patriottentijd8S. Met deze verklaring alleen
kan hij echter het gebrek aan roomse sympathie voor de Patriotten
toch niet afdoende verhelderen. De voornaamste oorzaak daarvan
moet — dunkt ons — gezocht worden in het feit, dat de Patriottenbeweging van karakter een pure bourgeoisie-aangelegenhcid was,
die bij het proletariaat geen enkele Anklang vond. Politieke
belangstelling mag in die dagen nauwelijks vermoed worden
onder mensen, wier eerste en laatste aandacht gericht moest zijn
op het verwerven van een stuk dagelijks brood en wier analfabetisme de horizon der verten vereenzelvigde met de wallen hunner
stad 80 . Zulke mensen waren de Nijmeegse katholieken !
De vraag naar mogelijke sympathieke overdrijving van de Abbé
Bastón, die in 1794 zou opmerken, dat zijn geloofsgenoten in deze
stad zeer arm waren, hoeft niet gesteld te worden, als we lezen,
hoe de Nijmeegse magistraat in 1787 met nadruk opmerkt, dat de
Roomsen „allermeest bestaan in Dienstboden, mitsgaders in veele
arbeyder-geringen, arme en behoeftige lieden, welke al haar geld
alleen tol maintien haarer vrouwen en kinderen nodig hebben" 00 .
Dat hun situatie in 1795 nog weinig veranderd was, valt te constateren uit een rapport aan de Landdag, waarin de Nijmeegse katholieken geschetst worden als het minst kundige en minst draagkrachtige volksdeel ter stede β 1 . Afwezigheid van zelfs elementaire
ontwikkeling zal bij hen dus geleid hebben tot een politieke
onverschilligheid, die de Nijmeegse magistraat zeer welkom ge
weest moet zijn omdat ze haar geen problemen baarde. Maar er
was onder de Roomsen natuurlijk één groep, die in dat opzicht
van de Heren meer beschouwing en onderzoek vroeg : de katholieke clergé. Als mensen van goede ontwikkeling, die in hun ambt
ook last hadden van het vigerende boycotsysteem voor katholieken, waren zij zonder twijfel geïnteresseerd in de politieke situatie
en zij zullen het vóór en tegen van een bepaalde partijkeuze zeker
hebben overwogen.
Vanuit Calvinistisch standpunt bekeken, kon het voor de Heren
op het stadhuis geen puzzle zijn, boven welke tafel de roomse
troef dan het eerst zou komen te zweven. En verder — zo moeten
zij beseft hebben — leefde men in een tijd, waar de opinies van de
clergé op schier alle punten door de aan hem toevertrouwde
S8
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gelovigen zonder veel discussie werd aanvaard, zodat een herder
lijke hint voor de schapen alle wezenstrekken vertoonde van een
wet. Een combinatie van deze beide aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheden heeft de Raad wel zeer behoedzaam moeten
maken jegens de katholieken in hel algemeen en hun geestelijkheid
in het bijzonder. De herhaalde en onmiskenbaar patriots getinte
vraag van roomse zijde om toekenning van het burgerrecht heeft
daar beslist iets toe moeten bijdragen. Het kost tenminste veel
moeite, argeloos voorbij te lopen aan de mogelijkheid, verband
te zien tussen de eerste Roomse verzoeken daartoe in 1785 en het
verbod van de Raad in datzelfde jaar aan het garnizoen met
oranje-insignes rond te lopen 9 2 . De palriotse burgers mochten
niet geprikkeld worden en vechtpartijen moesten voorkomen
worden. Dit verbod zal wel niet uitgevaardigd zijn met een bang
oog op het spaarzaam partijtje patriotten in de stad. Dat was nooit
zo vechtlustig gebleken ! Veeleer wekt het de indruk van een
handige manoeuvre om de katholieken, wie men het burgerrecht
natuurlijk niet wilde toekennen, niet zo uitdagend te confronteren
met de kleur hunner uerdnikkers. Dal kon immers zo gemakkelijk
de behoefte scheppen tot georganiseerde aansluiting bij de ver
draagzamer patriotten.
Een even voorzichtige indruk maakte de Raad in 1787, toen de
katholieken wederom rekesten kwamen aandragen lol verkrijging
van het burgerrecht, juist in liet jaar, dat Prinsgezinden om
Pruisische wraak baden en Patriotten op Franse steun rekenden.
De Magistraat schoof de behandeling dezer rekesten behoedzaam
op de lange baan, maar toonde zich onmiddellijk daarop zeer
diligent, toen de pastoor der Augustijnenkerk met het verzoek
kwam, een openbare collecte te mogen houden ten bate van een
nieuw Godshuis н:!. Ook hier belrappen wij de stedelijke souvereinen weer op een glimlach naar de kool en de geit. Ze is ons
inmiddels niet vreemd meer : in al die jaren van de patriottentijd
zagen wij de Nijmeegse magistraal behendig elke stranding van
hun kostbaar regeringshulkje ontwijken door subtiel lussen
oranjebakens en zwarte boeien door te laveren 9 4 . Er was zijn
leden alles aan gelegen de palriotlengroepering zo beperkt moge
lijk te houden. Dat zij dit traditie te bereiken door vooral de
katholieken zo ver mogelijk verwijderd te houden van sympathie
92
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voor de Kezen, is begrijpelijk, evenals hun overweging, dat dan
ook reactie-oproepende uilschieters van oranjegezindheid zoveel
mogelijk voorkomen moesten worden, waartoe bijvoorbeeld
Amblen en Gilden zouden komen, wanneer de roomsen te vrij
werden.
Deze eenvoudige gedachtengang bleek in de praktijk een succes.
Elke oppositie, van welke kant dan ook, kwam nooil boven het
stadium van rekeslen-aanbiederij uit. Indrukwekkende uitbreiding
van de democratische gedachte te Nijmegen mocht in patriottenkring niet bejubeld worden. „Wij zitten er hier maar geheel
onder", treurde daarentegen een troosteloze Kees in de Oprechte
Nederlandsche Courantos. Maar ook Oranjeklanten kregen weinig
kans. Angstvallig onthield de magistraal zich van alles, waaruit
eventuele heethoofden politieke munt konden slaan. Toen het
Pruisische leger in het najaar 1787 binnenviel, stelde de Raad
onmiddellijk strenge straffen in het vooruitzicht van al diegenen,
die „Huizen of personen van Patriotlen" aan de troepen zouden
aanwijzen ^5. Een niet al te zwak bewijs voor het feit, dat de Raad
zich van die kant nooit bijzonder bedreigd heeft gevoeld. En een
aanwijzing, dat ook de politieke hartstochten van wat wij de
Oranje-partij zullen noemen, beperkt bleven, ligt in de omstandigheid, dat het plunderziek gepeupel zich vrij snel door de magistraat liet kalmeren D7. Hoe gemakkelijk was het toen niet geweest
de Nijmeegse Raad van patriottengezindheid te belichten omdat
hij de belagers van de Prins in bescherming nam! Alles bleef
echter rustig in de Karelstad. Doordat de Patriotten er nauwelijks
voet aan de grond hadden gekregen, bleven de reacties uit en zo
had ook een Oranje-partij er weinig zin.
Nijmegen met een politiek etiket van uitgesproken Prinsgezindheid te beplakken vindt derhalve maar weinig reden. De term
politieke onverschilligheid lijkt mij hier beter op zijn plaats. Iets
dergelijks — zo zullen de Grootachtbare Raden gedacht hebben —
is prachtig en dat moeten we zo houden, al kan toch geen kwaad,
op deze onverschilligheid een bescheiden stekje genegenheid te
enten voor ons persoonlijk door ieder zoveel mogelijk zijn zin te
geven, desnoods om te kopen, maar vooral niemand nodeloos
te prikkelen.
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En zo hield de magistraat zijn goede stad rustig, de burgerij
tevreden en zichzelf stevig geworteld op het stadhuis, waar de
heren hun eigen zaken vlijtig bleven behartigen, alsmede die van
de stad en het schependom met zijn drie dorpen Hees, Hatert en
Neerbosch. Als een zachtgephdmd kieken zou Nijmegen de
komende jaren slijten onder de moederlijke vleugels van een regering, wier waakzaamheid door de ineenstorting der Patriottendreiging niet langer meer op de proef werd gesteld. Onbelaagd,
hooghartig en van geen enkele partijdigheid te betichten, konden
zijn regenten hun zelfgenoegzame houding continueren op de
Gelderse Land- en Quarlierdagen, waar de aangelegenheden van
gewest en quartier naar goed-vaderlandse trant uitputtend werden
behandeld en waarvan Nijmegen op grond van zijn al lang verloren voornaamheid als „oude vrije Rijksstad" nog steeds hel
fel-benijd presidium genoot.
Degenen, voor wie deze arrogantie nog steeds een bron van
ergernis vormt, kunnen zich echter vermeien met de gedachte,
hoe weinig de opportunistische heren toen konden bevroeden, dat
over hun politieke zaligheid en hun bevallige stad reeds de
schaduwen van morgen vielen !
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H O O F D S T U K UI

„DE STEM DES OORLOGS BRULT".
In 1792 kwam het révolutionnaire Frankrijk, dat zijn koningschap zojuist hardhandig ten val had gebracht, in oorlog met de
twee voornaamste exponenten van het verlicht despotisme op het
Europese continent: Pruisen en Oostenrijk. Aanvankelijk neutraal,
maar met gespannen aandacht volgden de Verenigde Nederlanden
de ontwikkeling der gebeurtenissen. Na de kanonnade bij Valmy
rukten de Franse troepen onder aanvoering van de eeuwig goed
gehumeurde Dumouriez de Zuidelijke Nederlanden binnen en
versloegen de Oostenrijkers bij Jcmappes. In korte tijd waren
deze gebieden onder de Franse voet gelopen en bezat de Republiek
een gevaarlijke buur, wiens verdere noordwaartse plannen maar
al te duidelijk waren en niet meer te voorkomen bleken door
uiterste behoedzaamheid van de Nederlandse en Engelse diplomatie. Op 1 februari 1793 verklaarde de Nationale Conventie te
Parijs in een subtiele demonstratie van haar democratische principes de oorlog aan koning George III van Engeland en aan onze
stadhouder Willem V 1 .
Thans wreekte zich het roestig staatsbestel der Verenigde
Nederlanden, verziekt als het was door een op de spits gedreven
particularisme en de baatzucht van een pedante regcntencolerie.
Men moest de Fransen het hoofd bieden met een verwaarloosd
leger, een verrotte vloot, vervallen vestingen en verwarde financiën. Maar het geluk was met de oimozelen ! De Franse aanval,
eindelijk tot staan gebracht bij de oude vestingen Steenbergen,
Willemstad en Bergen op Zoom, liep uit op een haastige ontruiming van het Nederlandse grondgebied, toen de Oostenrijkers
bij Neerwinden een aanzienlijke overwinning op de Fransen
wisten te behalen. Ncerlands bodem was weer van vreemde
smetten vrij en hel onmiddellijk gevaar geweken.
Terwijl de geallieerde legers onder de Prins van Saksen-Coburg
en de hertog van York de oorlog met succes bleven doorzetten in
de Zuidelijke Nederlanden en zelfs in Noord-Frankrijk Condé en
Valenciennes wisten te bezetten, begon onze Republiek aan haar
verdediging te werken. De prinsen Willem en Fredcrik, beiden
zoons van Willem V, kregen hel bevel over een inderhaast en
1
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slecht georganiseerd leger van 22.000 half uitgeruste manschappen,
en in het Zuidhollands-Zeeuwse deltagebied werd naarstig aan een
defensiestelling gebouwd om Holland te beschermen. Inmiddels
hadden de Fransen zich met revolutionnair élan hersteld van hun
nederlaag bij Neerwinden. In het voorjaar van 1794 opende hun
Noorderleger een krachtig offensief tegen de Geallieerden, die op
dat ogenblik ernstig Ie kampen hadden met een duidelijk gebrek
aan eensgezindheid. Dal dit de coördinatie van hun operaties
ernstig bemoeilijkte, kan nauwelijks bevreemden. Tenslotte werden zij dan ook door Jourdan beslissend verslagen bij Flcurus.
De bondgenoten ontruimden thans met spoed de Zuidelijke Nederlanden en de F'ransen rukten zonder veel tegenstand voorwaarts.
Op 1() augustus kregen zij de vesting Sluis in handen ; tezelfdertijd
drongen zij Staats-Brabant binnen ! Behalve van hel haastige doortrekken van enige Nederlandse
troepen heeft de stad Nijmegen van al deze krijgsbedrijven aanvankelijk niet veel meer gemerkt dan het binnenkomen van een
aanzienlijk getal Franse vluchtelingen, die uit het zuiden verjaagd
waren en wier maatschappelijke status varieerde van priester tot
maarschalk, „alle personen van d'eerste distinctie", zoals een
geïmponeerde Roukens in zijn Aanteekeningen vastlegde 3 . Hel
openbare leven ondervond nog weinig schokkends, zij het dan dat
de Magistraat, die nog steeds wekelijks en in den brede delibereerde,
het licht gaf aan enige publicaties, die duidden op een enigszins
veranderde situatie. De eerste daarvan betrof de Franse emigranten in de stad, die opdracht kregen, zich allen te laten legitimeren
op het raadhuis ; er bleken onder de gedistingeerden nogal wat
woelige elementen te schuilen '.
Een maand na de officiële oorlogsverklaring werd er een wekelijkse bidstond afgekondigd, teneinde op plechtige wijze 's Heren
bijstand af te smeken over hetgeen „deze Staat zal genoodzaakt
zijn te ondernemen tot afkeering van de onregtvaardige aanvallen
van eenen geweldigen vijand, en tot behoud van hel lieve Vaderland". Tijdens deze bidstond, die voortaan elke donderdag na
het luiden der klokken 's avonds om half zes zou plaatsvinden,
dienden „deuren en winkels" gesloten te zijn en moesten de
2
3
4
5

Sabron I, p. 77 ev., 173.
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tappers hun bedrijf staken op boete van tien goudguldens 5 . Voorts
werden maatregelen getroffen om, in verband met te weinig
kwartieiTiiimte voor het verwachte garnizoen, de manschappen
een voorlopig onderkomen te bezorgen bij burgers. De paarden
der emigranten moesten de stad uit : stalling en voeder waren
beter besteed aan de legerpaarden. Tenslotte kreeg de Nijmeegse
Magistraat een verzoek van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit een werving toe te slaan teneinde enige personen in
's lands dienst te engageren ".
In die dagen moet de stad gegonsd hebben van geruchten over
de mysterieuze Franse markies De Beaupoil Ste Aulaire, wiens
arrestatie en uillevering gevraagd werd door de hoofdofficier van
de stad Amsterdam, mr. D. W. Elias. De markies scheen daar
bekend of beschuldigd te zijn als een „fabricateur van valsche
assignaten". Ondanks deze in het licht der oorlogssituatie wal
vreemde aanklacht liet de Nijmeegse Magistraat hem, mitsgaders
een vrouw, die voorgaf, zijn „nigte" te zijn, arresteren en nam zijn
goederen en papieren in beslag om een onderzoek in te stellen 7 .
Tussen de Nijmeegse Magistraat en de Amsterdamse hoofdofficier
ontwikkelde zich een langdurige correspondentie over deze affaire,
waarvan de essentie een buitenstaander nauwelijks vermag te
boeien, maar die een verrassend aspect krijgt, als blijkt dat er Ie
Amsterdam een Franse commissaris achter deze zaak zit. Deze
commissaris — „tot nog toe hier getolereerd" — aldus een wat
schuldbewuste regel schrifts van de klaarblijkelijk onvervalslpalriotse mr. Elias — scheen zoveel belangstelling voor de persoon
en de papieren van de omstreden markies te hebben, dat hij zelfs
voorsloeg, naar Nijmegen een brief mee te laten geven voor de
generaal Dumouriez, opdat deze, ingeval hij de stad zou bezetten,
uit die brief kon vernemen, welk een goede dienst de Nijmeegse
Magistraat aan de Franse Republiek had bewezen. Dat zou de
heren toch bijzonder voordelig kunnen zijn ! 8
De Magistraat echter, aanvankelijk geen kwaad ziende in de
uitlevering van de markies, begon dat nu wèl te zien. Zij richtte
zich derhalve met een breedvoerige missive tot mr. Elias, waarin
werd uiteengezet, dat de Magistraat na gehouden onderzoek geen
enkele term aanwezig achtte voor uitlevering. Voorts kreeg de
8
7
8
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heer Elias even cerebraal als hartig de les gelezen over zijn merkwaardige houding jegens de Franse commissaris, die toch „een
vijandige en trouweloze natie representeerde". liet schrijven sloot
met de fijne bemerking, dat het de Magistraat nog wat „premat u u r " v o o r k w a m , nu reeds te spreken over een F r a n s e bezetting
van Nijmegen : een cynische zinspeling natuurlijk op de recente
F r a n s e nederlaag bij Neerwinden ".
Ten gevolge van dit heuglijk gebeuren schreef de opgeluchte
stad een dankstonde uit, die op 27 mei 1793 in alle plechtigheid
gehouden moest worden vanwege het feit, dat „het dierbaar
Vaderland uit de bekommerlijke omstandigheden (-) zo zigtbaar
is gered" 10. Het hele verdere jaar heeft de Nijmeegse Magistraat
— waarschijnlijk nog in de waan, representant te zijn van Gods
uitverkoren volk — de oorlogsomstandigheden gelaten voor wat
ze waren. Alleen heeft hij nog ingestemd met een droefgeestig
gemotiveerd verzoek van de Admiraliteit om een ingezetene, die
zijn dagen in een tuchthuis sleet, daaruit te willen ontslaan opdat
hij dienst kon nemen bij de m a r i n e : de belangstelling voor 's lands
dienst was zo gering ! l l
Ruim een j a a r later echter — in 1794 — was de situatie m i n d e r
vreedzaam. Ten gevolge van een o n r u s t b a r e n d snel offensief der
Fransen en de vermoede ineenstorting van de linies der Verbondenen in Noordbrabant kwam de stad vrij onverwacht in de
gevarenzone te liggen. Op 31 juli 1791 kreeg de gouverneur deivesting, luitenant-generaal Van Randwijck, de order Nijmegen in
staat van verdediging te brengen. Hij zou daartoe assistentie
krijgen van generaal-majoor Van de Graaff, die het directoraat
bekleedde van het departement van de W a a l tot aan de Zuiderzee 12. Deze genie-officier toonde al meteen niet veel fiducie in de
defensieve kracht der aan zijn zorgen toevertrouwde vesting. Zijn
nagelaten papieren liegen er niet om : al bij zijn eerste inspectie
beschrijft hij Nijmegen — zonder een grein ontzag voor de grote
Menno van Coehoorn, die ook eens zijn b e r o e m d e krachten aan
de W a a l s t a d gewijd had — als een slecht geconstrueerde vesting,
die het onmogelijk is „om te s o u l e n e r e n " , 3 . Om argumenten ter
9
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slaving van zijn bondige zienswijze bleek hij gans niet verlegen.
Uit hel triest rapport, dat hij de Raad van State onder ogen schoof,
moeten wij besluiten, dal Van de Graaff de vestingwal niet anders
zag dan als een klaagmuur, de consciëntieuze verdediger een
ergernis, de eventueel opduikende vijand een dwaasheid. W a t de
jaarlijkse burger-inspecteurs van de Raad van Slate eigenlijk uitvoerden bij h u n bezoek aan de frontieren behoeft geen vraag Ie
blijven als wc een blik werpen in de rapporten, die zij over hun
ervaringen wijdlopig samenstelden. Deze wemelen van bijzonderheden over de reis, gewagen met kennelijk plezier van het ereescorte, dat hen een eindweegs vergezelde, vermelden de zeven
kanonschoten, w a a r m e e zij steeds werden begroet, en spreken,
behalve over het nulligen van erewijn en zware maaltijden, opvallend frequent over de gehouden dcmonslraticn met brandspuiten 14. Over de toestand der fortificaliën wordt echter niet veel
duidelijk in de paar regels, die d a a r a a n gewijd werden. De inspecterende heren toonden zich kloeke palstaanders voor de oerHollandse burgerdeugd der keurigheid. Indien de paden met wit
zand bestrooid waren — zo haast zich Sabron ons mee te delen —
„het gras goed gemaaid, de magazijnen zindelijk en de affuiten goed
geverfd, dan trok dit bijzonder de aandacht" " .
De ijverige Van de Graaff vielen te Nijmegen andere dingen op :
hij miste — om te beginnen — noodzakelijk-bomvrije kruitmagazijnen, want de twee, die het moesten zijn, bezaten niet alleen
gescheurde gewelven, m a a r stonden bloot aan het vuur van de
vijand, terwijl zij bovendien veel te dicht bij elkaar lagen. Verder
bezat de stad geen kazernes en evenmin ondergrondse schuilplaatsen of kazematten voor een veilige legering der troepen en
d a a r e n b o v e n bleek de vesting onderhevig aan het euvel, dal de
vijand vanaf de in de nabijheid gelegen hoogten de werken kon
beheersen 1G.
Op 4 augustus kon Van de Graait aan de slag, m a a r het bleek
vooreerst een papierwinkel, w a a r hij mee te m a k e n kreeg. Voor
alles wat hij wilde doen of wilde hebben moesten eerst omvangrijke aanvragen n a a r de Raad van State te Den Haag, hetgeen de
snelheid van actie niet bevorderde, vooral gezien de gebrekkigheid van hel vaderlandse postwezen. Dat ervoer de genie-generaal
bijzonder duidelijk bij zijn poging, wal meer geschut voor Nijmegen
" Zie in Sabron I do uitgebreide voetnool op p. 46-17.
Idem.
111
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los te krijgen. Met maar vijfenvijftig kanonnen, elf mortieren en
drie houwitsers — zo vond hij — kon men betrekkelijk weinig
uitrichten tegen een serieuze belegeraar. Wilde een vesting als
Nijmegen enigszins van waarde blijken, dan moesten er toch
minstens tweehonderd stukken geschut, twintig mortieren en zelfs
dertig tot veertig houwitsers ter beschikking komen ". Deze getallen moeten de Raad van State duizelingwekkend geschenen
hebben ; hij bleek lenminste weinig genegen, de dure generaal zijn
zin te geven. Volgens de deskundigen, die de Raad van State
ergens opdolf lol kennelijk bij zijn opvatlingen meer aangepaste
voorlichting, kon de Waalstad het best stellen met minder 18 . De
beide meningen werden een punt van uitgebreide discussie, die
pas eenstemmigheid baarden toen het bijna te laat was.
De Raad van State hier beschuldigen van een zich blindelings
storten in langdurige prestige-avonturen is een onbillijkheid. Niet,
dat dit waardig en belangrijk instituut zich daarvan altijd integerver gehouden had ; beslist niet, maar als we lezen, hoe de Raad
van State andere zaken betreffende de defensie van Nijmegen met
bijzondere spoed in twee dagen kon afwikkelen, moeten we onze
argwaan op stal laten 19 . Het getreuzel met de „geschulsvergunning" voor de Wraalstad moet veeleer geweien worden aan het
ontstellende gebrek aan geld, waarmee de regering te kampen
had. De ruim vijf miljard gulden, die men nodig had, waren niet
bij elkaar te krijgen. Dil sombere feit mag ons echter hel heerlijk
visioen van een steenrijk Holland in die dagen niet verduisteren.
Raadpensionaris Van de Spiegel weet het financieel debacle lenminste niet aan „het absoluut gebrek aan geld", doch aan „de
vreeze, dat het land niet te houden zal zijn"20. Helemaal eerlijk
was hij in deze zienswijze wel niet, maar dat mag men een diplomaat niet altijd euvel duiden. De geciteerde woorden maakten
deel uit van een brief aan Van Nagell, de Nederlandse ambassadeur in Londen, en moesten natuurlijk voorzichtig worden overgebracht aan de regering van de Britse majesteit George III, wiens
tweede zoon, de hertog van York, in de Nederlanden het opperbevel voerde over hel Engelse hulpleger, maar in deze kwaliteit
weinig grootse dingen tot stand bracht. Van de Engelse bondgenoten werd wel opgemerkt, dat zij sterke dranken „in onbeSabron
Sabron
Sabron
Sabron
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grijpelijke hoeveelheden" consumeerden, maar niet, dat zij imponerende stenen bijdroegen tot een krachtige verdediging der
Nederlanden. Wanneer de Engelsen wat flinker zouden optreden
— zo moest ongetwijfeld gesuggereerd worden — zou dat beslist
het dalende moreel der eventuele Hollandse geldschieters aanzienlijk versterken met als gevolg een snel- en welgevulde krijgskas, waardoor ook het Nederlandse leger weer meer mans zou
worden. Een onafhankelijke republiek was toch ook in het voordeel van de Engelsen !
Wij mogen niet veronderstellen, dat de trouwe Raadpensionaris
zelf ook maar één ogenblik geloof kon hechten aan л аі hij naar
Engeland briefde. Hij moet evengoed als wie ook in de Neder
landen geweten hebben, dat de koorden der koopmansbeurzen
niet strak gehouden werden door de vrees, dat het land niet te
houden zou zijn, maar door het feit, dat de gezeten Hollandse
bourgeoisie de broeibak was van de patriottenmentalileit, die
juist van Frankrijk nieuw heil en zegen verwachtte. Met name
Van de Spiegel moet ervan op de hoogte zijn geweest, hoe in
Amsterdam bijvoorbeeld de patriotten al aan het samenzweren
waren om een omwenteling te bewerkstelligen. Hoe eerder de
Fransen kwamen, hoe beter 1 Waarom zou men dan zijn kostelijke
gulden besteden ter wering van deze al veel eerder verbeide
bevrijders? Het is duidelijk : Nijmegen zou zich niet of ternauwer
nood mogen verheugen in het bezit van een redelijke hoeveelheid
kanonnen.
Maar inmiddels was de genie-officier Van de Graaff reeds aan
de arbeid getogen om „den verdedigbaren slaat der vesting" te
verbeteren. Zijn ijver bleek echter niet opgewassen tegen de reeks
stupiditeiten, die regering en militaire autoriteiten zich veroor
loofden. Aangezien Nijmegen slechts kon bogen op een zeer gering
aantal dcpôttroepen als zijn garnizoen, moesten de werkzaamheden worden uitgevoerd door burgers, wier totale aan hen uit te
keren arbeidsloon van vierduizend gulden per week er niet toe
bijdroeg, de afgekondigde legerbezuiniging enig effect te doen
sorteren 21 . Bovendien ging het werkvolk spoedig lopen „door de
vreese van den aannaderenden vijand", die overigens nog achter
de Maas zat. Het militair organisatievermogen was werkelijk
schitterend ; bijna modern, zouden sommigen misschien geneigd
zijn te zeggen. De gebeurtenissen te Nijmegen zijn er een waarlijk
-l Sabron I, p. 340.
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verbluffend bewijs van. Toen Van de Graaff met een klacht kwam
over te weinig geschikte timmerlieden voor het defensie-werk,
wist de regering raad. Ze had weliswaar even tevoren een drastische zuinigheidscampagne afgekondigd, maar bleek er toch geen
been in te zien, een zeer hoge post uit te trekken voor een dure
aanvoer van timmerlieden uit Holland 22 . Dezen konden, eenmaal
in Nijmegen gearriveerd, daar echter weinig meer doen dan vlijtig
duimen draaien, omdat er ook gebrek aan timmerhout was.
Bovendien stagneerde de aanvoer van palissaden, daar de
nodige transportmiddelen ontbraken 2 '. Deze euvelen moeten zonder twijfel geweten worden aan de eerder vermelde bezuinigingszucht. De veldtrain — zo oordeelde het schijnbaar erg deskundig
instituut van de Raad van State — kon de reservewagens met
munitie eigenlijk best missen 21 . Er valt niet zomaar te accepteren, dat de militaire autoriteiten deze rigoureuze opvatting gewillig hebben gedeeld. Zij legden er zich natuurlijk bij neer,
omdat bevel tenslotte bevel was en zullen de overtollige paarden
„ten meesten profijte van den lande" hebben verkocht. Maar wanneer wij bij onze dagbockauteur Van Hulst lezen, dat alle boeren
„geprest" werden2·"', met paard en kar voor het leger te rijden,
mogen wij gerust de veronderstelling wagen, dat het leger naarstig compensatie voor het gederfde vervoer heeft gezocht met
het gevolg, dat bijvoorbeeld de civiele palissadenleveranciers vergeefs naar transportmiddelen uitzagen. Ken ander euvel was, dal
Van de Graaff niet kon beschikken over een behoorlijke hoeveelheid kundige ingenieurs om hem Ie assisteren. Op zijn vraag om
daarom „enige personen tegen een ordentelijk daggeld als opzigter te mogen employeren" beschikte de Raad van State welwillend, maar daarmee was de moeilijkheid nog maar gedeeltelijk
opgelost"2". Die opzichters zullen hun ordentelijk daggeld zijn
waard geweest, maar ze waren geen ingenieurs, laat staan ingewijden in de technische krijgskunde, die de vervallen vesting toch
wel erg nodig had. Ken laatste ergerlijk staaltje van militaire gedesorganiseerdheid levert ons de opgegeven sterkte van het officierencorps, dat belast was met hel op peil brengen van de
Nijmeegse arlillerie. De ovcrsle Hasse, commandant dezer arlil22
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lerie, was een stokoude en ziekelijke grijsaard, die — zoals hij zelf
schreef — „dikwijls buiten staat (was) zaaken van gewigt en importantie te draagen en uit Ie voeren, schoon mijn wil en geneigdheid daartoe inclineert"' 2 '. Aan zijn vier ondergeschikten had hij
betrekkelijk weinig; twee waren er ziek, één werkte op de wallen,
terwijl de ander voortdurend op het buskruit-laboratorium zat2**.
Geen ingenieurs, te weinig artillerie-officieren, gebrek aan timmerlieden, timmerhout en transportmiddelen, geen voldoende
garnizoen, geen geschut en bovenal geen geld, ziedaar de argumenten voor een beoordeling van de wijze, л аагор ons land
geregeerd werd, en tevens de componenten voor een prognose
over de te leveren militaire prestaties van de stad.
De stedelijke overheid van Nijmegen onderscheidde zich in
tussen ook niet bijzonder door het bezitten van een blik met pers
pectief. Toen zij bevel ontving, alle bomen op en rond de wallen
om te kappen ter verbetering van het schootsveld, heerste er
ongeloof en verdriet in de rijen der regenten, die weinig enthou
siasme bleken te koesteren voor dit vandalenwerk. Dat de stad
ook toen reeds hart toonde voor haar „plantsoenen", wordt dui
delijk uit een haastige brief van de Erentfesie Heren aan de erfstadhouder, waarin — overigens vergeefs — nadrukkelijk spijl
betuigd werd over het lot der schone bomen en tevens werd op
gemerkt, dat de stedelijke bewindhebbers nog niet tot het inzicht
geraakt waren, dat er tot het omhakken daarvan „zoo eene grote
pressance" was 2 9 . De defensieve voorzorgsmaatregelen, die de
Magistraat nam, bleven vooreerst dan ook beperkt tot weer haaslig ingestelde veertiendaagse bidstonden 3 0 .
Volhardde de stad nog een ogenblik in dit onbegrijpelijk laissez
faire, laissez aller, de staat scheen zich nog te wagen aan een
zekere krachtsinspanning 1er verdediging van haar belangrijke
vesting. Nijmegen werd aangewezen als garnizoens- en verzamel
plaats van een op te richten regiment infanterie, een van de vele,
die aan alle kanten uit de grond moesten rijzen 31 . Het bleef echter
voornamelijk bij plannen; de krachtsinspanning der regering was
in feite een symptoom van haar voosheid. Bij gebrek aan geld
en dus aan belangstelling was de generale werving mislukt en
27
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bleef zowel het aantal corpsen als hun sterkte ver beneden de
berekening. Het publiek sprak dan ook schamper over „hel laatste zootje"!:<'2 De Heren Hoogmogenden te Den Haag hadden blijkbaar een jaar oorlog nodig om lot het inzicht te komen, dal een
redelijke verdediging een minimaal vereiste was. Voor wie de
mening is toegedaan, dat regeren de kunst van vooruitzien impliceert, blijkt wel, dat er in de Nederlanden van die dagen nauwelijks aan regeren gedaan werd. Wat er nog op leek, viel steevast
te determineren als het op lange afstand — en dan nog delibererend! — achter de feiten aanhollen. Met dit beeld voor ogen
moeten wij hel verzoek beschouwen, dat de erfstadhouder op
17 september aan de Nijmeegse Magistraal richtte: de legerleiding
wenste Nijmegen als depot voor een op te richten corps onder
generaal D'Autichamps 33 . De stad, die elk ogenblik de kans liep
belegerd te worden, zou zich dus moeten verheugen in het bezit
van een ordeloze en ongeoefende massa militairen, in plaats van
een krachtig garnizoen te mogen begroeten, dat stad en omslreken
uitstekend kende.
De Magistraat gaf dan ook weinig blijk van wehvillendheid
jegens dat verzoek. Het viel niet te verwonderen: de stad zal al
vol met de recruten van graaf Sayn Willgenslein, terwijl de alom
oprijzende moeilijkheden nog vergroot werden door de aanwezigheid van de regimentsbureaux der Hessen-Casselse en Darmstadtse troepen, huurlegers uit Duitsland als aanvulling van de
Engelse regimenten, die onder de hertog van York ons land te
hulp gekomen waren. Zij lagen bij de burgers ingekwartierd en
hadden hun betaling daarvoor listig op de Britten en de lange
baan geschoven 31 . Daar kwam nog bij dat de troepen, bestaande
uit ongedisciplineerde lieden van allerlei slag en herkomst zich in
en om de stad te buiten gingen aan vele baldadigheden, waartegen
het nationale garnizoen uit hoofde van zijn geringheid niet met
succes kon optreden 35 .
Behalve een beleefd schrijven, waarin deze droeve zaken aan de
prins werden geopenbaard, ging er nog diezelfde 17e september
een wat forser getinte depêche naar de hertog van York, die het
oppercommando had over de door Engeland gezonden troepen.
In zijn tent op de Wychense heide, vanwaar hij de Maaslinic com32
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mandeerde, werd deze Engelsman ervan in kennis gesteld, dat een
groot deel zijner mannen bestond uit „Boosdoenders", die eerzame
lieden ongelimiteerd plunderden en mishandelden. Zij hadden —
dit ter duidelijke toelichting — een ingezetene met de bajonet
door zijn hand gestoken en een boerenknecht zelfs door het been
geschoten. De stad verwachtte een strenge en snelle bestraffing
van de bedrijvers dezer euveldadcn '"'. Tol inspirerende bijlage
van dit schrijven diende nog een achtergelaten waterfles „uyt
welke Uw Doorl. Hoogheid ten klaarste blijkbaar worden zal, wat
voor persoon of personen zich daaraan schuldig gemaakt hebben" 37 Het heeft de hertog waarschijnlijk niet veel scherpzinnigheid gekost om hier achter te komen. De waterfles zal wel gemerkt zijn geweest met de initialen of zelfs de volle naam van de
bezitter en verder nog met een aanduiding van het onderdeel,
waarbij hij diende: het enige middel om diefstal te voorkomen
omdat het de opsporing zo gemakkelijk maakt. Daarom wordt
zoiets ook nu nog wel in lagere legcrkringen toegepast.
In verband met de grote massa troepen had de stad nog met
meer zwarigheden te kampen dan van bovengenoemde aard. Vanwege het aanhoudend doortrekken en legeren der troepen was
er in de stad een nijpend tekort ontstaan aan meel en brood, dat
desastreus geworden zou zijn, als de stad Arnhem — op verzoek
van de Nijmeegse Magistraat overigens — haar buurstad geen
vriendendienst had bewezen. Tegen contante betaling zou Arnhem met eigen vervoermiddelen, vermits die in Nijmegen „alle
geprest" waren, honderd malder weit en honderd maïder rogge
zenden, benevens zoveel brood als gemist kon worden 38 . Ondanks
het feit, dat de Nijmeegse bakkers hun werktempo tot hel uiterste
opgevoerd hadden, bleef de productie in verontrustende mate
onderdoen voor de vraag.
De Magistraat had dan ook alle reden om niet bijzonder ingenomen te zijn met de uitbreiding van het stedelijk troepenlal. Hij
bleef zijn standpunt in dezen onverkort handhaven en was zelfs
niet van zijn stuk te brengen, toen een verbindingsofficier van
York op het Raadhuis een weinig Engels optreden demonstreerde
door op hoge ruzietoon de vestiging te eisen van een tweehonderd
man tellend veldhospitaal. Dat de Raad niettemin een morele
steun nodig had in deze affaire, blijkt uit een haastig verzonden
: !
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brief daarover naar de stadhouder 4 ". De Magistraat heeft het
echter zonder diens steun of directieven moeten doen ; de krijgsgebeurtenissen ontwikkelden zich klaarblijkelijk sneller dan de
wederzijdse correspondentie.
De Franse legerleiding, aanvankelijk succes ziende in een opmars in Noordwestelijke richting om Holland directer te bedreigen, zag na een kleine tegenslag bij de forten Crèvecoeur en
St. Andries hiervan af en besloot haar krachten te concentreren
op Nijmegen. De toestand werd acuut. Daarom zat op 24 september 1794 de Magistraat kommervol bijeen om met instemming te
luisteren naar hetgeen de raadssecretaris Arent Anthonis Roukens
voorsloeg met betrekking tot de veiligheid der belangrijkste stadspapieren. Geheel volgens zijn voorstel werd besloten, het archief
in kisten te pakken en naar een veilige plaats te brengen 4U . Erg
veel haast heeft Roukens met deze opdracht niet gemaakt. Wel
werden de bescheiden in kisten geborgen en aan boord лап een
zeilschip gebracht, maar pas een maand later werden de zeilen
gehesen. Nadat de historische kostbaarheden nog een tijdlang in
Arnhem voor anker hadden gelegen, kwamen ze eerst begin
november, door de trouwe Roukens zelf vergezeld, te Amsterdam
aan, waar ze na enige moeilijkheden tenslotte een onderkomen
vonden op het stadhuis 41 .
Het opmerkelijke gebrek aan activiteit, dat de raadssecretaris in
dit opzicht ten toon spreidde, dwingt ons zonder twijfel diepe
verbazing af. Waarom eerst die roerend-haas tige zorg voor het
archief ontplooid om er later bepaald op sloffen mee om te
springen? Uit hetgeen Arent Anthonis ons in zijn memoires over
zijn roezig leven wil meedelen, krijgen wij sterk de indruk, dat het
in deze zaak niet zozeer ging om de veiligheid van hel archief en
de stedelijke waardepapieren als wel om de securiteit van zijn
eigen huid. Tenslotte is het maar vreemd, dat een hooggeplaatst
personage als een raadssecretaris zijn stad in haar zwaarste mo
menten alleen laat om een archief in veiligheid te brengen en
daarvoor bijna anderhalve maand nodig blijkt te hebben 4 2 . Dat
•',!) R.S. 20 sept. 1794.
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had — met evenveel succes en waarschijnlijk meer snelheid —
ook een ander kunnen doen. Maar onze argwaan is niet meer te
stuiten, als we bespeuren, dat Roukens min of meer op de bonnefooi met zijn historisch schip naar Amsterdam voer. Uit de moeilijkheden, die hij daar bij zijn bergingspogingen ondervond, dringt
zich de gevolgtrekking op, dat hij de Amsterdamse autoriteiten
met geen letter van zijn komst verwittigd had. De Nijmeegse raadsignaten bezitten trouwens niet de geringste aanwijzing betreffende
correspondentie over deze affaire.
Had Roukens soms behoefte aan onvoorziene moeilijkheden?
Hij heeft ons helaas geen Scheepspraat nagelaten, maar wel de
vraag, of heel dit langdradig gesleep met zijn sladspapieren niet
beschouwd moet worden als een sluwe poging, met redelijke
excuses buiten de stad te zijn, waanneer de Fransen er binnentrokken. Want daarvoor had Aient Anthonis alle reden. De verschrikkelijke verhalen der emigre's over de revolutionaire gruwelen, waardoor hun vaderland zo geteisterd werd, moeten de in
die jaren als Oranje-vrind poserende Roukens zeker niet enthousiast gemaakt hebben voor een ontmoeting met sansculotten. En
dat hel daar snel naar toe ging, kon juist hém niet ontgaan. In
zijn kwaliteit van Nijmeegs ex-gedeputeerde ter Admiraliteit was
hij natuurlijk uitstekend op de hoogte van het erbarmelijk defensievermogen der vaderlandse heerscharen en zijn algemene kijk op
de Ruropese zaak was nogal aan de sombere kant geweest, toen
hij in 1792, nog vóór de oorlog uitbrak, zich eens had laten ontvallen, dat Engeland en Pruisen ons zolang zouden helpen als in
hun eigen belang was 43 . Zijn vertrouwen in de ontwikkeling der
politieke en militaire situatie was dus niet bijster groot.
Het combineren van deze feitelijke gegevens en aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheden rondom onze Roukens doet nogal
vlot het kwaad vermoeden rijzen, dat te grote twijfel omtrent zijn
goede bedoelingen misplaatst is. Het moet wel degelijk zijn plan
geweest zijn, onopvallend maar met zo weinig mogelijk schade
en schande uit de gevarenzone weg te schuifelen. Want het was
niet zomaar een plan, geïnspireerd door een angstig ogenblik en
zonder schema ; nee, het was er een — om zo te zeggen — op de
lange afstand, dat kennelijk in fases moest worden uitgevoerd.
Van zijn kreeflennatuur gaf hij tenminste al eerder blijk, toen hij
een jaar tevoren, in 1793, enige maanden nadat wij in oorlog met
Frankrijk raakten, plotseling ontslag genomen had als raadslid
13

60

Roukens p. 362-366.

om voortaan de meer neutrale post van raadssecretaris te vervullen en verder vredig te fungeren als welvarend ontvanger van
de stadstol 44 . Zijn Autobiografische Aanteekcningen onthullen ons
het motief voor dit gedrag in de verzuchting, dat hij, Roukens, blij
is uit de regering te zijn ; de Raad was de laatste tijd het toneel
van felle onenigheden en weergalmde dagelijks van dwaas krakeel 45 . Hel valt ons zwaar, in Roukens iets te ontdekken, dal naar
een principiële afkeer van onenigheden zweemt. In zijn schrifturen
wekt hij veeleer de indruk van het legendeel ; zo te zien, schuwde
hij ruzies allerminst en de door Areni Anthonis voorgeschotelde
beweegredenen kunnen we dan ook niet volledig serieus nemen 4 ".
Er zal wal anders achter en we hebben de sterke neiging te veronderstellen, dal het raden ernaar alleen maar kan uitlopen op
de conclusie, dat Roukens' ontslag als Raadslid het eerste stadium
was van zijn elastische terugtocht, die een jaar later succesvol
moest worden afgesloten met zijn verdwijning uit Nijmegen. Zijn
werkschema was verbluffend van eenvoud: eerst zich onopvallend
venvijderen uit de gevaarlijke politiek om vervolgens onder fraaie
voorwendsels over te gaan tot een ogenschijnlijk correct vertrek
uit een gevaarlijke stad.
Had de ernst der situatie in Nijmegen lot nog toe niet veel
verder kunnen doordringen dan tol kringen van burgerlijk en
militair bestuur, thans werd de gehele slad ermee geconfronteerd.
Op 29 september sloeg de genie een grote schipbrug over de Waal,
omdat de oude gierbrug niet meer toereikend en te kwetsbaar
was om het aanstaande troepenvervoer over de rivier te verwerken 47 . Zij werd samengesteld uil turfpramen en beurtschepen
en was zo breed, dat twee rijtuigen elkaar gemakkelijk konden
passeren : een meesterstuk van waterbouwkunde 4S. Een dag later
viel fort Crèvecoeur in Eranse handen. Rehalve de scheepvaart
op hel Zuiden was nu ook de directe waterverbinding met Holland
gestremd met het gevolg dal binnen een week de prijs van de
rogge zo schrikbarend steeg, dat de Magistraat maatregelen moest
nemen om ook het „gemeene volk" nog in staat te stellen brood
te kopen. Zijn prijsbeleid resulleerde in een bepaling, waarbij hel
bakkers verboden werd voor een tienponds roggebrood meer dan
44
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tien stuivers le vragen 49. De winkeliers werd verder aangeraden
zich te voorzien van voorraad en winkelwaren voor een duur van
tenminste twee maanden. Daartoe moesten spoedig de benodigde
levensmiddelen in de stad komen. Van stadswege werden hiervoor
tienduizend gulden beschikbaar gesteld, die — wijl de stadskas
kennelijk leeg was — zolang geleend zouden worden van de
Ellendige en Andere Broederschappen en van het Oud-Borgerengasthuis,d\e ieder tegen een kwilanlie en zonder rente drieduizend
gulden zouden fourneren, terwijl de rest gehaald werd uit hel
provenu van de stadsposterijen 30 .
Een enigszins merkwaardige publicatie in die dagen was die,
waarbij het ieder ingezetene verboden werd, paarden- en beestenmest buiten de stad te brengen 51 . De motieven hiervoor zijn ons
onbekend, maar de veronderstelling lijkt gewettigd, dat de karren
der mestvarende boeren beter gebruikt konden worden voor
dienstverlening aan hel leger, temeer daar later, wanneer de mest
even dik in als de stank óver de stad ligt, het bevel afkomt, dat
de boeren 's nachts in georganiseerd verband de mest buiten de
wallen moeten brengen ^. Koesterde men misschien angst, dat de
geplaagde en gepreste agrariërs anders zouden gaan lopen? De
opvatting, dat de mest gebezigd zou kunnen worden als verstevigingsmateriaal voor de schanswerken, zoals dat te Nijmegen nog
het gebruik is bij de waterkeringen in de benedenstad, lijkt ons
eveneens niet geheel kansloos.
In de militaire zaken kwam eindelijk ook enig schot. Vanwege
sterke Franse druk op de forten aan de grote rivieren — fort
Crèvecoeur was al gevallen en het overschot van zijn verslagen
bezetting ongewapend te Lent aangekomen — werden in de nacht
van 2 op 3 oktober enige stukken geschut per schip naar schans
St. Andries gebracht ter versterking 53 . De volgende dag trok een
aanzienlijke macht Duitsers en Hollanders door Nijmegen naar
de belangrijke vesting Grave ", Daarentegen trok het Engelse leger,
waarop York angstvallig zuinig bleek, zich steeds meer terug
achter de Maas en legerde zich in betrekkelijke veiligheid verspreid over de Betuwe, terwijl een deel ervan op Xanten trok met
49
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het waarschijnlijke plan bij Wcsel per schipbrug de Rijn over te
steken 5r> . Aan de versterking van stadswallen en vestingwerken
werd inmiddels zo hard mogelijk gewerkt. Met ongetwijfeld
vochtige ogen hebben de burgers moeten aanschouwen, hoe werk
lieden en soldaten eindelijk een aanvang namen met het rooien
van „de schoone laanen, die de verrukkelijkste wandelingen uit
maakten" 5(i. Er was niets aan te doen: sliaLcgische nooddruft
dwong. Het schootsveld moest verruimd worden en met hel hout
de schansen versterkt.
Op 4 oktober werd het duidelijk, dat de krijgsgebeurtenissen in
het zuiden zich bijzonder slecht ontwikkelden voor de verbonden
legers der Engelsen, Oostenrijkers en Nederlanders. Ongunstige
geruchten over hevige gevechten aan Maas en Roer kregen een
schijn van waarheid door de aanzienlijke achterwaartse troepen
bewegingen, welke die dag plaatsvonden δ7 . Van vier uur 's middags
tot tien uur in de avond trokken de troepen met hun tros door de
stad tot over de Waal. Hel militaire hospilaal te Beek werd in
grote haast opgebroken ; de zieken en gewonden zouden per schip
over de Waal tot in Rijn en IJsel vervoerd worden 3 S . De avond
tevoren al was het deerlijk gehavende emigrantencorps onder
Damas gearriveerd en had onmiddellijk in alarmstemming de
wacht betrokken. Met twee of drie niet noemenswaardige depots
maakte dit toen het gehele Nijmeegse garnizoen uit 5 9 .
Ondanks de vrij kritieke toestand vielen er op de wallen en
werken der stad nog nauwelijks kanonnen te bespeuren en ook
waren er geen met munitie en levensmiddelen gevulde magazijnen:
tenslotte twee primaire vereisten om een beleg enigszins verant
woord aan te durven "". Toch leek de stadhouder nog steeds serieus
van plan de stad te verdedigen. Een zeer groot deel van de ge
allieerde troepenmacht legerde zich tenminste langzamerhand in
en om Nijmegen, waar ook de hertog van York zich thans bevond
met zijn hoofdkwartier en zijn prachtige stoet muilezels β1 . Het
tentenkamp der Engelsen strekte zich in een halve ring rond de
65
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stad uit van de Hezel- tot aan de Hersteegpoort, hetgeen voor de
dagboekschrijvende patriot Van Hulst vanaf de wal een „wonderlijke en schrikbarende vertooning" blijkt geweest te zijn G-.
Het moet de stadhouder en diens zonen cchler onaangenaam
Ie moede zijn geweest, toen zij lucht kregen van Yorks werkelijke
bedoelingen, die vervat waren in een dispositie, waaruit bleek,
dat al zijn troepen de Maaslinie zouden verlaten en met ingang
van 7 oktober kantonnementen moesten betrekken op de noordelijke Waaloever, terwijl te Nijmegen slechts een zeer bescheiden
garnizoen zou achterblijven"3. De openbaring hiervan druiste lijnrecht in tegen alles, wat de Britse hertog nog op 28 september
plechtig had beloofd, en de stadhouder liet dan ook niet na, zijn
twijfelachtige bondgenoot dit krachtig onder het oog te brengen.
De hertog schijnt voor de stadhouderlijke opmerkingen gezwicht
te zijn ; hij besloot tenminste de voorgenomen troepenverplaatsingen voorlopig op te schorten 01 .
Dat dit besluit York verschrikkelijk moeilijk viel, mogen wij niet
veronderstellen. Er was nog geen Fransman op de noordelijke
Maasoever gesignaleerd, terwijl de revolutionaire legers, die bij
Roermond de Oostenrijkers weliswaar over Maas en Roer hadden
teruggedrongen, nauwelijks aanstalten maakten, de linkerflank
van Yorks leger serieus te bedreigen en nog dagmarsen ver verwijderd waren. Op 7 oktober schijnen de beide zoons van de
stadhouder met York te Nijmegen geconfereerd te hebben over
wat hun, nu het Engelse leger niet verder terugtrok, verder te
doen stond. De beide Oranjeprinsen bleken zeer geporteerd voor
een krachtige verdediging van Nijmegen, waarmee de hertog van
York tenslotte accoord ging. Maar diep in zijn hart moet de Brit
daarvoor bepaald weinig gevoeld hebben. Of hij het met serieuze
bedoelingen deed, blijft dan ook zeer de vraag. Over de aard
dezer bedoelingen straalde tenminste weinig gunstigs door in de
conversatie van enige hoge Hollandse officieren uit zijn omgeving:
„dat het allegaar maar demonslratiën waren, wat de Engelse en
Hannovcrse deden, en (zij) geen intentie hadden om hel land te
willen defenderen tegen de Franse invasie" '^. Nee, over demonstratiën viel inderdaad niet te klagen. Het leger van York was
doorlopend in grootscheepse bewegingen gewikkeld, maar de
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ware intenties daarvan vielen moeilijk te peilen. Het kon gebeuren,
dat corpsen, die Nijmegen verlaten hadden, na enige dagen of
zelfs na enige uren al terugkeerden, zoals patriot Van Hulst zonder
enige bijbedoeling nuchter constateerde "".
Dat heel dit schimmig en klaarblijkelijk doelloos heen en weer
getrek verklaard moet worden door de term met voorbedachten
rade, is — ondanks imponerende schijn — niet zomaar aan te
nemen. Veeleer vestigt zich de indruk, dat de legerleiding de
toestand niet geheel meer in de hand had en allerminst een verantwoord overzicht daarvan. De door haar uitgevaardigde marsbevelen maken zelfs op leken in de strategie een wat onevenwichtige indruk en wekken voor alles de schijn van haastige
improvisatie. Het was geen wonder : de inlichtingendienst der
verbonden legers werkte verbazend inefficiënt, zodat elke afleidingsmanoeuvre der Fransen de Britse generale staf in alle staten
van opwinding bracht 'i7. Een duidelijk voorbeeld daarvan verschaft ons Sabron in zijn verhaal over drie zogenaamde Franse
deserteurs, die op het Engelse hoofdkwartier aankwamen met het
verhaal, dat de vijand „in elf verschillende colonnes op marsch
was, om over evenveel bruggen over de Maas te trekken 08 . Dit
vals bericht was voor York al voldoende om nieuwe bevelen uit
te vaardigen, waarin vooral een bijzondere nadruk op de terugtocht werd gelegd. Van eventuele verificatie der binnengekomen
berichten was nauwelijks sprake 0 ".
Behalve aan de slechte inrichting van de spionnagedienst moet
de lichtgelovigheid van de Engelse generale staf ook geweten
worden aan de gespannen verhouding, die er tussen York en het
Nederlandse opperbevel bestond 70 . De samenwerking tussen de
beide hoordkwartieren was allesbehalve verkwikkend, zodat er
nauwelijks berichten werden uitgewisseld met het gevolg, dat een
juiste beoordeling der situatie op grond van conclusies trekken
uit gecombineerde inlichtingen vrijwel onmogelijk was Ti. De lichtgelovigheid der anders toch als zo nuchter bekend staande Engelsen werd bovendien nog sterk in de hand gewerkt door de
ae
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dwingende opdracht, waarmee de Britse regering haar opperbevelhebber in zijn vrijheid van handelen beknotte. Hij had bevel,
zijn troepen niet onder een ander commando te brengen en niet
tot bezetting van forten of vestingen te doen dienen. In feite berustte de planning of the campaign, the direction of the war niet
bij de hertog van York, maar bij de heren in Londen, van wie
bekend was, dat zij zeer bevreesd waren voor grote verliezen in
hun leger. De onderdanen van het Verenigd Koninkrijk koesterden
namelijk bar weinig sympathie voor de ongelukkige krijgstocht
van hun leger in de Nederlanden en het ging er dus om, de verliezen zoveel mogelijk te beperken om het volk nog enigszins
achter de regering te houden. En het Franse dreigement, dat
Engelsen of Ilannoveranen, die deel uitmaakten van de bezetting
ener vesting, bij overgave niet krijgsgevangen werden gemaakt,
maar gedood zouden worden, heeft de Britse regering en dus ook
York natuurlijk tot een dergelijke graad van voorzichtigheid
moeten brengen, dat het nemen van enig risico lol de onmogelijkheden ging behoren '-.
De positie van York viel dus niet te benijden en wij krijgen
begrip voor de lichtgelovigheid van het Britse hoofdkwartier; uit
angst, plotseling in een situatie te raken, die uitzicht gaf op verliezen, was men daar, bij gebrek aan geverifieerde gegevens over
de bewegingen van de vijand, maar al te spoedig geneigd, aan elk
bericht, dat binnenkwam, een grote mate van geloof te hechten.
En aangezien de meest penibele situatie, waarin een leger kan
komen te verkeren, een omsingeling is, was York natuurlijk snel
geneigd, alle berichten te interpreteren door de bril van zijn angst
en voelde zich dan maar op één ding aangewezen: de terugtocht.
Maar — zal men zeggen — had York zich in al deze Beschränkungen toch niet wat meer Meister kunnen belonen? Afgaande
op wat uit bronnen en literatuur over zijn persoon en strategische
gaven tot ons komt, moeten wij die vraag beantwoorden met een
neen, waaruit elke aarzelende klank gebannen is. Frederick
Augustus, hertog van York en Albany, geboren in 1763, was de
tweede zoon van de Britse koning George III, tevens keurvorst
van het Duitse vorstendom Hannover. De carrière van het prinsenkind begon goed: nauwelijks een half jaar op de wereld, werd
hij door toedoen van zijn vaders vingers in de Duitse pap reeds
gekozen lol — uiteraard protestants — vorsl-bisschop van Osna' 2 Sabron I, p. 217. Hij citeert hier het journaal van Sir Harry Calvert,
een stafofficier van York. Sabron I, p. 43.
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brück. In 1779 vertrok de jonge prins naar Duitsland, waar hij
— deels in Hannover, deels in Pruisen — zich bekwaamde in de
krijgsdienst. Hij bereikte er op 21-jarige leeftijd de hoge rang van
generaal-majoor en waagde misschien al een schuchter oog aan
zijn tockomslige echtgenote, de jeugdige prinses Frederika, oudste
dochter van koning Frederik Willem II van Pruisen.
In 1787 keerde York terug naar Engeland, waar hij al spoedig
grote populariteit genoot. Hij had innemende manieren, was edelmoedig van aard en kon bogen op een bijzonder knap uiterlijk.
Zijn naam kwam op aller lippen, toen het verbaal ruchtbaar werd
van zijn ridderlijk duel met de kolonel Lennox, de latere hertog
van Richmond. Deze kolonel, geprikkeld door enige hertogelijke
hatelijke opmerkingen aan zijn adres, had York daarvoor satisfactie gevraagd. Hoewel deze het volste recht had, op grond van
zijn hoge rang deze uildaging af te wijzen, ging hij er toch op in.
Ter beslechting van hun meningsverschil kozen de beide edellieden het pistool. De hertog — zo wilde het verhaal — had onbewogen het schot van de getergde kolonel afgewacht en vuurde,
toen het zijn beurt was, in de lucht 73 . Koelbloedigheid en ridderlijkheid: het zijn bepaald twee voortreffelijke eigenschappen in
een Britse officier. Maar ze vormen nog geen garantie voor de
aanwezigheid van wezenlijk militair talent, en daarvan had de
jonge York tot nu toe geen bewijzen geleverd. Wel had hij tijdens
zijn verblijf in Pruisen zich ernstig met het krijgswezen beziggehouden, maar slechts op het meer theoretische vlak. Hij had
zich daar niet alleen verdiept in de fijnere knepen van de militaire tactiek, maar ook een ernstige studie gemaakt van alle
details der regimenlsdiscipline, iets, dat in Engeland nog onbekend was 74 . Daar manoeuvreerde en exerceerde iedere regimenlschef nog maar, zoals het hem uilkwam en zoals de traditie dat nu
eenmaal wilde, met bet gevolg dat, wanneer er sprake was van
optreden in breder verband, het Engelse leger niet bijzonder uitblonk in manoeuvreervaardigheid 75 .
Dat men aan een man als York bij het uitbreken van de oorlog
hel commando over de Engelse troepen toevertrouwde, was
eigenlijk niet zo verbazingwekkend. Behalve dat zijn hoge afkomst
aanzienlijk gewicht in de schaal legde, had hij zich al onderschei' 3 Encyclopaedia lirittannica, deel 23, p. 893-896, Geschiedk.
boek III, suppl. M-Z, p. 5fi0, Vadert. Hist, deel 26, p. 187.
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den in koelbloedigheid en ridderlijkheid en was bovendien in de
leer geweest bij het best geoefende leger in Europa: dat van
Pruisen. Men had — zo te zien — alle reden lot optimistische
verwachtingen van de hertog. En inderdaad, zijn eerste optreden
stelde niet teleur. De organisatie en oefening zijner troepen bleek
een voorwerp van zijn aanhoudende zorg en hij „gaf de stoot tot
menige maatregel, die na afloop van tijd nut kon afwerpen". Hij
werd dan ook door zijn regering herhaalde malen geprezen voor
de goede zorgen, waarmee hij het leger omgaf70. Dat York als
organisator echter nog lang geen strateeg was, bleek spoedig, toen
hij met zijn leger in de zuidelijke Nederlanden tegen de Fransen in
het veld kwam. Zijn hele optreden daar leverde een reeks mislukkingen op, die zonder meer duidelijk maakten, dat de jonge
hertog van krijgskundig talent, dat nu hel zwaarst moest wegen,
volledig gespeend was ". De ministers in Londen beleefden weinig
plezier aan oorlogsheld York en toen deze in 1794 bij Hondscoote
verpletterend door de Fransen verslagen was en daar bovendien
al zijn zware artillerie was kwijtgeraakt, gevoelden zij veel lust,
de dure brokkenmaker aan de dijk te zetten, temeer nog omdat
ook een ontevreden publiek zich met de zaak ging bemoeien.
Niet dan met grote moeite gelukte het George III, zijn ministers
over te halen, het opperbevel over het Britse leger nogmaals aan
zijn tweede zoon op te dragen 78 .
Maar zomin één vogel lente maakt, had ook één veldtocht York
nog niet tot een doorgewinterd strateeg gekneed. Het vervolg
van zijn carrière op het slagveld was even lamentabel als het
begin. Niet alleen was het zijn gebrek aan militair inzicht, dat
hem als veldheer deed mislukken, ook sommige karaktereigenschappen waren niet bijster geschikt om hem een geslaagd chef
te doen zijn van een legermacht, die — naar de aard dier dagen —
doorgaans bestond uit lieden van zeer twijfelachtig allooi en
bovendien werd aangevoerd door officieren, wier waarde eveneens niet overschat moet worden 7,) . York bleek namelijk verslaafd
aan het spel en was — naar sommige tongen beweerden — ook
stevig aan de drank, twee hoedanigheden, die hem niet lot de
meest aangewezen man stempelden om op te treden legen de
grove uitspatlingen, waaraan zich zijn officieren en manschappen
70
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schuldig maakten ^0. Wie hieraan twijfelen mocht, kan — om
maar iets te noemen — te rade gaan bij de geniale Britse caricaturist James Gillray, die de hertog van York in die dagen meermalen tot lijdend voorwerp van zijn dodelijk-lyperende tekenstift
nam en hem dan vaak voorstelde als „indulging too freely in the
prevalent dissipation of his officers" S1 En wie naast deze spotprenten nog een hartig brok lectuur over York wenst, kan zijn
hart ophalen aan de serie pamfletten, die de gauwe pen van Peter
Pindar ons schonk 82 . Ook daar komen 's hertogen kwaliteiten in
een niet erg gunstig daglicht te staan.
Zelfs de minst fantasierijke lezer van dit relaas over York, zijn
leger en een benauwdbedillerige Britse regering, zal nog tot de
conclusie komen, dat het moreel van onze bondgenoten beslist
veel te wensen overliet. Hun vechtlust was inderdaad bijzonder
gering; op vrijwel alle punten, waar maar even vijandelijke druk
werd uitgeoefend, trokken zij zonder noemenswaardige tegenstand terug. Het enige geweld, dat de troepen pleegden, bestond
in het zich schuldig maken aan „deerlijke buitensporigheden",
waarvan de bevolking veel last had 83 . Vooral de boeren moesten
het ontgelden. Zonder dat „den zugtenden landman" er iets legen
kon uitrichten, stalen de troepen al zijn veldvruchten en gewassen
en 's nachts sneden onverlaten zelfs de beesten in de wei de hals
af. Met protesterende boeren maakten de dieven weinig omslag.
Enige agrariërs, die zich tegen deze euveldaden keerden, werden
door de plunderaars doodgeschoten of opgehangen 44 . Natuurlijk
werden er allerlei maatregelen getroffen. De heer Tollius, burgerlijk
commissaris vanwege de Baad van State bij het Engelse leger, liet
een publicatie aanslaan, waarin de boeren verzocht werd opgave
te doen van geleden schade S5 . Ook de militaire overheid schermde met allerlei papieren. Maar deze haalden evenmin wat uil;
men maakte er zelfs grapjes over in het leger. De algemene krijgstucht mankeerde en de bevelhebbers gaven zelf een slecht voorbeeld. Zolang men de discrepantie continueerde tussen plakkaat
en practijk, bleef alles bij het oude. Pas toen er eindelijk en tol
ieders verbazing vijf of zes Engelsen streng gestraft werden, werd
80
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het even rustig, althans in de stad. Ten plattelande bleef het er
echter „beschroomelijk" aan toe gaan S6 .
Doordat het wijkende leger zich bij voorkeur op Nijmegen bleef
terugtrekken, wemelde het in de stad van troepen, die geen kwartier konden krijgen. Te hunnen behoeve werden op 11 oktober
de Kleine Kerk aan de Broerstraat, de Lutherse kerk op het
Mariënburg en die der Doopsgezinden aan de Arininiaanse Plaats
in beslag genomen. De Lutherse kerk werd tot lazaret ingericht,
terwijl de beide andere hoofdzakelijk dienst deden als paardenstalling 87 .
Ten gevolge van deze overbevolking liep ook de voedselvoorziening crnslig gevaar. De Magistraat trachtte dit te keren met een
dringend verzoek aan de stad Amsterdam om enige duizenden
ponden kaas naar de Waal ves Ling te sturen. Deze zouden dan
per schip naar Utrecht vervoerd moeten worden en vandaar per
as naar Nijmegen, omdat een vaart over de grote rivieren zeer
wel gevaren van Franse zijde kon opleveren. Daarom richtte de
stad ook een verzoek aan Utrecht; deze stad zou het transport
per as op zich moeten nemen, omdat het Nijmeegs rollend materieel door het leger was opgevorderd en de paarden kanonnen
moesten slepen 8S . Dit alles vormt een aanwijzing, dat de stedelijke
defensie in een meer serieuze fase was gekomen. De tot nu toe
nagenoeg lege wallen werden eindelijk voorzien van enig geschut,
bestaande uit ruim vijftig kanonnen en houwitsers, terwijl ook bij
de haven een zesendertig- en een vierentwinligponder werden
opgesteld 89 . De troepen, die in de bastions lagen, kregen eveneens
de beschikking over enige vuurmonden. Het werd ook inderdaad
tijd voor een wat actievere aanpak van de lang verwaarloosde
zaken.
Op zondag 19 oktober bemerkte de stad, dal er gewichtige
dingen hadden plaatsgehad: de beweging van geschut en wagens
door de stad nam plotseling toe. Dit was het gevolg van een snelle
tactische manoeuvre der Fransen, die bij Teeffelen ongezien de
Maas waren overgetrokken en zich waaiervormig, dwars door
het Land van Maas en Waal, verspreidden. Er ontstonden hevige
vuurgevechten, vooral bij Winsen en Batenburg, waar twintigduizend Fransen op de voorposten van Yorks leger slootten. Even
и" Sabron I, p. 34, 40, Dagboek 10 en 17 okt. 1794.
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snel als daar de verbonden troepen tot een gevecht waren gedwongen, was ook het pleit beslecht. Behalve twee batterijen bij
Dreumel en Appeltern verloren zij twee Engelse regimenten. Het
ene werd krijgsgevangen gemaakt en het andere in de pan gehakt,
terwijl het Franse emigrantencorps zware verliezen te boeken
had. „Verbaast en zidderend" retireerde de geallieerde troepenmacht 90 . Op deze tijding werden de wachten en posten der stad
verdubbeld en het garnizoen, hoofdzakelijk bestaande uil emigranten, kreeg opdracht bij het eerste alarm marsvaardig te zijn.
De hertog van York begaf zich met zijn staf buiten de wallen,
waar hij tot voorbij de St.-Theunismolen een inspectie hield over
zijn troepen" 1 . De opgewonden stemming in de stad steeg nog,
toen men in de middag enig kanongebulder meende te horen uit
de richting van Grave. Zij bereikte haar hoogtepunt, toen men
's avonds het naargeestig gegalm van de alarmklok hoorde, die
in Hees en Neerbosch werd geluid. De kanonniers kregen bevel
zich terstond naar de wallen te spoeden, maar zij konden daar
hun strijdlust slechts sterken met de vreedzame aanblik, die de
totale afwezigheid van munitie hen bood. In allerijl en bij lantaarnlicht werden hun daarom vervolgens kruit en kogels verstrekt, maar toen zij weer op de wal waren, bleek het alarm
loos. Van vijanden in de beide dorpjes was nog helemaal geen
sprake; de Engelse troepen waren daar aan het plunderen geslagen ^. De volgende dag kreeg men een bewijs, dat het met de
stand der zaken slecht gesteld was. In de morgenuren kwam een
groot transport gewonden door, gevolgd door een aanhoudend
bagage-vervoer. Na de middag trokken enige duizenden cavaleristen met tros en artillerie zich terug over de rivier" 3 .
Ook de berichten waren verre van gunstig. Er circuleerden
geruchten, dat tijdens de gevechten van de vorige dag er ruim
achthonderd gesneuvelden waren van de twaalfhonderd man
sterke emigranten-infanterie. Van een post, die met tweehonderdvijftig soldaten bezet was, zou slechts één zwaargewonde officier
zijn teruggekeerd, vergezeld van enige manschappen. Verder was
men nog een hoeveelheid veldgeschut en vijfhonderd man aan
krijgsgevangenen kwijtgeraakt w .
Terwijl men in de stad deze zaken geagiteerd besprak, waren
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op de Wychense heide bij Bloemberg en bij het plaatsje Zyfflich
de voorposten van het verbonden leger in schermutselingen ge
wikkeld met de voorhoede der Fransen. Deze was de stad thans
halvemaansgewijze van rivier tot rivier op anderhalf of twee uur
afstands genaderd en sloot haar steeds meer in, zodat de belang
rijke verbinding met het belegerde Grave geheel verbroken was.
De situatie ontwikkelde zich klaarblijkelijk zodanig, dat opper
bevelhebber York het niet verantwoord achtte langer in Nijmegen
te blijven. Spijts vroegere toezeggingen gaf hij bevel, dat alle troe
pen zich achter de Waal moesten terugtrekken en verdween zeil'
met zijn staf en zijn muilezels naar Arnhem ж.
Het was duidelijk, dat Nijmegen nu een belegerde stad was.
Op 21 oktober was het gehele leger over de rivier, uitgezonderd
enige honderden, die op de wallen en in de bastions lagen en wat
Hannoverse cavalerie, die in de buurt van de werken een wakend
oog op елепіиеіе Fransen moest houden. Wat er in de stad zelf
nog aan troepen lag, was bijzonder gering en weinig waard. Alleen
het emigrantencorps van Damas bezat een redelijke gevechts
waarde, maar had al driemaal order gekregen, zich voor vertrek
gereed te houden"". De kleine afdelingen Engelsen en emigranlen
van Rohan, die enige dagen geleden sidderend gevlucht waren en
thans rondom de stad nog enige posten bezetten om de terugtocht
zo goed mogelijk te dekken, stelden zich voor hun eigen aftocht
nog even schadeloos door het dorp Hees ten tweeden male te
plunderen 0T.
De hertog van York scheen — waarschijnlijk onder pressie van
de erfstadhouder en zijn beide zonen Willem en Frederik — toch
minder trouweloos dan hij leek, toen hij de stad practisch onbe
schermd achterliet. In de loop van de 22e oktober kwam er een
aanzienlijke aanvulling voor de troepen, die op wallen, bastions
en werken lagen, terwijl er kwartier besteld werd voor nóg vijfduizend man. Tijdens de middaguren van die dag maakten onze
posten, die zich steeds dichter op de stad terugtrokken, weer contact met de vijand, die in een hevig vuurgevecht zoveel druk op
onze troepen ontwikkelde, dat tegen de avond de strijd zich afspeelde op niet meer dan een kwartier gaans van de stad e8.
Tenslotte trokken de Fransen zich in het donker weer op hun
ü5
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bivak terug en begonnen „de onzen" hun doden en gewonden te
bergen. Naar men zei, waren er tachtig gesneuvelden, maar
hoogstwaarschijnlijk moesten er meer betreurd worden. Een aanwijzing daarvoor geeft ons de patriot Van Hulst, die in zijn dagboek venijnig opmerkt, dat onvoorwaardelijk geloof in officieel
verstrekte getallen gesneuvelde oorlogshelden misplaatst is, „wijl
men dit altoos tracht te verdonkeren" 09 .
Het enige winstpunt in deze schermutseling bleek een Hollander
te zijn, die aan Franse zijde had meegevochten, in het strijdgewoel
van zijn paard was gevallen en daarom als krijgsgevangene werd
binnengebracht. Met trots dist ons Van Hulst het verhaal over
's mans moedig gedrag op : hij toonde zich een waar patriot. Toen
men hem dreigde met onthoofding vanwege zijnlandsverraderlijke
praktijken antwoordde hij fier, dat hij zijn leven veil had voor zijn
vaderland. Hij kreeg geen reden tot grotere trots ; men zette hem
gevangen op de hoofdwacht bij De Waag, waar hij, hoewel officier,
onder bewaking kwam te staan van ordinaire piotten, hetgeen
legen de militaire erecode van die dagen was. De gevangen vaderlander stak dit natuurlijk niet onder stoelen of banken, maar men
leende hem niet meer dan een Ooslindisch doof oor 100 .
Als de stad Nijmegen het op prijs gesteld heeft, dat zij een behoorlijke verdediging zou krijgen, had zij toen geen reden tot
klagen over het aantal troepen, dat daarmee heette belast te zijn.
Behalve kwartierruimte voor de eerdergenoemde vijfduizend man
werd er op de 22e oktober plaats gezocht voor nog een regiment 101 .
Om het te huisvesten eiste men naast de Grote Kerk ook de
Joodse synagoge aan de Nonnenstraal op, waarover de Israëlische
gemeente zich zeer verontwaardigd betoonde : het geheiligd eigendom was hun gewelddadig ontnomen. Ditzelfde lot trof ook de
vier Roomse kerken en zelfs de burgerij kreeg tot haar verdriet
weer piotten onder dak10*. Het garnizoen bestond nu, volgens de
papieren en allerlei autoriteiten, uit precies 7599 man aan Engelsen, Hannoveranen, Hessen en Hollanders 103 .
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Aangezien de schermutselingen rondom de stad zo nu en dan
begeleid werden door kanonvuur, begon het militair gezag enige
veiligheidsmaatregelen te treffen. Alles wat door hel schieten
schade kon lijden, moest worden weggenomen, zoals de wieken
van de korenmolen. Eenieder werd het voorts verboden, zich op
de stadsmuren te vertonen en de schippers kregen aanzegging,
onmiddellijk met hun schepen van wal te steken. Zij moesten
allen naar de andere oever varen, waar zij veilig waren voor
de Fransen 104 .
Dat de stad zich aldus inspande voor een verloren zaak, was
inmiddels vrij duidelijk geworden. Vooral het regenlenpatriciaat
gaf in dit opzicht blijken van snel begrip. Deze overigens goedmoedige collectie opportunisten, die de laatste jaren braaf op
het kompas van de Oranje-partij had moeten varen, waren teveel
geruchten over de revolutie in de oren gewaaid om rustig op haar
kussens en met onbezwaard hart de komst der Fransen, die reeds
aan deze kant van Hees waren, af te wachten. Onder vrij doorzichtige, maar zeer gewichtig klinkende voorwendsels verdween
het grootste deel van burgemeesters, schepenen en raden via het
hazenpad naar voorlopig veiliger oorden 105 . Slechts raadslid G. C.
In de Bctouw en secretaris Leonhard de Bever bleven op hun
post. De beide heren waren de respectieve zoons van Johan In de
Bctouw en Juslinus de Bever, twee regentenges tal ten, die Nijmegen
meer hebben nagelaten, dan alleen hun namen. Met name Johan
In de Betouw was een geleerde van nationale faam, die een
indrukwekkende reeks Latijnse en Nederlandse geschriften op
zijn naam heeft, zelfs die, waarop de naam van zijn zoon prijkt.
Behalve doctor in de beide rechten was hij een bekend oudheiden geschiedkundige en als noest verzamelaar van alle in en bij
Nijmegen opgegraven oudheden verdient hij ook een groot deel
van onze dank voor de schone collectie Romeinse oudheden,
waaraan Museum Kam veler bewondering ontleent. Later — in
1798 — zou hij met zes knappe juristen geroepen worden tot het
samenstellen van een burgerlijk wetboek voor de samenleving in
de jonge Bataafse Republiek.
Zijn gedeeltelijke tijdgenoot Juslinus De Beyer kon op zo'n staat
van dienst niet bogen. Hoewel eveneens jurist en regent, was zijn
belangslellingssfeer veel beperkter. De materie trok hem kennelijk
meer dan de geest. Hij is de geschiedenis ingegaan als bezitter van
101
105

74

Dagboek 24 okt. 1794, R. S. 24 okt. 1794.
Dagboek 25 okt. 1794, R. S. 23 okt. 1794, Roukens p. 373-374.

de fraaie burchten Hülsen en Hatert, en als auteur van een kostelijk, in het Frans geschreven journaal, dat ons een boeiende en
klare kijk verschaft achter de coulissen van het Nijmeegs regententoneel in de jaren 1743—17(V7.
Hun zonen, Gijsbert Cornells In de Betouw en Leonhard de
Bever, hebben de glanzende voetsporen hunner vaderen niet vermogen te drukken. Bij hen vergeleken zijn zij onbeduidende
mannetjes geweest, van wie alleen maar valt te melden, dat zij
belangrijke vaders hadden. Zagen de zoons zichzelf ook zo ? In
dat geval hebben zij een moeilijk leven gehad in hun streven, even
veelbetekenend te worden als hun verwekkers. Was hel feit, dat
zij getweeën alleen achterbleven in de gevarenzone om de regering
van Nijmegen te continueren, daarvan misschien een symptoom ?
Wat ervan ook zij, de heren hadden nu een stad te regeren, die
schreeuwend gebrek had aan brandhout en tarwemcel, twee
essentialia om enigszins succesvol brood te bakken en vooral een
gedemoraliseerd en tuchtloos leger kalm te houden, dat op eigen
houtje zijn brandstof ontleende aan de schade, die het huizen en
gebouwen toebracht door schuttingen, deuren en vensters „aan te
tasten". Daarom werd order gegeven, dat men de helft van de
takken der bomen op de hoofdwal — en wel aan stadszijde —
mocht afhakken 1(ИІ .
De burgers schijnen ook op andere wijze hun gebrek aan brand
stof te hebben gecompenseerd. De Engelsen mochten dan blijk
geven van weinig discipline en gevechtswaarde, zij waren vol ijver
in het lichten van de braiidewijnkelk 107 . Waarschijnlijk met een
aanstaande haastige terugtocht voor ogen gingen zij de jenever,
die zij nog in grote hoeveelheden bezaten, overal en openlijk ver
kopen aan de burgers. En zij deden dat tegen de scherp concur
rerende prijs van zestien stuivers per kan, die van stadswege een
gulden kostte 1 0 8 . Over gebrek aan belangstelling voor dit hartver
warmend en heldenkwekend vocht zal zeker niet te klagen zijn
geweest. Maar het was weinigen vergund hun roes volledig uit te
slapen. Want in de prille ochtend van dinsdag 28 oktober werd
de burgerij wreed gewekt door het rumoer van felle schermutse
lingen. Omtrent het middaguur barstte er bovendien onverwacht
kanongebulder los. De stad kwam in staat van groot alarm en alles
100
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liep haastig te wapen : de Fransen deden voor de zoveelste keer
een aanval op de voorposten rond de stad. Zij oefenden vooral
sterke druk uit op de omgeving van de haven bij de herberg
Batavia aan de weg naar Weurt, met de bedoeling daar een gunstige positie in te nemen, van waaruit zij met hun geschut de
schipbrug onder vuur konden nemen. Hoewel de verdedigers op
alle punten „allengskens retireerden", schenen de Fransen toch
niet zover te kunnen komen. Wel wisten zij, onder onhandig vuur
hunner tegenstanders achter de Bemmelse dijk een tweetal batterijen op te werpen in de Ooy100.
Ook van de Nijmeegse wallen brandde nu het geschut los. Men
schoot in de richting Hees een aantal huizen in brand, opdat de
Fransen er zich niet in of achter zouden nestelen. Dit was ongeveer hel enig positieve, dat onze artillerie die dag presteerde 110 .
Een gedeelte van dit gevecht werd vanaf de wallen gadegeslagen
door de stadhouder, zijn zoon prins Frederik en opperbevelhebber
York, die toevallig gedrieën voor een inspectie naar Nijmegen
gekomen w a r e n i n . Het hun daar geboden schouwspel heeft weinig
aanleiding kunnen bieden lot optimisme over de stadsverdediging.
Er gingen die dag tenminste geruchten, dal generaal Von Wallmoden de stad reeds verlaten had en op naam van York een order
tot ontruiming gegeven was, die echter onder invloed van de
stadhouder weer was ingetrokken. Deze zou koen verklaard hebben, de stad teveel te beminnen om ze zomaar aan de vijanden
over te geven 112 . Wie denken mocht, dat de burgerij ingenomen
was met deze beminnelijke frase van „den ouden Prins", begrijpt
niet veel van de Nijmegenaar uit die dagen. Gespeend van politieke
belangstelling en niet geplaagd door staatkundige principes, was
hij er des te dieper van overluigd geraakl, dat het Franse hemd
Ihans nader dan de prinselijke rok was. Bij het vernemen van de
mare, dat de prins „zwanger met het onzinnig besluit de stad er
aan te wagen" order had gegeven tot verdediging, ontstond er
— zo verklapt ons het dagboek Van Hulst — gemor en ontsteltenis
onder de schare. Er was weinig voorraad in de stad en bijna geen
kruit : daarom zag zij liever overgave n s .
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Het inzicht valt moeilijk te verwerven, dat de opperste legerleiding nog een serieus plan had om Nijmegen krachtig te verdedigen. Veeleer schijnt zij er heil in gezien te hebben, haar krijgsmacht veilig achter de rivieren terug te trekken. De stadhouder
werd gepaaid met krijgshaftige beloften, maar de uitvoering daarvan wees uit, dat men zich bitter weinig van hem aantrok. Weliswaar kwamen ruim duizend Engelsen uit Arnhem het garnizoen
versterken, maar vijfentwintighonderd man cavalerie verdwenen
uit de stad. De tweehonderd Franse emigranten onder Damas, die
ook weer ter versterking kwamen, brachten weinig meer in dan
slechte geruchten over hun gedrag 114 . Boven Huissen, dat zij zojuist verlaten hadden, hing nog de klacht over hun roverij. Hun
komst was er mede oorzaak van, dat de wanorde in de stad
dagelijks toenam en culmineerde in een grote onveiligheid voor
iedere burger, die zich argeloos op straat vertoonde 113 . De versterking werkte dan ook niet opvallend effectief. Ondanks voortdurende ondersteuning door geschutvuur moesten de verdedigers
zich steeds meer terugtrekken.
De Fransen zetten hun beleg met grote nadruk onverdroten
voort en ondanks het erbarmelijk slechte weer snoerde zich hun
lus steeds dichter om de stad. De man, die de beide einden
daarvan stevig in de hand hield, was de Fransman Joseph Souham.
Evenals Napoleon dankte ook hij zijn snelle carrière aan het
geweld der revolutie-troebelen, waardoor zovaak ambitieuze en
jonge naturen onvermoede kansen krijgen. Van huis-uit was
Joseph Souham een burgerjongen van welgestelde komaf, en in
zijn jeugd behept met een onstuitbare lust de bloemetjes behoorlijk buiten te zetten. Zijn militaire loopbaan bij een regiment
koninklijke cavallerie kon hem niet lang boeien; voor lieden van
zijn herkomst bestonden er in die dagen nog weinig promotiekansen. Die waren meer voor heren met stambomen en blain\
bloed weggelegd. Maar de revolutie bracht de „Umwertung aller
Werte"; nu waren het slimme telgen uit de bourgeoisie, die op
hooggepote stoelen kwamen. De jonge Souham zag zich al vlot
gekozen tot commandant van een bataljon enthousiaste vrijwilligers en van toenaf steeg zijn ster aan het militaire firmament
met sprongen. Reeds op vierendertigjarige leeftijd droeg hij trots
de epauletten van divisiegeneraal. Of het nu werkelijke strategische bekwaamheden waren, die hem zo snel en hoog op de
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ladder der militaire hiërarchie brachten, is niet helemaal zeker.
Door sommige geschiedschrijvers worden hem die кл аіііеііеп
wel toegeschreven; anderen daarentegen beweren met even grote
stelligheid, dat de basis van zijn carrière meer lag in zijn imponerende gestalte van ongeveer zes voel en zijn herculische kracht.
Een minder te betwijfelen eigenschap schijnt Souhams enorme
brutaliteit geweest te zijn, waaraan vooral de volksrepresentanten
zich gloeiend plachten te ergeren. In hun kwaliteit van afgevaardigden der Nationale Conventie hadden deze heren de taak, de
Franse bevelhebbers in het oog te houden en te voorkomen, dat
deze iets buiten hun regering om deden. Voor Souham was de
aanwezigheid van deze machtige burgers geen reden lot vreugde;
hij beschouwde ze — en niet geheel ten onrechte — als lastige
pottenkijkers en betweterige beunhazen, en hij liet dat merken
ook, met het gevolg, dat hij herhaaldelijk vanwege zijn grote mond
in ongenade viel. Zo schijnt het hem opgedragen bevel over de
troepen rondom Nijmegen beschouwd te moeten worden als een
soort wraakneming van de volksrepresentanten, die Souham met
de dood bedreigden, als hij de stad niet kon innemen"", Souham
zal van dit dreigement niet ondersteboven zijn geweest. Hij kende
de strategische kwaliteiten van York al langer en kon er moeilijk
door geïmponeerd zijn, ook al was hij misschien niet in staat
Yorks manoeuvres volledig te begrijpen. Vermoedde hij wellicht,
dat ook York zelf daartoe niet helemaal meer bij machte was?
Bij tijd en wijle verscheen de Engelse bevelhebber nog met
zijn staf in de belegerde stad, maar wat hij daar feitelijk deed
of bedacht, wordt nergens helder. Zijn militaire maatregelen
waren van een merkwaardig gehalte en het enig duidelijke was,
dat zij bezwaarlijk succesrijk konden zijn. Toen men hem dit
tijdens een krijgsraad onder het oog bracht, deed hij tenslotte
de toezegging, dat hij zou meewerken aan een meer offensief
optreden der verbondenen, als ook de Oostenrijkers dit zouden
doen. Dezen bleken daartegen niet het minste bezwraar te
hebben; zij zouden bij Wesel de Rijn overtrekken en Nijmegen
trachten te ontzetten. Hierdoor moreel gesterkt, deed York er
weer een schepje bovenop" 7 . Zo kwam omstreeks 1 november
een aanzienlijke hoeveelheid geschut over de brug de stad
binnen, waarmee van de wallen zo nu en dan fors geschoten
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werd, waarschijnlijk — aldus een cynische Van Hulst — om
de Fransen te verontrusten, of misschien ook omdat er zich
„een huzaar of iets dergelijks" liet zien 118 . Niettemin schijnt dit
kanonvuur gunstig gewerkt te hebben op de ingezakte strijdlust
van de verdedigers. In de namiddag van Allerheiligen trok een
troep van vijfhonderd Engelsen en Hannoveranen de Hunnerpoort uit om de Fransen uit een batterij aan de voel van de
Hunnerberg te verdrijven. Met honderd man minder keerden zij
enige tijd later, zonder iets positiefs uitgericht te hebben, in de
vesting terug.
's Anderendaags werd de vertoning herhaald 110 . Ruim driehonderd man voetvolk trok toen na onverwacht alarm de Kraanpoorl uit met het doel de Fransen uit hun versterkingen te drijven
en hun loopgraven dicht te gooien. Tijdens hel gevecht wisten zij
inderdaad lot in de loopgraven door te dringen, maar als enig
succes boekten zij een aantal vijandelijke spaden, die zij als trofeeën op hun haastige vlucht meevoerden. Een officieel bericht
bracht aan hel licht, dat deze spaden betaald waren met veertig
doden en zestig gewonden 120 . Maar verder bleek dat tijdens dit
gevecht en onder dekking der vallende duisternis drieduizend man
met hun generaal Von Walhnodcn de stad verlaten hadden en de
rivier waren overgestoken: een duidelijk bewijs van de kwade
trouw van York, die hel pad van Engelse eer en deugd met schennende voeten trad "V Op de morgen van de 3e november werd
het ontruimingsbeeld nog verscherpt doordat men bezig was het
geschut van de buitenwerken te halen en de munitie in de haven
te werpen. De vijfhonderd vaten meel, die hetzelfde lol beschoren
waren, werden door enige hongerige en hebberige burgers haastig
uit het water opgevist. Gedurende de hele dag kon de stad aanschouwen, hoe een grote massa legerwagens zich uit de stad over
de rivier terugtrok 122 .
Hel moet een lichtelijk verbouwereerde stadhouder geweest zijn.
die met zijn beide zonen uit Arnhem overgekomen, dit schouwspel
gadesloeg. Terstond belegde hij dan ook een conferentie bij de
generaal Von Hainmerstein. De plannen, die daar gesmeed wcr118
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den, druisten nogal in tegen de maatregelen van York. De ontruiming werd onmiddellijk stopgezet en bovendien kwam er een
order af om voor 3600 manschappen kwartieren gereed te maken. Men had besloten de stad nog twee dagen te verdedigen in
afwachting van de komst der Oostenrijkers, die haar zouden ontzetten 123 . Ook York, die weinig lust had zijn Engelsen en Hannoveranen eraan te wagen, ging er tenslotte mee accoord, toen men
hem zes tot acht bataljons Hollandse troepen in hel vooruitzicht
stelde 124 . Reeds om elf uur 's avonds rukten er enige afdelingen
over de schipbrug de stad binnen, tegen de morgen gevolgd door
diverse Engelse en Hollandse corpsen, waaronder twee compagnieën kanonniers en de regimenten Bentinck, Randwijck en Stuart.
Ook werd weer wat geschut met ammunitie aangevoerd 125 .
Tegen de avond van de 4e november organiseerde de legerleiding wederom een uitval, maar nu grootscheeps. De Fransen,
die het militair gemanoeuvreer van hun tegenstanders al dagenlang geamuseerd hadden kunnen gadeslaan, waren op zo'n onverwachte Nijmeegse krachtproef niet bedacht. Zij werden door
deze raid aanvankelijk volkomen verrast, en het lukte de uitvallers dan ook, de posten, onder dekking waarvan de arbeiders
schansen en loopgraven groeven, onvoorzien te overvallen en met
verliezen terug te drijven. Het buitgemaakte graafgereedschap
sorteerde bij de Engelsen een zodanig effect, dat zij het plan opvatten alle vijanden terug te drijven, waarbij geen cavalerie in de
buurt was "", Maar bij hun volgende doorbraakpoging werden zij
met zulk een heftig musket- en kanonvuur ontvangen, dat zij
haastig en in grote wanorde terugtrokken tot onder de werken
der stad. Het lijdt weinig twijfel, of zij zouden in de pan gehakt
zijn als de Franse ruiterij wat eerder was komen opdagen. De
uitval oogstte geen enkel succes; nauwelijks waren de Engelsen
terug in de stad of de Fransen zaten al weer in de loopgraven.
Weinig beter verging hel een afdeling Bergschotten, die de opdracht hadden de Hunnerberg van vijanden Ie zuiveren. Een afdeling Franse jagers, die vanuit het struikgewas een moorddadig
vuur afgaf, zou allen neergeschoten hebben, als niet te elfder ure
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dagen. Weliswaar konden de Schotten toen voor een ogenblik
de F r a n s e n uil hun schuilhoeken verjagen, m a a r moesten uileindelijk onder zware verliezen naar de stad terug 1 ' 27 . Daar waren
inmiddels de Engelsen, waarschijnlijk om toch nog een kleine
overwinningsroes te kweken, aan het plunderen geslagen in de
Ilertsteeg. Hun succes was ook hier m a a r zeer betrekkelijk, hetgeen een drietal van deze bondgenoten op niet mis te verstane
wijze aan den lijve ondervond.Ongelwijfcld tegen h u n bedoelingen
in w e r d e n zij in hel perceel, waar zij binnendrongen, door enige
burgers, die zich met meslvorken gewapend hadden, opgewacht
en „terstond lerneder geveld" om lenslolle, niet ver van de wal
en in het diepste geheim, een laatste rustplaats te vinden 1 - 8 .
Op 6 november zag de stad er „verdeedigbaarder" uit dan ooit.
Men h a d geschut op de wallen, het schoolsveld was aanzienlijk
v e r r u i m d en bij alle ingangen bevonden zich de nodige versperringen. Men „was van gedagt" de stad dapper te verdedigen met
de macht, die binnen de m u r e n was. De oude prins en zijn zoon
F r e d e r i k hadden de gemoederen van het volk versterkt met de
belofte nog meer versterkingen te zenden, en de stad, welke men
wéér h a d willen ontruimen, binnen drie dagen te ontzetten, „hetgeen — zo meldt de dagboekauteur Van Hulst — de burgers zeer
n a a r genoegen w a s " 1'-u. Om de komende dingen goed te doorstaan
w e r d h u n bevolen, voor de deur of in het voorhuis een ton water
te zetten om een eventuele b r a n d te blussen. Ter vermijding van
verwarring moest er bij nacht een b r a n d e n d e lantaarn uitgehangen w o r d e n ; de mindere man mocht volstaan met een b r a n d e n d e
lamp of kaars voor zijn venster 1 ·' 10 .
Het graafwerk van de F r a n s e n was, ondanks het slechte weer,
zeer ver gevorderd. Hun loopgraven w a r e n zo dicht bij de stad,
dat de bezetting ervan gesprekken kon voeren met de schildwachten op de Nijmeegse buitenwerken. Tevens hadden de sansculotten zowel beneden als boven de stad geschut in stelling gebracht, w a a r m e e zij de vesting en de schipbrug op de 6e november
gedegen onder vuur begonnen te nemen 1 3 1 . Tussen zeven en acln
uur in de morgen van de 7e november b r a n d d e de Franse arlil127
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lerie op de stad pas goed los. Grote schrik verspreidde zich onder
de nog slaperige burgers, die met spoed in „hun kelders en gewelfde plaatsen" kropen en hoorden, hoe boven hen verscheidene
huizen werden getroffen door houwitsers. Ook de brug kreeg al
gauw enige voltreffers en tegen 9 uur zag men al heelwat schepen
beschadigd of zelfs half gezonken. Er werden onmiddellijk enige
timmerlieden gerekwireerd om — onder het vuren door en met
levensgevaar — de brug met balken te herstellen. Zo kon de verbinding met de andere oever tenminste intact blijven132. Door de
Nijmeegse bezetting werd het Franse vuur stevig, maar weinig
doeltreffend beantwoord, en onder dekking daarvan deed men
voortdurend uitvallen, die nauwelijks succes hadden en een hoog
aantal doden en gewonden vergden.
„Nu en dan verkondigde de klok door haar doods gelui", dat
op verschillende plaatsen brand was uitgebroken. Vanwege gebrek aan afdoende blusmiddelen als ook aan voldoende blussers,
die onder het geschutvuur liever in hun kelders bleven, zag de
stad de Kleine Kerk aan de Broerstraat en het daarbij gelegen
huis van de stadspredikant H. J. van Wijck volkomen in vlammen
opgaan. Ook in de Hertsleeg werden enige huizen in de as gelegd.
Een begin van brand in het Raadhuis kon men echter spoedig
blussen 133 . De Nijmeegse burgerij raakte door deze ongelukken
kennelijk nogal overstuur. Als wij een briefschrijfster uit die dagen mogen geloven, baden de mensen op straat luidkeels, dat
God zich over hen en hun stad mocht ontfermen; „sommigen
liepen onder het wringen van hun handen de straat over, anderen
trokken de haaren uit het hoofd, in één woord, het was een algemeen gekerm en geschrei" 134 .
Het College van Gemeenslieden gedroeg zich onder deze stedelijke tribulatiën minder opvallend en luidruchtig. Kennelijk onder
indruk van het algemeen gekerm en geschrei hunner stadgenoten
en waarschijnlijk even angstig, stelden zij inderhaast een rekest
op aan de stadhouder met het verzoek, tot een vergelijk te mogen
komen met de vijand, wiens geschut zo verschrikkelijk in de stad
huishield en eventuele bijstand onmogelijk maakte. Maar de ont132
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wikkeling der krijgsgebeurtenissen had een snellere invloed op
de ontknoping van het Nijmeegse drama dan het rekest der goede
Gemeenslieden. Voordat dit de stadhouder bereikte, was het lot
van de bange Waalstad al bezegeld.
Op de avond van diezelfde 7e november viel te Arnhem een
sombere krijgsraad te beluisteren op het hoofdkwartier van York,
waar men „gansch niet vrolijk" de toestand nog eens onder ogen
zag. Die was niet schitterend. Terwijl de verzamelde krijgsoversten neerslachtig het uitvoerig relaas beluisterden van de uit Nijmegen ontboden generaal Van de Graaff, die met klemmende
argumenten de volstrekte onhoudbaarheid van de lang verwaarloosde vesting aantoonde, kwam tot overmaat van ramp ook nog
een rapport binnen van de Oostenrijkse generaal Werneck, waarin werd meegedeeld, dal de opmars van zijn troepen door een
verrassende beweging der Fransen was afgesneden, zodat hij niet
vóór de 16e november in Nijmegen kon zijn135. Toen tenslotte de
Nijmeegse vestingcommandant Von Haacke liet melden, dat munitie en patronen opraakten en dat de schipbrug reeds op twee
plaatsen ernstig beschadigd was, werd het wel duidelijk, dat ook
uit omstandige discussies thans geen lichtpunt meer te puren
viel. Hoewel „zeer bedugt voor de horribele sensatie die het verlies van dezen post maaken zoude", besloot men daarom de stad
Nijmegen definitief te ontruimen, hetgeen voor de bang-voorzichtige York ongetwijfeld een opluchting geweest moet zijn130.
Een Engels officier werd met het ontruimingsbevel naar Nijmegen
gezonden waar generaal-majoor Von Haacke het laat in de avond
ontving en zo haastig aan het organiseren sloeg, dat hij bijvoorbeeld de kolonel Van Coeverden vergat mee te delen, dat diens
regiment Bentinck de achterhoede zou vormen 137 . „Een spoedige
en geregelde uitvoering van Von Haacke's bevelen werd op die
wijze niet verzekerd", schrijft Sabron en hoezeer hij gelijk had,
blijkt genoegzaam uit de journalen en brieven van verschillende
officieren, die hun wedervaren tijdens hun laatste uren te Nijmegen daarin optekenden 138 .
De verwarring schijnt zo groot geweest te zijn, dat het waarnemingsvermogen der schrijvende officieren er ernstig door verduisterd werd. Hun dagboeken en rapporten leggen met betrekSabron I, p. 362-363, zie daar ook Bijlage 29, Lotichius p. 228-229.
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king tot de belangrijkste voorvallen tenminste nergens eensluidende verklaringen af, zodat ze het mij onmogelijk maken, de lezer
te vergasten op een nauwkeurige analyse van de ware toedracht
der ontruiming. Toepassing der in detective-romans met zoveel
succes gevolgde methode van inductie of deducile mocht hier niet
balen en zou op grond van het vele vergelijkingsmateriaal toch
m a a r aanleiding gegeven hebben tot een stuk proza, waarvan de
verveling het werkelijk belang verre zou overtreffen. Wij zijn
d a a r o m aangewezen op de grootste gemene deler van alle on¡ruiiningsrelazen en -rapporten over Nijmegen.
Het zal zo ongeveer middernacht geweest zijn, toen de burgerij,
nog steeds niet in bed vanwege het krijgsrumoer en hel schandelijke optreden van plunderende Engelse troepen, het garnizoen
aanstalten zag m a k e n voor de aftocht over de inderhaast wat
herstelde schipbrug 1 3 e . De Engelse, Hannoverse en Hessische
troepen zouden de stad hel eerste verlaten om tenslotle gevolgd
te worden door de Hollandse regimenten Stuart en Bentinck, die
respectievelijk lot dekking van de afmars en als achterhoede zouden fungeren 1 4 0 . De overtocht schijnt geen schouwspel van strakke
discipline geweest te zijn. Behalve dat de Engelsen zich zonder
meer al tuchtloos gedroegen, was er ook nog het F r a n s e geschutvuiir op de brug, dat w a n o r d e zaaide, líen belangrijk deel van de
schipbrug lag met nog slechts dekplanken op het water te dobberen en zakte telkens naar beneden als er een troep volk „bij
elkander" overliep, liet kwam zelfs voor, dat tussen twee schepen
nog m a a r één plank lag, zodat wij de generaal Van de Graaff niet
van overdrijving mogen beschuldigen, waar hij in zijn journaal
vermeldt, dat de overtocht, vooral voor de het laatst passerende
Hollandse troepen „zoo ellendig (ging) dat er zeer veele in hel
water vielen en verdronken zijn" 1 ' 1 .
Hoe ongeorganiseerd de hele exodus verliep, kunnen we ook
nog afleiden uit de weinige omslag, die men mei hel bevel betreffende redding of vernieling van het geschut in de vesting maakte.
Dat het niet mogelijk was, de zware b r o k k e n metaal over een
steeds w r a k k e r wordende brug te slepen, is duidelijk, m a a r de
reden, w a a r m e e men zich verontschuldigde voor het niet vernagelen der achterblijvende kanonnen, hoort thuis onder de
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smoesjes: de daarvoor benodigde gereedschappen ontbraken!
Wat was er meer nodig geweest dan een flinke hamer om een
stalen pin in het lontgat te slaan? Dat men wel over hamers
beschikte, bleek duidelijk uit het verbod, de affuiten in stukken
te slaan; dat zou teveel geraas geven en zo de Franse aandacht
vragen voor de evacuatie, die zo stil mogelijk moest geschieden 14 -.
De slechte planning bleek echter het overtuigendst bij wat er
zich aan de Waalkade afspeelde, toen daar eindelijk de achterhoede, bestaande uil het regiment Bentinck, verscheen voor de
overtocht. De Engelse of Hannoveraanse officier — zijn identiteit
wordt nergens duidelijk —, die de opdracht had de brug in brand
te steken als het hele garnizoen de rivier gepasseerd was, melddt
zich bij de kolonel Van Coeverden met de mededeling, dat diens
regiment de schipbrug niet meer over kon, omdat aan de overzijde enige schepen beschadigd en gezonken waren en er eerst
herstellingswerkzaamheden uitgevoerd moesten worden 113 . Hij
adviseerde de kolonel daarom per gierbrug te gaan: daar konden
toch altijd enige honderden mannen op en de overtocht duurde
maar vijf minuten 141 . Kolonel Van Coeverden besloot hel advies
op te volgen en marcheerde aan hel hoofd van het eerste bataljon
in de richting van de Vecrpoort, waar de gierbrug lag. De commandant van het tweede bataljon, de overste Norman Mac Leod.
had echler reden tot grote verbazing, waarvan hij ons gelukkig
deelgenoot heeft gemaakt. Terwijl de brandstichtingsofficier bezig
was kolonel Van Coeverden de overtocht per schipbrug ernstig
af te raden, zag overste Mac Leod, dat op hetzelfde ogenblik een
Engels regiment zich wèl op de schipbrug begaf. Wat van dit
vreemde verschijnsel de oorzaak was, weet ook Mac Leod ons
niet te verklaren. Zijn regiment heeft er zich evenwel het hoofd
niet over gebroken en begaf zich in gezelschap van enige
dragonders, Engelse arrestanten en soldatenvrouwen op de gierbrug. In grote haast en zonder voldoende bevoegd scheepspersoneel aan boord stak men van wal ыг'. Nauwelijks vlot, beleefden
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de opvarenden hun eerste schrik: een tweetal Franse granaten
vloog rakelings over. De tweede schrik was van ernstiger aard.
Enige minuten later brak de galg, die de beide masten verbond en
waarover de gier tros liep, waarmee de brug aan de schuitjes en
het gier-anker vastzat. Een der masten begaf het eveneens. De
tros viel op het dek, de brug draaide en de tweede mast brak
ook. Het gekerm der gewonden werd overstemd door een algemeen geschreeuw van wanhoop, dat vooral de vrouwen aanhieven, en de angst werd nog vergroot door een der schippersknechts, die zijn nuchtere koelbloedigheid beter samenvatte in
daden dan in woorden. Terwijl hij zich gereedmaakte een anker
uit te werpen om afdrijven te voorkomen, was zijn commentaar
niet van de gelukkigste soort: „Ja, vrienden, gij hebt wel gelijk,
w ij vergaan" 146 . Met de stellige belofte hulp te halen en in ieder
geval terug te komen, voer hij met een schuitje naar de wal.
Noch hij noch hulp daagden echter op.
De trouweloosheid van deze knecht, gecombineerd met het zo
plotselinge en onverklaarbare gierbrug-ongeluk hebben bij enige
militaire autoriteiten van dat ogenblik een vermoeden van verraad gewekt 147 . Hoewel hun dagboeken dit vermoeden nogal met
stelligheid onder onze ogen brengen, leveren zij er geen enkel
bewijs voor. Zij doen zelfs geen normale poging daartoe, op grond
waarvan het ons voorkomt, dal de hele affaire geweten moet
worden aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden, in
de hand gewerkt door afwezigheid van bevoegd en verantwoordelijk scheepspersoneel, de aanwezigheid van een onverschillige, gedemoraliseerde troep soldaten en een hoeveelheid hysterische
lichte vrouwen alsmede de opvatting van de hulphalende knecht,
dat hij beter bloo Jan dan doo Jan kon wezen.
Terwijl het regiment angstig op de donkere Waal dobberde,
zag men plotseling het eerste schip van de schipbrug in brand
staan en het vuur zich allengs over de volgende verbreiden. In
de gloed werd men eensklaps de contouren van een schuitje gewaar, dat van stadzijde kennelijk op het hulpgeroep afkwam en
waarin zich een officier bevond, die op eigen gelegenheid de overkant zocht te bereiken 148 . Hij nam een luitenant van de gierbrug
mee om daar hulp te bepleiten. De Lentse oever bleef echter doof
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voor alle smeekbeden en de pogingen, die sommige soldaten
aanwendden om tegen beloning naar de wal te zwemmen, haalden evenmin iets uit 149 . Zo keek men in ijdele hoop naar beide
oevers. In de grauwe morgenschemer kwam wederom een vaartuigje op de ongelukkige gierbrug afgestevend. De inzittenden
beloofden trouwhartig hulp te halen en roeiden naar de stad1"'0.
Maar nog bleken de verwachtingen Ie hoog, totdat er eindelijk
Franse troepen op de kade verschenen, wier aanblik een geweldig, maar allerminst krijgshaftig geschreeuw aan de paar honderd
kwalijk te pas gekomen spelevaarders ontlokte1"'1. Het geroep van
de kade werd beantwoord met de vraag om een schuitje. Even
later kon kolonel Van Coeverden de gierbrug verlaten. Door enige
Fransen werd hij naar de stad geroeid, waar hij bij de Franse
commandant voor zijn drijvende mannen dezelfde capitulatievoorwaarden bedong als het in de stad achtergebleven garnizoen 152 . Het avontuur eindigde prozaïsch: met een bootje werd de
gierbrug naar de stad terug gesleept en onder bewaking haar bemanning de stad binnengevoerd. Daar ontmoette ze tot haar grote
verrassing het regiment Stuart en een gedeelte van de regimenten
Randwijck en Gumoëns, die vanwege het te vroeg in brand steken
der brug eveneens hadden moeten capituleren 133 . Nog een angstig
ogenblik beleefden de mannen, toen de Hannoveranen van de
overzijde de stad onder vuur begonnen te nemen. De Franse
generaal Souham ontstak toen in dusdanige toorn, dat hij — geen
middel wetend om deze beschieting te keren — bevel gaf, dat
drie compagnieën van het regiment Bentinck terstond de wal op
moesten gaan, opdat de Hannoveranen bij het zien van hun bondgenoten daar, het vuren zouden staken. Aan het hoofd zijner
troepen stelde kolonel Van Coeverden zich daar dus op, maar kon
meteen weer terugkeren omdat het vuren ophield 154 .
's Morgens om negen uur trokken de troepen met krijgsmanseer door de Molenpoort de stad uit, waar zij, de officieren uitgezonderd, die hun degens mochten behouden, de wapens moesten
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neerleggen. Daarna \verden zij op transport gesteld naar Ravenstein, vanwaar zij later naar Frankrijk werden gevoerd1Г>3.
Behalve de rivier had ook de stad zijn avontuur gehad. Omtrent
middernacht begonnen onder Frans geschutvuur de Engelse, Han
noverse en Hessische troepen volgens order de stad te verlaten.
De achterhoede, beslaande uit de Hollandse regimenten, kwam
te laat, omdat men zonder te welen of het hele garnizoen al ge
passeerd was, de brug uit angst voor achtervolgende Fransen te
vlug in brand had gestoken. Zij moest dus achterblijven in de
stad en kon daar, behalve genieten van de „ijselijke" maar „maje
stueuze" vertoning, welke de brandende brug bood, alleen nog
maar de verdere gang van zaken gelaten afwachten, terwijl het
regiment Benlinck, dat nog een vlotte ontsnappingskans had ge
zien in de gierbrug, machteloos en luidruchtig op de koude rivier
dobberde 1 5 0 . Uit het rumoer, de beweging, de geringe vuurkracht
der belegerden en de brandende brug trokken de Fransen onder
tussen de voor de hand liggende conclusie, dat de stad verlaten
was. Niettemin behoedzaam gingen enige honderden van hen op
weg om poolshoogte te nemen bij de werken.
Toen daar doodse stilte heerste, beklommen zij de muren en
geraakten zonder tegenstand in de stad. Daar openden zij de
Hezelpoort, terwijl enigen van hen teruggingen om de heugelijke
tijding in het leger te brengen. Ook op andere plaatsen geraakten
de Fransen via de wal in de stad. Er werd geen enkele vijandig
heid gepleegd. Zij reikten de Hollanders, die zij ontmoellen,
vriendschappelijk de hand en deelden hun brood met hen. Zelfs
joegen burgers en militairen broederlijk samen achter een opge
schrikte haas aan om hem eindelijk in de Koningstraat „neder
157
te slaan" .
Inmiddels werkten enige officieren van beide partijen reeds aan
een capitulatie. Zij vroegen voor enige ogenblikken een kamer bij
zekere Sanders van Well in de Molenstraat 1 3 8 . De juiste identiteit
van deze burger is helaas niet vast te stellen, omdat de Molen
straat aan een tweetal heren met diezelfde naam domicilie bood.
Wel weten wij, dat zij beiden katholiek waren en waarschijnlijk
niet onbemiddeld; de Molenstraat was niet direct de Goudkiist
1
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van Nijmegen, maar had toch iels deftigs over zich. Het was zo'n
beetje de wijk, waar zich de betere middenstand placht neer te
zetten. En het klopt wel ongeveer met de hoedanigheden van het
tweetal Sanders van Well. Jan Engelbert was procureur, een
wat deftige titel in die dagen voor zaakwaarnemer of rentmeester;
Hubert Sanders van Well oefende het eerzaam beroep van koop
man uit. Bij een van beiden zijn dus de officieren binnengegaan.
Zij stelden daar enige capitulatie-voorwaarden op, die door de
Franse generaal Souham, bevelhebber van het leger rondom
Nijmegen, werden geaccepteerd.
Bij de Hunnerpoort was het ondertussen niet zo gemoedelijk,
maar wel stijlvoller toegegaan. Daar vervoegde zich een Franse
officier, die uit naam van zijn republiek opening der stadspoorten
eiste. Enkele ogenblikken later werden hiervan vice-burgemeester
G. С In de Bctouw en secretaris Léonhard de Beyer verwittigd,
л еіке laatste onmiddellijk het College van Gemeenslieden uit bed
liet kloppen en bijeenroepen op het Raadhuis. Vervolgens begaven
zij zich tezamen met enige leden van dat College alsmede een paar
heren van de burgerkrijgsraad naar de poort. Secretaris De Bever
deelde de Franse officier mede, dal „men niet ongenegen was
aan zijn verzoek te voldoen" 1Г,Н. Op de vraag, met wie men vooraf
de artikelen van capitulatie zou bespreken, antwoordde de offi
cier, dal hij op zijn woord van eer alleen met twee adjudanten
zou binnenkomen om met de heren Ie overleggen 1в ". Dit geschied
de met „de vrindelijkste betuiging", dat er geen Fransman meel
de stad zou binnengaan, alvorens de stadsregering een onderhoud
had gehad met de generaal Souham, die zijn hoofdkwartier te
Hatert had op het Huis Hülsen, welke mededeling secretaris De
Beyer wel even heeft moeten schokken; het Huis Hülsen was zijn
bezitting1"1. De officier putte zich wat later echter uit in de meest
uitgelezen betuigingen van leedwezen, loen hij vernam, dat er
reeds Frans krijgsvolk langs andere wegen in de stad was gekomen en er niet voor gezorgd was, dat de „avances van dien
waren geslremd". Men wist dus nog niets van de reeds getekende
capitulatie.
Op het Raadhuis werd vervolgens ampel gedelibereerd over de
wijze, waarop men de generaal zou begroeten en met hem zou
spreken over de artikelen van capitulatie. Nadat men het eens
lr>
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geworden was over het protocol, begaven zich de heren In de
Betouw en De Beyer, per koets en voorafgegaan door stadsboden
te paard, naar het Huis Hülsen. Daar aangekomen, ondervonden
zij echter de teleurstelling, dat de generaal reeds naar de stad
vertrokken was. „Na een weinig toevens" keerden de heren dan
ook maar weer terug en richtten hun schreden naar de Houtstraat, waar de generaal resideerde in het grote huis van de gevluchte graaf Van Randwijck. De Bever deed het woord weer en
de generaal gedroeg zich zeer minzaam; met de burgerij kon hij
over de capitulatie-voorwaarden echter niet spreken, aangezien
de militaire bezetting die inmiddels al gemaakt had. Derhalve
nam de commissie afscheid en vertrok weer naar het stadhuis,
waar de vice-burgemeester en de secretaris zich konden wijden
aan de formulering van een eindeloze reeks publicatiën, waarvan
de eerste niets revolutionairders bevatte dan dat winkeliers de
Franse kopers niets mochten weigeren als zij contant betaalden 162 .
Over gebrek aan belangstelling hadden de winkeliers niet te
klagen. Tegen de morgen al waren de Fransen ijverig in de winkels aan het kopen en betaalden met assignaten, tot schade der
neringdoenden, wier financiële inzichten de veronderstelling nog
niet te boven waren, dat de franc wel een gulden waard zou
zijn103. Het gebeurde soms, dat zij bij een koop zoveel Hollands
geld teruggaven als de ontvangen assignaten waard waren. Deze
manipulaties namen echter spoedig een eind, toen de officieren,
om opstootjes en gedrang voor de winkels te voorkomen, de eigenaars daarvan gelastten, hun zaken gesloten te houden 184 .
Als wij de dagboekschrijver Van Hulst mogen geloven, dan
wekte het gedrag der Fransen aller verbazing. In tegenstelling
tot allerlei gruwelgeruchten over hun optreden elders, door
„nieuwspapieren, ja zelfs van den preekstoel verbreid" — zo doet
hij ons uit de doeken — gedroegen de Fransen zich „braaf en
edelmoedig". Hoewel de stad in feite beklommen en stormenderhand ingenomen was en aldus recht verschafte op drie dagen
plunderen, trokken zij „rustig en lustig al zingende door de
straten, beleefd de burgers groetende" 1 β 5 . Onze patriot kon de
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lust naluurlijk niet weerslaan, even op te merken, dal zij een
schril contrast vormden met de „laagharlige en trouwloze bondgenoten", die beter op stelen dan op vechten afgericht leken10".
Ook de Nijmeegse predikanten, natuurlijk wal angstig voor vertegenwoordigers van het godloze Frankrijk en misschien achter
de vrijheidsleus der Revolutie de onverdraagzaamheid der Papisten reeds vermoedend, mochten niet klagen. Op hun vraag aan
de generaal Souham, bij wie zij hun opwachting kwamen maken,
hoe het met de openbare godsdienstoefeningen zou gaan, kregen
zij een op alle punten geruststellend antwoord: de volgende dag
kon in heel de slad „'t Opperwezen plegtig gedankt (worden)
voor de genaadige verlossing uil zoveele nooden en gevaren, en
voor de goede orde, rust en veiligheid, die in de stad allerwege
plaats hadden" ,e7 .
Dagboek 8 nov. 1794. Ook hierin overdreef de auteur niet.
Idem.
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н o o F υ s τ и к iv
„EN DE FRANSCHJENS ΜΑΛΚΕΝ VRIJ".
De stad was thans in Franse handen en onder revolutionair
bewind gekomen. Maar van een bloedige omwenteling viel niets
te bespeuren; geheide Jacobijnen bracht de brave stad niet op.
En bovendien gedoogde haar bedaardheid niet, dat men zich druk
maakte over schavot of vrijheidsboom. Men legde zijn levenspad
liever af in rust en met een omzichtige blik op de kat in de boom.
De 9e november, een zondag, ging dan ook voorbij in het teken
van de vreze des Heren 1 . Slechts op het raadhuis heerste enige
activiteit. Daar vervulde het magere overschot van — de meren
deels gevluchte — burgemeesleren, schepenen en raden, bestaan
de uit de heren G. C. In de Betouw en Leonhard de Bever, zijn
fantasieloze plicht door de spreekbuis te zijn van de Franse gene
raal Souham.
Als zodanig verzochten zij de burgerij die dag per publicatie,
binnen een etmaal alle landkaarten en „plannen" van de Ver
enigde Nederlanden op het stadhuis te brengen, opdat de Fransen
een betere kennis van „waters en weegen" zouden verwerven tot
verdere expedities in de Republiek' 2 . De volgende dag kreeg
Nijmegen wat meer het uiterlijk van een pas bezette stad. In ge
weldige hoeveelheden rolden toen de „intenties" van de generaal
Souham van de stedelijke drukpers en ontsierden menige gevel.
Die intenties waren niet geheel belangeloos. De eerste daarvan
betrof de stadseconomie, die vanwege de belegering al twee
maanden volkomen in de war lag. De generaal trachtte haar
— terecht — weer in het gareel Ie krijgen met de verordening,
dat elke winkelier of koopman de assignaten als wetlig betaal
middel moest accepteren. Wie dit zou weigeren, betoonde zich
zonder meer een vijand van de Franse Republiek 3 .
De republikeinse interpretatie van stadseconomie scheen de
Nijmeegse neringdoenden echter niet bijzonder aan te spreken.
Ondanks het verzoek om „deuren en vensters" weer te openen
1
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en assignaten als betaling aan te nemen, hielden zij hun zaken
hardnekkig gesloten en de kwaadwilligslen onder hen brachten
de assignaten openlijk ín minachiing met de bewering, dat hel
waardeloze papieren waren. Als argument voor hun houding
voerden zij bij de generaal aan, dat zij bang waren voor geweld en
gedrang van Fransen voor hun huizen. Maar de generaal bleek
niet van gisteren en vond een uilslekend tegenargument: de winkeliers konden van hem een sauve-garde voor hun deur krijgen
om dit te vermijden. Dat deze tevens kon dienen als contrôle op
der winkelieren financieel gedrag was een groot winstpunt voor
de generaal 4 .
liet gedrag der Fransen oogstte overigens niets dan lof. Hun
eerlijkheid en vriendelijkheid werden alom geroemd, hoewel er
in houding en voorkomen van verscheidene hunner een zekere
losheid geheerst schijnt te hebben, die aan „vele onser burgeren
mishaagden". Wat trouwens aangeboren vriendelijkheid en eerlijkheid niet deden, bracht de strenge krijgstucht teweeg: op alle
soort van dieverij stelde zij de doodstraf 3 . De stedelijke veiligheid
werd gewaarborgd met het verzoek om alle geweren en andere
wapens ten spoedigste op het Stadhuis ili te leveren opdat alle
geweld en oproer achterwege bleef. Verder moest men binnen
een etmaal opgave doen van de achtergebleven „vijandelijke"
paarden, en van hooi, haver en stro, opdat het Franse commando
daarna de vorderingen kon regelen, die het voor de Franse armee
zou doen. In dit verband dienden tevens alle kruideniers hun hoeveelheden zout en azijn te openbaren ".
Ook de dagelijkse gang des levens, zolang ontwricht door de
status belli, kreeg weer iets van zijn vertrouwde aanschijn terug;
er werd aan ieder weer werkgelegenheid verschaft. De timmerlieden moesten een bepaald aantal knechts leveren om de Fransen
te helpen bij hun snelle pogingen om de gezonken schepen te
lichten en de beschadigde gierbrug te herstellen. Evenzo kregen
de metselaars aanzegging om personeel te leveren. Dezen werden
aan het werk gezet om, behalve enige magazijnen, vooral bakovens voor het leger te bouwen op het Mariënburg. Zo te zien
een voortreffelijke en voor de hand liggende sleutel om het
Nijmeegse gebrek aan bakcapaciteil op te lossen, waarmee het
verbonden leger indertijd wat stumperig omgesprongen was. De
4
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zaak werd zo groots aangepakt, dat er naderhand nog metselaars
uit Kleef gerequireerd werden om hieraan mee te werken. De
smeden werd zelfs bevolen bij provisie voor niemand anders dan
voor de overwinnaars te werken 7 .
Pas op 14 november beleefde de stad de eerste fase van haar
„omwenteling". In de prille ochtend van die dag werd de burgerij
erop geattendeerd, dat vóór de klok van tien uur alle drek en
vuiligheid van de straten geveegd moest worden en in het bizonder de Grote Markt een toonbeeld van zindelijkheid zou zijn8.
Dit diende om een enigszins waardige ontvangst te bereiden aan
de Franse volksrepresentant Bellegarde, die uit Den Bosch verwacht werd en Nijmegen in het bezit moest brengen van een
voorlopige stadsregering.
Antoine Dubois de Bellegarde was een uitermate knappe en
rijzige Galliër van adellijke komaf met een schromelijk verwaarloosde opvoeding en een interessant leven van al vierenvijftig
rusteloze jaren achter zich. Dit leven was kennelijk de vrucht
van een levenshouding, die geïnspireerd moet zijn geweest door
de kracht van de slogan: „Zorg, dat je erbij komt". Bellegarde
zou dan ook schatrijk sterven, zij het in een geur van gierigheid
en belast met het boze gerucht, dat zijn rijkdom indertijd die van
stadhouder Willem V was geweest! In zijn jonge jaren diende hij
bij de koninklijke lijfwacht, kreeg daar een onderscheiding opgespeld voor een onopgehelderde prestatie, maar werd tenslotte
wegens zijn twistziek en eigengereid karakter en op grond van
grove misdragingen het leger uitgejaagd. Hij zocht heul in Pruisen
bij een regiment infanterie, dat nu ook niet direct een sfeer bood,
waarin Bellegarde volkomen kon opgaan. Daarom deserteerde hij
en keerde naar Frankrijk terug, waar inmiddels de revolutie op
gang was en een klimaat had geschapen, waarin de woelige geest
van de edele Antoine zich meer senang voelde. Zijn carrière bewijst dat overtuigend. In 1790 zag de enthousiaste republikein zich
gekozen in de Assemblée Législative, waar hij meer uitblonk in
brutaliteit en overdrijving dan in welsprekendheid. Deze faam
bracht hem in de Nationale Conventie, die mede door zijn invloed
bijna unaniem stemde voor de dood van Lodewijk XVI '. Na nog
een tijdlang als secretaris der Conventie te hebben gefungeerd,
werd hij benoemd tot volksrepresentant bij Pichegru's noorder7
8
8
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leger, dat onze Nederlanden tot veroveringsobject kreeg. Belast
met de opdracht om namens hei Franse volk toezicht te houden
op de verrichtingen van het leger en zijn commandanten, was hij
in feite boven de opperbevelhebber geplaatst en bezat een practisch onbeperkte macht. Geen enkele militaire operatie mocht
ondernomen worden vooraleer een volksrepresentant daartoe het
fiat gegeven had 10 .
In de middag van de 14e november arriveerde de machtige
Bellegarde in de keurig schoongeveegde stad en nam zijn intrek
in het huis van de gevluchte ex-burgemeester Van Leeuwen, op
zijn hielen gevolgd door de plaatselijke geestelijkheid, die zich
gedrongen voelde zichzelf en haar respectieve gemeenten in zijn
bescherming aan te bevelen. De predikanten en roomse priesters
werden heus en vriendelijk ontvangen en kregen uiteengezet, dat
de representant hun volledig recht zou laten wedervaren, hetgeen
immers in overeenstemming was met de nieuwe situatie 11 . Het
eerste, waarmee Bellegarde zich bezighield, was het treffen van
enige „heilzame schikkingen". Zo benadrukte hij op zijn beurt,
dat de assignaten als wettig betaalmiddel golden en dat niemand
ze mocht weigeren, verdachtmaken of vervalsen. Tevens regelde
hij de koers van hun wissehvaarde: een Hollandse gulden was
vierenveertig „sols" of Franse stuivers waard, terwijl één lire
opwoog tegen negen Hollandse stuivers 12 .
De volgende dag kreeg de omwenteling een meer reëel aspect.
Toen des namiddags de Raad, slechts bestaande uit de heren In de
Betouw en De Bever, zich ten stadhuize aan de bestuurstafel had
geschaard, traden na enige ogenblikken de heren Hubert en Neefs
binnen, in hun kwaliteit van gevolmachtigden der Franse machthebbers natuurlijk getooid met sjerp en insigne 13 . Deze beide
Bataven behoorden niet tot de Nijmeegse burgerij, maar waren
geboortig uit Den Bosch, waar met name Jan Hubert ruim drie
weken geleden een belangrijke rol had gespeeld bij de installatie
van een nieuwe stadsregering aldaar 14 . Hij was een zoon van de
Bossche patriot Willem Hubert, een roerig en lastig heerschap,
dat samen met zijn kroost waarschijnlijk heeft thuisgehoord in
10
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de wat geëxalteerde coterie r o n d de begaafde, m a a r altijd te ver
d o o r d r a v e n d e dichter-journalist Gerrit P a a p e , die de eerste m a a n den na de omwenteling in Den Bosch als een waarachtig Jacobijn
het hoogste w o o r d voerde, zijn Bijbel- en Zededichten
daarom
m a a r liever een ogenblik vergat, een weekblad De
Keezensociëteit oprichtte, een bijzonder republikeinse en principiële propaganda voerde om de n a a m 's-IIertogenbosch vervangen te krijgen
d o o r het welsprekender Bruiusbosch
en verder het land bedolf
onder een reeks revolutionair getinte treur- en blijspelen om tenslotte zijn politieke en dichterlijke ster snel te zien dalen 115 .
Samen met zijn beide b r o e r s Willem en Hendrik was J a n
Hubert in 1787 bij de nadering der Pruisen n a a r Frankrijk gevlucht om d a a r veiliger dagen af te wachten. In het zog van het
zegevierende F r a n s e leger van Pichegru geraakte hij zeven j a a r
later weer binnen de Bossche wallen in hel gevolg van de F r a n s e
volksrepresentanten H. S. H a u s m a n n , I. P. la Combe du T o r n en
Α. Bellegarde, als wier zaakgelastigde hij d a a r o p t r a d 1 0 . Met zijn
stadgenoot Neefs, over wie wij niets n a d e r s k o n d e n achterhalen,
dook hij later op te Nijmegen in de directe omgeving van Belle
garde, wie hij kennelijk adviezen verstrekte bij het formeren van
een nieuwe Raad. In ieder geval b e t r a d e n hij en Neefs op die
gedenkwaardige 14e n o v e m b e r de Nijmeegse R a a d k a m e r in kwa
liteit van commissaris van de volksrepresentant. Uil diens n a a m
b e d a n k t e n zij al de leden van de Raad met h u n secretaris, als
m e d e het College van Gemeenslieden van h a r t e voor h u n ge
wichtige diensten en stelden h e n buiten v e r d e r e functie. Vervol
gens k w a m e n zij met een lijst, w a a r o p v o o r n o e m d e r e p r e s e n t a n t
een nieuwe R a a d h a d geformeerd, w a a r v a n de leden door h e m
gekozen w a r e n op recommandatie.
De ziel van die recomman
datie — het w e r d toen niet gezegd, m a a r bleek achteraf duidelijk
— w a r e n de h e r e n Hubert en Neefs zelf, van welke de laatste
kalholick w a s 1 7 . Bij wie deze heren h u n licht h a d d e n opgestoken
vooraleer zij h u n volksrepresenlanl tot orakel konden dienen, viel
niet Ie ontdekken, m a a r het vraagt weinig moeite, in Ie zien h o c
zij bij h u n adviserende w e r k z a a m h e d e n , behalve natuurlijk voor
de tegenstelling Patriot en Prinsgezinde, tevens oog bezaten voor
de m e r k w a a r d i g e v e r h o u d i n g van Protestanten en Katholieken in
het regeringsbeslel der oude Lijden. Met Vrijheid, Gelijkheid en
l
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Broederschap als nieuw uilgangspiint behoefden zij de roomse
broeders thans niel le vergeten. Tussen de protestantse namen op
de lijst prijkten dan ook enige katholieke, zoals die van Jan Engelbert Sanders van Well, een telg uit een der nog aanzienlijke katholieke geslachten van Nijmegen, waartoe ook de Van Bennekoms
en de Hackforts behoorden ",
Ook in het College der Gcmeenslieden kwam grole verandering;
slechts zeven leden daarvan kwamen ook op de lijst der nieuw
aangestelden voor. De overigen werden hartelijk bedankt en aan
de dijk gezet19. De herkozenen in dit instituut koesterden echter
enige bezwaren legen deze nogal vlotte gang van zaken. Zij beweerden, hun nieuwe aanstelling niet te kunnen accepteren, zolang ze niel ontslagen waren van hun eed aan de stad, die ze
onder het oude bewind hadden afgelegd. Wat onder het vorige
régime ongetwijfeld een reden was geweest tot eindeloos gedelibereer, werd nu in een handomdraaien afgewikkeld. De beide commissarissen verklaarden, niet in te zien, waarover de herkozen
gemeenslieden beliefden te vallen. Kr zou om te beginnen helemaal geen nieuwe eed gevergd worden en bovendien was hun
aanstelling slechts provisioneel. Wanneer de situatie wat meer
overzicht bood en de toestand weer normaal was, zouden Raad
en Gemeenslieden constitutioneel gekozen worden. De heren
bleken echter behept met zware scrupules; zij wensten voor deze
argumenten niet Ie zwichten en begaven zich terstond naar de
volksrepresentant om hun bezwaren „mei de behoorlijke decentie" aan hem voor te dragen. Met zijn Franse esprit gelukte het
Bellegarde, deze bezwaren weg te redeneren en hen tevreden te
stellen 20 . Geretourneerd op de Gemeensmanskamer, werden zij
door de nieuwe raadsleden in de Raadkamer verzocht om enige
mededelingen te aanhoren omtrent de inmiddels verdeelde bestuursfuncties. De heren G. С In de Belouw en G. II. van Grasveld
zouden als regerende burgemeesters optreden, terwijl I-eonhard
de Bever het ambt van Raadssecrctaris zou waarnemen. In plaats
van de verdwenen burggraaf Van Lynden werd de katholiek
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O.F.P van Hackfort tot Rigter benoemd 21 . Aan de samenstelling
van de burgerkrijgsraad werd niet getornd. Belast met de inkwartiering der Fransen, bleef hij vanwege zijn lastige post ongewijzigd
en in werking als tevoren. De vergadering ging uiteen met de
boodschap, dat alle commissies en regeringslichamen op maandag
a.s. hun werkzaamheden zouden aanvangen 22 .
Het meest opvallende, waarmee de nieuwe bestuurders geconfronteerd werden, was de hardleersheid hunner neringdoende
onderdanen. Hun eerste publicatie gold dan ook — wederom en
voor de zoveelste maal — het euvel der kennelijk hardnekkig
gesloten winkels en het rotsvast wantrouwen jegens de assignaten.
Omdat een lankmoedig beroep op het gemeenschapsgevoel der
Nijmegenaren eerder niet bizonder aangeslagen was, probeerden
de nieuwe heren het met de waarschuwing van vijfentwintig gulden boete, indien een winkel gesloten bleef. Wat de assignaten
betrof, was der bcstuurderen lankmoedigheid van langere duur.
De inwoners werden „op het aldcrscrieuste aangemaand" de omloop en behandeling der assignaten te helpen bevorderen 23 . Maar
de burgerij liet haar oren evenmin naar dreiging als naar lankmoedigheid hangen. Want twee dagen later publiceerde de Raad
nogal nadrukkelijk zijn bevreemding over de merkwaardige houding van zijn stadgenoten jegens de assignaten, waaraan hij nogmaals in patriarchale stijl de aansporing knoopte om ze toch wel
aan te nemen2*.
De conservatieve klank van het Hollandse zilver bezat meer
kracht dan het progressieve geritsel van het Franse papier en
er was heel wat meer nodig dan lankmoedigheid en vaderlijke
taal om aan het papier een schijn van betrouwbaarheid te geven.
Dit is de magistraat klaarblijkelijk ook gaan inzien. Op zaterdag
22 november werd tenminste een kantoor geopend van verificatie
of keuring der assignaten. Er werd geen half werk gedaan. Behalve een gedrukt biljet, waarop dit feit stond aangekondigd,
kreeg de burger een keurig boekje in zijn bezit, waarin de voornaamste kenmerken van valse assignaten werden aangegeven.
Dagelijks kon men op het verificatiekantoor de assignaten, die
men reeds ontvangen had, ter onderzoeking komen vertonen 25 .
21
22
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Tot schade van velen was het getal der valse assignaten in de
eerste dagen aanmerkelijk groot; de meeste daarvan waren —
zoals het heette — achtergelaten door Engelsen en Emigranten,
die kennelijk „niet gebloost hebben, tot de laagte van namaak af
te daalen". Er werden dan ook strenge straffen in het vooruitzicht gesteld voor hen, die hun assignaten niet lieten keuren of
de opstellers en uitstrooiers der valse munt, benevens werktuigen
en instrumenten, verheelden 20 .
Maar zelfs dit fraaie gebaar was niet bij machte het financieel
wantrouwen van Nijmeegs burgerij te elimineren. Uit vrees voor
de assignaten onttrokken de winkeliers en handelaren alle soorten koopwaar aan de negotie en verborgen ze in hun pakhuizen,
zodat de republikeinse soldaat en zelfs de onvermogende burger,
wiens behoeften dagelijks vermeerderden, de dringendste zaken
niet konden krijgen, doordat zij slechts assignaten te bieden hadden. Werd er evenwel gerinkeld met klinkende munt, dan bleek
nog van alles te koop te zijn. Daarom richtte ook de volksrepresentant zich nogmaals met een ernstige aanmaning tot de burgerij
om binnen vierentwintig uur de winkels te openen, alle soorten
van waren te verkopen en assignaten als betaling aan te nemen 27 .
Hoewel deze financiële politiek misschien geïnspireerd werd
door de nobele intentie om de handel der Maatschappij weer op
gang te brengen, kunnen we toch niet aan de indruk ontkomen,
dat er in deze manipulatie nog een andere bedoeling school. Wie
de maatregelen van deze financiële gelijkschakeling wat aandachtiger bekijkt, bespeurt tussen de regels door, dat het gehoor deiFransen, weliswaar verscheurd door krijgsrumoer, niet veel had
ingeboet aan subtiliteit. Ook voor hen zat er in zilver nog altijd
betere muziek dan in papier. De volksrepresentant demonstreerde dit vrij duidelijk met een aantal bepalingen „nopens het wisselen der gelden, welke in publieke kassen en onder de gemeenteontvangers, alsook aangaande het verwisselen van gelden, die ter
bestiering van anderen onder notarissen, procureurs en verdere
bestuurders mogten berusten, tegen assignaten." De daad werd
meteen bij het woord gevoegd, en allerminst met de Franse slag:
bij de gemeenteontvanger werd een somma van dertigduizend
gulden kontant geld gehaald en tegen assignaten ingeruild 28 .
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Een andere grote zorg van de magistraat betrof het samenstellen van commissies, die allerlei aangelegenheden moesten
regelen. Hij heeft er — als goede regering — vele het licht doen
zien. De belangrijkste daarvan w a r e n de commissie voor bepaling
van maximumprijzen voor koopwaren, die voor de leverantie van
gerequireerd hooi en stro aan het Franse leger, en de commissie
die ingesteld was tot het nazien en inventariseren der goederen
van geëmigreerde personen-". Van deze drie commissies is de
eerste ongetwijfeld van het meeste belang geweest voor de stad.
In bepaalde lagen van de bevolking schijnen het gebrek aan voedsel en de duurte zodanig geweest te zijn, dat de regering gedwongen w e r d maatregelen te nemen legen ingezetenen, die zich verstoutten builen de poorten op a n d e r m a n s land aardappelen, knollen en andere veldvruchten te stelen. Het blijft d a a r o m onbegrijpelijk, dat deze commissie zolang heeft getalmd met resullalen
op lafel te komen 3 0 .
De beide andere commissies hebben beslist niet in een goede
reuk gestaan; was h u n opdracht al niet bizonder doeltreffend
voor het kweken van enige sympathie, hun optreden was het
helemaal niet en gaf aanleiding tot felle critiek en uitgesproken
antipathie 3 1 . Aanvankelijk echter wekte alleen het gedrag der
Franse commissarissen veler ongenoegen: zij stelden de requisities buitensporig hoog. Daar w a r e n allereerst de moeilijkheden
r o n d het zout. Dit w e r d allemaal opgevorderd en in het magazijn
gebracht ten behoeve van het leger. W a n n e e r de burger zout
wenste, was zijn eerste gang naar de municipaliteit, waar hij een
biljet kon krijgen. Daarmee moest hij ter tekening n a a r de plaatselijke c o m m a n d a n t en dan pas kon hij zijn zout — tegen contante
betaling — per p o n d aan het magazijn gaan k o p e n ' - . Dat een en
ander „met veele zwaarigheid vergezeld" ging, behoeft weinig
nadere omschrijving.
Ook in andere zaken hadden dusdanige requisities plaats. Vooral de apothekers moesten vele veren lalen. Zij kregen een zware
vordering opgelegd van allerlei geneesmiddelen en kruiderijen ten
dienste van het militaire hospitaal. Toen geen enkele apolheker
hieraan wilde of kon voldoen, werd de eis van gemelde w a r e n
met een-derde verminderd. Verder moesten aanzienlijke hoeveel29
30
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heden opgebracht worden aan amandelen, foelie en ongelooid en
gelooid leder 3 3 .
De Fransen hadden ook een meer sympathiek middel om hun
voortdurende behoeften te besnoeien. Dat was hun zogenaamd
„verzoek om een patriottische gift." Zo kreeg de Nijmeegse bur
gerij op 20 november uiteengezet, dat het Franse leger vanwege
zijn aanhoudend te velde zijn een bizonder gebrek aan schoenen
had. Met een beroep op de bereidwilligheid van „alle welmeenende inwoonders" werd er om bruikbaar schoeisel gevraagd en
levens verzocht om het „als een liberale patriottische gift bij
paaren aan eikanderen gebonden te brengen en over te geeven
agler het Raadhuys in de zoogenaamde Koolkamer in de Nieuwstraat" 3 4 . Dit verzoek werd enige dagen later gevolgd door de
aansporing tot een gift in bedden, matrassen, lakens en dekens
voor het leger, ten dienste van het hospitaal, dat daaraan een
ernstig tekort had 3 3 . Het resultaat van dit verzoek was vrij ver
bluffend, temeer daar men over hel aantal ingekomen schoenen
niet had kunnen juichen. Binnen een dag werden er ten stadhuize
ongeveer honderd bedden aangeboden, en ook met betrekking
tot de overige artikelen gedroeg de burgerij zich „boven verwach
ting", althans volgens een tevreden Van Hulst 3 ". 01' dit een gevolg
was van een plotseling ontloken patriottisme of een overrompe
lend medelijden, valt moeilijk uil te maken en bovendien wordt
er over de kwaliteit van het kennelijk zo gul geschonkene nergens
gerept.
Uit de vaderlandse geschiedenisboekjes die indertijd onze jeugd
niet hordes slecht te leren jaartallen en feiten zozeer verblijdden,
heeft menigeen nog een vage herinnering behouden aan de komst
der Fransen in ons land. Hoogstwaarschijnlijk alleen, doordal
deze zich concentreerde om het merkwaardig fenomeen, hetwelk
deze komst nadrukkelijk begeleidde: een nogal steile natie danste
eendrachtig en zonder scrupules rond een vrijheidsboom. Dat dil
verschijnsel te Nijmegen na de intocht der Fransen ruim drie
weken op zich heeft laten wachten, is zeker geen gevolg geweest
van een geprononceerd calvinistisch gevoelen en evenmin een
rustige uiting van Oranje-gezinde geest. Aanvankelijk had hel plan
33
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beslaan om de vrijheidsboom te planten op zaterdag 22 november 37 . De dag tevoren hadden boden van de Burgerkrijgsraad de
inwoners verzocht de volgende middag tegen drie uur op de markt
aanwezig te zijn voor een feestelijke bijwoning der plantingsplechtigheid. Maar het goede voornemen vond geen doorgang, doordal
het corps muzikanten, dat op speciale order van de volksrepresentant uit Den Bosch zou komen ter feestelijke omlijsting van dit
groots gebeuren, niet kwam opdagen. Vermoedelijk was het onderweg in de modder blijven steken 33 . Een week later was alles
beter georganiseerd; de magistraat gaf kennis aan de burgerij, dal
op verzoek van velen de vrijheidsboom geplant zou worden op
zondag 30 november. Derhalve werd de burgerij verzocht dan
tegen half vier 's middags op de markt aanwezig te zijn:,e.
Het is een indrukwekkende plechtigheid geweest. Om drie uur
al was de markt bezet door enige compagnieën te paard, die een
kring formeerden rondom de plek, waar men de boom zou planten. De belangstelling van Nijmegens burgerij was „verbazend"
als wij het dagboek mogen geloven; men verdrong zich op het
plein en de huizen waren lot op hun bovenste verdieping met
mensen gevuld. Tegen vier uur kondigde zich de komst aan van
de burgerlijke en militaire autoriteiten, die de gebeurtenis officieel zouden gaan opluisteren. Zesendertig jonge burgeressen,
daags tevoren door enige regeringsleden uitgenodigd, openden de
stoet, die plechtig hel stadhuis uittrok. Zedig gehuld in witte
klederen, gingen zij twee aan twee en elk droeg een mandje mei
groen in de hand. Daarna kwam de volksrepresentant Bellegarde,
vergezeld van een stoet generaals en andere officieren van het
noorderleger. Hij werd gevolgd door de gehele municipaliteit, het
College van Gemeenslieden en de Burgerkrijgsraad. Tenslotte
kwam de boom, een stoere den, die op het landgoed Dukenburg
gekapt was en voor zesentwintig gulden het eigendom der municipaliteit geworden. Op de markt gekomen, werd de optocht verwelkomd door een „prachtig veldmuziek" — de ouderwetse term
voor militaire kapel — dat speciaal voor deze gelegenheid overgekomen was. Onder de galm van een aanhoudend hoezee en
luidruchtige kopermuziek werd de boom door een menigte burgers
waardig aangedragen en in een van te voren gegraven gat geplant.
Hij was voorzien van de nationale vlag en prijkte met een rode
37
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jacobijnenmuts als zinnebeeld der Franse vrijheid. Op manshoogte was aan de boom een bord geslagen, waarop een hoogdravend vers stond van de burger L. Stoppendaal, die in het dagelijks leven een eerzaam nolaris was, maar hier voor de gelegenheid figureerde als sledelijk Cieraad van den Pindns™.
Toen de boom eindelijk stond, Iraden de jonge burgeressen
schroomvallig nader en bestrooiden zijn voel met „bloemen en
groene takskens", waarna de burgemeester Grasveld een niet mis
te verstane rede hield tot de „bewooners van de aloude stad der
vrije Batavieren". Hij zei daarin, dat de vrijheid herleefd was en
dat de rechten, zolang door stadhouderlijke machtspreuken en
aristocratische heerszucht verdonkerd, thans herboren waren.
Het zou voorlaan de gezonde rede zijn, die gebood en niel meer
die der vorstelijke kabinctlen. Verdiensten, en geen blinde geboorte, deugd en goede zeden instee van hoofse vleierij, arbeidzaamheid en geen gunst der groten zouden het geluk des burgers
gaan bepalen. De burgervader wijdde voorts een gevoelvol woord
aan de herdenking van de brandende zucht tot vrijheid der voorvaderen, en raakte er al sprekend van overtuigd, dat hetzelfde
bloed nog in de aderen, dezelfde brandende zucht nog in de
boezem en dezelfde krachl nog in de arm der huidige Nijmegenaren huisde ", De vrijheidsboom zou welig bloeien, wijl ze geplant was in een grond, die zo vaak besproeid was met het dierbaar bloed van de vurige voorvaderen. De rede werd besloten
met het vaste voornemen, dat Nijmegen de voetstappen der Fransen zou volgen en, voor altijd verenigd met de dappere verdedigers van „de rechten van de mens", voor zijn nakomelingschap
een onuitputtelijke bron van geluk zou achterlaten 42 . Deze prachtige volzinnen werden met een algemene „vreugdegalm" beantwoord. Ook de volksrepresentant voelde zich gedrongen lot een
speech voor zijn verzamelde „Batavieren", maar hij deed het in
meer kernachtige trant. Onder diep stilzwijgen van het publiek
betoogde hij, dat de Batavieren altijd tol steun zouden hebben
een wijsgerig en moedig volk, hetwelk alle de despoten der aarde
doet sidderen. Zo zouden de Fransen en Nederlanders de heerszucht ter neder vellen om de onvervreemdbare rechten van de
mens te doen eerbiedigen 4 '. Toen men ook deze woorden naar
40
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behoren had toegejuicht, begonnen vervolgens „in verscheidene
kringen en wel de representant en de generaals in de eerste plaats
met de burgeressen onder vrolijke muziek (om de boom) te dansen". Dit duurde totdat de duisternis viel; toen keerde men vrolijk
naar het stadhuis terug, waar de jonge burgeressen op een glas
wijn onthaald werden en men de algemene vreugde nog vergrootte door de militante Marseillaise aan te heffen'14. Tegen tien uur
's avonds verzamelde de burgerij zich weer in het etablissement
De Doelen van de kastelein Farquhar aan de Ridderstraat om de
dag te besluiten met een bal, dat tot de morgen duurde en „alle
merkteckenen (bezat) eener allerzuiversle en allesints broederlijke vreugde"' 15 .
Wie zou menen dat het stormachtig bejubelen van een vrijheidsboom voortaan een garantie vormde voor een crilickloos of
zelfs idealistisch patriottisme, ziet zich somber bedrogen. Dit lag
aan de aard der gedachten, die de Nijmegenaar ging wijden aan
de onvervreemdbare rechten van de mens. Deze gedachten konden niet gekenschetst worden als moedig of wijsgerig, maar waren
wat langzaam en verschrikkelijk nuchter. Zo bleven ze tot verdriet van een idealistisch volksrepresentant beperkt tot het feit,
dat zilver tenslotte zilver was en papier maar papier, al was hel
dan evenveel waard. Wie dus het eerste liever had dan het tweede, moest zijn gang maar gaan.
Het schijnt dat de representant een beetje onder de indruk
gekomen is van deze zo hardnekkig beleden en zorgvuldig gedemonstreerde Nijmeegse gedachtengang over het invoeren van
Franse assignaten. Twee dagen na het planten van de vrijheidsboom achtte hij het nodig om de voorgaande publicaties nopens
het openen der winkels weer eens te benadrukken. Tevens werd
de grossiers gelast hun goederen aan de winkeliers tegen prompte
betaling over te doen en ze niet verborgen te houden. Nog steeds
deden vrees voor assignaten en eigenbaat velen hun waren achterhouden, waardoor ernstig gebrek dreigde 4 ". Maar behalve een
— nog altijd — zeer gematigde toon, bevatte zijn publicatie bovendien een alinea, die het langdurig assignatenzeer eindelijk bestreed
met gezond verstand of zelfs listigheid in plaats van met door14

R. S. 30 nov. 1794, Dagboek suppl. 30 nov. 1794, Stadsrek. 1795. De
namen der 30 jon^e burgcresseii waren helaas niet te achterhalen.
15
Idem.
•"' R. S. 8, l», 15 en 20 nov. 1704, Dagboek 10, 13, 17, 22 en 26-29 nov.
1794. Zie verder Dagboek 2 dec. 1794.

104

zichtig idealisme. De representant was kennelijk tot de overtuiging
geraakt, dal een volk van roemruchte financiers en veefokkers
slechts heil verwacht van het begrip „dekken". Teneinde de be
zwaren tegen het Franse betaalmiddel weg Ie nemen, kondigde
hij af, dat, ondanks de onmatige oorlogskosten van hel Franse
leger, de assignaten in Nijmegen gedekt zouden worden door de
in beslag genomen achtergelalen goederen der emigranten, die
47
een waarde hadden van ΙΊ.ίΧΧ) lires . Een eenvoudige rekensom
moet de Nijmegenaar echter geleerd hebben, dat die veertien
duizend lires niet meer waard waren dan 6.300 Nederlandse gul
dens; beslist geen bedrag om de assignatenkoers een wat gefundeerder hoogte te verschaffen. In verband hiermee stond zonder
twijfel de publicatie van 6 december, die aangifle verlangde van
alle goederen, die de Franse emigranten, nevens Hollandse mili
tairen en andere uitgewekenen in de stad hadden ondergebracht Λ
Het was jammer voor de representant, dat zijn handige ma
noeuvre om de assignaten eindelijk builen discrediet te brengen,
doorkruist werd door de onsportieve manipulaties van zijn eigen
landgenoten. Kr zijn diverse slaalljes op te noemen van het erger
lijk gedrag, waarmee Franse militairen de assignaten „in min
achting" brachten bij de menigte. In het algemeen kwam het er
op neer, dal zij in de winkels goederen kochten voor papieren
geld en ze dan doorverkochten aan het gemeen, weliswaar voor
de helft van de prijs, maar dan toch voor Hollands zilver 4 ". Ook
de Franse commissarissen, veronderstelde toonbeelden van repu
blikeinse deugd, handelden legen de keer in. Zij weigerden zelfs
de in beslag genomen goederen of andere zaken anders dan voor
klinkende muni aan de burgers te verkopen 3 0 . In plaats dat de
volksrepresentanl bij de municipaliteit kwam klagen over de ge
ringe medewerking van de burgerij, deed de municipaliteit dil
thans over de bevreemdende handelwijze van tenslotte onver
dachte republikeinen. Ken gevolg hiervan was, dat de represen
tant er maar van afgezien heeft aan het onderhand pijnlijk assignaten-chapiter nog aandacht te besteden 5 1 .
De grootste moeilijkheid, waarmee de magistraat te maken had,
school ongetwijfeld in het onrustbarend gebrek aan levensmidde47
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len, dat enerzijds voortvloeide uit de onoverzichtelijke landstoestand en de daarmee gepaard gaande vervoersmoeilijkheden,
anderzijds veroorzaakt werd door de enorme hoeveelheden, die
het uitgehongerd leger van Pichegru consumeerde. Vooral artike
len als zout, azijn, tarwe en rogge waren zeer schaars, niet te
betalen voor de minder gegoeden en natuurlijk een gewild object
voor levendige zwarlehandel. Zo werden door „kwalijk gezinde
persoenen, waaronder ook jongens en kinderen" de broodbak
kers verregaand laslig gevallen, doordat men al hun brood op
kocht tegen assignaten, en het dan voor duur Hollands geld door
verkocht. De magistraat bestreed dit euvel met een publicatie,
die ieder aanraadde „zich gerust en vreedelijk" te gedragen, de
bakkers in hun nering niet te storen en zich vooral te onthouden
van het wederom te koop stellen van brood, dat reeds voor assig
naten bij de bakkers was gekocht Ή
Toch nam de Raad ook positieve maatregelen. Gezien vooral de
schaarsheid van koren voor het roggebrood, dat volksvoedsel was,
werd goedgevonden, dat aan de respectieve bakkers uit de voor
handen zijnde granen, die voor stadsrekening aangekocht waren,
een hoeveelheid van zestig mud werd uitgereikt, mits deze binnen
vier weken in natura kon worden teruggegeven 53 . Dat dit in de
huidige omstandigheden feitelijk een loze formule was, begreep
ook de magistraal. Daarom werd aan loco-burgemeester Sanders
van Well en zekere burger Bogers verzocht, zich naar het land
van Спуск of daaromtrent te spoeden om er een genoegzame
kwantiteit rogge en weit ten behoeve der stad op te doen"' 4 . Wal
de heren precies uitvoerden in het kader van hun opdracht, weten
we niet, maar hun manipulaties werden vanuit de stad blijkbaar
met wantrouwen bekeken. Er waren tenminste boze tongen, die
beweerden, dat met name Sanders van Well de bakkers genood
zaakt had, tegen klinkende munt enige mudden tarwe te kopen
van boeren, die zijn „vassalen of vrienden" waren. De bakkers
echter waren verplicht hun brood tegen assignaten te verkopen ".
Of deze beschuldiging een grond van waarheid bevatte, is niet na
Ie gaan. Het is echter heel goed mogelijk, waarbij dan eerlijkheids
halve bedacht moet worden, dat Sanders van Well de stringente
opdracht had, zoveel mogelijk graan van de boeren los te krijgen.
52
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Dat dit in moeilijke tijden van hongersnood en oorlog doorgaans
beter lukt met zilver dan met papier, weet ook de huidige generatie nog. In ieder geval heeft de magistraat zich achter zijn
burgemeester geschaard. Hij ontbood de aanstichter van deze
kwade geruchten — de koopman Frauenfelder in de Molenstraat
— bij zich en onderhield hem ernstig over de misprijzende uitlatingen aangaande zijn buurman Sanders van Well, die „ten
hoogste lasief en teffens onwaarachtig" waren 5 ".
In die dagen kwam tevens de commissie voor bepaling der
maximumprijzen met haar vrij langdurige werkzaamheden klaar.
Bij publicatie maakte zij haar bevindingen openbaar. Behalve mei
de prijzen der koopwaren bemoeide zij zich tevens met de lonen
der ambachtslieden. Ook daarvoor werd een maximum bepaald.
Alleen de prijs van het brood bleef aan onzekerheid onderhevig.
Deze zou wekelijks bepaald worden volgens een rooster, dat door
de municipalileit werd vastgesteld. Maar hoeveel goeds er ook in
al deze maatregelen school, zij waren toch niet in staat méér te
zijn dan druppels op een gloeiende plaat. Het was iedereen duidelijk dat er een volkomen gebrek aan vrijwel alles voor de deur
stond, als er geen spoedige keer in de zaken kwam. En daaraan
twijfelden zeer velenr>7.
Van een andere kant bezien, kreeg de dagelijkse gang des levens
overigens steeds meer zijn normale aanschijn terug. De kosters
der diverse godshuizen werden weer in het bezit gesteld van hun
sleutels, zodat men de kerken kon zuiveren van het vuil der
inkwartiering en ze weer benutten voor het oorspronkelijk gebruik"'8. Na de schoonmaak bleek, dat de Grote Kerk en de
Lutherse Kerk het inkwartieringsgeweld vrij gunstig hadden doorstaan. De Mennonietenkerk aan de Arminiaanse Plaats daarentegen was er slecht aan toe. Haar houten vloer was bijna volledig
weggerot vanwege „paardepis en nat hooi"; ze was daarom vooralsnog onbruikbaar, temeer daar de kosten voor een nieuwe vloer
niet vergoed werden en voor de beminde gelovigen te groot waren.
Ook de Latijnse school op het St. Stevenskerkhof werd ontruimd,
zodat het onderwijs zijn nuttige taak kon hervatten 3 ". En voor de
Nijmegenaren, die er naar snakten, vrienden en verwanten ampel
van hun wedervaren te verhalen, moet het langzaam herstel van
3(1
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het postverkeer ongetwijfeld van bizondere importantie geweest
zijn "",
Over de openbare veiligheid — tijdens het verblijf der verbonden
legers een w a r e farce — had men niet meer behoeven te klagen,
zo gauw de Fransen hier waren. Alleen de representant heeft er
een keer aanleiding toe gehad, toen hij, op weg naar huis, bij het
Kelfkensbosch door een kerel aangehouden werd en met deze in
woordenwisseling geraakte. Als laatste argument hanteerde de
onverlaat zijn zijdgeweer en diende de representant d a a r m e e een
houw toe, die echter gedeeltelijk kon worden afgeweerd. Het
Franse bloed werd nooit gewroken, want de booswicht nam de
benen en bleef, ondanks ijverig speuren, spoorloos" 1 . Tenslotte
mocht des avonds om half negen voortaan ook weer de klok van
Keizer Karel in de Stevenstoren geluid worden „tot genoegen der
burgerij in deeze tegenwoordige zombere toestand" < ï 2 . Van dit
laatste bleef de burgerij maar al te zeer overtuigd, en met recht.
Ondanks alles wal de magistraat o n d e r n a m , bleef de voedselpositie
precair, om niet te zeggen wanhopig. Deze trieste situatie kreeg
een nog zwarter achtergrond door de onmatigheid der requisities
en het brutale gedrag der d a a r m e e belaste a m b t e n a r e n . Op 10
december kwam een menigte boeren uil de Ooy in de stad om
beklag te doen bij de municipalileit over h u n schout J o h a n Georg
Stracke. Deze vaderlander bezat een achttal „beesten", m a a r
bracht geen enkele ter requisilie op, terwijl hij andere boeren, die
slechts één stuk vee hadden, preste dit af te geven, en hen die er
twee hadden, er óók een te leveren. Hun klacht had succes ; de
boeren mochten n a a r huis mét h u n vee, waarvan het slachten tol
nader o r d e r was uitgesteld, en zelfs in de hoop, dat het voor een
gedeelte zou worden vrij gegeven (ia . Ook in Beek h a d een dergelijke ongeproporlionneerde requisitie plaats. Daar moesten vijfentwintig stuks hoornvee opgebracht worden, terwijl er slechts
drieëndertig in dat dorp te vinden waren "4.
De hoeveelheid klachten over hel buitensporig gedrag en de
trouweloosheid der Franse commissarissen bij het invorderen van
de requisities nam steeds meer toe. Deze heren maakten het dan
ook werkelijk bont. Bij verscheidene burgers namen zij het ge"" Dagboek'21 now 1794.
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vorderde hooi weg, zonder de eigenaars een behoorlijk bewijs van
ontvangst te geven, of tegen een beneden de halve waarde <13 . Ook
bij het zoeken naar achtergelaten goederen van emigranten of
uitgewekenen ging men buiten de perken. Tijdens een huiszoeking
bij de wijnkoper Van Druinen, die vlak bij de Mennonietenkerk
aan de Arminiaansc Plaats woonde, troffen de commissarissen
diens laatste wijn aan : zijn gehele kelder was leegverkocht. Xieltemin werd hem aangezegd, van deze wijn af te blijven, daar ze
gerequireerd ging worden. De hoeveelheid werd nauwkeurig op
geschreven. De burger Van Druinen echter protesteerde : de wijn
was voor eigen gebruik en dus wilde en kon hij zich niet aan dit
verbod houden, zolang dit zich niet tot alle burgers in de stad
„betreffende de bizondere provisie" uitstrekte 0 ''.
Of dit protest enige invloed heeft gehad op de werkwijze dei
commissarissen is niet bekend. Maar het misnoegen der burgerij
over de brutaliteiten, waarmee deze en andere onderzoekingen
plaats hadden, vond een eerlijk oor bij de municipaliteit. Zij kon
de huiszoekingen natuurlijk niet doen ophouden, maar in plaats
van door een schout of bode werden de Franse commissarissen
voortaan vergezeld door twee leden van de Raad" 7 . Toen ging
alles opeens veel beter in zijn werk. Men dook niet in een syste
matisch onderzoek, maar viel slechts die woningen binnen, waar
op het zwaarst vermoeden van verborgen goederen rustte. En dan
nog was men geneigd, de burgers op hun woord te geloven, zodat
het onderzoek niet of zeer oppervlakkig ingesteld werd" 8 . Tevens
benoemde de municipaliteit een commissie, die zij belastte met
het opnemen van klachten, het inwinnen van bewijzen en het
doorgeven daarvan aan de representant, teneinde deze het gedrag
zijner commissarissen duidelijk te maken en het hem eventueel
te doen beteugelen "".
De commissie bezat een heilzame kracht ; zij werd zelfs een
nachtmerrie voor de requisiteurs, hetgeen duidelijk bleek uit het
geval met de koopman — ons beter bekend als de bekende etserleerlooier — Hendrik Hoogers op de Korenmarkt. Ook deze had
reden, zich als slachtoffer te beschouwen van hel corrupt geknoei
der heren en dreigde hun daarom met een uitvoerig beklag. Dit
"•-' Pubi. Il, 3, Dagboek 5 en 19 dec. 1794.
"" Dagboek 17 tlec. 1794. Deze Van Druinen niel te verwarren met degene,
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heeft waarschijnlijk niet meer verwekt dan wat cynisch hoongelach, maar toen de commissarissen vernamen, dat er een commissie bestond om onder andere het gebeurde aan de representant
te melden, kwamen zij de koopman Hoogers „op het ootmoedigste"
smeken, deze zaak niet door te zetten, daar zij anders hun hoofd
zouden kwijtraken ™. Met de commissarissen zo in zijn macht —
het gebeurde ging ongetwijfeld als een lopend vuurtje rond —
kreeg de magistraat een prachtige aanleiding om tot het uiterste
te gaan. De afwezigheid van de volksrepresentant, die zich te Den
Bosch bevond om de nodige maatregelen te treffen voor een
eerlang voldoende toevoer van levensmiddelen en gezegd had, dal
tijdens zijn afwezigheid niet gerequireerd mocht worden, maakte
de kans daarvoor schoon T1 . Bovendien voelde de Raad zich
krachtig gesteund door een rapport over hel veelomvattend misdrijf der commissarissen, waarmee de voormelde commissie
inmiddels was uitgekomen. Deze gaf een breed uitgemeten opsomming van de mishandelingen „die de huyslieden door plunderingen ondergaan, wanneer dezelve met hunne eetwaren alhier ter
markte komen". Verder wees het rapport op de onmogelijkheid
om koren in vrijheid te kunnen dorsen en op het feit, dat van het
aantal paarden meer dan twee-derde gerequireerd was, terwijl de
melkkoeien voortdurend „tot slagtbeeslen" werden weggevoerd7'2.
De magistraat voelde zich „door de klachten der burgeren zoodaanig bewOogen", dat hij trouwhartig en radicaal hun partij
opnam. Voorlaan wensten zijn leden van de commissarissen de
order te zien, waarop deze het huisonderzoek uitvoerden. Toen
de commissarissen de desbetreffende papieren niet wilden of
konden vertonen, weigerde de Raad zonder meer een verder
onderzoek te gedogen. Het rapport met de bezwaren der burgerij
liet hij voorts naar de representant zenden teneinde deze inzicht
te verschaffen in de ware toedracht der zaken 73 .
Naar het schijnt, heeft de representant zich van een en ander
wel iets aangetrokken. Hoewel het voor hem natuurlijk moeilijk
was, het eigenmachtig optreden van de magistraat volledig te
dekken, heeft hij toch de corrupte baatzucht van zijn commissa' ü Dagboek 5 dec. 1795. Over deze Hoogers is een studie in voorbereiding
van de Nijmeegse stadsarchivaris dr. J. A. B. M. de Jong. Onder de titel
Hendrik Hoogers (1747-181Í) zal deze studie gepubliceerd worden in de
loop van 196-1.
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rissen gemuilkorfd. De visitatie van de burgerhuizen vond opnieuw
doorgang maar in gewijzigde, meer milde vorm : alleen door een
commissaris en een lid van de Raad 7 \ Van bizonder schrille en
algemene klachten was sindsdien vooreerst niet veel sprake meer.
Toch naderde het jaar 1794 zijn einde te Nijmegen in een naargeestige sfeer, die des te sterker zich deed voelen bij haar concentratie om een serie feestdagen, die naar Nijmeegse trant en
Hollandse traditie een groot deel van hun intieme beleving ontlenen aan een huis, waar hel goed is te zijn.
Huizen van dat soort zijn er in de stad beslist niet veel meer
geweest. Het gebrek aan brood was juist in die dagen zo schrijnend,
dat „het gemeen" zich „razend van honger" verstoutte, het huis
van bakker Van Roggen binnen te vallen, en het brood dat zij daar
vond en dat gedeeltelijk nog aan anderen toebehoorde, wegnam
om er terstond de tanden in te zetten 73 . Hiermee gepaard ging een
„nare werkloosheid", die steeds toenam, en waardoor vele inwoners, die bij de dag en de week moesten leven, „in grote bekommering" geraakten7<'. De commercie was gestremd en het contact met
Holland afgesneden. Bovendien werd alles, vanwege de kwellende
requisities vooral, behalve buitengewoon schaars, steeds duurder.
En de zwarte handel tierde welig op de puinhopen van een geruïneerde stadseconomie TT . De aanvankelijke argeloze blijdschap
rond de vrijheidsboom was thans verkeerd in een groeiend ongenoegen en een smeulende tegenzin jegens de Fransen : hun komst
was de duidelijk aanwijsbare oorzaak van alle ellende in het rampzalig Nijmegen. De verstandige burgers mochten troost putten uit
de gedachte, dat deze stand van zaken zich niet lang meer zou
handhaven, zodra het Franse leger over de Waal was en de
gemeenschap met Holland hersteld 7 ", de naïevcn konden dit doen
uit een vroom vertrouwen in het nieuwe jaar. Maar geen van
beide categorieën zag haar vertrouwen op korte termijn bewaarheid. Het jaar 1795 was er een krachtige bewijs van. En de derde
categorie, die van de idealisten, welke nimmer troost behoeven
omdat ze weinig realiteiten onderkennen, zou het nieuwe jaar
ervaren als een verstikkende domper op hun door vrijheid, gelijkheid en broederschap geschraagd optimisme.
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H O O I- I) S Τ l' К ν

„DE WAARE VRIJHEID MOET HIER ONGESCHONDEN
WOONEN"·
Wie op Nieuwjaarsdag 1795 de lust heeft gevoeld, een balans
op te maken over hel afgelopen jaar, zal hiermee niet veel moeite
hebben gehad. Na ruim anderhalve maand Franse bczelling was
hel onprettig duidelijk geworden, dat er maar in weinig opzichten
van een batig saldo gesproken kon worden. De Fransen hadden
weliswaar de corrupte regentenoligarchie geëlimineerd en de
stadhouderlijke tyrannie omvergeworpen, maar dat de stad daarvan veel beter was geworden, viel niet direct te constateren.
Onder hel oude, vernietigde regiem was het haar tenslotte niet
zo kwaad vergaan, al waren de antieke stedelijke „vrijheden"
weinig meer dan veel gebezigde frases geweest 1 .
De nieuwe propaganda bleek vooralsnog evenmin rijk aan Ie
verwezenlijken inhoud. Zij had alleen een nuchter volk zijn aangekweekte steilheid doen vergelen, toen het in drommen dansle
om de vrijheidsboom, en voorts een oplimisme geschapen, dat
verlangend uitzag naar nieuwe en grote dingen en bezig was, zich
op de been te houden met geruchten uit het revolutionaire Frankrijk -. Maar tegen de feitelijkheden des dagelijksen levens moest
de goede hoop het eindelijk afleggen; ze stortte in, zodra het
materiële aspect daarvan een duistere horizon loonde*. Van de
stadhouder, die voortdurend als tyran uitgekrclen was, had
Nijmegen weinig te lijden gehad; onder zijn bewind en aanwezigheid was de stad redelijk welvarend en voornaam geweest, bewoond door een zeker niet ontevreden burgerij 4 . Maar nu sinds
enige weken de tyrannie had plaats gemaakt voor de luidverkondigde Rechten υαη de Mens, was van dit alles niet veel over
gebleven. De eens betrekkelijk bloeiende en rustige stad bood een
berooide en ontevreden aanblik. Vanwege de onbetamelijke
rekwisities was alles — vooral levensmiddelen — duurder en
1
2
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1
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schaarser geworden, waardoor de normale handel nagenoeg stil
stond. Er heerste „een naare werkloosheid", die steeds toenam,
en de geldcirculatie werd ernstig belemmerd door een grote hoeveelheid gewantrouwde en waardeloze assignaten 5 . Ook het gebrek aan brandstof had trieste gevolgen. De Fransen, geteisterd
door een winter die „bij menschenheugenis geen vergelijk had",
begonnen de vele leegstaande huizen der gevluchte regenten en
andere aristocraten grondig te ruïneren. Zij hakten zolders,
deuren, trappen, vensters en andere dingen kort en klein om met
de spaanders enigszins redelijke vuren te stoken 0 .
Op grond van al deze zaken ontstond er langzamerhand een
vrij grote groep hartstochtelijke malcontenten jegens de Fransen,
die al deze onheilen over de stad gebracht hadden. Zelfs de
stadsregering ontkwam niet aan scherpe critiek. Hoewel provisioneel aangesteld door een onverdacht republikein als de volksrepresentant Bellegarde, en zich voorbeeldig kwijtend van haar
zware taak, haalde ze zich bij sommigen het odium op de hals
van aristocratisch te werk te gaan en eigenbelang na te streven 7 .
Gelukkig bezat de stad ook nog inwoners, die verstandiger
dachten en genuanceerder waren in hun uitspraken. Zij gaven
als hun mening, dat deze trieste stand van zaken zich niet lang
meer zou handhaven. Als de Fransen maar eenmaal over de
Waal waren, zou de gemeenschap met Holland spoedig hersteld
zijn, en de eerlang te sluiten vrede zou alles weer normaal doen
worden. Handel en nijverheid kregen dan hun oude omvang weer
en het stadsbestuur zou naar democratische trant door de burgers
gekozen worden 8 .
Wij zijn geneigd de bezitters van deze objectieve en rustige
gesprekstoon al bij voorbaat gelijk te geven. Zij hebben het inderdaad verworven, maar niet zo gauw en in die mate, waarin zij
het zich hadden voorgesteld. Op 19 januari 1795 werd de gemeenschap met Holland hersteld. Ken dag nadat de stadhouder op een
visserspink haastig de wijk had genomen naar Kngeland, reden
Franse huzaren de „omgewcnlelde" stad Amsterdam binnen ".
Maar in de „kleine schets" die de Nijmeegse magistraal in maart
gaf van de „situatie eener stad, aan w7ie alweer een requisitic
5
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wordt opgelegd", viel nog geen enkele lijn van verbetering te
constateren. De stad bezat niets meer om aan de Franse vorderingen te kunnen voldoen. Zij had geld noch voorraden, de landman kon zijn pacht niet betalen en zijn land niet bebouwen;
kooplieden en winkeliers waren al hun goederen kwijt; de bronnen der financiën waren geheel verstopt en aan de handel was
geen herstel toe te brengen, zolang de assignaten in een kw7ade
reuk bleven. De broodwinning stond stil, doordat de handwerksman niet meer wilde werken voor een bedrag, dat in deze waardeloze papieren werd uitgeteld. En in Holland was niets te krijgen
omdat dit gewest hardvochtig weigerde iels te verkopen dat niet
met zilver betaald werd 10 . De stad Nijmegen had dan ook niet
veel lust tot vreugdeblijken, toen de Rechten van de Mens plechtig
afgekondigd werden. Het liet гол еі burgers als municipalileit vrij
koud, tot groot ongenoegen van ware patriotten als onze dagboek
auteur, die daarin aanleiding vonden om w-eer eens verontwaar
digd, maar cliché-matig te spreken van een „prinsgezinde en
aristocratische houding" 11 .
Ook de vrede vervulde vooralsnog geen vrome wensen. Nauwelijks was — einde mei — het Haags Verdrag geratificeerd, of
men moest bemerken, dat de bejubelde alliantie tussen de Uvee
natiën geenszins aangegaan was op redelijke en aan beide partners even voordelige voorwaarden, zoals de plechtige intentie
was. Nijmegen ondervond het maar al te wel. Op 17 juni werd
het Trac laat van Vrede en Alliantie met de Franse republiek
solemneel „van den luyve" afgekondigd, terwijl hel carillon liefelijke klanken over de stad strooide en de kanonnen op de wallen
feestelijk bulderden 12 . Van deze feestroes maakte de magistraat
dadelijk gebruik om de Franse commissaris op manhafte toon
mee te delen, dat hij van nu af aan de rekwisitiën ten lasle zijner
slad niet langer afwachtte 13 . Maar enige weken laler horen wij
hem droef en omstandig verklaren, dal niettegenstaande de afgekondigde vrede en alliantie, de toestand van stad en ingezetenen
eerder verergerd dan verbeterd was: paarden en karren worden
„geprest", voerlieden door slagen mishandeld, have en vee wordt
geroofd en tuinen en boomgaarden staan bloot aan voortdurende
plundering door verregaand losbandige Fransen, die hun gebrek
10
11
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aan voedsel aldus trachten te compenseren 14 . Het gehele jaar
door heeft de municipalileil van tijd lot tijd lucht gegeven aan
haar misnoegen in dit opzicht. De door oorlogsrecht stelselmatig
en voortdurend lecggerekwireerde stad kreeg nauwelijks kans om
even op adem te komen. De plundering werd nu gelegaliseerd
voortgezet. De burgerij heeft echter weinig gelegenheid gevonden
zich hierover constant te blijven opwinden. Haar aandacht werd
alras gevestigd op zaken, waaraan voor haar groter wel en wee
verbonden scheen. De „Rechten van de Mens", eertijds onder
flauwe belangstelling en gering feestbeloon afgekondigd, bleken
plotseling grote beroering te kunnen wekken.
Onder de patriotten zijn het zonder twijfel de katholieken geweest, die op het nieuw geluid der révolutionnaire leuzen hun
oren het scherpst gespitst hebben. De nieuwe lente, die ervan
verwacht werd, zou voor hen nog een extra-glans bezitten. De
interpretatie van deze leuzen kon niet alleen beperkt blijven lot
het enge terrein der politiek, maar moest zich ook uitstrekken
over het gehele maatschappelijke leven. Wanneer men het toejuichte, dat de privileges van adel en aristocratie dienden te verdwijnen, zou men er ook niet aan kunnen ontkomen, de voorrechten van de Gereformeerde religie en haar aanhangers tot
normale proporties terug te voeren. Wat lag er meer voor de
hand dan een vrijheid en gelijkheid van godsdienst met alles wat
daaraan vast zat?
Dit inzicht verspreidde triomfantelijke vreugde onder de katholieken en een begrijpelijk gevoel van onbehagen onder hun gereformeerde medeburgers 13 . Niet dat dezen bang waren voor
bloedige gevolgen van een plotselinge godsdiensthaat; inmiddels
was men al in zoverre verlicht of bedaard, dal confessionele hartstochten zich doorgaans gematigder baan braken l<i. Maar het was
onprettig voor hen, die zolang een onaantastbare macht hadden
gekoesterd, om plotseling geconfronteerd te worden met een grote
groepering die „veel mompelende (was) van hunne oude Rechte,
welke zij zeedert 200 Jaar door de Geusen verlooren hebben,
meenende dal 't tans de tijd wierd om hunne oude Rechten wederom te eischen" 17. Men zag — zo luidde hel verontrustend gerucht
14
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— de priesters in de achterbuurten der stad sluipend van huis
tot huis gaan, en iedereen scheen erg druk in de weer om „de
bedoelde oogmerken te bereiken". Men hoorde het geineen, dat
in de stad grotendeels roomsgezind was, openlijk spreken over
de teruggave van de Grote Kerk en het Armenhuis 18 . Hoewel
men te Nijmegen — zo schreef de protestantse patriot Van Hulst
nog optimistisch — nu niet direct Rooms geweld vermoedde om
die bedoelde oogmerken te bereiken, moest men toch ondervinden, dat elders „de oude roes van Barbaarsheid in deese
andersins verligte daagen niet gehéél van 't hard was afgeveegt" 19.
Met name in Druten maakten de katholieken zich schuldig aan
een „schendig bedrijf" door „hun ouden aart, die van de vroegste
tijden af deese gezindheid zozeer kenschetste, weder aan de dag
(te leggen)". Zij drongen daar de gereformeerde kerk gewelddadig binnen en wijdden hein terstond in, terwijl het luiden deiklokken „hunnen zegepraal te kennen gaf" -0. Deze gebeurtenis
baarde vanzelfsprekend onder de gereformeerden veel opzien
en ontsteltenis -1. Maar hun geschokte zenuwen zouden nog meer
te verduren krijgen!
Was het gerucht van de religieuze expansie der roomse Drutenaren in feite niet meer geweest dan het kleppen van de brandklok, het wil ons voorkomen, dat de Nijmeegse gereformeerde
burgerij de noodklok hoorde galmen, toen bekend werd, dat het
stadsbestuur een brief ontvangen had, welke enige onderwerpen
bevatte, waarmee de Stalen-Generaal zich eerlang zouden bezighouden. Daarin stond kort en bondig vermeld, dat „het volk"
de enige souverein was, op het eerste gezicht een keurige formulering in de geest van de menselijke rechten, maar bij enige bespiegeling — althans voor aanhangers der gereformeerde religie
— een zinsnede, die gevaarlijke adders uit hel politieke gras te
voorschijn kon roepen'-2. Had er instee van het volk gestaan
de burgers, dan was hun bezorgdheid vooralsnog overbodig geweest. Men las evenwel duidelijk: „het volk". Het protestantse
deel der stad begreep maar al te goed, wat dit zeggen wilde: zijn
eerst zo onaantastbaar gebleken macht werd thans reëel bedreigd.
Onder het oude systeem met zijn plakkaten tegen de katholieken
18
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had het stevig in allerlei officiële kussens gezeten en dit zou
misschien geprolongeerd kunnen worden, als niet het volk maar
de burgers „eenige souverein" geworden waren 23 . In de Franse
republiek had men het verschil tussen deze beide grootheden al
vooruitstrevend geëlimineerd, maar de gereformeerde opvatting
van de burgerstalus te Nijmegen bleef liever verwijlen bij het
oude begrip. Want hoewel het inwonertal van de stad in die
dagen voor 60 % uit katholieken bestond, was het aantal onder
hen, dat zich „burger" mocht noemen, zeer gering 24 . Grotendeels
bestaande uit „gemeene" of armlastige lieden, die in de loop der
jaren de stad binnengekomen waren, hadden de katholieken
weliswaar de bevolkingsmecrderheid der gereformeerden gebroken, maar waren enerzijds niet in staat geweest, de hoge geldsom op te brengen, die zij moesten betalen voor verwerving van
het burgerrecht, en anderzijds niet in staat gesteld, daarvoor zelfs
maar in aanmerking te komen 25 .
Merkwaardig is, dat deze angst voor hel „Roomse gevaar" nogal
geprononceerd tot uiting kwam in de kring der Nijmeegse patriotten of wat daarvoor tenminste doorging. Wij herinneren ons —
hopelijk nog levendig — hoe in 1787 enige fatsoenlijke burgers
van patriotsen huize een Vadcrlandsche Bijeenkomst hadden opgericht, maar deze datzelfde jaar te gronde zagen gaan — naar
oud-Nijmeegse trant „frendens" natuurlijk en „lumine torvo" —
onder het geweld van de Pruisische slevels. Bleef in andere sleden
het patriottendom binnenskamers en onopvallend voortbestaan
in de vorm van ordentelijke kunst- of letterlievende genootschappen zoals hel Amsterdamse Doctrina, waarvan Rutger Jan Schimmelpenninck een achtenswaardig lid was, te Nijmegen was kennelijk de fut tot verder leven eruit gestampt 20 . Pas in 1795
bespeuren wij weer zoiets als een ademtocht van het door de
Fransen langzaam weer bijgebracht stedelijk patriottenleven.
Maar het zou tot hun eigen schade en schande zijn, dat de
Nijmeegse palriollen toen van slart moesten, waar zij acht jaar
tevoren waren blijven staan. En dat was midden in een reeks
romantische, bijzonder sprekende, maar nog weinig doordachte
principes en leuzen. In andere steden daarentegen hadden de
2!
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patriotten zekere geestelijke onlwikkeling doorgemaakt; nog
groen in hun periode van heldhaftig wapengekletter waren zij
plotseling vanuit hun vlegeljaren in een calacombentijd terecht
gekomen, waar zij tot een zekere mate van volwassenheid rijpten.
Toen de grootste schreeuwers bang de zuidelijke grenzen waren
overgehold en de achtergebleven Kezen gedwongen werden, meer
introvert te zijn, kwam het vaderlands patriottendom eindelijk
toe aan een meer academische wijze van benadering der problemen. Hel luidkeels huldigen van bijvoorbeeld religieuze inschikkelijkheid als ideaal en programmapunt was nog wat anders
dan mei de realisering daarvan overtuigd vertrouwd raken. Het
zijn juist deze jaren van gedwongen zwijgen geweest, die de
ondergedoken patriotten een incubatietijd verschaften, waarin zij
van sabelkletterende leuzenkraaiers evolueerden lol mannen,
wier idecén doordachl waren en vastere vormen hadden aangenomen en die de revolutie minder beschouwden als een avontuur dan als een serieuze kans om de dogmatiek van hun programma oprecht en ongeremd door vooroordelen of consequenties in praktijk te brengen'27. Zulk een incubatietijd hebben de
Nijmeegse patriotten gemist, zodat zij — nauwelijks weer lot leven
gewekt — al meteen blijk gaven de ware geest hunner leuzen te
missen.
In januari 1795 heropenden zij de Yaderlandsche Sociëteit, versierden haar naar Jacobijnse trant met de naam ciiib, onlwierpen
als zinspreuk Voorbeelden Trekken en stelden zich tot doel „om
een waakzaam oog" op de verrichtingen der municipali teil te
houden, „teneinde alle aristocratische beginsels en bedrijven Ie
keer te gaan en te weren, om ten algemenen nutte te werken en
de vrijheid der burgeren te ondersteunen en te handhaven" -s. Het
behoeft geen betoog, dat voor het vervullen van een zo langademige taak nieuwe leden van harte welkom waren. Deze
moeslen zich echler eerst lalen voorstellen alvorens over hun
toelating tot de Sociëteit bij ballotage werd beslist 29 . Natuurlijk
vermeldden de statuten van dit idealistische genootschap, dat dit
openstond voor lieden van diverse religieuze pluimage, maar hel
waren al dadelijk de katholieken, die moesten ervaren, dat de
leden „in allen deelen tot contrarie van deze oogmerken" han-
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delden, en niet onduidelijk manifesteerden, dat zij de Roomsen
op allerlei futiele gronden zochten te weren 9 ". Dit was, behalve
met zekere Andries Verwey, het geval met Jan Engelbert Sanders
van Well, die „in weerwil van zijn katholiciteit" — aldus Van
Hulst — een der kundigste en gezeten burgers was en bovendien
zitting had gekregen in het college der nieuwbenoemde burgemeesteren. Toen naar aanleiding daarvan in het genootschap zelf
tegen deze manier van doen driftig geprotesteerd werd, besloot
men — waarschijnlijk uit vrees voor interne maar geruchtmakende herrie — voortaan zovele katholieken op te nemen als maar
mogelijk was. Doch na een maand was men weer in de oude
boosheid vervallen. Toen zich een vijftigtal nieuwe leden aanbood, dal bijna helemaal katholiek was — de Roomsen hadden
altijd één reden meer om zich een patriot Ie voelen — verklaarde
men de sociëteit „slapend'". Langer dan vier weken lieten de
nieuwelingen zich met dit nogal doorzichtig smoesje paaien; toen
hadden zij er genoeg van. Zij lieten zich als adspiranl-lid schrappen, terwijl ook enige oudere katholieke leden verontwaardigd
bedankten. Gezamenlijk kwamen zij tot de mening, dat het de
hoogste tijd was voor het oprichten van een eveneens Vaderlandsche Sociëteit als de eerste, om alle hindernissen op te ruimen,
het verkregen recht te handhaven en mee te werken aan de opbouw van het vaderlands welzijn. Tenslotte moest men dit gunstig
tijdstip benutten om zich te onttrekken aan „al zulke onderdrukkingen, als waaronder allen, die van den Roomschen Godsdienst
belijdenisse gedaan hebben, bijna twee eeuwen hadden gezucht" 31 .
Op de vierde maart kreeg deze zaak zijn beslag. Tijdens een
bijeenkomst, waar een vrij groot aantal personen verscheen, werd
een bestuur gekozen, bestaande uit vier directeuren en een secretaris, vier corresponderende leden met een secretaris, benevens
een tweetal penningmeesters. Tevens werd een commissie aangewezen om zich bezig te houden met een concept-statuut'' 2 .
Hel kan niet anders of het protestants genootschap Voorbeelden Trekken heeft de ontwikkeling van deze georganiseerde
katholieke beweging, die een vrij grole omvang scheen aan te
nemen, met een opmerkzaam oog vol angstige argwaan gade
geslagen3·'. Nog niet helemaal ontwend aan het waan-idce, dat
ао

Not. EMM 1 maart 1795.
Idem.
™ Not. EMM 4 maart 1795.
'x' Dagboek 7 en 8 maart 1795.
Я1

119

katholieken onder elkaar doorlopend conspireren, raakten de
protestantse patriotten vlug overtuigd, dat de nieuwe sociëteit
alles in het geniep deed en geen daglicht kon velen 34 . Dit vaste
geloof bracht de leden van Voorbeelden Trekken tot daden.
Zij begonnen bij de Franse stadscommandant de handelingen der
katholieke sociëteit met de zwartste kleuren af te schilderen en
hem te „beguigelen", dat deze sociëteit anti-Franse gevoelens
koesterde 35 . Voor een dergelijke beschuldiging mocht de commandant niet doof blijven. Nadat hij door enige ijverig spionnerende leden van Voorbeelden Trekken had laten uitvissen,
waar en hoe laat de katholieken plachten te vergaderen, viel hij
op 10 maart, 's avonds om acht uur, met twaalf soldalen „op het
onverwagst en gewelddadigst" bij de bakker Haaps in de Steenstraat binnen, waar 150 katholieken tezamen waren op een bovenkamer en bezig met het optekenen van het 234ste nieuwe lida<i.
Op het gezicht dezer militairen, welke op bevel van hun commandant de geweren reeds geladen hadden, raakte de vergadering
zo overstuur, dat sommigen in grole angst voor een losbrandend
salvo hun heil zochten in een overhaaste vlucht. De vrijheid
door de vensters werd echter duur betaald: een brak er zijn
been; een ander viel — hoe kies — „met het bovenste van zijn
been in een ijscren pin" en bekwam daardoor „een ijsselijke
wonde" 37 . De rust keerde weer, toen enige personen de cordaatheid vonden om de misleide commandant tegemoet te treden, en
zichzelf voor een vrijwillig arrest aanboden. Na een nacht in de
gevangenis te hebben doorgebracht, werden zij de volgende dag
door bemoeienis van de katholieke raadsleden onder genoegzame
borgtocht al weer vrij gelalen 38 . Maar de gereformeerde fractie
in de Raad had weinig zin in berusting. Zij zette de muilkorfpoging nog even door met hel voorstel om een verbod af te
kondigen voor alle clubs, welke door dweperij gedreven werden
en geen behoorlijke legalisatie hadden. De behandeling ervan
werd echter uitgesteld, totdat de officieel-regerende burgemeesters, die elders stadszaken behartigden, teruggekeerd zouden
zijn ^. Waarschijnlijk achtle men het niet verstandig, deze aan:14
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gelegenheden te bespreken onder een plaatsvervangend Raadsvoorzitter, die katholiek was.
De zaak liep overigens met een sisser af: de Franse generaal
gaf de katholieken verlof, hun vergaderingen gewoon door te
zetten, zij het dan „niet meer bij nacht" en „met opene deuren" 4".
De statuten werden in orde bevonden en de vriendschap tussen
commandant en nieuwbakken sociëteit werd bezegeld door een
glas wijn41. Maar de katholieke Sanders van Well, die in die
dagen de Raad presideerde, begreep, dat uil dit conflict een onheilspellende tweespalt zou groeien, als er niet wat olie op de
golven kwam. Met een charmant gebaar naar kool en geit stelde
hij voor een commissie Ie benoemen, die haar krachten zou
wijden aan het verenigen van beide sociëteiten; de band van
broederschap kon dan nauwer aangehaald worden, en men kon
gezamenlijk ervoor zorgen, dat lieden, die verdacht werden van
kwade denkbeelden, uit hun kringen geweerd werden. Het voorstel viel in goede aarde: de Raad besloot er de volgende dag in
een buitengewone zitting op terug te komen 42 . De optimistische
verwachtingen kregen daar echter een forse deuk. Sanders van
Well verklaarde, dat zijn conferentie met de katholieke sociëteit
geen resultaat had geboekt. Haar leden verkozen hardnekkig
„apart" te blijven en hun vergaderingen tot welzijn van het land
en speciaal tot „het maintien" der afgekondigde Rechten van de
Mens te beginnen „in hetzelfde huis, waar zij enige dagen geleden
waren uitgehaald" ^.
Thans bezat de stad dan twee sociëteiten, allebei — om zo te
zeggen — gehard in de strijd. De katholieke vol triomf en overmoed: zij had algehele satisfactie ontvangen; de gereformeerde vol sensatie en vrees: het geroep en gemor der roomsgezinden
om de Grote Kerk was vrij algemeen. Men ging zelfs met een
rekest rond ter tekening, dat bij de Raad ingeleverd zou worden
met het verzoek om teruggave van de Grote Kerk en het Armenhuis 44 . Maar dit alles bleek nog niets bij wat er komen ging. De
vrome gemoederen zouden nog heftiger geschokt worden.
Het uitgangspunt van deze — de stedelijke rust ondergravende
— geschoktheid heeft vermoedelijk gelegen in de Raadsvergade40
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ring van 11 februari. Het reconstrueren van wat daar precies
voorviel, is een gevaarlijke bezigheid, aangezien de gegevens, die
met betrekking daartoe voorhanden zijn, allerminst voor een be
vredigende interpretatie in aanmerking komen vanwege hun
vaagheid en uiteenlopende strekking. Maar in ieder geval lag het
zwaartepunt van deze zitting in een voorstel, dat gebaseerd was
op een plan van de Landschap tot representatie van het platte
land en een publicatie behelsde om de ingezetenen van het
Nijmeegs platteland uit te nodigen, binnen acht dagen hun op
vatting te geven betreffende een oproeping „in de steede" voor
eventuele verkiezing van een stadsregering 4 5 .
Hoewel in feite bijzonder democratisch aandoend, heeft dit
landschappelijk plan, dat in de Nijmeegse Raad grote voorstan
ders kweekte onder de daar zetelende katholieken, de gemoede
ren der Nijmeegse protestanten in een staat van angstige opwin
ding gebracht. En dat was niet zo verwonderlijk. Sedert „onheug
lijke tijden" immers had de stad het recht bezeten, zijn bestuur
ook te mogen doen gelden over het zogenaamde schcpendom,
zonder dat de inwoners daarvan in dit bestuur zelf veel te
vertellen hadden 4 0 . Nu echter was de zaak anders komen te lig
gen, want in hel kader van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
waren de Rechten van de Mens opgedoken met de bepaling, dat
het volk zijn eigen regering moest kiezen. Het was al erg genoeg,
als alleen het Nijmeegse volk zijn stadsregering zou kiezen, want
dit betekende op grond van het feit, dal de Nijmeegse inwoners
voor zestig procent rooms waren, zonder meer al een katholieke
meerderheid in de Raad. Maar indien nu ook nog het schependom, dat voor negentig procent uit katholieken bestond, mocht
gaan meestemmen over een stadsregering, zou dit zonder twijfel
de volledige vernietiging van iedere protestantse invloed inluiden
en de al zolang en onaantastbaar gehandhaafde machtspositie
der gereformeerden zou dan voor eeuwig verloren zijn4T. Over
de vraag, of het schcpendom graag zou willen meestemmen over
een nieuwe stadsregering, behoefden de Nijmeegse protestanten
zich het hoofd niel te breken. Het schcpendom, dat vroeger nooit
aanspraak had kunnen maken op de stedelijke privileges, kreeg
nu immers de kans, dat wel te doen. Ook zijn inwoners zouden
4Γ>
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dan mogen delen in de gunsten van het Oud-Borgeren Gasthuis,
de weeshuizen en de Broederschappen. En mochten er zijn in het
schependom, die zo'n vooruitziende blik niet bezaten, dan leed
het geen twijfel, dat ze deze spoedig zouden aangemeten krijgen
door actieve katholieke figuren uit de stad, die hun kans op een
eclatante verkiezingstriomf natuurlijk zoveel mogelijk uitbuitten 18 .
Ken van de weinige protestanten, wie het kennelijk aan solidariteit met zijn geloofsbroeders schortte en voor wie het perspectief van een gebroken gereformeerde machtspositie allerminst
iets schrikbarends bezat, was — het kan haast niet anders —
Arent Anthonis Roukens 4S . In hel derde hoofdstuk van deze
studie verloren we hem uit hel oog op het ogenblik, dat hij na
zijn tactisch vertrek uit Nijmegen in Amslerdam rondschulterde
om zijn stadspapieren te kunnen kwijtraken. Erg veel haast om
naar zijn bedreigde stad terug te keren, had Roukens niet gehad.
In zijn Aantekeningen onthult hij ons vertrouwelijk, dat hij besloten had „het schip dadelijk te onlpakken en dan na Nijmegen
te retourneren", maar uit hel vervolg van zijn relaas wordt duidelijk, dat hij eerst nog even naar Den Haag vertrok om zijn dochter
te zien, vervolgens in Utrecht wat bezigheden verrichtte en toen
pas aanslallen maakte, zijn penaten weer op te zoeken 4B. Ondanks
zijn goede bedoelingen was hij op de 9e november van het vorig
jaar niet verder gekomen dan de Utrechtse stadspoort, waar hem
werd meegedeeld, dat Nijmegen reeds „aen de Franschen was
ingeruymt". Hij kon dus niet terug en het zal hem waarschijnlijk
geen nachtmerries bezorgd hebben. Pas toen in alle Zeven Provinciën de revolutie in onverwachte bedaardheid had gezegevierd,
kreeg Roukens kans en zin zich naar de Waalstad te spoeden,
waar hij op 23 februari 1795 arriveerde „door een boerewagen
mei onze bagage daar gebracht" ia .
Het was natuurlijk de bedoeling van Arent Anthonis, zijn oude
plaats in de overigens vernieuwde magistratenrij van Nijmegen
weer in te nemen, maar toen hij daarvoor bij zijn oude vriend
G. C. In de Betouw kwam, die thans burgemeester was, werd hij
tot zijn verbazing zeer koel ontvangen en ervan in kennis gesteld,
dat hij van herstel in zijn post als raadssecretaris „verstoken was
soowel als van alle schadevergoeding, doordien (hij zich) schuldig
48
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gemaakt had aan emigratie" 81 . En al kon Arent zowel mondeling
als per memorie nog zo hardnekkig zijn onschuld betuigen — zijn
uilstapje naar Amsterdam was immers op bevel van de oude
Raad gemaakt — het hielp allemaal niets: In de Betouw was niet
te vermurwen en evenmin van zins nuances aan te brengen in
zijn oordeel over de achtergronden van Roukens' expeditie naar
Holland 52 . Deze ervaringen hebben de brave Roukens wel even
moeten schokken; zou hij zijn verder leven blijven slijten als
ambteloos burger, zonder publiek aanzien en zonder gemakkelijk
te verwerven emolumenten? Het zou van weinig inzicht in de
mentaliteit van een doortrapt opportunist als Arent Anthonïs getuigen, als wij hem lang door die vraag gekweld zagen. Een opportunist zit immers — bij gebrek aan ethische principes — nooit
voor één gat gevangen! Roukens bewees het; evenals zijn goede
broeders in den gelove „sag (hij) in alles klaar, dat de leden der
roomsche religie sig seer consentreerde en het niet missen kon,
dat die de mederheyd in de grontvergadering hebben soude" 53.
Maar Arent Anthonis zou de enige zijn, die de te volgen weg wat
handiger uitstippelde dan zij: bonnes mines maken jegens de
katholieken, waaronder weinig capabele figuren schuilden, zodat
hij „dus seer gemakkelijk raedsecrelaris weder worden souw" 54.
Vol optimisme begon Roukens zijn eenmans-campagne met een
theevisite bij Wendelientje van Bennekom, de vrouw van Jan
Engelbert Sanders van Well, die raadslid was en tevens terecht
werd aangezien voor de man, die de roomse krachten te
Nijmegen tot schrik der protestanten zo effectief wist te bundelen,
maar die desondanks — ipsissima verba Roukensis! — „sooveel
verstand niet had dan sijn vrouw" 55 . Het onderhoud met het dus
kennelijk pientere Wendelientje verliep zeer genoeglijk en wierp
rijke vrucht af, althans te oordelen naar hetgeen de grage oren
van Roukens bij het afscheid op konden vangen: „Mijn oude
vrind, gij suit raedsecrelaris wesen, al stond Nijmegen op zijn
kop" 5 ". Deze laatste zinsnede van Wendelientje mag op het eerste
gezicht wat geforceerd schijnen, ze was het in genen dele. In eerste
instantie bedoeld om de „oude vrind" een hart onder de riem te
',l Koukcns p. 377.
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steken, moet haar opmerking niettemin geïnspireerd zijn geweest
door een reële visie op de Nijmeegse situatie.
Die was verre van gunstig, zo wij zagen. De door de Landschap
voorgestelde publicatie om de ingezetenen van het hoofdzakelijk
katholieke Nijmeegse platteland uit te nodigen, hun wensen kenbaar te maken betreffende de organisatie der aanstaande verkiezingen, had de protestantse en katholieke gemoederen aanzienlijk verhit. Het somber perspectief van toekomstige roomse
overheersing bleek vooral het College der Gemeenslieden helder
voor de geest te staan. Het had zich dan ook gehaast zijn ontevredenheid over de aangekondigde publicatie te openbaren in
een scherp protest, waardoor „liet Aristocratische, dal in gemelde
publicatie doorstraalde" in een helder licht gesteld werd 57 . De
Magistraat toonde zich over deze toon ten zeerste gebelgd, de
meeste aanwezigen 1er zitting verklaarden, hun posten onmiddellijk te willen neerleggen en het volk op te roepen teneinde anderen
in hun plaats aan te stellen 38 . Het schijnt, dat de Gemeenslieden
deze nogal scherpe reactie allerminst hebben vermoed. Hun College was er bepaald niet gelukkig mee en zal het zeker niet raadzaam hebben geacht „het volk" op te roepen ter stemming; het had
daartoe — volgens Van Hulst— „redene, te wel bekend" 58 . De
goede verstaander mag — geloof ik — hieruit besluiten, dat dit
halve woord voldoende het treurspel suggereert van de gereformeerde angsten. Het College der Gemeenslieden stond dan ook
onmiddellijk klaar met een tweede vertoog, waarin het — waarschijnlijk in meer gematigde trant — de onbevoegdheid aantoonde
van de Municipaliteil om zich van haar posten te ontslaan en
wees op haar onrechtmatig gedrag 00 . Het gevolg was, dat de Raad
zowel van het plan om de plattelanders op te roepen als ook van
zijn voornemen, onmiddellijk ontslag te nemen, geruisloos afzag
en zich slechts vergenoegde met een wederwoord betreffende het
eerste protest der Gemeenslieden 01 .
Wat dezen bewogen heeft, de Raad aanvankelijk zo gevaarlijk
tegen zich in het harnas te jagen, komt in de stukken niet helder
uit de verf, maar zal wel teruggebracht moeten worden tot het
wantrouwen, dat er al vanouds tussen Raad en Gemeente bestond
57
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en gebaseerd was op het feit, dat de Raad alles deed zonder de
Gemecnslieden erin te kennen. Hoogstwaarschijnlijk was ook de
publicatie tot oproeping van het platteland buiten hen om geformeerd, zodal het protest der Gemecnslieden dan ook kon spreken
over „hel Arislocralische", dal daarin doorstraalde. De grotendeels protestantse municipaliteit leverde in zijn reactie op der
Gemeenslieden gedrag een schitterend'stukje polilick. Geconfronteerd met twee stedelijke parlijcn, die elk afzonderlijk haar hel
leven zuur wilden maken, moest zij natuurlijk voorkomen, dal
die beide partijen, de Gemeenslieden en de katholieken, elkaar
zouden vinden in gemeenschappelijke ontevredenheid en dan tezamen één blok tegen de Raad vormden. Daarom was het noodzakelijk, hel eveneens hoofdzakelijk protestantse College van
Gemeenslieden met een handige manoeuvre aan de zijde der
municipaliteit te krijgen. Het dreigement van de meeste Raadsleden, hun posten onmiddellijk te zullen neerleggen en het volk
op te roepen tot verkiezing hunner opvolgers, alsmede hun onmiddellijk vertrek uit de Raadzaal moet de heetgebakerde Gemeenslieden de ogen wel hebben geopend: hel was nu geen tijd
meer voor ruzie met de magistraat. Thans moest men gezamenlijk
op zijn zaak leiten, welke — dat was duidelijk — alleen maar die
van het Nijmeegse protestantisme kon zijn. Een katholieke meerderheid onder de kiezers betekende zonder twijfel ook een katholieke meerderheid in de Raad en dus op de duur ook in hun eigen
college. Vandaar, dal de Gemeenslieden zich haastten de magistraat tot het opgeven van hun boos voornemen te brengen, die
daartoe — eveneens natuurlijk — maar al te zeer genegen was.
De vrede was getekend, en voorlaan zouden Raad en Gemeenslieden een roerende eendracht aan de dag leggen om de invloed
der katholieken te fnuiken. Hel Nijmeegs avontuur was immers
nog lang niet ten einde.
Het plechtig afkondigen van de Rechten van de Mens vormde
voor het katholieke gedeelte van de Raad een prachtige gelegenheid om weer voor de dag te komen met het oude plan lol oproeping van het volk. Dit geschiedde op 25 maart: het voorstel
werd, gebuid in een zalvend democratische stijl, ter tafel gebracht
en de Raad vond goed, aan het College van Gemeenslieden voor
te slaan (nu wel!) „of niet het volk bij publicatie behoorde te
worden opgeroepen tot hel verkiezen van een welgeregelde Stadsregering" c-. De Gezworen Gemeenle heeft deze voorslag genadig
(i2
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geaccepteerd; zij werd nu tenminste oificieel erkend! Bovendien
waren de Rechten van de Mens nu officieel afgekondigd en verder
had een zestal Gemccnslieden dat de Raad assisteerde, omdat dit
lichaam door het zenden van zijn leden naar allerlei commissies
en door enige sterfgevallen behoorlijk was uitgedund, de „voorslag" zelf mee helpen formuleren'13. Zo zag de stad zich Uvee
dagen later in hel bezit van een achthoofdige commissie, die —
gerecruteerd uit Raad en Gemeente — met omzichtigheid zou
trachten uit te zoeken, op welke wTijze het volk ter verkiezing
diende te worden opgeroepen" 4 .
Dat het deze commissie niet erg nice zat in haar pogen om de
uiteenlopende opvattingen van katholieken en protestanten over
de wijze van oproeping en verkiezing enigszins redelijk te overbruggen, bleek al spoedig. De kwartiersvergadering, die op 1 april
te Tiel bijeenkwam om te spreken over de representatie van het
platteland, ontpopte zich al na enige dagen als het politiek jachtterrein, waarop de roomse en gereformeerde vechtersbazen uit
Nijmegen elkaar stevig te lijf gingen. Toen er een uitzichtloos
geharrewar ontslaan was over de bevoegdheden van een kwartierlijke commissie, die zich zou bezighouden met de organisatie van
de plaltelandsrepresentatie op de Landdag, en toen het roomsgezinde Rijk van Nijmegen meedeelde, dat het zijn eigen representatie reeds georganiseerd had en uit dien hoofde protest aantekende tegen het optreden van de commissie, was hel sein voor
een gereformeerde aanval gegeven05. De sociëteit Voorbeelden
Trekken opende het offensief met een kwaadaardig rekest vol
insinuaties over de begeving van ambten, en kwam tevens op
tafel met een projecl-plan lot formering van een regering in het
Ambt van Maas en Waal co . Uit alles bleek, dat dit rekest een persoonlijke aanval was op de katholiek Jan Engelbert Sanders van
Well, die, behalve lid van het Nijmeegs burgemeesterscollege en
„chef van de Roomsche partij"' ter stede, onlangs was benoemd
tot Richter van het Rijk van Nijmegen en als zodanig op de kwartiersvergadering aanwezig was. Deze rees dan ook onmiddellijk
verbolgen op en gaf beschuldigend te kennen, dat de inhoud van
dit Nijmeegse adres slechts bestond uil „nude dicenten, vertelzels,
immers van alle bewijs ontblood, alleen op eigene uitvinding (—)
os
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om zijn evenmensch te denigreren, omdat juist niet zijn aangesteld
Lieden, die zij apparent wel gaarne daartoe zouden gezien hebben" 07 . \ r oorts was het met name Voorbec/den Trekken zelf, dat
enige fundamentele aanmerkingen zeer van node had. Onder zijn
leden toch telde men verschillende geëmigreerde personen, die
niet alleen van de vorige regering hadden deel uitgemaakt, maar
ook thans weer aanzienlijke posten bezetten, zoals — maar dit
werd niet hardop gezegd — de vader van de Nijmeegse gecommitteerde en kwartiervoorzitter, burgemeester In de Betouw. En
tenslotte was het beter geweest, dal deze sociëteit, instee van zich
te bemoeien met de regeringsformatie in het Ambt van Maas en
Waal, zich had beziggehouden met de voltooiing van het plan van
organisatie voor haar eigen stad 08 !
Het was werkelijk een retorisch stukje vuurwerk, dat Sanders
van Well daar afstak, maar dat het helemaal aan zijn eigen brein
ontsproten was, lijkt mij niet gemakkelijk te beamen. Achter Sanders van Well zijn wij geneigd de figuur van Arent Anthonis
Roukens te veronderstellen, de slimme vogel, die zich in die
dagen weer vol duistere intriges door Nijmegen bewoog en wiens
leven meer glans had gekregen, nu hij in zijn ambitie om weer
raadssecretaris te worden, zich gesteund voelde door de familie
Sanders van Well met haar hele roomse aanhang<ia. Dat hij, met
zijn bijzondere kennis van protestants Nijmegen en zijn brede
kring van relaties, de katholieken in hun streven prachtig kon
steunen en dal ook deed, behoeft weinig betoog. Wanneer het
avondlijk duister de kans op herkenning in de Nijmeegse stralen
nagenoeg uitsloot, sloeg voor Roukens het uur, dal hij zijn schreden richtte naar de woning van Sanders van Well, waar in gezelschap van huisheer Jan Engelbert, diens vrouw Wendelientje,
geboren Van Bennekom, en de Augustijnenpater — tevens huisvriend — Smcyens, de toestand besproken werd en hel roomse
plan de campagne nader uitgestippeld70. Natuurlijk bleven Roukens' duistere schuifelingen en dito bedoelingen niet onopgemerkt.
„Hoe geheim sulks alles weerd gedirigeert" — zo stort hij zijn
hart uit — kwam sulks nogtans ter oire van de gereformeerdens,
want dus wierd de partij van In de Betouw genaamt" 71 . Wij
"7 QuR 14 april 1795.
'iS Idem.
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herinneren ons, hoe het juist deze In de He touw was, die Roukens
bij zijn terugkeer in de stad zo onwelwillend bejegend had, en wij
kunnen ons — dacht ik — wel voorstellen, dat Roukens met hem
nog een appeltje te schillen had. Dit heelt In de Betouw waarschijnlijk zeer goed beseft, en tevens aangevoeld, hoe gevaarlijk
het was een gehaaide en — als het erop aankwam — gewetenloze
figuur als Roukens tot politiek tegenstander te hebben.
Heeft ook In de Betouw, die tijdens de kwarliersvergadcring te
Tiel het voorzitterschap bekleedde, in de boze rede, die Sanders
van Well daar hield, de geest van Areni Anlhonis ontwaard? Bij
Sanders' stekelige opmerking over de sociëteit Voorbeelden Trekken, die ondanks haar vurig patriottisme toch maar verschillende
geëmigreerde personen als leden had opgenomen, waaronder er
ook uit de vorige — Oranjegezinde — regering waren, zoals In de
Betouws bloedeigen vader, die weer als secretaris van hel kwartier fungeerde, moet hij zich beslist herinnerd hebben, hoe Roukens hem ditzelfde feit onder de neus gewreven had, toen die op
grond van zijn emigratie niel door hem, burgemeester In de
Bclouw, in zijn oude post was hersteld. Wat er ook van zij, het is
in ieder geval opvallend, dat nauwelijks een week na die geruchtmakende rede In de Betouw en de zijnen hun houding jegens
Roukens herzagen en nu probeerden hem aan hun zijde te krijgen.
„Zij begrepen — zo memoreert Arent Anlhonis in zijn Aanteekeningen — dat, daer het een wacrheyd was, dat de meeste roomsche onkundige menschen waeren, men hun met geen gevoeliger
slagen kon tegenwerken, dan alle menschen van kunde en bekwaamheid te ontneemen", zodat hun partij steeds het onderspit
zou moeten delven ", Zo kreeg Roukens het vererende verzoek,
de stadspapieren uit Amsterdam terug te halen, en liet men hem
tevens merken, dat hij wel weer raadssecretaris kon worden7:1.
Maar Areni Anlhonis bleef zijn roomse vrienden trouw; zijn politiek instinct moet hem geopenbaard hebben, dat In de Betouw
met zijn anti-papistische aanhang bezig was te vechten voor een
zaak, die in wezen al verloren was 7 '. Doch voorlopig zou In de
Betouw zich nog handhaven en Areni Anlhonis moest dil pijnlijk
ervaren. Nu hij niet genegen bleek, de weer zo royaal uitgestoken
vriendenhand van In de Betouw hartelijk te schudden, en maar
bleef voortgaan de roomsen te stijven in hun ongehoorde wensen
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en zelfs openlijk propaganda voor hen maakte, werd het zaak,
hem door wat anders dan honing onschadelijk te maken. „Wij
moeten hem losen, tot wat prijs hel is", werd hel devies der proleslantse partij 7B. Maar hoe? De oplossing van dit netelig probleem
bracht de Landdag te Zutfen, waar een „seer urgente brief" van
het Hof van Justitie te Arnhem om de benoeming van een momboir smeekte, aangezien Gelderland niet langer ordelijk te regeren
was 7β. Hier rook burgemeester In de Belouw zijn grote kans:
maak Roukens momboir, dan zijn we de lastpost in Nijmegen
kwijt! Zijn plan lukte; op 23 mei 1795 stelde de Landschap Areni
Anlhonis Roukens tot momboir aan 7 7 .
Uil Roukens' reactie op zijn benoeming valt op te maken, dat
deze hem nogal koud op het lijf viel en ook, dat hij deze be
schouwde als een kool, die hem door In de Betouw gestoofd
was 7 8 . Uit dien hoofde overwoog hij een ogenblik, het ambt te
weigeren, maar zwichtle voor het slimme Wendelientjc, bij wie
hij zijn nood kwam klagen, toen die hem bezwoer, die post te
accepteren, omdat hij met name dáár zo schoon „de kat uyl den
boom" kon kijken. Zo vertrok op 18 juli een zeer bedroefde
Roukens naar Arnhem, „heuverig om Nijmegen te verlaten, hoe
hol en bol en tumultueus het er ook ging" w. Als burgemeester
In de Belouw, die natuurlijk met groot plezier de nieuwe momboir uit de stad had zien vertrekken, meende met Roukens ook
het grootste deel van zijn moeilijkheden met de roomse partij
kwijt te zijn, heeft hij zich schromelijk vergist. Het leek wel een
straf des hemels: ze begonnen nu pas recht!
Acht dagen na de verkassing van Roukens gaf de commissie,
die op 27 maart was geïnslalleerd met betrekking tot de oproeping van hel volk om een nieuwe stadsregering te kiezen, na vier
maanden zwijgens haar eerste officiële teken van leven: een overlijdensacte. Zij meldde aan de Raad, dat ze op onoverkomelijke
moeilijkheden was gestuit, die niet meer op te lossen vielen. Het
overleg met katholieken en protestanten was blijven steken in
de kwestie, of naast de inwoners van de stad ook die van het
75
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Schependom opgeroepen moesten worden ter stemming 80 . Bij
monde van de sociëteit Voorbeelden Trekken beweerde de protestantse parlij — die van In de Belouw — hartstochtelijk, dat
op grond van Xijmegens oude rechten het Schependom daarvoor
niet in aanmerking kwam. De kalholieke partij daarentegen, gerepresenteerd door het genootschap Eendracht maakt Macht, met
Sanders van Well als auctor intellectualis en met natuurlijk op de
achtergrond Roukcns als belanghebbend adviseur, beweerde, uitgaande van de Rechten van de Mens, het tegendeel 81 . Het is
zowel amusant als verwonderlijk, dat de prolestanlse parlij, die
haar eigen patriotse voortreffelijkheden in zovele toonaarden tot
uiting bracht, op dit punt halsstarrig bleef vechten voor het behoud van een oude toestand. Haar opvatting van de ware vrijheid
was nog niet zover ontloken, dat ze zich kon neerleggen bij de
gedachte aan een kalholieke meerderheid in het stadsbestuur.
Nauwelijks drie weken na de instelling van de commissie tot
oproeping van het volk, hadden haar leden al moeten ervaren,
dat hun laak even zwaar als delicaat zou zijn. In april, op de
kwartiersdagen te Tiel, waren immers de beide Nijmeegse partijen al in het krijt getreden met elkaar openlijk en verhit — wij
gedenken hier het rekest van Voorbeelden Trekken en hel
wederwoord van Sanders van Well — te betichten van schaamteloze usurpatie В 2 . Het was de commissie niet mogen lukken, olie
op deze golven te storten; de storm had zich uitgebreid en wel
in dier voege, dat de opiniën aangaande de oproeping des volks
zoveel van elkaar verschilden, dat er geen enkele mogelijkheid
bestond om deze zaak door een „minnelijke tussenspraak" te
vereffenen 8·',.
Hel viel niet te ontkennen, dat de beide stedelijke partijen inmiddels alles hadden gedaan om elkaar een zo groot mogelijk
wederzijds wantrouwen in te boezemen. Sedert enige maanden
woedde te Nijmegen een complete koude oorlog, waarin vooral
de katholieken allerminst blijk gaven van een politieke inertie,
en — naar het mij voorkomt — zelfs zo nu en dan enig initiatief
toonden, waaraan het deze kinderen des lichts zo lang schortte.
Bewondering verdient ongetwijfeld de lislige wijze, waarop de
kalholieke Raadsfractie er in slaagde tijdens vele vergaderingen
R. S. 26 juli 1795.
L. R. 28 juli en 8 aug .1795; Roukens p. 382.
QuR 13 en 14 april 1795.
R. S. 16 juli 1795.
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een meerderheid te bezitten, die zij in de Raad feitelijk niet had;
temeer, daar h u n werkwijze tevens simpel was. Onopvallend en
bescheiden maakte zij gebruik van de politieke angsl h u n n e r
tegenstanders voor Roomse invloeden en sloegen mimi uit hun
„minkundigbeid". W a n n e e r de Raad zich elders moest laten
representeren, in landelijke, landschappelijke of kwartierlijke
regeringscolleges, werden er bijna altijd gereformeerde leden
voor aangewezen. Het kwam dan ook dikwijls voor, dal deze in
de Raadsvergaderingen dun gezaaid zaten, en het nolens volens
aan de katholieken moesten overlaten, daar de lakens uit te
delen 8 4 . Burgemeester In de Betouw moest het m a a r al te zeer
ervaren. Hij, de benijde voorzitter der land- en kwarlierdagen,
moest hel op 20 april gelaten a a n h o r e n , hoe een katholieke meerderheid in de Raad het besluit doordreef, hem onbevoegd te
verklaren inzake zijn verleende hulp bij het ter conclusie brengen
van een organisatie van hel platteland tijdens de laatstleden
kwartiersdagen f t 5 . Hel was beslist geen daad, die enige vredelievende welwillendheid heeft kunnen kweken bij de burgemeesIer en diens aanhang. Men kan dit evenmin zeggen van de roomse
manipulaties in de Raad om aan zoveel mogelijk katholieke inwoners het burgerrecht en dus politieke macht te verschaffen;
de inlerne spanningen werden er dan ook aanzienlijk door vergroot 8 ".
Het katholieke uitgangspunt voor dit streven was zeker niet
illegaal. Feitelijk had iedere Nijmegenaar sinds de afkondiging
van de RcchÍen van de Mens automatisch het recht gekregen
zich burger te n o e m e n en zo het bezit verworven van alle daarop
betrekkelijke rechten en plichten. Maar nu de stad weinig of geen
haast maakte met dit uitdrukkelijk te erkennen of in practijk te
brengen en aldus zijn niet-burgers in hel oude politieke en sociale
vacuum wilde vasthouden, was het niet verwonderlijk, dal met
n a m e de katholieken, die twee eeuwen in dit vacuum hadden
moeten ademen, het rechi in eigen b a n d namen. Men moet toegeven, dat zij dil aanvankelijk zeer gematigd deden, en dal de
Raad dan ook geen bedenkingen n a a r voren bracht of tekenen
van argwaan vertoonde. Toen op 28 mei de Raadsvergadering
zich moest bezighouden met een veertiental rekesten van Roomse
ingezetenen, die voor zich en h u n kinderen het burgerrecht
M
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vroegen, werd dit zonder veel deliberatie toegestaan, hoewel de
gereformeerden ter zitting de meerderheid hadden 87 . Door dit
zo vlotte succes werd de katholieke sociëteit Eendracht maakt
Macht kennelijk wat overmoedig; zij richtte twee dagen later het
verzoek aan de Raad om geen adressen tot verkrijging van het
burgerschap meer te accepteren, aangezien zij meende „dat door
de afkondiging van de Rechten van de Mensch elk en eenieder
burger was, en dus gene adressen daartoe nodig waren, en men
alsdan in ieder geval hetzelve burgerrecht gratis behoorde te
verlenen" ss . Thans werd de Raad wat voorzichtig, zoals ieder
tenslotte, die naast politieke plotseling ook financiële consequenties gaat zien. Hij kon op zijn vingers natellen dat, voor zover
het van betalen afhing, het zeker geen grote stormloop van katholieken op het burgerrecht kon geven; deze waren in die dagen
— om met Vondel te spreken — niet veel meer dan het „gelovig
schuim" binnen de stadswallen. Maar nu de aandacht gevestigd
werd op een gratis toekenning van de kostbare rechten, hetgeen
tenslotte niet zó dwaas was met het oog op de nieuwe toestanden,
werd de situatie gevaarlijker. Ongetwijfeld moet het tevens tot
de Raad zijn doorgedrongen, dal hij, door zonder meer aan alle
katholieken het burgerrecht toe te kennen, de berooide stadskas
een niet onaardig bedrag deed derven en bovendien de Godshuizen en andere alimentatie-instellingen in gevaar bracht: de
Roomsen spraken reeds lang en verhit van hun rechten daarop я в !
Tevens moet de Raad oog gehad hebben voor de gevaarlijke om
standigheid, dat de katholieken dan ook toegang hadden tol de
Gilden, waardoor menig protestants ambachtsman grote schade
zou lijden. Niet geheel zeker van zichzelf, besloot hij daarom na
langdurig delibereren de zaak op de lange baan Ie schuiven: de
pelitie zou „in scriptis" vervat moeten worden, en enige dagen
later dreef een protestantse meerderheid door om samen met de
leden der Gemeenle een resolulie te formeren in verband met
de menigvuldige aanvragen voor hel sladsburgerschap m. Men had
zich dus voor een ogenblik verschanst tegen een te grol e en ge
vaarlijke stroom katholieke burgers. Dit veilige besef werd enige
weken later echter wreed verstoord, toen de Raad weer een
katholieke meerderheid bezat. Waarschijnlijk op grond van de
ST
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zojuist afgekondigde bepaling, dat alle kerkelijke en politieke
decreten tegen Rome en andere godsdiensten geroyeerd en nietig
waren, hebben de katholieken het voormelde Raadsbesluit eenvoudig genegeerd, en creëerden er op 1 juli een kleine veertig
Roomse burgers bij om aldus hun politieke gelederen te versterken" 1 . Het behoeft geen betoog, dat ook deze illegale werfactie
felle verontwaardiging oogstte bij de tegenpartij!
Toen de Raad zich dus geconfronteerd zag met de sombere
mening van de commissie tot oproeping van het volk, moet het
hem duidelijk zijn geweest, dat hij zich in een gevaarlijke impasse
bevond, en dat het zaak was er spoedig uit te raken met het oog
op de steeds toenemende spanning. In de nood wendde men zich
weer tot het College der Gemeensliedcn en in volle eendracht
werd besloten dat men, „om uit de onzekerheid en de moeilijkheden te raken, die een provisionele regering meebrachten", een
eerbiedig verzoek zou richten tot de Landschap, opdat deze uit
de vertegenwoordigers van het vrije Volk van Gelderland een
commissie zou samenstellen, die de Nijmeegse moeilijkheden
moest onderzoeken en op grond van haar bevindingen een beslissing moest nemen „die het grootste nul bezat voor de stad" 9-.
De Landdag toonde ten aanzien van dit verzoek bijzonder veel
verantwoordelijkheidsbesef. Of moet men zeggen: verdacht veel
haast? Het is een feit, dat het de Gelderse gecommitteerden al
enige tijd dwars zat, zich op allerlei vergaderingen de superioriteit
van de stad Nijmegen te moeten laten welgevallen. Men had er
weliswaar al eens scherp tegen geprotesteerd met enerzijds hatelijk op te merken dat, nu alle leenrechtelijke stelsels verbroken
waren, ook „het Nijmeegsch wapen tol deszelfs oude eenvoudigheid diende weder Ie keeren" en daartoe „de arenden van den
Duitschen Keizer links en rechts (moest laten) wegvliegen", en
anderzijds dreigend te formuleren, dat de trotse Waalstad zich
in den vervolge zou hebben te onthouden van enige superioriteit
onder de steden te pretenderen. Maar de stad had — met een
arrogant beroep op haar oude rechten en exclusieve positie —
haar primeurschap nog weten te redden uit de algemene tendens
н ,
tot nivellering '' . Hel is dus niet zó moeilijk zich voor te stellen,
dat de Landschap een mogelijkheid om in het op zijn gezag zo
pratte Nijmegen zelf enige macht te gaan uitoefenen, zeker niet
91
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voorbij heefl laten gaan. Hoe dan ook, Nijmegen mocht tevreden
zijn; de gevraagde commissie werd onmiddellijk benoemd en kon
meteen aan de arbeid 94 . Want tijdens diezelfde Landdag kwam
er al een opgewonden rekest binnen van buurmeesteren en gecommitteerden van het Nijmeegs schependoni. Men had daar gehoord — zo luidde de aanhef — dat er eerstdaags binnen
Nijmegen een oproeping van het volk zou plaatsvinden ter verkiezing van een regering „zonder dat die van het Schependoni
daarbij zouden horen". Dit nu druiste lijnrecht in tegen wat het
Schependoni als zijn „gegrond recht" zag. Men had al een ernstig
protest gericht aan de magistraat van Nijmegen, maar dit had
niets uitgehaald, weshalve het Schependoni thans een beroep
deed op de Landschap. Het Schependoni was immers — zo verzekerden rekwestranten plechtig met een verwijzing naar de autoriteit van Smetius en Arkstee — vanoudsher in alles gelijkgesteld
met de stad! Waarom dan nu ineens deze discriminatie, temeer
waar de buurstad Arnhem zijn Schependoni wèl ter stemming
had opgeroepen, evenals dat hel geval was mei Zutfen en Utrecht?
Kort en goed: het Nijmeegs Schependoni kon met geen mogelijkheid begrijpen, hoe men zijn inwoners daarvan nu „soude excluderen" kunnen en zou het als een „schreeuwende onregtvaardigheid" beschouwen, indien het niet ter stemming werd opgeroepen 95 .
De Landschap delibereerde niet; zij gaf het stuk in handen van
de zojuist benoemde commissie, die zich met spoed naar Nijmegen
begaf9". Op 29 juli kwam zij daar aan om — zittende de Landschapsvergadering — de zaak te onderzoeken en rapport uit te
brengen. Ruim tien dagen later kon de commissie aan de Landdag een uitvoerige schets overhandigen van haar bevindingen te
1,4
QuR 28 juli 1795; H. S. 29 juli 1795.
De Landschapscommissie werd aldus -samengesteld:
uit het Quartier Nijmegen : W. A. Van der Feit/.
\V. A. Van Oven
uit het Quartier Zutfen :
F. C. Colenhrander
II. van Juchem
uit het Quartier Veluwe : IÎ. W. Krepel
II. II. Vitringa.
9ä
QuR 28 juli 1795; Landbouwschapsslukken juli—aug. 1795, no 9
(Brief van het Nijmeegs schependoni aan de Landschap.) De buurmeesters
waren de „bestuurders" van de buurtschappen. Zij werden benoemd door
de stad Nijmegen uit een dubbeltal, dat door de inwoners van de buurtschappen gekozen was.
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Nijmegen, die nogal van negatieve aard bleken. Na menigvuldige
conferentiën over vereniging van beide partijen en bijlegging van
de twist tussen de roerige sociëteiten Voorbeelden Trekken en
Eendracht maakt Macht, kortom: „niettegenstaande den ongelooffelijken Arbeid" was er geen overeenstemming bereikt" 7 . De
woordvoerders van het Schependom, de morele steun genietend
van Eendracht maakt Macht, volhardden in hun opvatting, dat
„zij naar maatc hunner Volkrijkheid zouden helpen eligeren de
kiezers tot de Regering der Stad"; de afgevaardigden van Gemeenslieden en Voorbeelden Trekken hieven daarentegen persisteren bij hun opinie, dal het Schependom niet behoorde mee te
stemmen tot organisatie der stadsregering, en daarin evenmin
enige „Inzaage" zou hebben. Hoewel beide partijen genegen bleken tot kleine concessies, was het de Landschapscommissie niet
mogen lukken, de scherp divergerende standpunten te verenigen
tot een acceptabel compromis 98 .
De Landschap, kennelijk onder de indruk van de stijfhoofdigheid der Nijmeegse partijen en niet goed raad wetend met de
geschapen situatie, koos een even gemakkelijke als verstandige
weg. Zij besloot de commissie te verzoeken, alsnog voort te gaan
met haar „assopiatie" om, wanneer een compromis onverhoopt
tot stand zou komen, een beslissing te nemen "", Met deze last
vertrok de Landschapscommissie op 12 augustus weer naar
Nijmegen om een tweede verzoeningspoging te wagen. De volgende dag organiseerde zij daartoe ten stadhuize een bijeenkomst
met katholieke en protestantse gedeputeerden uit Raad en Gemeente, maar stuitte op precies dezelfde hardnekkigheid, die zij
bij haar eerste bezoek ook al had moeten constateren u*\ Toch
schijnt de commissie het uiterste beproefd te hebben, gezien de
langdurigheid van de bijeenkomst. Maar al haar voorstellen werden door de beide partijen mei zoveel onwelwillendheid ontvangen, dat de commissie ten langen leste hel bijltje erbij neerlegde
en de zitting ophief101. Ten einde raad — zo lezen we in hel
kostelijk rapport, dat de Landschapscommissie over haar trieste
υ
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bevindingen uitbracht — begal' ze zich de 14e augustus, „overtuigt
van het onbeperkt vermoogen der Roomschc Geestelijkheid op
de geesten der Leeken" op audiëntie bij de pastoor en de kapelaan
van Neerbosch, „bij welken men cenen meerderen graad van verligting en rekkelijkheid behoorde te kunnen onderstellen", teneinde zich te vergewissen of „daar ook iels uit te werken zou zijn
ten algemeene nutte". Maar hoe rekkelijk de clerus van Neerbosch ook mocht zijn, de Landschapscommissie was er aan het
verkeerde kantoor. De Verlichting had misschien veel dingen op
losse schroeven gezet, maar bleek niet te kunnen tornen aan wat
ook voor de Neerbossche clergé als dogma gold: „Als een paal
boven water" moest vaststaan, dat de inwoners van het Schependom over de stadsregering zouden meestemmen m-.
Na deze laatste poging was het de Landschapscommissie wel
duidelijk geworden, dat van een compromis geen sprake kon
zijn. Daarom — zo rapporteerde ze neerslachtig — zag ze er maar
van af, „het strand verder te willen ploegen" en bereidde zich
voor op het tweede gedeelte van haar opdracht: de decisie der
geschillen 103 . Op 18 augustus trad ze wederom in conferentie met
gecommitteerden uil Raad en Gemeente, maar ging, tol grote
schrik van de protestantse leden daarvan, niel verder met nader
onderling overleg. Zij beperkte zich er toe, de vergaderde heren
der beide colleges op de hoogte te slellen van haar besluit de
burgers op te roepen, die dan hun wensen kenbaar konden maken
aangaande de komende verkiezingen 104 . De Nijmeegse bestuurderen koesterden uiteraard bar weinig sympathie voor dit bericht, maar bedolven tenslotte hun verontwaardiging onder veel
„bcdenkelijkheden en onder zekere additie", zodat men hel eens
werd 1 " 5 . De bijeenkomst bracht dan ook als perspectiefbiedend
resultaat een oproeping voort, waarbij de inwoners der stad verzocht werden in hun hopmanschappen en wijken samen te komen
om hun „opregte meening" te geven over enige belangrijke pun1<и
ten '. Allereerst kwam de kwestie aan de orde, of het Schependom van Nijmegen als vanouds met de stad verenigd zou blijven.
Voorts werd de vraag gesteld, of de ingezetenen van het Schepen102
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dom „met en benevens" die van de stad zouden worden opgeroepen tot de aanslaande regeringsverkiezing, en tenslotte diende
men er al of niet mee accoord te gaan, dat de Landschapscommissie de geschillen, die ontslaan waren of nog zouden rijzen met
betrekking tot een dezer punten, in naam van de vertegenwoordigers van het vrije volk van Gelderland zou vereffenen of onherroepelijk beslissen. De oproeping sloot met de aankondiging, dat
op het stadhuis en de hoofdkwartieren der beide sociëteiten biljetten verkrijgbaar waren „opdat de ware intentie van het volk
van Nijmegen ten duidelijkste mogen blijken" 107.
De 20e augustus loog hel Nijmeegse volk strijdlustig ter stemming over de bovengemelde punten. Slechts een ogenblik — zo
bericht het rapport der Landschapscommissie — werd de goede
orde verstoord, doordat een gedeelte van de roomse sociëteit
Eendracht maakt Macht scheen te willen doorzetten, dat hun
leden „net als die van Voorbeelden Trekken" aangewezen zouden
worden „tot het doen van wachten" bij de Landschapscommissie.
Om de partijen niet nog feller tegen elkaar in te jagen en een
„aanleiding lot felle burgertwist af te snijden", had de commissie
toen ook maar voor de wacht van Voorbeelden Trekken bedankt
en het schenken van veiligheid en eerbewijzen toevertrouwd aan
een wacht van het garnizoen 108 . De Nijmeegse municipalileit, die
haar bevindingen op die dag later openbaarde in de raadsignalcn
van 16 september, bezigde evenwel scherpere laai. Het katholieke
Eendracht maakt Macht had niet geschroomd op luidruchtige
wijze alle mogelijke middelen en intriges aan Ie wenden om „de
gemeene en domme man hunne senlimenten te imbueren en naar
dezelver wenk zich te doen bewegen". De sociëteit had zich niet
slechts bepaald tot het uitslaan van opruiende taal, maar zaaide
bovendien zoveel onrust in de stad, dat men de garnizoenscommandant had moeten verzoeken de rust te bewaren en enige
voorzorgsmaatregelen te nemen. De roomse sociëteit was zelfs
zover gegaan — aldus nog steeds de verontwaardigde magistraal
— dat ze zich in tegenwoordigheid van de Landschapscommissie
„buitengewoon merkwaardig" gedroeg10". Waarin die builcnge107
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wo ne merkwaardigheid bestond, geliefL de Raad ons helaas niet
mee te delen, m a a r uit het feil, dal de Landschapscommissie
daarover in alle talen zwijgt, mogen wij opmaken, dat de Raad
hier waarschijnlijk zwaar aandikkend doelde op de kwestie van
het wacht leveren voor de Landschapscommissie. W a a r o m de
Nijmeegse magistraat — in tegenstelling lol de Landschapscommissie — deze zaak zo opblies en zo scherp van leer trok tegen
Eendracht
maakt Macht, is een vraag, die onmiddellijk beantw o o r d wordt door de indruk, welke de uitslag van de stemming
op die 20e augustus op zijn leden heeft moeien maken. De katholieken hadden de meerderheid behaald en bleken unaniem te
opteren voor een mei de stad verbonden Schependom, w a a r v a n
de inwoners samen met die uit Nijmegen een stadsregering zouden kiezen "". De protestantse parlij Irok verbolgen aan het kortste eind; h a a r weinig democralisch a a n d o e n d e mening, dat het
Schependom wel met de stad verenigd moest blijven, m a a r geen
enkel recht kon laten gelden op een regeringsverkiezing, zou dus
niet gerealiseerd k u n n e n worden. Deze nederlaag en dit onheilspellend vooruitzicht heeft de Raad natuurlijk buitengewoon geïrriteerd, zijn zicht op de werkelijkheid wat vertroebeld, zijn gevoel voor nuances enigszins afgestompt en zijn vijandige gevoelens jegens de kalholieken nog wat aangewakkerd.
Ondanks het feit, dal de Landschapscommissie nu op uiterst
correcle wijze te weten was gekomen, wat ze wilde, kwam ze
niet toe aan h a a r voorgenomen „decisie der geschillen". W a n t
n a a r aanleiding van een conferentie, die ze op 22 augustus weer
eens belegde met burgemeesteren en gecommitleerden der Gemccnslieden, moest ze aan de Landschap berichten, de ganse
kwestie betreffende de keuze van een nieuwe regering „van dusdanige n a t u u r " te achten, dat zij van een beslissing afzag en zich
genoodzaakt voelde, eerst een volledig verslag van h a a r wedervaren ter Landschapstafel te deponeren 1 U . D a a r o m verzocht zij
aan Raad en Gemeenslieden, h u n posten voorlopig nog te blijven
waarnemen, toldat door de Landschap nader zou zijn beschikt 11 '-.
De leden der Nijmeegse bestuurscolleges toonden zich goeder110
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tieren: in de Raadsignalen verklaarden zij zich „uit pure consideratie en belrekking tot de stad en zoveele brave ingczeetenen"
daarvoor beschikbaar te stellen, zij hel onder voorwaarde, dat zij
hun colleges, die in de loop der laatste maanden enigszins waren
uitgedund door sterfgevallen, weer op de oude getalssterkte
mochten brengen met nieuw Ie kiezen figuren. Het college der
Geinecnslieden zou daartoe een nominatie maken van een dubbel
aantal benodigde personen, waaruit de thans fungerende leden
van de Raad hun aanvulling konden kiezen, terwijl de Raad op
zijn beurt een dubbellal personen zou nomineren, waaruit de
Gemeenslieden hun supplement konden recruteren 113 . Dit plannetje was een nogal vrij doorzichtige demonstratie van de gereformeerde bedoelingen: als hel doorging, konden de prolcstantse meerderheden in beide colleges elkaar handig een veilige
bal toespelen. Het wekt daarom verbazing, dat dit plan, toen het
later als voorstel in de Raad kwam, geen spoor van Roomse
tegenstand ondervond; het werd tenminste „bij eenpaarigheid"
geaggregeerd 1 ". Wat de katholieke raadsleden, vijf in getal tijdens
die zitting, bewogen heeft, deze eenparigheid mee te helpen baren,
kan alleen maar afgeleid worden uit de overigens niet helemaal
Ie begrijpen omstandigheid, dat zij in de mening verkeerden, te
handelen in de geest van de Landschapscommissie, die — naar
burgemeester In de Belouw zich haastte mee te delen — op deze
suppletie sterk had aangedrongen 115 . De vijf roomse raden zullen
het, ondanks het weinig gelukzalig perspectief van dit voorstel,
toen niet opportuun hebben geacht, hun stem te onthouden aan
een wens van de Landschapscommissie. Tenslotte stond de katholieke zaak er thans redelijk voor en moest men de commissie
met het oog op de toekomst nu niet tegen zich in nemen. Vier
dagen later echter voelden zij kennelijk spijt over hun meegaande
houding en uitten dit in de vorm van een scherp protest. Niemand
builen de burgers der stad en de ingezetenen van het Schependom
— zo verklaarden zij tijdens de raadszitting op 26 augustus —
had de bevoegdheid, enige aanvulling in municipalitcit of Gezworen Gemeente te doen11". Ook de volgende raadsvergadering
— die van 2 september — bleef nog in hel leken van dit wat late
113
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protest. De fungerende Raad en Gemeenslieden — aldus het
roomse beloog — waren provisioneel aangesleld door een Franse
volksrepresentant. Nu echter het Verdrag met Frankrijk gesloten
was, waren zij onbevoegd tot completering hunner deficiërendo
Raden. Hiertoe dienden immers de stedelingen en de inwoners
van het Schependom Ie worden opgeroepen, aan wie het loekomt,
hunne wettige vertegenwoordigers te kiezen 117 .
Waarom — zo luidt onze vraag — ging nu ineens dit late katholieke protest van start'? Nauwelijks hadden de katholieke raadsleden op 22 augustus hun fiat geschonken aan het suppletievoorstel, of zij kwamen erachter, dal burgemeester In de Belouw
zijn Raad — zoals wij nog zullen zien: met opzet — verkeerd
had voorgelicht. Het plan tot suppletie bleek helemaal niet afkomstig van de Landschapscominissie, maar uit de koker te zijn
gekomen van In de Belouw en zijn aanhang zelf ns . Toen lag de
zaak natuurlijk volslagen anders en dientengevolge sloeg de katholieke raadsfractie alsnog aan hel protesteren, zij het met als enig
vooruitzicht, dat de gedane zaken geen keer konden nemen. Dat
begreep ook de sociëteit Eendracht maakt Macht, en daarom
zocht deze hel hogerop in haar poging, het listig plan der protestanlse besluurderen te torpederen. Namens het grootste deel
van hel volk binnen Nijincgen, alsmede namens buurineesteren
en gecommilleerden van het Schependom wendde zij zich met
een gloeiend prolest tot de Landschap, waarin hel kwalijk gedrag
van In de Belouw scherp en uitvoerig werd neergezet, en waarin
tevens werd verwezen naar de „allerijsselijkste gevolgen", die uil
een eventuele suppletie van Raad en Gemeente konden voortkomen: „een inwendige burgeroorlog, een ijsselijk bloedbad,
waarvan alleen de schrikwekkende overdenkingen een eerlijk
man doen sidderen" "", Dit schilderachtig protest had inderdaad
resiillaal. Kennelijk vertoornd over het allesbehalve correcte optreden van In de Belouw, richtte zich het Provinciaal College van
Politie, Fmaiiciën en Algemeen Welzijn met een zeer kort aangebonden briefje tot de Nijmeegse magistraat. Aangezien de Land117
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schapscoinmissie — zo klonk het ongeveer — volstrekt niets afwist van een door haar gegeven toestemming tot suppletie der
Nijmeegse legeringscolleges, moest de magistraat, mede gezien de
geladen stemming in de stad, deze suppletie maar uilstellen tot
nadere beslissing van de Landdag 120 . Deze gevaarlijk-koele missive was echter niet in staat de raadsbesluiten der Nijmeegse
patres te veranderen. Wel voelden dezen zich verplicht snel met
een antwoord te komen en daarin een zalvende betuiging van
dank voor de gegeven goede raad te vlechten, maar verder gaf
hun schrijven hooghartig te kennen, dat zij het inzicht niet konden verwerven, dat ten aanzien van een puur stedelijke aangelegenheid enige autorisatie van de Landschapscommissie was
nodig geweest; deze had zich met de zaak eenvoudig niet te
bemoeien 121 . Uit deze laatste zinsnede blijkt, dat In de Betouw
„een draver" was, die het met de waarheid inderdaad niet nauw
genomen had. Eerst had hij het laten voorkomen, alsof het plan
tol suppletie afkomstig was van de Landschapscommissie, terwijl
hij nu te kennen gaf, dat deze er zich niet mee te bemoeien had.
Is In de Betouw er ook de oorzaak van, dat wij ons genoodzaakt zien, zelfs te twijfelen aan de objectiviteit, waarmee de
Nijmeegse raadsignalen werden samengesteld, voorzover zij althans handelen over het penibel punt der suppletie? Het is opvallend, dal zij op 22 augustus vermelden, hoe de conferentie
tussen Landschapscommissie en burgemeesters met gecommitteerden uit het Gemeensliedencollege zich bezighield met het
suppletie-plan, terwijl het rapport, dat de Landschapscommissie
over deze conferentie uitbracht, daarover met geen woord rept
en alleen maar spreekt over haar verzoek aan Raad en Gemeenslieden, voorlopig nog in functie te blijven122. Ons wantrouwen
jegens de raadsignaten wordt verder gevoed door hun mcrkwaardig-summiere weergave van het protest, dat de katholieke raadsleden tegen de suppletie aantekenden. Is het niet wat vreemd, dat
120
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de signaten met geen л ооггі gewagen van de roomse boosheid
over het bedrieglijk gedrag van In de Betouw, zoals die onge
twijfeld tot uiting moet zijn gebracht? Wij kunnen ons tenminste
slecht voorstellen, dat het protest der katholieke raadsleden op
26 augustus veel is afgeweken van dat der sociëteit Eendracht
maakt Macht, die het hare diezelfde dag schriftelijk de Raad
onder ogen bracht. Dat toonde niet alleen het geknoei van de
burgemeester aan, maar ontleende daaraan ook — onzes inziens
— een veel afdoender argument tegen het suppletie-voorstel, dan
hetgeen volgens de raadsignalcn daartegen door de katholieke
raadsfractie werd ingebracht. Voor wie achteraf de raadsignaten
zou naslaan — zo was vermoedelijk de gedachtengang van de
handige samensteller of zijn opdrachtgever — moest zonneklaar
worden, dat de magistraat van de daar weergegeven weinig terzake doende en te laat ingebrachte argumenten zich niets hoefde
aan te trekken en dus het volste recht had, de suppletie uit te
voeren. De Raad ging dan ook zijn eigen gang en bracht de colleges „rustig" op hun oude sterkte 323 . liet moet een gebeurtenis
zijn geweest, die de Nijmegenaren nog lang heeft geheugd. Terecht
bang voor opstootjes, had de Raad het garnizoen in de wapenen
laten komen, de kanonnen doen laden en bevel gegeven, dat „de
kanonniers de gehele dag bij die moordinstrumenten verblijven
moesten" 124 . Als men echter Eendracht maakt Macht kan geloven, waren het daarentegen zijn leden geweest, die erin geslaagd
waren, de opstand legen te gaan en alles in rust te houden 123 .
Dit edele besef heeft nochtans in hunne harten het treurige gevoel niet kunnen verdoezelen, dat de protestantse partij toch
maar de overwinning had behaald.
Of de magistraat zich echter met zijn zegepraal zo bijzonder
gelukkig voelde, staat nog te bezien. Hij was nu wel weer baas
in eigen huis na het vertrek der Landschapscommissie, maar
voelde klaarblijkelijk aan, dat zijn houding niet in alle opzichten
even gelukkig genoemd mocht worden en dat het stedelijk muisje
wel eens een landschappelijk staartje kon krijgen. In dit licht
moeten wij — dacht ik — de verklaring zien, die burgemeester
In de Betouw, vergezeld door het raadslid Hendrik Hoogers, in
de eerste dagen van september op de Landdag te Zutfen aflegde.
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In de stad — zo heette het — waren de omstandigheden sederi
het vertrek der Landschapscommissie „merkelijk" veranderd. De
suppletie der respectieve colleges was geschied — over de kanonnen werd vroom gezwegen — en de magistraat koesterde gegronde hoop, dat de zaak in orde zou komen. Daarom verwachltc
hij, dat de Landschapscommissie buiten verdere werkzaamheid
zou blijven leneinde nieuwe onenigheden te voorkomen 12 ". Het
moet de Nijmeegse heren echter wel wat angstig te moede zijn.
geworden, toen zich enige dagen later een tweetal katholieke
Nijmegenaren meldde met hel verzoek, in kwaliteit van gecommitteerden van een groot aantal burgers en ingezetenen uit stad en
Schependom de Landdag óók een visie op de Nijmeegse toestand
te geven 127 . De opluchting van de heren In de Betouw en Hoogers
was zonder twijfel groot, loen bleek, dal er met de ondertekening
van de „geloofsbrieven" der katholieke dclcgalie iets niet in orde
was, zodat ze de vergadering dus moest verlaten 1 - 8 . Zelfs zal er
iets van triomf in hun harten gegloeid hebben, toen zij de Landschapscommissie hoorden toegeven, dat haar pogingen nog steeds
vruchteloos waren gebleven, en dat deze hel — om de Nijmeegse
zaken niet nog meer in de war te brengen — nodig achtle, dat
de provisionele Raad en Gemeente erkend en geautoriseerd werden 129 . Wij kunnen ons de zelfvoldaanheid der Nijmeegse heren
voorstellen, toen de Landschap zich bij dit advies aansloot 130 .
Tenslotte hadden zij een niet onaanzienlijke slag binnengehaald.
De regering zou voorlopig op haar post blijven en haar stem op
de Landdag mogen uitbrengen, terwijl tevens een voorlopige barricade was opgeworpen tegen de opdringerigheid van regeergragc
katholieken.
Toch ging het de beide Nijmeegse gecommiltcerdcn niet verder
naar den vleze. Want loen de Landschapscommissie hel rapport
over haar Nijmeegse bevindingen 1er tafel bracht, bleek het van
dien aard, dal burgemeester In de Betouw zijn verblijf op de
Landdag moest onderbreken om naar Nijmegen terug Le snellen
voor het alarmeren zijner geestverwanten. Aangezien het rapport
volgens In de Betouw „in generaale bewoordingen geheel steriel

12

" R.S. 5 sept. 1795.
L. R. 8.sept. 1795.
128
Idem.
12
" !.. R. 8 sopt. 1795.
1:i0
L. R. 10 sept. 179Γ).

127

M4

was opgesteld en verscheide noodzakelijke poincten en zaaken
in hetzelve л аагеп geomitteerd", leek het zeer dienstig, dat een
spoedcommissie uit Raad en Gemeente werd benoemd om de
Landschapsvergadering „van het een en ander nader en ampelder
te onderrichten" 1S1 . Maar voordat deze commissie zich kon kwij
ten van haar taak, verschenen de beide katholieke Nijmegenaren
weer voor de Landschap, thans voorzien van ordentelijke papie
ren, zodat ze toegelaten konden worden. Hun verklaringen logen
er niet om. Al hetgeen de gecommitteerden der stad zouden „uit
brengen en daarstellen", beschouwden zij nul en van gener waar
de, vermits Raad en Gemeente willekeurig en tegen de wil des
volks „wederrechtelijk" de vacante plaatsen in hun colleges had
den aangevuld en voorts op 5 september een buitengewone ver
gadering hadden belegd, waar bij meerderheid tegen een Nalionale
Vergadering was gevoteerd. Ook dit was volslagen onwettig, aan
gezien het zeker was, dat het grootste deel van burgers en inge
zetenen wel geporteerd was voor een nieuwe landsregering 1 3 2 .
De volgende dag verscheen de uit Nijmegen gearriveerde pro
testantse blitz-delegatie ten tonele en gaf de katholieke in kraaien
en schelden weinig toe. Haar woordvoerders betoogden met
klem, dat de stedelijke moeilijkheden te wijten waren aan religie
ijver, waarmee sommige lieden de „minkundigen en mindoorzichtigen" als middel aanwendden om hun eigen „grootheid" te
bevorderen en zich van het ganse bestuur meester te maken. Dit
bleek wel uit de houding der Roomse raadsleden, die, als zij
tijdens een vergadering in de meerderheid waren, resoluties door
drukten ten voordele van de katholieken, zonder daarbij oog te
hebben voor het heil en welzijn der stad. Sprak dit bijvoorbeeld
niet duidelijk uit het feit, dat in het Land van Maas en Waal de
land- en heemraadsgerichten nagenoeg geheel uit roomsen waren
133
samengesteld? Bij hel chapiter der stedelijke moeilijkheden be
land, noemden zij de katholieke propagandamiddelen om de
meerderheid te verwerven slinks en oneerlijk, en vroegen zich af
wat de stad wel aanmoest met een grote meerderheid van room
sen in de regering, terwijl zo weinigen van hen daarvoor geschikt
waren! Het stond wel vast: het zou uitlopen op het „onvermijde
lijk bederf van de stad, alsmcede van zooveele braaven burgeren
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van andere gezindhccden, die in de stad wooncn en er de bloem
van iiitmaaken" i w . Na vervolgens een uitvoerige schels geleverd
te hebben van de trieste gang van zaken te Nijmegen, sneden de
beide protestantse sprekers de kwestie aan van de zogenaamde
verdrukking der katholieken. Wat toch jammerden dezen daarover, zo luidde hun retorische vraag. Zij hadden hel immers goed
in de stad! Zij genoten daar een volkomen vrijheid van godsdienstoefening, die zij zelfs mei orgelspel mochten opluisteren! Ook
koesterde de stad een bijzondere zorg voor de roomse armen; de
reeks van inkomsten, aan hun ondersteuning besteed, was indrukwekkend. Zij genoten het provenu der Vismarkt, de oortjes aan
de stadspoorten, de belasting op het geslacht en de impost op
ieder inkomend anker wijn. Verder waren er dan nog de wekelijkse collecten door de stad en vele dergelijke dingen meer. En
tenslotte mochten zij zich bij lijd en wijle verheugen in de „uitdelingen" van de Elendige Broederschappen, van de beneficien
der Godshuizen als hel Gasthuis, het Burgerweeshuis en het Anne
Kinderhuis. Nochtans waren er — aldus de ontwikkeling van het
protestantse betoog — met weinig omslag enige verbeteringen
aan te brengen, zeer zeker! Maar was het nu juist nodig „alles
omver te haaien en len prooi te brengen"? 13S
De Landschap heeft zich — naar het schijnt — van deze zaken,
die zo „breedvoeriglijk gedetailleerd" werden, niet veel aangetrokken. Waarschijnlijk heeft zij het adagium voor ogen gehad,
dat al Ie veel woorden de waarheid versmoren. In haar recessen
bewaart zij over de protestantse rede een verdacht stilzwijgen en
heeft zich slechts bepaald tot een summiere weergave van het
adres „van een aantal Burgers, Inwooners en merendeels Geerfden der stad", dat de beide gereformeerde Nijmegenaren overhandigden 130 . Behalve een protest tegen de kwalificatie van hun
heide katholieke stadgenoten, die een dag eerder hun bezwaren
hadden geopenbaard, bevatte dit ook nog critiek tegen het verrichte in die kwaliteit, aangezien dat onwettig en krachteloos was.
Zij, de ondertekenaars van het gereformeerde rekest, keurden de
gedane suppletie van Raad en Gemeente goed en vertrouwden,
dat de Landschap zich van voornoemde katholieken niets zou
aantrekken en zich niet zou mengen in huishoudelijke aangelcgcn-
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beden der stad. Daar zou men alles „zijn loop laten", zoals daL
in de Reeb ten van de Mens verankerd lag! m
De Landschap veroorloofde zich nietlemin een andere kijk op
de zaak. Zo moesten de Nijmeegse afgevaardigden ter Landschapsvergadering op zondag 20 september in een Raadsvergadering
hun uitvoerig rapport over het ten Landdag voorgevallene besluiten met de hevig teleurstellende mededeling, dat er een nieuwe
commissie was benoemd om len derden male een onderzoek in
te stellen naar de geschillen der hardnekkig twistende partijen
over de oproeping van het volk. lin wanneer er thans geen oplossing werd gevonden, zou de Landschapscommissie samen met
het Provinciaal College een beslissende uitspraak doen 138 . In deze
staart school gevaarlijk venijn. De beslissing zou dus niet meer in
handen komen van de Landdag, waar Nijmegen nog wel invloed
kon uitoefenen, maar bij een college, waar dat helaas niet hel
geval was en waar bovendien momboir Roukcns met zijn grote
liefde voor de Nijmeegse katholieken kind aan huis was. Om
tenminste van een en ander op de hoogte te blijven en gevrijwaard te zijn van onaangename verrassingen haastte de Raad
zich dan ook uit zijn midden twee katholieken en twee protestanten aan te wijzen, die de beraadslagingen van de Landschapscommissie moesten bijwonen. Voorts getroostte hij zich enige
moeite om de commissie te zijnen opzichte enigszins beminnelijk
te stemmen: deze werd zowaar met militaire eer verwelkomd! 13B
Het heeft niet veel mogen baten. De militaire eer kon niet voorkomen, dat de commissie al spoedig ervoer, dat de stad een
grotendeels mokkende burgerij bezat, die de magistraat als onwettig beschouwde en zich niet langer aan hem stoorde. Zelfs de
schikkingen „ten opzichte van het mainteneren eener goede politie" weigerde zij openlijk te respecteren: de belasting, die de
overheid geheven had voor het herstel der stedelijke olieverlich-
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ting, kon niet geïnd wOrden, doordat het grootste deel der burgerij kwaadwillig naliet te betalen14*.
De Raad had het in die dagen moeilijk en voelde zich allesbehalve zeker met een burgerij, die niet genegen was te luisteren,
en met een Landschapscommissie, die zich zijn zaken ging aanmatigen. Aan deze onzekerheid zal het wel gelegen hebben, dat
zijn eerste ontmoeting met de Landschapscommissie van weinig
gelukkige aard en daarom tevens zijn laatste was. Sommige gecommitteerden uit Raad en Gemeente toonden zich bij die gelegenheid weinig tactisch en gedroegen zich nogal arrogant
jegens de commissie. Deze kreeg de opmerking te slikken, dat de
stad helemaal niet om haar gevraagd had en dat Raad en Gemeente deswege konden weigeren, zich in enigerlei opzicht met
haar in te laten; niettemin waren zij bereid mee te werken „aan
de weg van minnelijke schikking" Λ41. Het hoeft geen betoog, dat
de Landschapscommissie weinig verrukt was over dit soort ge
sprekstoon: zij is dan ook niet meer met Raad en Gemeente in
overleg getreden en had er kennelijk meer dan genoeg van 1 4 2 .
De beide colleges moesten al snel ervaren, dat zij hun eigen ruiten
hadden ingegooid. Met verontrusting vernamen zij, dat de Land
schapscommissie zich zonder hun medeweten gewend had lot de
beide sociëteiten met enige schriftelijke vragen over de hangende
geschillen. En ongetwijfeld met verbazing zullen zij hebben gehoord, dat de protestantse partij alles had beantwoord „met grond
van reedenen", terwijl het roomse Eendracht maakt Macht geweigerd had ook maar één vraag serieus te nemen 143 . Wat de
eigenlijke reden is geweest van deze katholieke handehvijze behoort nog tot het rijk der historische vaagheden, maar indien
ze als politieke stunt bedoeld is, heeft ze succes gehad. Hier bleek
weer eens, dat spreken slechts zilver, zwijgen echter goud is.
Want de Landschapscommissie bemoeide zich eensklaps niet
meer met Voorbeelden Trekken, maar wijdde dagelijks aandacht
aan de roomsen, hetgeen „in het oog liep en gcene geringe verwondering baarde" 144 .
Op 5 oktober werd het de Raad duidelijk, dat de Landschapscommissie, die hij thans binnen de wallen had, vastbesloten was
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spijkers met koppen te slaan, en zicb niet geneigd voelde ook
maar één Raadsvinger meer in de pap te dulden. De Raad kreeg
een missive onder ogen met het verzoek om van alle hopmanschappen binnen de stad en in de dorpen of buurschappen van
het scbependom zo spoedig mogelijk lijsten op te stellen van alle
ingezeten manspersonen boven de twintig jaar, die een jaar en
zes weken voor dato van promulgatie van de Rechten van de
Mens en Burger in deze stad gewoond hadden, met opgave van
de inkomsten hunner goederen en het werk hunner handen 145 .
Natuurlijk rook de Raad onraad. Na het laatste onprettige contact met de Landschapscommissie, waarin de magistraat had laten
doorschemeren, zich liever niet met haar in te laten, maar toch
wel meewilde op „de weg van minnelijke schikking", had hij van
de commissie daarover niets meer gehoord. liet verzoek, dat nu
was binnengekomen, kon daarom maar één ding betekenen: de
Landschapscommissie was niet met het „vereffenen" der geschillen klaargekomen en was dus — buiten Raad en Gemeenslieden
om — samen met het Provinciaal College aan de „decisie" bezig.
Het Raadsvermoeden bleek ontstellend juist; een nadere informatie bracht aan het lichl, dat de Landschapscommissie reeds
een rcgeringsreglement en stembiljetten ter drukpers had 14e .
In het antwoord aan de commissie groef de Raad zijn eigen
graf. Tezeer gespitst op wat hij onofficieel vernomen had, droeg
hij argumenten aan, die de tegenstander als wapens in handen
gegeven werden. Zo verklaarde de Raad grote huiver te koesteren
om daden te plegen, „die ons in die suslenue, al waare het slechts
bij inconsequente gevolgtrekkingen, zouden kunnen nadeelig zijn
of ons ten nadeel geduid worden". Gezien de Raad meer dan
gewone voorzichtigheid moest betrachten in zijn moeilijke omstandigheden, kon hij — wilde hij niet de indruk vestigen, de
belangen der stad te veronachtzamen — bezwaarlijk aan het verzoek der commissie voldoen. Verder vroeg hij nog, vrezend dat
dit alles een middel was om de geschillen in stad en scbependom
„als in eene vlugt over alle verdere zwaarigheden been te voeren",
en vol angst, dat „in die vlugt Stad en Rurgerije, denkelijk door
eenen wiekslag, onherstelbaar zou worden teneer geslagen", om
inzage van de stukken betreffende de assopiatie 117 . De commissie
toonde zich allerminst gevoelig voor dit soort van argumenten;
14 ,
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zij bleek, behalve liandig, hard en onvermurwbaar. Haar verzoek
— zo schreef zij onschuldig — bedoelde niets anders dan een
informatie van het getal stemgerechtigden binnen stad en schependom, opdat zij aan dezen het door haar geformeerde en reeds
ter drukpers zijnde plan tot assopiatie ter hand kon stellen. Daar
om wenste de commissie wel, dat aan haar verzoek zonder
zwarigheden voldaan was, temeer, daar zij bevroedde, dat er niet
„de minste prejudice voor de door de Raad geponeerde sustenues"
in gelegen was. Men diende dan ook alsnog onmiddellijk aan hel
verzoek te voldoen 1 4 i i .
De Landschapscommissie speelde hier een handig spelletje met
haar tegenstanders. Officieel wist de Raad niets van hel nieuwe
assopiatie-plan af, zodat een voldoen aan het verzoek der com
missie de jure geen enkele consequentie met zich meebrachl.
Anderzijds mocht de Raad er ook niets van welen, gezien hem dit
argumenten in handen zou spelen, die hij in feite al gebruikt had,
maar die niets waard waren, omdat ze op veiOnderslellingcn
herustlen. De commissie was dus wel zo verstandig met betrek
king tot de gevraagde papieren te doen alsof haar neus bloedde ' l!\
De Raad begreep aan het kortste eind getrokken te hebben; hij
richtte zich met een boze brief lot de commissie, waarin hij ver
klaarde, zijn verantwoordelijkheid niet langer te kunnen dragen
en zijn onmiddellijk ontslag aankondigde ir"'.
Het bekend worden van dit besluit op 8 oktober ontketende
overal in de stad een koortsachtige politieke activiteit. Hel Col
lege van Gemeensliedcn begaf zich in diepgaand overleg met de
respectieve Gilden en Ambten over het heilloze voornemen van
de Raad, waarin men een grote dreiging van stedelijke anarchie
151
bespeurde . Er werd een commissie samengcsleld, die zich naai
de Raad haastte en daar met „veel empressemenl en redenen"
een beroep deed op zijn leden om, gezien de grote gevaren voor
de stad, hun posten „provisioneel Ie continueren". Ongetwijfeld
tot haar opluchting werd de Raad het eens en zo mocht burge
meester In de Retouw, na een frase van dank voor het gebleken
vertrouwen, declareren, dat de aanwezige leden gaarne hun
poslen nog voor drie weken zouden blijven waarnemen, mits
daartoe geautoriseerd door de Gemeensliedcn. Dezen moesten
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de Raad toeslaan „om blindelings het verzogle door de Landschapscommissie (optelling der meerderjarige manspersonen binnen stad en schependom) te doen", en beloven, het de Raad lateiniet lastig te m a k e n over de eventuele gevolgen daarvan. Tenslotte vroeg de Raad aan de Gezworen Gemeenle machtiging om
de Landschapscommissie te verzoeken zich van verdere bemoeiingen en beschikkingen te onthouden. Ingeval deze commissie hel tegendeel van plan was, zou de Raad maatregelen mogen
n e m e n tot wering van der commissie demarches in de „huiselijke"
aangelegenheden der stad, waarbij de Gemeente hem zou sleunen
tegen eventueel geweld "-, Met dit merkwaardig gemarchandeer
heelt de Raad misschien beoogd zich n a a r vele kanten te dekken,
m a a r dit neemt niet weg, dat hij daarmee duidelijk demonstreerde, hoe onzeker hij zich begon te voelen in de door hem veroorzaakte omstandigheden en hoe de situatie hem uil de h a n d liep.
De vingers, die thans een stevige greep op die situatie kregen,
b e h o o r d e n aan de Landschapscommissie. Het o n d e r h a n d uitzichtloos getraineer betreffende de stedelijke geschillen hartelijk moe.
Hel ze geen ogenblik gras groeien over het aangekondigde Raadsonlslag, m a a r trof onmiddellijk maatregelen. In de veronderstelling — of deze althans veinzend — h a a r h a n d e n vrij te hebben
nu de Raad zich h a d teruggelrokken, richtte de commissie een
verzoek lot de Geineenslieden om gezamenlijk met h a a r te vergaderen over de jongste ontwikkeling, m a a r kwam even lateiweer op dat plan terug. Waarschijnlijk had ze inmiddels vernomen, dat de Raad onder a a n d r a n g van diezelfde Gemeenslieden
zijn ontslag had ingetrokken, hetgeen nu juist niet niet de bedoelingen der Landschapscommissie strookte. Ze liet hel achtb a a r Gemeensliedencollege tenminsle wachten en wijdde zich aan
een nieuwe manoeuvre. Zij ontbood enige leden uit de Gezworen
Gemeente bij zich en stelde hun de vraag, of ze zich beschikbaar
wilden stellen voor de nieuwe Raad. Het antwoord werd geen
onverdeeld succes; de protestantse leden weigerden cordaat, terwijl de katholieke allen gaarne accepleerden. De commissie talmde echter niet: zij liet dezen onmiddellijk in h a a r h a n d e n de eed
afleggen en de stad bezat weer een regering: negen raden in totaal
en allen van de roomse religie1'"'3.
Het kan niet anders, of het geruchl van deze onvervaardheid
moet, zo al geen ontslellenis, dan toch opzien gebaard hebben.
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Zodra het de aftredende Raad ter ore was gekomen, snelde deze
tenminste hoogst verontrust weer stadhuiswaarts en kwam in
spoedvergadering bijeen op de Raadskamer, doch niet vooraleer
hij, beducht voor zijn veiligheid, een wacht van de burgergarde
voor de toegangen had geposteerd 154 . De angst en onzekerheid
van de Raad bleken echter aanvankelijk groter dan de woeligheid
zijner onderdanen; de stad handhaafde nog steeds een weldadige
rust, zodat de wacht tegen niemand in het geweer kwam. Iedereen
kon ongestoord het stadhuis in- en uitgaan en zelfs de negen
nieuw-benoemde raden werd geen strobreed in de weg gelegd,
toen zij er vreedzaam binnenschreden om zich aan het regeren
te wijden155. Maar dit bleek hun toch nog niet beschoren. Met
een omzichtig oog op de onduidelijke situatie waagde de nieuwe
Raad zich niet in de Raadskamer, waar hel aftredend college
geagiteerd bijeenzat, doch nam genoegen met een verblijf in de
schepenkamer 15 ". In het beste geval heeft hij daar niet meer
kunnen doen dan zich een ogenblik vermeien in de waardigheid
van zijn nieuwe functie, maar waarschijnlijk bleef ook hem een
sterk gevoel van onzekerheid niet vreemd.
Handhaafde zich binnen stadhuismuren nog steeds zekere, zij
het dan gespannen rust, daarbuiten begonnen zich inmiddels bedenkelijke moeilijkheden voor te doen tussen de stadhuiswacht
en de gealarmeerde Landschapscommissie. De laatste was er
waarschijnlijk van overtuigd — en min of meer terecht — dat,
terwijl de stedelijke toestand toch al zo gespannen was, het plaatsen van een wacht bij hel stadhuis een gevaarlijk provocerend
karakter bezat. Zij beval daarom de kolonel der garde de wacht
terstond te laten inrukken 157 . Maar de kolonel, geleid door het
dogma, dat de Landschapscommissie in Nijmegen niets te zoeken
of Ie bevelen had, weigerde vlakaf en liet de wacht staan 138 .
Natuurlijk was de commissie niet van zins zich hierbij zonder
meer neer te leggen: zij nam een krasse maatregel en liet het
garnizoen onder de wapenen brengen, alsnog de kolonel de keuze
latend tussen een vreedzaam aftrekken en een gewapende ontwapening 159 . Inmiddels deed de faam haar werk en allerwegen
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kwam men in beweging. Amblen en Gilden belegden weer een
vergadering, maar konden niet veel verder komen dan de verklaring, dat zij de daden van Raad en Gemeente goedkeurden,
doch die der commissie desavoueerden 1G0 . Ook onder het volk,
vanzelfsprekend verontwaardigd over een en ander, ontstond
enige onrust, die een gevaarlijk hoogtepunt bereikte, toen geen
enkele burger-schutter zich liet ontwapenen en de artilleristen
van het garnizoen reeds bij het geschut geplaatst waren 161 .
Dat de stad zich toen niet in het bloedig avontuur van een
heilloze burgerkrijg gestort heeft, was te danken aan het verstandig optreden van twee gecommitteerden uit de steden Tiel
en Bommel, die bij gelegenheid van een kwartiersvergadering
juist te Nijmegen verbleven. Dezen kwamen op het kritieke ogenblik tussenbeide en boden zich aan als bemiddelaars in de ontstane twist tussen de Landschapscommissie en de regering der
stad. In haar hoge nood moest de Raad zich wel bereid tonen, de
arbitrage te accepteren 102 . Het onderling overleg was deze keer
bijzonder kort van duur en bood een verwonderlijk resultaat:
gedurende een lijd van veertien dagen droeg de Raad het stadsbestuur over aan hel College van Gemeenslieden, waarin ook de
daaruit zojuist benoemde negen-koppige katholieke Raad zou
terugkeren. De Landschapscommissie zou dan als tegenprestatie
haar bevel aan de garnizoenscommandant, waarbij zij bepaald
had, dat het garnizoen slechts háár bevelen op te volgen had, intrekken en het gezag aan de Gemeenslieden laten 1 " 3 .
Maar de Landschapscommissie scheen niet van zins, de overeenkomst na te komen. Klaarblijkelijk vastbesloten de Nijmeegse
moeilijkheden hoe dan ook op te lossen en in de stellige overtuiging, dat een provocerend manoeuvreren van de stadsregering
met de burgergarde in de huidige situatie een tweede maal beslist
voorkomen moest worden, ging zij zelfs zover, dat zij de garnizoenscommandant schriftelijk last gaf, geen andere orders dan
die van het Provinciaal College te accepteren ia4 . Welke voordelen deze scherpe maatregel ongetwijfeld ook bezat, bepaald
bijgedragen tot het scheppen van een wat minder stroeve verhouding tussen stadsregering en Landschapscommissie heeft ze
lm
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niet. Het voornaamste, waarmee de lol regenten verheven Gemeenslieden zich in hun eerste Raadsvergadering bezighielden,
was dan ook een aantal instructies aan hun gecommitteerden ter
Landschaps- en Kwarliersvergadering te Zutfen, die alle betrekking hadden op de Landschapscommissie. In hel bijzonder moesten de gecommitteerden „de nodige instantiën" doen om de resolutie tot het afzenden der Landschapscommissie naar Nijmegen
te doen intrekken1""'. Het moet gezegd: de Nijmeegse delegatie
heeft zich met zorg van haar opdracht gekweten. Haar pleidooi
voor de terugroeping der Landschapscommissie was een felle, in
zekere zin zelfs gerechtvaardigde aanval op dier laatste gedragingen. Als zwaarste troef werd uilgespeeld, dat Nijmegen om déze
commissie tenslotte niel had gevraagd1"".
Het nemen van de juiste maatregelen moet de Landschap niet
licht gevallen zijn. Nauwelijks hadden de Nijmeegse gecommitteerden hun oratie besloten, of er verscheen een rekest 1er tafel
van katholieke burgers en inwoners van stad en schependom, die
daarin de vurige wens geformuleerd hadden, dat de omstreden
Landschapscommissie „aan mocht blijven" en haar werk beëindigen. Лап hetgeen Ambten en Gilden in hel midden brachten,
kon men zonder bezwaar voorbijgaan, aangezien dat geen volksstem was 1 " 7 . Behalve dit bezwerend rekest lag er tenslotte het
lijvig rapport der Landschapscommissie ter bestudering. Vleiend
voor de Nijmeegse Raad was het bepaald niet en het verstrekte
evenmin veel bcminnclijks over de proteslanlse partij ter slede 1 0 S .
De Landschap nam een besluit, dal niet kon gelden als een klaar
bewijs van sympathie voor deze beide Nijmeegse fenomenen: het
leed geen twijfel, dat de manipulalies van de Raad mei de burger
garde bij de Landschap een slechte pers hadden. Zij handhaafde
onverkort haar resolutie van 19 seplember, zodat de Landschaps
commissie alle vrijheid kreeg, haar onrustbarende taak in Nijme
1
gen voorl te zelten "". Tocli toonde de Landschap nog enige piëteit
met de moeilijke stad: hij kon het over zijn hart verkrijgen, uit
het kwartier van Nijmegen twee heren te benoemen, die vergezeld
van enige Nijmeegse afgevaardigden, een conferentie zouden beleggen met de Landschapscommissie om een laatsle verzoenings1,0
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poging te wagen1T0. Maar ook deze was lot mislukken gedoemd;
het calvinisme te Nijmegen scheen niet langer tol politieke zaligheid gepredestineerd. De oorzaak hiervan lag in de onvergefelijke
stijl, waarvan zich de Nijmeegse burgerkrijgsraad had bediend in
een nogal reactionnair schrijven naar de burgerkrijgsraad te Arnhem. Daarin had hij naar aanleiding van de jongste Nijmeegse
troebelen, gewapende steun gevraagd van zijn Arnhemse collega
indien te Nijmegen de stedelijke vrijheid weer eens bedreigd werd
door een garnizoen, dat aan anderen dan de magistraat zou gehoorzamen 1T1. Natuurlijk duurde het niet lang, of de inhoud van
dit epistel werd ook bekend aan het Provinciaal College, dat zich
bijster verontwaardigd loonde. Dal deze brief de slad niet als een
beste beurt werd aangerekend en haar zelfs ernstig compromitteerde, bleek al spoedig. Toen de Nijmeegse gecommitteerden
zich met de juist benoemde kwartierlijke commissie naar Arnhem
hadden begeven om overleg te plegen met de Landschapscommissie, werden zij daar bijzonder onvriendelijk ontvangen met de
vraag, of zich onder hen ook iemand bevond van de burgerkrijgsraad. Dit bleek helaas het geval met de burger Van Burck, weshalve de Landschapscominissie kortaf weigerde met de Nijmegenareri nog overleg Ie plegen; hel was toch te gek dal de stad op
een ware burgeroorlog aanstuurde 17 -! Zo moest de Nijmeegse
commissie onvcrrichterzake huiswaarts met waarschijnlijk nog
de dreigende loon in de oren van een aangekondiging, dat er te
zijner tijd maatregelen getroffen zouden worden I73.
liet moet wel een zekere male van domheid of verblinding zijn
geweest, die de Nijmeegse regering verhinderd heeft, deze weinig
succesrijke thuiskomst van haar commissie te zien als een gevaarlijk teken aan de wand. Waarschijnlijk hebben verdriet en
woede over de gekwetste stedelijke pretenties een dusdanige bewustzijnsvernauwing in de Nijmeegse overheden veroorzaakt, dat
zij niet anders meer konden, dan à lors et à travers op de weg
van hartstochtelijke gehechtheid aan oude rechten en nieuwe
angsten onversaagd voort te gaan. Maar voor dit soort romantiek
bood het nieuwe politieke klimaat geen grocikrachl meer en de
oude vrije Rijksslad zou hel pijnlijk aan den lijve ondervinden.
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De volharding, die zij in haar moeilijke uren toonde en ongeUvijfeld nog als een te belonen deugd beschouwde, werd bij de Land
schap langzamerhand niet hoger aangeslagen dan de lastige eigen
schappen van een verwend kind met groeistoornissen.
De Landschapsvergadering, die op 28 oktober te Zuti'en bijeen
was, ontwikkelde zich dan ook tot grote ontzetting der Nijmeegse
gecommitteerden tot een drama, waarin zij de grootheid van hun
stad in ieder opzicht roemloos zagen ondergaan. Op weinig reve
rente wijze werd de Nijmeegse heren daar onder het oog gebracht,
„dat er geen reden ter waereld is uit te denken, waarom een Lid
uit de Stadsregering van Nijmegen ter Landschapstafelc praesideert, daar alle Leden der Vergadering daartoe even bevoegd
zijn". Het vanzelfsprekend protest der arme stad werd vlot gene
geerd en de vergadering besloot, dat Nijmegen ter Landschapstafel het praesidium niet meer mocht voeren 1 7 4 . Het leek wel of
de stad geen enkel geluk meer beschoren was: nauwelijks was
men de eerste depressie te boven of de tweede diende zich aan.
Bij monstering van een haastig overgebrachte missive van de
Nijmeegse interim-Raad werd het de stedelijke gecommitteerden
duidelijk, dat hun stadsregering er inmiddels een ernstige moeilijk
heid bij gekregen had, en wel een, die wederom veroorzaakt was
door de vermaledijde Landschapscommissie. Toen op 27 oktober
het bataljon van Waldeck de stad zou binnenmarcheren ter aan
vulling van het garnizoen, had de commandant op bevel van deze
commissie geweigerd, zijn troepen de gebruikelijke eed van trouw
aan de stad te laten afleggen in handen van de thans fungerende
regeringsleden 1 7 5 . De Nijmeegse heren dienden hiertegen op de
Landschap onverwijld en krachtig te protesteren en scherp aan te
dringen op het nemen van de juiste stappen17*5. Maar al hetgeen
de heren uitrichtten, bleek niet meer dan water pompen in een
mand. Met „uiterste bevreemding" en grote verbolgenhcid attenteerden zij de Landschap op de schromelijke gevolgen, die uil
„zoiets" konden voortvloeien, gewaagden van een ongeproportionneerd optreden der Landschapscommissie en eisten tenslotte
een snel intrekken van de gewraakte order 1 7 7 . De Landschap had
echter katoen in zijn oren: zij besloot de zaak in handen te geven
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van haar commissie en het Provinciaal College, of — met andere
woorden— de duivels uit te drijven met Beëlzebub 178 .
De Nijmegenaren kregen het gedurende die Landschapsvergadering voortdurend te kwaad: alle sympathie voor hun zaak
scheen bij iedereen verdwenen om — wat erger was — plaats te
maken voor een kwalijk verholen vijandigheid of leedvermaak.
Zo kwam men ook weer te spreken over die ongelukkig uitgevallen brief van de Nijmeegse burgerkrijgsraad aan zijn Arnhemse collega. Na een langdurig delibereren over de „honende
expressiën, vervat bij een copylijk geëxhibeerde Circulatie van
bovengemelde krijgsraad", werd men het — uiteraard onder fel
protest van Nijmegen — eens om de stukken te stellen in handen
van de momboir — was dat niet Roukens? — teneinde hem gelegenheid te geven tegen de leden van de burgerkrijgsraad op te
treden ι τ β . Maar welk een schok moeten de Nijmeegse heren ver
werkt hebben, toen zij het doorslaggevend bewijs kregen van de
treffende cordaatheid, waarmee de Landschapscommissie zich
thans jegens hun stad gedroeg. Deze laatste kwam ter tafel met
een rapport, waarin zij uiteenzette, hoe een laatste poging tot
schikking mislukt was door de onwil van Eendracht Maakt Macht,
en verklaarde, thans samen met het Provinciaal College gedwon
gen te zijn tot een decisie, welke zij gaarne, omkleed met redenen,
onder het oog der Landschap wenste te brengen 1 8 0 . De gespitste
oren der Nijmeegse heren moeten wel gegloeid hebben van stij
gende verontwaardiging over het te berde gebrachte. De stem
gerechtigdheid — zo luide de decisie — bleek niet te berusten bij
Ambten, Gilden en Broederschappen, maar bij „de gehele massa
des volks". Om stemrecht uit te oefenen moest men „de Rechten
van de Mensch aanhangen en erkennen" en verklaren, geen buiten
landse invloed, noch geestelijke, noch wereldlijke in de politieke
bestuurshandelingen te zullen gedogen. Verder mocht de stad zich
geenszins eigendunkelijk van hel Schependom afscheiden en moest
derhalve aan die van het Schependom de keuze hunner eigen
representanten overlalen. De inwoners van het Schependom wa
ren mede gerechtigd tot het stemmen in de aanslaande verkiezing
der representatieve en andere colleges der stad, maar om alle verwarring te voorkomen moest het huishoudelijk besluur van stad
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en Schependoni van elkaar gescheiden blijven, zodanig „dat de
stad gcene directie of heerschappij in het huishoudelijke van het
schependoni, noch die van het schependoni in dat der stad zullen
mogen oefenen, m a a r dat alles op den oude voet zal verblijven".
Bij het vierde p u n t der decisie k o n d e n de Nijmegenaren even
verlicht o p a d c m e n : de Landschapscommissie gaf lucht a a n b a a r
twijfel, of m e n bij de aanslaande verkiezingen in de huidige om
standigheden a a n de m e e r d e r h e i d der Volksstem „ h a a r e n vrijen
l o o p " zou geven, of dat men, w a n n e e r een staatkundige voor
zichtigheid dit zou v o r d e r e n — gezien het gebeurde — „eenige de
rechten van de Mensch niet kwetsende bepalingen" zou maken,
w a a r d o o r de ongelukkige gevolgen, uit de keuze van een aantal
o n b e k w a m e lieden voort te vloeien, w e r d e n v o o r k o m e n . De com
missie zelf h a d echter geen vrijheid gevonden, de volksslem in dit
opzicht te beknotlcn. Tenslotte b r a c h t de commissie nog een aan
tal zaken 1er s p r a k e , die weliswaar buiten het k a d e r der verkie
zingen vielen, m a a r strikt genomen de gevaarlijke o n d e r s t r o o m
w a r e n van de Nijmeegse onvrede, en dus eveneens decisie be
hoefden.
1. Het b u r g e r r e c h t zou op dezelfde condities als vroeger ver
krijgbaar zijn, mits niet strijdig met de tegenwoordige orde van
zaken.
2. Het Gasthuis kon verblijven ,.ορ de oude voet", mits evenwel
vrijheid van godsdienstoefening toegelaten werd, zoals de inge
voerde constitutie meebracht.
3. Hel Burgerweeshuis bleef bestemd voor de weeskinderen der
Protestanten, terwijl het Arme-Kinderhuis w e r d toegewezen aan
de Roomsen, met de bepaling, dat ingeval m e n daar Le kort komt,
de Elendige en a n d e r e B r o e d e r s c h a p p e n zullen bijspringen.
4. De vreemde of a r m e wezen, wier ouders geen burgers w a r e n
geweest, zouden o n d e r h o u d e n w o r d e n uit de overige revenuen
dezer b r o e d e r s c h a p p e n , die echter „op de oude voet" zouden blij
ven tot 1 j a n u a r i 1797, teneinde de Nijmeegse burgerij gelegenheid
te geven tot het f o r m e r e n van een n a d e r plan.
5. Ook de geestelijke goederen moesten b u n oude staat hand
haven, totdat een n a d e r e beslissing viel.
O. De legalisatie der bestaande schutterijen w e r d ingetrokken, en
de commissie zou s a m e n met het Provinciaal College een regle
ment o n t w e r p e n voor een „generale schutterij" en dit voor de
Landdag brengen.
7. De beide genootschappen Eendracht
Maakt Macht en Voor158

beelden Trekken b e h o o r d e n te worden gesloten en „tot één geheel
gebracht".
Tot slot h u n n e r decisie gaf de Landschapscommissie in bedenking, of niet het volk van Gelderland op de hoogte diende gesteld
van hel voorgevallene te Nijmegen, mitsgaders de gronden en
motieven, w a a r o p de voorschreven decisie gebouwd was 1 8 1 .
Natuurlijk wijdde de Landschap zich weer aan diepgaande en
langdurige deliberatiën, op grond waarvan m e n uiteindelijk „goed
v o n d " zich in het algemeen met decisie en concept-reglement te
conformeren. Met betrekking echter tot het „ b o r n e r e n " der volksstem — zo overwoog men — was de voormelde decisie weliswaar
conform aan de letter van de Rechten van de Mens, m a a r ook het
geluk der burgermaatschappij was daarin het beginsel en de
hoogste wet. Daarom moest hel allergevaarlijkst w o r d e n geacht
in dit ogenblik van gisting te Nijmegen „aan een onbeperkte,
onvoorzichtige en alzo in de gevolgen altoos ongelukkige keuze
van de massa des Volks haaren loop te laten", zonder daarin
enige w a a r b o r g e n te brengen om te verhoeden, dat er een predominatie van godsdienst ontstond, welk struikelblok, w a a r of geveinsd, als de origine van alle Nijmeegse verwarringen moest
w o r d e n b e s c h o u w d i s a . De Landschap nam een weldoordacht en
allervoorzichtigst besluit: ditmaal zouden de stemgerechtigde burgers van stad en Schependom door middel van kiezers een nominatie moeten formeren van een dubbeltal personen tot rechter,
burgemeesteren, schepenen, raden en gemeenslieden. Hel dubbeltal zou dan door de Landschapscommissie en het Provinciaal
College op de helft w o r d e n gebracht, echter met dien verstande,
dal dil dubbellal alsmede het verminderd getal, zowel dus van
genomineerde als van geëligeerde personen, voor de ene helft uit
Protestanten en voor de andere helft uil Katholieken zou beslaan 183. De L a n d s c h a p gaf verder als h a a r vroom verlrouwen,
dat Nijmegen goed aan deze nominatie zou meewerken, benadrukte met klem, dat dit alles m a a r voor „deze ene keer" gebeurde,
m a a r liet toch niet na er even op te wijzen, dal, zo de nominalie
enig kabaal zou uitlokken, de Landschapscommissie de keuze zou
forceren en de Landschap inlichten tot het treffen van nadere
voorzieningen 1 S 4 .
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Ook met betrekking tot het voorgestelde omtrent de weeshuizen
wenste de Landschap enige wijzigingen aan te brengen. Zo zouden
zowel in het Burger- als Arme Kinderweeshuis „egaal" worden
opgenomen de kinderen van burgers en ingezetenen, zonder
onderscheid van religie. In elk der huizen zouden een katholieke
en een protestantse leermeester aanwezig zijn, terwijl op Vastendagen rekening gehouden moest w o r d e n met de samenstelling van
de spijzen. De Landschapscommissie en het Provinciaal College
zouden echter eerlang nader overleg plegen met de nieuwe Nijmeegse regering om een regeling te treffen, dat zowel protestantse
als katholieke kinderen een eigen weeshuis kregen. Zolang dit
nog niet het geval was, moesten regenten en regentessen van de
Nijmeegse weeshuizen deels protestant, deels rooms zijn. Tenslotte w e r d nog goedgevonden de Landschapscommissie en hel
Provinciaal College te belasten met de uilvoering dezer bepalingen 185.
Wij behoeven met dit alles voor ogen niet afkerig te zijn van
het vermoeden, dat de Nijmeegse heren na afloop van deze Landdag diep onder de indruk huiswaarts trokken en de collega's in
het tot Raad verheven Gemeensliedencollege h u n sombere bevindingen omstandig en verontwaardigd hebben gerapporteerd.
Maar wie zou denken dat de stadsregering zich uit hoofde van al
het gepasseerde o n d e r h a n d enigszins geïntimideerd ging tonen om
misschien nog íets te redden, heeft kennelijk geen juiste voorstelling van het toenmalige Nijmeegse politieke inzicht. De regering volhardde tenminste met kwalijke hartstocht in h a a r gevaarlijke eigengereidheid, en alles wal zij schreef en deed, — of liever:
niet deed — was er een uitdagend bewijs van. Toen de Landschapscommissie h a a r het verzoek deed, om in de respectieve
h o p m a n s c h a p p e n en in dorpen en buurtschappen van het Schependoin exacte lijsten te formeren van alle mannelijke ingezetenen
zette de stadsregering h a a r a n t w o o r d op nogal hoge poten 1 8 ".
Aangezien de regeling van het stedelijk bestuur onlangs was
vastgelegd in een Landschapsresolutie, vond de Raad het passend,
dat ook de lijsten builen hem om werden gemaakt. Hij excuseerde
zich derhalve voor het uitvoeren van zaken, w a a r o p hij niet kon
of mocht ingaan, als hij aan h a a r grondbeginselen — het belang
van de bloem der burgerij — t r o u w wilde blijven. Voorts belichtte
hij de Landschapscommissie van allerhande trouweloosheid en
145
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eindigde met d e suggestie om voor de formatie der lijsten een
b e r o e p te doen op de officieren, diaconen en wijkmeesteren be
nevens de b u u r m e e s l e r e n van het Schependom, m a a r het stads
bestuur buiten verantwoordelijkheid te h o u d e n I f i 7 . Ook een mis
sive van het Provinciaal College, waarin aangedrongen werd op
publicatie van een oproeping om de eed als stemgerechtigd burger
af te leggen, werd onwelwillend g e n e g e e r d " 8 . Natuurlijk bleek
ook de K e r k e r a a d niet van zins een opgave te doen van de „Dia
coni-Arme M a n s p e r s o n e n " boven de twintig j a a r l s n . De Land
schapscommissie n a m echter gevoelig w r a a k voor deze „weinige
egaards, welke veele van de Nijineegsche Burgeren voor 's Land
schap besluiten t o o n d e n " . Vermoedelijk geprikkeld d o o r de „Geest
van legenstrecving (welke) in veelen van Xijmeegsch Burgeren
was g e v a a r e n " en niet gediend van „allerley e n t r a v e s " tegen de
Rechten van de Mens, richtte zij zich lot de L a n d s c h a p met de
mededeling, dat de Nijmeegse interim-Raad ter L a n d d a g gecom
mitteerd h a d de b u r g e r Van Burck, die lid was van de burger
krijgsraad, waartegen de m o m b o i r een proces voerde. D a a r hij
zich derhalve o n d e r vervolging der wet bevond, moest m e n hem
niet toelaten tot de Landdag! 1 B 1 ) De Landschapsvergadering han
delde consequent, en weer haalde Nijmegen — o n d e r luid protest
u i t e r a a r d — bakzeil: de burger Van Burck werd builen de ver
gadering g e h o u d e n 1 ' " .
liet is verbazingswekkend met welk een fataal gemak de P r o 
testantse partij te Nijmegen inmiddels bezig was h a a r eigen toch
al gehavende ruilen verder in te gooien. Op 19 november, twee
dagen nadat de L a n d s c h a p de heer Van Burck aan de d e u r had
gezet, kwam het r a p p o r t ter tafel, dat de Landschapscommissie
in s a m e n w e r k i n g met het Provinciaal College h a d opgesteld over
de verrichte arbeid om de Landschapresolutie van 31 oktober ten
uitvoer te brengen. Het was allerminst geschikt voor liet kweken
van welwillendheid jegens de protestantse manipulaties. E r bleek
meer plaats ingeruimd voor hel o p s o m m e n van de tegenkanting
en de moeilijkheden, welke de commissie had o n d e r v o n d e n dan
voor wat positievere zaken. De Raad had zijn medewerking ge
weigerd bij hel formeren der slemlijslen en was voorls niet bereid
147
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gevonden het regeringsreglement voor stad en Schependoin, benevens de punten van decisie te publiceren. En tenslotte h a d
zekere J. Scliecrs het beslaan de commissie uit te schelden voor
„Schelmen en Aristocraten". In dit trieste kader vermeldde de
commissie, dat de dag voor „hel doen van de Eed", w a a r d o o r
men stemgerechtigd werd, gezet was op zaterdag 21 november,
en gaf lucht aan h a a r bang vermoeden, dal „de regeringsbestelling
niet zonder merkelijke verwarring of o p r o e r stond te gebeuren".
Hiermee motiveerde zij haar verzoek, dal de Landschapsvergadering niet uiteen zou gaan, voordal deze „épineuse en gevaarlijke
zaak" achter de rug was 1B-.
De Landdag kreeg kennelijk de smaak van een forse toon Legen
de Nijmeegse onwil snel te pakken: zij stelde zich geheel achter
h a a r commissie en het Provinciaal College, en beval zonder veel
omhaal het openen van een proces legen de impertinente Nijmegenaar Scheers "". Ook met de Nijmeegse pretenties maakte men
ineens korte mellen; enige dagen later kregen zij een radicale
genadeslag. De stad moest hel beleven, dat nog wel h a a r eigen
kwartier het beulszwaard h a n t e e r d e : Nijmegen was thans geen
vrije Rijksstad meer, kon zich dus nergens meer op beroemen of
beroepen en moest ook in zijn kwartier het zolang gehandhaafd
en fel verdedigd praesidium lalen rouleren 1 " 4 . Dit alles was blijkb a a r uitstekend aan de stad besleed: men begon daar tenminste
eindelijk een loontje lager te zingen. Zo verscheen er ter Landschapslafel een zeer nederig schrijven van de Nijmeegse burgerkrijgsraad, w a a r i n deze verklaarde, de door h a a r indertijd gepubliceerde brief aan onder andere de Arnhemse Schulterij over hel
voorgevallene met de Landschapscommissie op de 8e oktober Ie
willen intrekken, als was het niet door h a a r „gepraesenleerd en
1Η
afgezonden" ·\ De Landdag n a m — zij hel na ampele overweging
— een soepele houding aan. Zij besloot het verzoek te accepteren
en van gerechtelijke vervolging af te zien, dit alles evenwel in de
duidelijk uitgesproken veronderstelling, dat de „dii'ferenten gesust
w e r d e n " ; indien hel tegendeel daarvan zich onlwikkelde, zou de
Ші
m o m b o i r het proces d o o r z e t t e n . Nijmegen maakte van deze
benevolentie haastig gebruik om de eertijds zo smadelijk geweiL.R. 19 nov. 1795; QuR 19 nov. 1795.
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gerde Van Burck weer in de Landdag te krijgen, m a a r moest
1 7
ervaren, dal de eerste concessie voorlopig nog de enige bleef " .
De Landdag had d a a r inderdaad gegronde r e d e n e n voor. Alles
wat men van tijd tot lijd via de Landschapscommissie over de
toedracht der Nijmeegse zaken vernam, kon weinig aanleiding
geven tot een optimistisch verder vieren van de teugel.
Enige bijzonder zwarte bladzijden uit het dossier dezer com
missie w a r e n ongetwijfeld die, w a a r o p „al het voorgevallene en
v e r r i c h t e " stond beschreven, dat te Nijmegen was gepasseerd,
sedert men d a a r op de 21e n o v e m b e r was opgeroepen tol hel
afleggen van de eed voor slemgerechligd burger. Alras w a r e n
d a a r — zo schreef de Landschapscoinmissic weinig opgewekt —
wederom gebleken de ongelukkige gevolgen van de heersende
geest van tweedracht. Op zeer weinigen na h a d d e n de proteslantcn
zich a a n de eed o n t t r o k k e n en w a r e n zodoende bij gebrek a a n de
nodige kwalificatie onverkiesbaar lot regeringsposten. Weliswaar
h a d d e n de commissieleden alles in hel werk gesteld om de twis
tende partijen tot verzoening Ie brengen, m a a r o n d a n k s allerlei
voorslagen en veelvuldige discussies was, „tot gevoelige sniert"
der commissie, alle uitzicht op minnelijke schikking verdwenen
door de onverzettelijkheid der protestanlsgezinden 1 B · 4 . De com
missie was niets a n d e r s overgebleven dan de stemming lot kiezers
en het m a k e n van nominaties voortgang te doen vinden. Dit was o p
26 n o v e m b e r dan ook werkelijk geschied, doch met het n a r e ge
volg, dat m e n op de nominalie der personen, w a a r v a n de ene helft
protestant en de a n d e r e katholiek was, onder de eerstgenoemde
geen genoegzaam aantal figuren aantrof, dal b e k w a a m h e d e n bezal
voor hel vervullen van een regeringspost. Daaruit een verant
w o o r d e keuze doen was ten enenmale onmogelijk, zodat de Landschapscominissie de vrijheid h a d genomen om die keuze nog even
uit te stellen 1ВН. Als enig middel om de regeringloosheid Ie doen
o p h o u d e n — aldus een suggestie van de commissie — moesl de
L a n d s c h a p ex plenitude poteslatis dadelijk een regering aan
stellen, d o o r zelf de leden der beide gezindten te n o m i n e r e n en
hen op strenge straf lot voorlopige a a n n e m i n g te dwingen 2 " 0 . Ter
ondersteuning van dit plan diende een bijlage, die een lijst met
n a m e n bevatte, op welke de attentie der L a n d s c h a p met succes
1BT
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zou kunnen gevestigd worden. Wal de rooms-gezinden onder hen
betrof, de commissie droeg hen ter approbatie favorabel voor 2 0 1 .
De Landdag conformeerde zich min of meer aan het voorstel
harcr commissie, en verstrekte de opdracht om de gereformeerde
personen op de lijst — of anderen die daartoe geschikt waren —
tot ambtsaanvaarding Ie bewegen. In geval dezen afwezig waren
of weigerden, moest de commissie de regering maar aanstellen
of suppleren uit de nominatie, die reeds door de kiezers gefor
meerd was '-"•-. De Landdag knoopte hieraan de vurige wens vast,
dat de zaak in de loop der eerstvolgende week ten einde gebracht
zou worden, zonder nog oog of oor te hebben voor de Nijmeegse
dignilarissen, die onderling mokten, dat de gemaakte schikkingen
de Roomsen het heft geheel en al in handen gaven'-'03.
De Landschapscommissie loog dus weer manmoedig aan de
arbeid. Maar al haar moeite werd slecht beloond. Een triest bewijs
vormde de brief van 11 december, waarmee de commissie zich
klaaglijk tot de interim-Raad richtte en sprak van het „vreugde
loze en vruchteloze " van haar werk. Nog immer niel had zij
gereformeerde burgers kunnen bewegen om regeringsposlen aan
te nemen. Daar bovendien de nominatie, welke door de kiezers
geformeerd was, geen genoegzaam aantal geschikte personen op
leverde, zou de stad dus niet binnen de afgesproken termijn van
een regering voorzien zijn'-04. Dit alles kreeg een wat dreigend
aspect door hetgeen de commissie verder meedeelde. Uit infor
matie was haar gebleken, dat ondanks alles de kiezers van plan
waren ,..om morgen met het daarstellen der regering door te
gaan". Gezien de onlangs aan het licht getreden spanningen mocht
de commissie terecht vermoeden, dat dit een uitzicht bood op „de
rampzaligste gevolgen"; een reden waarom zij de Raad dringend
verzocht de genomineerde en andere geschikle personen van de
gereformeerde religie te willen overhalen tot het bekleden van
een regeringsposl '-"·"'.
De stemming, die deze brief in regeringskringen gekweekt heeft,
valt moeilijk te peilen. Naluurlijk bleef de regering haar oude
politieke dogma Irouw en graag geneigd de plannen van de Land
schappelijke indringers te dwarsbomen, maar of hel nu een kwes'Ml
s u a
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lie was van een weloverwogen en onvervaarde politieke lijn volgen, dan wel met de rug tegen de muur Gods waler over Gods
akker zien komen, is nauwelijks uit te maken. In ieder geval: haar
antwoord aan de commissie mocht er zijn, hoewel de oude arrogantie uit loon en stijl nagenoeg verdwenen bleek. Veeleer ademde
het schrijven de geesL van een mismoedig palstaander voor een
in feite verloren zaak. Aangezien hel beste deel der burgerij bestond uit protestanten en enige roomsen — zo merkte de interimRaad op in zijn antwoord — maar het grootste deel uit „minkundigen en minvermogenden" die bovendien Rooms waren, en
alle omstandigheden „ten klaarste deden zien, dat deeze Stad een
Regeeringsbesluur stond te worden bezorgd, hetgeen naar het
inzicht niet dan nadelig voor deeze Stad en Burgerij konde zijn,
hebben wij gemeend, dat in de werking der volksslem zoodaane
bepalingen behoorden te worden gemaakt, als het heil van Stad
en Land (—) noodzakelijk maakte'-0". Alle pogingen echter, die de
Raad daarloe aangewend had, waren met „indignatie beschouwd
en afgekeurd". Zelfs waren zijn leden — zo vervolgde de interimRaad zijn klaaglied — afgeschilderd als een handjevol burgers,
die door enige arislocralen waren „opgewonden". Er viel duidelijk
te constateren, dal de zaken in de war lagen, maar de Raad, die
indertijd van alles onwetend gehouden was, zag thans geen kans
iels met vrucht Ie verrichten, hoewel hij zo gaarne op grond van
recht en billijkheid iets had willen doen tot heil van stad en land.
De interim-Raad besloot zijn relaas mei godvruchtig te getuigen,
dat haar bedoelingen altijd zuiver, eerlijk en oprecht waren, en
zou thans „met zielssmerle" de loop der dingen afwachten, zonder
zich daarvoor verantwoordelijk te achten2"T.
Het is niet waarschijnlijk, dat de interim-Raad deze, zijn eigen,
goedkope praat serieus heeft genomen, maar het lijkt mij voor
de hand liggend, dat hij zich zijn lichtvaardige houding van de
kat uil de boom kijken niet aangemeten had, als hij de loop der
dingen had kunnen voorzien. Hoe weinig zal hij hebben bevroed,
dat dit schrijven hel laatste was, dal hij officieel kon verzenden.
Want nauwelijks was de brief van de Raad de deur uit en waren
zijn leden naar hun respectievelijke domicilies teruggekeerd, of
de stad viel ten prooi aan de weliswaar aangekondigde, maar
blijkbaar niet verwachte slaatsgreep. Wederom waren het de
-'"' R.S. (oud) 12 dec. 1795.
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vleugelen der duisternis, waaronder dit roomse kwaad werd uitgebroed. ín de nacht van 11 op 12 dec. — zo wilde het gereformeerde maar romantische gerucht achteraf — waren de leidende
figuren van Eendracht maakt Macht onhoorbaar door het Schependom geslopen met de aanzegging, dat de boeren de volgende
morgen met stokken gewapend naar de stad moesten komen om
een regering te kiezen'2"8. In ieder geval zagen de Nijmeegse burgers de ochtend daarop een horde strijdvaardige Schependommers
de stad binnentrekken, aggressief zwaaiend met slokken, ..waaronder vele met ijzeren pennen beslagen". In gezelschap van de
Nijmeegse leden van de roomse sociëteit waren zij naar hel stadhuis getogen en hadden dit, zonder een spoor van weerstand te
ontmoeten, ingenomen en bezet. Vervolgens werden enige groepen
van hen naar de huizen van sommige burgers gezonden om deze
op het Raadhuis te brengen, waar toen in volle gemoedsrust een
nieuwe regering gekozen en aangesteld werd, van welk feit men
de burgerij verwittigde door publicatie „van den Luyve" '""".
Het is niel op te helderen, hoe dit alles zo sereen en ongestoord
kon plaats vinden. Waarom — zo kan men vragen — kwam de
schutterij niet in het geweer, zoals eertijds, toen er tenslotte veel
minder reden loe bestond? Het was toch duidelijk, dat de legenpartij thans haar boekje ver te builen ging! Als wij enige proleslanlsc woordvoerders mogen geloven, die er later hun visie op
gaven, zouden er „rare dingen" gepasseerd zijn, als niet „de bedaardheid en moderatie, welke alle de handelingen en daaden
van het meest kundige gedeelte van de Burgerije van Nijmegen
altijd geregeld heefl, gesproken had"!'-10 Met andere woorden: de
gereformeerden hielden zich — met welk oogmerk dan ook —
kalm en achter de horren, zodat het Raadhuis in de macht der
opstandelingen bleef en de „wettige vertegenwoordigers" verhinderd werden daar te komen. Zo kon de nieuw gekozen Raad, beslaande uit een gelijk aantal protestanten en katholieken diezelfde
avond al met een gerust hart zijn eerste vergadering beleggen
onder voorzitterschap van de protestant \V. Doelman, terwijl de
handige intrigant Roukens zich weer had verzekerd van hel hem
indertijd zo tragisch ontglipte Raadssecretariaat. Sanders van
Well, de „Chef" van de Roomse partij, door wiens bemoeiing
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vooral Roukens weer zo tevreden kon zitten, bleef bevestigd in
zijn oude ambt van Richter van het Rijk van Nijmegen'- 11 .
Inmiddels stond ook de Landschapscommissie voor een voldongen feit. En ook hier is de vraag gewettigd, w a a r o m deze niet
heeft ingegrepen, toen de zaken zich tegen haar intenties dreigden
te ontwikkelen. Zij had toch gebruik k u n n e n m a k e n van hel garnizoen om de orde te herstellen. Slechts veronderslellingsgewijs
k u n n e n wij enige a n t w o o r d e n formuleren, die de vraag inindei
dwingend maken. Is ook de commissie huiverig geweest voor
„ r a r e dingen", zodat ze afzag van een hardhandig ingrijpen? 01'
heeft ze de zaken op h u n beloop gelalen, omdat ze — hoewel
hoofdzakelijk protestants — met haar sympathie grotendeels stond
aan de kant der katholieken? Een aanwijzing hiervoor kan men
vinden in het feit, dat zij op een gegeven ogenblik de besprekingen
met de gereformeerde partij afbrak en al h a a r welwillende aandacht concentreerde op de katholieke "% die in de te Arnhem
invloedrijke Roukens immers zo'n vurig kampioen bezat! Een
derde mogelijkheid is nog, dat zij, geen enkele mogelijkheid meer
ziende om „in toga" de zaak bevredigend Ie regelen, de beslissing
heeft laten forceren door wapengekletter. Het enige, dat de commissie o n d e r n a m , bestond in het achteraf demonstreren van een
al of niet geveinsde verbolgcnheid over de gebeurtenissen; zij
voelde zich genoodzaakt om „op het cierlijkste te protesLeren".
Dit deed zij in een m e m o r a n d u m aan de nieuwe Raad, waarin zij
de verkiezingen als informeel en illegaal kenschetste, aangezien
bij Landschapsresolutie van 1 december bepaald was, dat deze
niet zouden plaats vinden voor de volgende Landschapsvergadering. De gevolgen — zo dreigde het protest weinig indrukwekkend aan zijn slot — kwamen voor rekening van de bedrijvers
der gewraakte daden- 1 3 . Deze weinig overtuigende toon bracht
de nieuwe Raad niet van de wijs; hij nam een en ander beleefd
aan voor notificatie en besteedde de 13e december aan het doen
kiezen en in eed nemen van een college nieuwe Gemeenslieden -14.
Het zou interessant zijn te weten, waar en w a a r m e e de uitgerangeerde interim-Raad zich intussen onledig hield. Officiële stappen
heeft hij de eerste dagen niet o n d e r n o m e n ; de raadsignalen, die
aanvankelijk nog in bezit bleven van de oude Raad — waar211
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schijnlijk omdat de raadssecrclaris ze mee naar huis had genomen
— vermelden na de 12e december tenminste een stille, die pas
vier dagen later verbroken werd. Wat de oude GemeensliedenRaadsleden onofficieel hebben gedaan, laai zich nogal makkelijk
raden: zij zullen de zorgwekkende toestand uitputtend hebben
besproken, zonder evenwel kans te zien er nog iels in hun voordeel aan te veranderen. Zij schenen echter niet helemaal initiatiefloos te willen blijven; kennelijk hebben zij nog een poging gewaagd om de heersende toestand voorzichtig te peilen. Op 16
december gaf Johan Vcrmasen in zijn kwaliteit van voorzitter
van de oude interim-Raad en woordhouder der Gemeenslieden
opdracht, op het stadhuis de vergaderplaats van zijn college in
gereedheid te brengen'-1"'. Dit bleek echter niet mogelijk, daar de
stokmeester zijn sleutels had moeten afgeven. Bovendien werd
juisl toen een brief ontvangen van de heer van Aernsbergen, die,
zoals de oude interim-Raad in haar signalen van 16 december
nog laatdunkend vermeldt, „zichzelf secretaris (noemt) van de
zich noemende Raad van de Stad Nijmegen". In dil schrijven
stond op zakelijke toon uiteengezet, dat de nieuwe Raad geen
andere Gemeenslieden meer erkende dan die, welke op zondag
de dertiende gekozen, beëdigd en gepubliceerd waren. Men vertrouwde derhalve, dat het oude college geen gebruik meer van het
Raadhuis zou maken 21 ". Dit was taal, die even onverkwikkelijk
als openhartig klonk en daarom niet kon worden misverstaan.
De uitgerangeerde Gemeente besloot dan ook, ter voorkoming
van „dadelijkheden en nutteloze altercatien", voortaan haar vergaderingen te beleggen in De. Doelen, waar zij ook in kwaliteit van
oude interim-Raad haar doelloos bestaan nog enige dagen gerekt
schijnt te hebben- 17 . Op 19 december tenminste geven de Raadsignaten, die nog steeds in het bezit waren van de oude Raad,
weer enige tekenen van leven. Maar alle bravour of wraakzucht
was er vreemd aan. Had men drie dagen geleden voor alle teleurstelling en woede nog een minuscule compensatie gezocht in het
bevel aan de ex-Raadssecretaris om geen sleutels van de stadsecretarie af te geven aan „de zich noemende Raadsleden, Schepenen of Secretarissen der zich thans noemende Raad", thans
scheen al het oude strijdersvuur geblust om plaats te maken voor
een stichtende gedweeheid. Op de sintels van zijn verteerde glorie
215
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kwam de oude interim-Raad tot de toestemming, dat in de IIopmanschappen en het Schependom „de optelling der zielen" uilgevoerd kon worden, hetgeen natuurlijk nergens meer indruk
maakte 218 .
Was de oude Raad pas in het uur der beproeving tot het inzicht
geraakt, dat men meer vliegen vangt met een lepel siroop dan
met azijn? Ik geloof niet, dat men het zo mag stellen; zonder
twijfel heeft ook hij begrepen, dat dit inzicht wal aan de late kant
was. Maar waarschijnlijk was deze toestemming een laatste poging
— of politieke stuiptrekking, zo men wil — om de Landschapscommissie, die na de roemrijke omwenteling onder protest vertrokken was, nu op zijn zijde te krijgen tijdens de aanstaande
Landdag, waar het gebeurde natuurlijk intensief ter sprake zou
komen. De heren Yermasen en Reinen werden aangewezen om
de oude interim-Raad daar te vertegenwoordigen 219 .
Onderwijl zat de nieuwe Raad ongestoord en regelmatig bijeen
op de kussens in het Raadhuis en gaf blijk van verantwoordelijkheidsbesef en vooruitstrevendheid, ondanks zijn ook nog onzekere
toestand. Toen bleek, dat sommige Raadsleden hun pas verworven
defligheid gingen demonstreren met een wat ruim in practijk gebrachte interpretatie van het „Nijmeegs kwartiertje", besloot de
Raad ieder, die te laat de vergadering betrad, een boete op te
leggen van zes stuivers, terwijl degenen, die helemaal niet verschenen, er twaalf moesten betalen. Tevens benoemde zij een
bureau van Stadsfinanciën, aan welks werkijver de berooidheid
van de stedelijke schatkist werd toevertrouwd'-"20. Een oorzaak
van zeker onbehagen was het echter, dat de nieuwe regering nog
steeds vruchteloos wachtte op een schrijven van het Provinciaal
College met mededelingen omtrent de te houden Landdag, hoewel
men toch aan de bevoegde instanties de kennisgeving verstrekt
had van de uitslag der verkiezingen'" 1 . Op de 15e december werd
de Raad evenwel gewaar, dat er inderdaad een desbetreffend
schrijven was gearriveerd, maar dat het zich in het bezit bevond
van de heer Yermasen, woordhouder der oude Gemeente, mitsgaders voorzitter van de stadsregering zaliger. ГЗе nieuwe Raad
toonde zich niet verwonderd of gealarmeerd en verhief zich even
min op hoge polen: in volle gemoedsrust achtte hij het nood21S
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zakelijk om desondanks twee gecommitteerden n a a r de Landdag
te zenden, teneinde deel te nemen aan de dcliberaliën over Nijmegen, waartoe de heren Doelman (prot.) en Van Veerssen (r.k.)
w e r d e n afgevaardigd "-.
De deelnemers aan de extra-ordinaire Landschapsvergadering
op 20 december te Zutfen konden zich derhalve verbazen over
het feit, dat de stad Nijmegen vertegenwoordigd was door twee
„differente commissiën", die elkaar wel niet zeer vriendelijk
zullen hebben b e j e g e n d " 3 . De ene noemde zich gekwalificeerd
door de provisionele vertegenwoordigers der stad Nijmegen, de
andere beweerde, dat ze gezonden was door de wettige vertegenwoordigers van het stemgerechtigde en beëdigde vrije volk uil deze
stad en h a a r Schependom " 4 . Hel was duidelijk, dat slechts een
van beide commissiën de ware kon zijn en dat de beslissing daarover bij de Landdag lag. Deze toonde zich echter niet bijster ingenomen met de Investie en wilde zich d a a r o m eerst wat nader
oriënteren in de hele affaire'" 3 . Zij zette zich dus eerst lot een
uitgebreid beluisteren van het rapport der Landschapscommissie,
dat deze in samenwerking met het Provinciaal College over de
laatste fase der Nijmeegse ruzies had opgesteld, en leende voorts
en volledigheidshalve hel ongetwijfeld vermoeide oor aan twee
remonstrantiën, de een van de leden van de Oude Raad en Gemeente te Nijmegen, de andere van de respectieve kiezers uit
stad en Schependom, m a a r beide natuurlijk betrekkelijk de onderhavige geschillen "". Toen alles in diepe aandacht a a n h o o r d was.
moesten de beide Nijmeegse commissies de vergadering verlaten
om ruimte te geven aan ongestoorde deliberaties. Deze resulteerden in de benoeming van een commissie, die een en a n d e r nauwkeurig zou examineren, vooraleer de Landdag zich aan een uitspraak kon wagen'" 7 .
De gebeurtenis van 22 december 1795 voegde de zwartste pagina
toe aan de annalen der protestantse bedrijvigheden van die dagen.
Het was j a m m e r , dat die zwartste bladzij levens de laatste bleek:
zij bevat de analyse van de genadeslag, die het Nijmeegs protestendom toen in poliliek opzicht ontving. Op grond van de h a a r
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verstrekte voorlichting formuleerde de Landdag een voorzichtige,
maar wrede resolutie: om eenmaal een einde te maken aan de
heilloze geschillen te Nijmegen, werd goed gevonden om in de
keuze aldaar, door de volksslem geschied, hoezeer daar ook aanmerkingen op te maken waren, te berusten voor de tijd van één
jaar. De regeringscolleges bleven evenwel provisioneel aangesteld
en in geval van een vacature moesten de protestanten en katholieken door geloofsgenoten vervangen worden'-28. Op grond van
dit besluit mochten de burgers Doelman en Van Veerssen de vergadering binnenschrijden, terwijl de heren Yermasen en Reinen
ontstemd en onverrichlerzake naar hun stad terug moesten keren.
Daags voor Kerstmis waren ook Doelman en Van Veerssen
weer lerug in de stad, ongetwijfeld in eenzelfde slemmings als de
dichter Staring, toen die eens uitriep in een romantische roes:
Steek vanen uil van iedren top
Gij Burgstad aan de Waal!
Opgetogen konden zij in de Raad een triomfantelijk verslag
leveren van het vreugdig gebeuren op de Landdag, terwijl de
Raadssecretaris zich misschien al trots kon buigen over de echte
Raadsignatcn, welke die dag op het Raadhuis schijnen te zijn
teruggebracht'" H . Zo konden de Kerstdagen door proteslanlcn en
katholieken in vrede gevierd worden, zij het dan, dat een klein
getal heethoofden zijn goede wil demonstreerde door het verspreiden van gedrukte, naamloze schotschriften, die hel volk opruiden tot een contra-revolutie, zich honend uitlieten over de
nieuwe volksvertegenwoordigers, maar verder geen enkel effect
sorteerden '2:i<>. Ook de Raad bleek er allerminst van onder de
indruk; hij vergenoegde zich met de opmerking, dat de pamfletten
lot niels anders strekten dan om de goede burgerij en ingezetenen
te misleiden en in verkeerde denkbeelden te brengen, en liet zich
verder omslachtig gelukwensen met haar wellige aanslclling door
enige lieden van Eendracht maakt Macht '~,n.
Het jaar 1795 spoedde zich in zijn laatste dagen vreedzaam ten
einde en het moet wel geleken hebben, alsof de Raad plotseling
een stad onnozele kinderen te besturen had, wier aandacht alleen
nog maar gericht was op de geneugten, waaraan een jaarwisseling
2 2S
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zo hartverwarmend rijk is. De Raadsignaten ademen tenminste
een vreedzame rust en een verkwikkende ongestoordheid, waarvan zij zo lang gespeend waren geweest. Maar toen de SintStevensloren het nieuwe jaar aankondigde met een twaalftal
plechtige slagen over de donkere stad, zullen de talloze heilwensen
diwijls stilzwijgend vergezeld zijn gegaan van de gemengde gevoelens, welke een meditatieve terugblik op het verleden doorgaans oproept. Bij vele Protestanten moeten deze gevoelens ongetwijfeld van overheersend spijtige aard zijn geweest bij het besef, dat hun zo lang gehandhaafde en fel verdedigde hegemonie
in de stad thans onherroepelijk voorbij was, hoewel de integeren
en objectieven onder hen niet blind geweest kunnen zijn voor hel
feit, dat de katholieken tenslotte niets meer dan de hun toekomende rechten gewenst hadden. Wat de laatslen betreft: zij hebben
zich natuurlijk overwinnaars gevoeld. Zij hadden thans de duur
bevochten gelegenheid verworven, om de hun toekomende rechten in het komende jaar te consolideren. De vraag blijft echter,
of zij er in hun zege-roes ook aan gedacht hebben, dal hel gemakkelijker is een goed verliezer dan een goed overwinnaar te
zijn. Daarop zal een andere studie het antwoord moeten geven!
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И IJL AdK I
Lijst van ondertekenaars
van het 'equest aan het College van (iemeenslieden'' betredende het bnrgerscha V voor rooms-katholieken te Mijmegen
Het request is gedateerd op 16 ¡ebruari 1785. (О.А.У. 4027)
Л. B. de Ia Geneste, med. doet.
Gerrit Heymans
P. Boogers
Jan Rabeliier
Matthijs van Well
С. van der Ileyden
Jan Overbergh
H. W. Dreyer
Hendrik Ruygers jr.
Jan Rutte
J. M. Schat tel
Johannes Jansen
Jan van Resteren
Johannes Wijenhoven
Jacob van A'elp
Job. Hendrik Franken
Arnoldus Domhof
Jan van Schachten
Jan Gijsberts
Ti wis Girling
Peter Girling
Matthijs Thijsse
W. Huybers
Willem Peters
P. de Swart
Adriaen van Klarenbeek
Jacobus Doekhrijder
Jacob Swart
IC. Voss
Reynier Janssen
V. Broekman
Johanes de Mill
Paulus in den Bos
J. van Kcsteren
Dudens PiardC')
Jan Hendrik Janssen
Conus van Ballgoy
Adriaen С van Langeveld
Hendrik Hendriks
Lauvvrens Peters
Gradus Koendcrs

Cornelus Coenrads
Conraed Coenraeds
Kevert Graat
Godefridus Graat
Deik Graat
Jacob Hasselo
Paulus Hendriks
Hendrik Hendriks
Doeres Bos
Johannes Doekhrijder
Arnoldus Hermse
Hendrik Broksmit
M. van Berghaut
Hendrik Jansen
Gorg fihlip Schaab
Jakobus Eykmans
Yan den Dockter
Johannes Puttingh
Ilenderiek Puettinck
Antony Ottee
Hermanus Eibers
Seger Klaase
Adrianus Mali
Aelderl Drissen
Toon de Ruyter
Willem Baars
Johanes Terburg
Johannes Berens
Chiistian (ji'oos
Hermanns Kros
Weelein Kroos
Jobannes van Kleef
Willem Becks
Derk Becks
Hendrik Heemeelenbergh
Arnoldus Domhof
Hendrik Ileimans
Gerrit van de Loo
Ruloff Jott
Willem Mulder
Jan Stirhout
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Derek \ a n Sachten
ßernadus van Sachten
Jan Jansen
\V. J. Hendricks
Hermanes Houhuyse
A. van Lith
Lambal Matthuet
J. D. Keynen
Jacobus Heubers
Johannes Xollec
J. Reyne
J. F. Lomug

Jan Janse
Johannes Peter Slembagli(''J
Jacobus Huybers
Peter Hulseboos
Hermanus Kerkhof
Albert van Griccken
Cornell s (iijsbers
Joseph. Anth. Ilueber
Coenraad Meyer .borlozi maker

In totaal 103 personen.

* De speurzin van do eerste amhienaar van het Nijmeegs Oud-Archiet, de heer
J Schimmel, bracht dc/.c lijsl aan hel licht. Mijn dank en erkeiilelijklieid jegens
hem zijn zeer groot !

BIJLAGE II
Raad der stad Xijmeyen van 1 jan. 1794 tot 15 ηου. 1794.
Mr. Jan van Leeuwen, burgemeester, raad en schepen
Derk Knipping, raad en schepen
Mr. Hendrik W. van (ìrootciira>, raad en schepen
G. W. van Halveren tot Heukclom, raad en schepen
Mr. Derk van Hulst, raad en schepen
Mr. Leonhard Jan Smits, raad en schepen
Mr. Frans Jan Omelingh, raad en schepen
Matthijs Willem de Man, raad en schepen
Mr. Willem Engelen, raad en schepen
Mr. Gijsb. Corn. In de Hetouw, raad en schepen
Mr. Areni François van den Steen, raad en schepen
Gerrit Hardus, raad en schepen
Jacob Carel van Lynden, burgemeester en raad
Bern. Jacob Hendrik de Mist, raad
Joh. Wilh. Pels, raad
Mr. Joh. Matthias Singendonck, raad.

BIJLAGE III
Raad der stad Nijmegen van 15 ηου. 1794 tot 12 dec. 1795.
College van Burgomccsteren:
G. C. In de Betouw
(". II. van Grasveld
J. E. Sanders van Well, (r.k.)
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H. II. M. Rappard
A. In de Betouw
M. de Hruyn
(wordt later H. W. Rappard)

Raden :
J.van Hees
(wordt later J. Conrady)
J. J. van Swanenburg, (r.k.)
\V. F. van Hennekom, (r.k.)
A. Lolichius

J. С Muller
II. J. Meuleman, (r.k.'
\V. A. Hengst, (r.k.)
M. van Kndt, (r.k.)
II. Iloogers
P. Graai ma η

HIJLAGE IV
Lijst van rooms-katholieke inwoners van Nijmegen, die op 28 mei 1795
met de Nijmeegse stadsburgerrechten begiltigd werden.
Wilhelmus Evers en zoontje
Willem Haars en dochtertje
Gerardus Kersten en i kinderen
Arnoldus Manders en 2 kinderen
Hendrik Mulders en dochter
Koiiiicr Janssen en 3 kinderen
Johannes Mulder en 1 kind
Johannes van Aalst
Hubertus Mali en 4 kinderen
In tolaal 47

Ilcrmanus Reesink en 6 kinderen
Johanna Maria Landen
Johannes Dockbreider en 4 kinderen
Johannes Geurts en 2 kinderen
Joh. Henr. Mali
Op 29 mei :
Joh. Kuurkens en 3 kinderen
personen.

BIJLAGE V
Lijst van rooms-katholit ke inwoners vnn Xijmegen, die op 4 ¡idi 1795
met de Xijmeegse sUtdsbnrgerrechten begi/tigd werden.
Albert Tomassen en 1 zoon
Gerardus Pouwels
Joh. Wienljes
Ph. Warnier
Joh. van Kesteren en 4 kinderen
Rarbara Daalmans en 4 kinderen
EI. en Wilha. Tijssen
Joh. Reinen en 2 zoons
Daniel Wienljes en 4 kinderen
Joh. Hermsen
Arn. Hermsen en 2 kinderen
Jac. Doekbreider
Peter Vaske en 1 zoon
Rauk Raukes
Josef H lieber en 2 dochters
Theod. Jansen en 1 /oon
W. Leenders
Peter Peters en 2 kinderen
A. Malie en 2 dochters
In totaal 94

M .J. Tijssen en 3 kinderen
J. J .Daniels
P. Gerlings
A. J. Verwey en 1 zoontje
Alb. Rabtist en 4 kinderen
J. W. Pilgram en 3 kinderen
P. Derksen en 2 kinderen
L. Peskens
W. Reinljes
J. Tijssen en 6 kinderen
II. M. Derks en 1 zoon
Herrn. Kerkhoff
Л Ш е т Triebels en 2 kinderen
Joh. Janssen en 4 kinderen
Antoni Otten en 4 kinderen
Jac. Hubers
Joh. v. d. Wittenbarg
L. Reintjes
.1. M. Schallel (gratis)
personen.
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BIJLAGE VI
liaad der stad Nijmegen van 12 dec. 1Î95 tot eind 17У6.
W. Doelman, burgemeester, raad en schepen
G. Elders, burgemeester, raad en schepen, (r.k.i
II. W. Rappard, raad en schepen
J. W. Ilall'man, raad en schepen
A. de Koning, raad en schepen
G. A. Gejer, raad en schepen
E. Vos, raad en schepen
J. Teeuwissen, raad en schepen, (r.k.i
H. van Acrnsbcrgcn, raad en schepen, (r.k.)
J. van Veersscn, raad en schepen, (r.k.)
J. Driessen (uit het schependom), raad, (r.k.)
H. Kortebos, raad
A. ten Boven, raad
N. Brants, raad, (r.k.)
M. van Endt, raad, (r.k.)
J. P. Hengst, raad, (r.k.)
J. E. Sanders van Well, rigter, (r.k.)
Mr. A. A. Roukens, raads.sccretaris
Leonhard de Bever, gerechtssecretaris
P. van Aernsbergen, 3e secretaris, (r.k.)
P. van Aernsbergen, 4e secretaris, (r.k.).

BIJLAGE VII
.'liioiiifin schimpdicht op de nieuwe Nijmeegse Raad, die tot stand kwam
door een „staatsgreep" van Nijmeegse katholieken in de laatste
dagen van 1705, toen ook in Nederland de leus gold van
„Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap".
Zie hier den Baad, den Baad der Boozen,
geteeld uyt 't zaad der Goddeloze,
in 's afgronds kolken t zaam gerot,
waar men met regt en reeden spot.
een hoop van schelmen en Bapaile,
versierd met d'eernaam van Canalje
zijn Batoos wetten aanvertrouwd,
dan wee die op hun raaden bouwt.
( J. E. Sanders van Well,

procureur)

Een schurk, een laage ziel, van goudorst nooit versaad,
een Engelbert van Wol, van braavc steeds versmaad,
oen die zijn levenstijd versleet met Eerloos swieren,
zul d'Achlbrc Rechter sloel van 'l braavc volk versieren.
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( IV. Doelman)
een die te velsen al zijn af,'tiiitf heelt vevlooreii,
die door het braave volk is van zijn post ontzet,
word hier door 't doom gemeen tot President verkooren;
dan 't duurt niet lang of hij wordt door Jupijn verplet.
(H. \\'. Rappard, Rentmeester van het .V'eder-Rijkxwald)
Ken Rappard, hall' volleerd in de Romeynsche Keulen,
wiens grootste kunst bestaat in de Osen weverij,
zal meede op het Stadhuis het recht geding bezleglen
en waaken op het heyl van Nijmeegs Burgerij.
(A. de Koning)
Ken Konnig zonder geld, uyl Rotterdam verdreeveii,
mei schulden zwaar belaan, zal hier ook wetten geeven.
(E. Vos)
Ken Vos, veel loser dan die men bij Phedrus vind,
word dor het wufte volk, geslagen aan het muytcn,
door geen commissie van de Landschap meer te stuyten,
in Ratoos oudste stad gesteld ¡n 't volks bewind.
(J. IV. Hal f man, koopman)
Ken ander die zig kromt in allerhande hogte,
van hoven hall' gesond, van onderen heel verrot,
die in zijn jonge tijd zijn beste sap en vogle
bij Iloero heeft verspild, vind men ook bij dit rol.
CA. ten Hoven)
Ken Apotecar, die van kruyde nog zalappe
in 't minst niet is voorzien, wiens fonds is uytgedroogt,
komt op het onverwagst de breede Raadzaals trappe
beklimmen, daar het Stadliuys opwaarts Schelme brogl.
(J. Teenwissen,
metselaar)
Ken metzelaar, gewoon van kalk en steen te leeven,
die iedereen bedriegt en yder schuldig blijft.
ziet men almeede tot den Post van Raad verheeve.
Uw blixem, Jupiter, straf hein die zulks bedrijft!
(Ή. Kortebos,
wijnkoper)
een Pagter van de wijn, een minnaar van het nat,
die met het siegte volk een Ker stelt te verkeeren,
reeds van de morgenvroeg tot 's avonds altoos zal,
zal onse Rurgerij het nut der vrijheid leeren.
(G. A. Gejer, koopman)
Ken Zwitser, kreuple vent, een Podagruese Gier,
die nauwelijks het ene been kan voor het andere zetle,
voorheen een Schoolvos, thans een Winkelier,
moet ook op het belang van Nijmeegs Rurgeren leiten.

(J. P. Hengst,

brouwer)

wijks Burgers, wijkt terug en bergt uw eigen leven,
een Hengst komt op 't toneel, ligt slaat hij agter uyt.
Wild uw moedwillig niet in 't gevaar begeven'
gij zelven waart er toch het meeste mee gebruyd.
(J. van Veerssen,

koopman)

van Veersen, bij hel leer en looyen opgevoed,
Hezet met zwarte gal, gestadig aan het woelen,
loopt als een dolleman uvtziiinig en verwoest
en wenst in hel Geuze Moet zijn bilere haat te koele'
(M. van Endt en X lirants,
kooplieden)
van Endt en Brans, te/aam twee drayers na de kunst,
die dan eens die parlij, dan weer de andere kieze,
die alle daad bestan om de onstandvaste gunst
van 't laag gepeupel niet voor altoos te verlieze,
ziet men voor kieseren, meest vreemde in ons land,
al na verhoeven tot den Achlbren Schepen stand.
(G.

Elders)

een Elders, niet gewoon om iemand voor te liegen,
een eerlijk deugd/aam man en van een goed gedrag,
die zelfs niet woel, wat 't is een ander te bedriegen,
vind zich ook door dees kues gesteld in 't volksgezag.
(J. Briesten,

boer uit het

Schependom)

Boer Driesse, wol gewoon van paarde en Os te spreeken,
maar die geen kunde heeft van land of sladsbestuer,
soals het onlangs aan zijn Buurman is gebleekon,
vind zig moede in den Raad doch warmt zig bij het vuer.
(A. A. Roiiken·,. advocaat en

procureur)

een Roukus, aan het strand van de Avernus geboore,
zit in deze Achlbren Raad door oen Cabaal gekoore
als Secretaris van dat Helsch saam gespan.
(P. van Aernsbergen en Ρ van \ernsbergen, resp. procureur en
een Gras Procureui, wiens nous do grootste tekens draagt
van 't Venoric gedrag, in zijn juegd gohoude,
is die met zijne Neel, een lange Schralen man,
als schrijvers van 't geheim aan 't dolle volk behaagd,
waarop zich braave Lien nog nimmermeer betrouwen.
(L. de Beyer, Heer van

Hülsen)

een zoon van Pluto, uit de schoot van Prosepijn
getrokken, opgevoed in 't kort van snoode hoeven,
die op hol hooge School niet langer durve toeven,
zal Secretaris of wel eersion Schrijver zijn.
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koopman)

BIJLAGE Vili
Матітит of hoogste prijs der UYinre/i, oastgesteld bij /f. S. van
6 december ПОЛ.
De arbeidslonen

der

De werklieden, die gewonnen
hebben in Hollands geld :
gulden

werklieden
zullen voortaan mogen winnen in assignaten :

sluivei'
12
ló
18

livres
1
2
2

sols
15
5
10

livres

sols
10
10
12

—
—

15
8
10

Kxtmct
1 pond ossevlees
1 pond schapevlees
1 pond varkensvlees
1 pond gerookt spek
1 haring
1 zak aardappelen
1 kan zoete melk
1 pond boter
1 pond Goudse kaas
1 pond Leidse kaas
1 pond Java-koffie
1 kan olijiolie Ie soort
1 kan olijfolie 2e soort
Raapolie
1 pond groene zeep
Beste thee
Thee 4e soort
1 pond rijst
1 pond suiker
1 kan stroop
Peper
1 kan zout

1 kan wijnazijn
Ton bier
Genever zonder accijns
Brandewijn zonder accijns
Fles rode Franse wijn
Tabak Ie soort
Tabak 4e soort

2
5
4
1

—

—

15
15

10
3

—
—

—

10
15
12

1

—

3
—
geen prijs opgegeven.
Het zout was allemaal
gevorderd , waarschijnlijk 1er vervaardiging
van buskruit.
1
5
17
—
2
5
4
-—
3
—
6
—
1
10
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Herenschoenen
Damesschoenen
1 pond kalfsbovenleer
1 pond rundleer
1 pond zooileer
Snuiitabak
1 pond ruw vet
1 pond gesmolten vet
Bruinvis
1 lire was 45 cent 'waard.
1 sol was 2lÁ cent waard.
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livres
7
5
3
2
2
2
s»
s»

„

sols

—
—
—
5
5
δ
12
15
7
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SAMENVATTING
Aan de vooravond van de Franse bezetting in 1794 was Nijmegen een aardig stadje van ongeveer 12.000 inwoners. De protestantse stedelingen leefden er merendeels in een redelijke welvaart: zij bezaten doorgaans het burgerrecht en hadden weinig
moeite het lidmaatschap der respectieve gilden te verwerven. De
katholieken daarentegen waren over het algemeen arm: door de
machtige invloed van het calvinisme in het staatsbestel waren
zij uitgesloten van het bekleden van openbare amblen; zij konden
Ie Nijmegen geen burgerrecht krijgen en evenmin toegang tot de
gilden, die met hun proteclionistische maatregelen ieder, die er
buiten stond, het brood uit de mond stootten.
Tijdens de Patriottentijd (1781—1787) hadden de Nijmeegse
katholieken, gebruikmakend van de groeiende democratische
stemming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, een ogenblik geprobeerd, dit burgerrecht te krijgen, maar zij waren daarin
niet geslaagd, aangezien de Nijmeegse Gilden daartegen zeer fel
gekant waren. Het was minder een kwestie van godsdiensthaal
dan van stadseconomie en eigenbelang. Een grote hoeveelheid
nieuwe burgers zou ongetwijfeld een aanzienlijke vermeerdering
betekenen van het getal gilde-broeders, hetgeen de protestantse
ambachtsman vervulde met zorg over zijn broodwinning. Bovendien zouden de katholieken dan ook rechten kunnen doen gelden
op uitgebreider steun van de stedelijke instellingen voor Armenzorg en juist op grond van hun armlastigheid de kracht der
fondsen aanzienlijk verzwakken.
Op 8 november 1794 viel de stad Nijmegen in handen der
Fransen, die er „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" importeerden. De regering werd afgezet en een nieuwe „voorlopige
Baad" benoemd, waarin ook enige katholieken zaten. Dezen
maakten, begunstigd door het nieuwe politieke klimaat, onmiddellijk ernst met de emancipatie der Nijmeegse katholieken, tol
verontrusting natuurlijk van de proleslantse burgerij, die haar
monopolie-posilie bedreigd zag. Toen in februari 1795 het provinciale bestuur van Gelderland (de Landschap) aan de Nijmeegse
Baad verzocht, de ingezetenen van het Nijmeegse rechtsgebied
builen de wallen (het Schependom, bestaande uit de dorpjes
Ileesch, linieri en Neerbosch) te polsen over de organisatie van
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de plattelandsvertegenwoordigiiig in de bestuurslichamen, rezen
de protestantse raadsleden onthutst overeind: als het katholieke
Schependom zou gaan meestemmen over een stadsregering, zou
de calvinistische suprematie in Nijmegen te gronde gaan. De
katholieke raadsleden koesterden dit soort angsten natuurlijk niet
en hadden weinig bezwaar tegen een meestemmend Schependom.
Deze meningsverschillen veroorzaakten in Nijmegen een ware
koude oorlog, die vooral gevoed werd door de stijgende vijandigheid, waarmee het katholieke genootschap „Eendracht maakt
Macht" en de protestantse sociëteit „Voorbeelden Trekken"
elkaar bejegenden. Toen men er niet in slaagde, de twistende
partijen in Raad en stad tot elkaar te brengen, verzocht de Raad
aan de Landschap een commissie samen te stellen, die de
Nijmeegse geschillen moest oplossen. Het provinciaal bestuur
accepteerde het verzoek en op 29 juli 1795 had Nijmegen de
provinciale commissie binnen zijn muren. De commissie bleek
echter niet in staal, de divergerende standpunten van katholieken
en protestanten betreffende hel kiezen ener stadsregering te verenigen tot een acceptabel compromis. De Landschap verzocht de
commissie echter voort te gaan met haar werk. Maar ook de
tweede verzoeningspoging had geen succes. Daarom besloot de
Landschapscommissie alle inwoners der stad op Ie roepen om
te stemmen over de kwestie of de ingezetenen van het Schependom samen met die van Nijmegen een stadsregering mochten
kiezen. De katholieken kwamen als overwinnaars uit de stembus:
lot schrik en verontwaardiging der protestanten zouden dus de
inwoners van het Schependom meestemmen bij de verkiezing der
stadsregering. De Landschapscommissie durfde deze verkiezing
echter niet te laten houden, voordat zij daarover de Landschap
had geraadpleegd. Daarom verzocht zij de Nijmeegse Raad en
het College der Gemeenslieden (een uit de Gilden gerecruteerd
college, dat de Raad adviseerde en controleerde) voorlopig nog
op hun post te blijven. De beide colleges maakten hiervan gebruik
om de door sterfgevallen vacante plaatsen weer Ie bezeilen. De
katholieken protesteerden hiertegen heftig uil angst, dal de overleden katholieken niet door geloofsgenoten zouden worden opgevolgd. Zij maakten de zaak zelfs aanhangig bij de Landschap, die
de suppletie verbood. Raad en Gemeenslieden gingen echter hun
gang. De voor een fait accompli geplaatste Landschap hechtte
er voorlopig haar goedkeuring aan, maar benoemde tol schrik
der Nijmeegse protestanten een nieuwe commissie, die ten derden
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male zou pogen, de Nijmeegse geschillen uit de wereld te helpen.
De commissie ging voortvarend te werk en maakte het de Raad
zo lastig, dat deze ontslag aankondigde. Toen de Landschapscommissie onmiddellijk daarop negen nieuwe Raden benoemde, die
allen uit het katholieke kamp kwamen, omdat de protestanten
geen benoeming door de Landschapscommissie wilden accepteren, kwam de stad in gevaarlijke opschudding. Om de gemoederen te kalmeren werd besloten, dat de negen nieuwe Raden
en de oude Raad beiden voorlopig zouden aftreden en het stadsbestuur zouden overlaten aan het College van Gemeenslieden.
Maar met dit eveneens overwegend protestantse college kon de
Landschapscommissie evenmin tot een compromis komen. Daarom nam de getergde commissie samen met de Landschap de beslissing: de inwoners van het Schependom zouden samen met
die van Nijmegen de stadsregering mogen kiezen. Natuurlijk weigerden de Nijmeegse tot Raad verheven Gemeenslieden dit besluit
te effectueren: zij waren de baas in de stad en niemand anders
had er de lakens uit te delen.
De katholieken uit stad en Schependom waren al dit getraineer
inmiddels hartelijk moe geworden en besloten hun recht nu maar
in eigen hand te nemen. In de vroege morgen van 12 december
1795 trok een aggressieve groep boeren uit het Schependom
slokkenzwaaiend de stad binnen, bezette het Raadhuis en organiseerde — niet gehinderd door nu bange protestanten, maar
krachtig gesteund door het katholieke genootschap „Eendracht
maakt Macht" een regeringsverkiezing. Op de avond van die dag
had Nijmegen een „wettig" gekozen regering, waarvan de ene
helft katholiek en de andere helft protestants was. De oude Raad,
bestaande uit de Gemeenslieden, legde zich hierbij niet zomaar
neer en zette zijn vergaderingen voort in afwachting van hetgeen
de Landschap zou beslissen. Merkwaardigerwijze gaf deze zijn
steun aan de feitelijk illegaal gekozen nieuwe Raad op de Landdag van 20 december 1795 en diskwalificeerde de interim-Raad
der Gemeenslieden. „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap"
triomfeerden thans ook — zij het dan ternauwernood — in de
stad Nijmegen.
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RÉSUMÉ
A la veille de l'occupation française en 1794, Nimcguc était une
charmante petite ville comptant environ 12.000 habitants. Les
citadins prolestants jouissaient d'une assez grande prospérité;
ils possédaient les droits civiques et étaient membres des Guildes
respectives. Les catholiques par contre, étaient généralement
pauvres. Par suite de la puissante influence du Calvinisme, ils
étaient privés du droil d'exercer des fonctions publiques et ils
ne pouvaient pas acquérir les droits civiques à Nimègue. Ils ne
pouvaient pas non plus faire partie des Guildes qui, par leurs
mesures proleclionnistes, empêchaient tous ceux qui n'étaient pas
membres, de gagner leur vie.
A l'époque des Patriotes (1781 —1787), les catholiques de
Nimègue, s'appuyant sur les idées démocratiques qui faisaient
leur chemin dans la République des Provinces-Unies, avaient
tenté un moment d'acquérir ces droits civiques, mais ils n'y
réussirent pas par suite de la violente opposition des Guildes. Il
ne s'agissait pas de haine religieuse, mais d'économie locale. Un
accroissement du nombre des citoyens aurait sans doute considérablement augmenté le nombre de membres des Guildes el aurait
nui par conséquent aux affaires de l'artisan prolestant. En outre,
les catholiques auraient alors pu faire valoir leur droit à un
soutien plus substantiel de la part des institutions locales d'assistance publique, ce qui, étant donné la pauvreté de ceux-ci, aurait
considérablement affaibli les réserves financières de ces institutions.
Le 8 novembre 1794, Nimègue tomba aux mains des Français
qui y introduisirent immédialemenl leur devise: „Liberté, Egalité,
Fraternité." Les autorités municipales furent destituées de leurs
fonctions et une nouvelle „Municipalité Provisoire" fut installée
où siégèrent aussi quelques catholiques. Favorisés par le nouveau
climat politique, ceux-ci se mirent immédiatement à émanciper
leurs coreligionnaires, suscitant bien entendu la plus vive inquiétude dans la bourgeoisie protestante. Lorsqu'au mois de février
1795 le nouveau gouvernement provincial de Gueldre pria la
Municipalité de Nimègue de sonder l'opinion des administrés des
environs de Nimègue, soit des petits villages de Heesch, de Haterl
et de Neerbosch, au sujet de la représentation de la campagne,
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les conseillers protestants se levèrent consternés: si cet échevinage „hors les m u r s " , en majeure partie catholique, prenait part
à l'élection de la Municipalité, cela mettrait fin à la suprématie
calviniste à Nimègue. On comprend que les catholiques ne partageaient pas ces craintes et qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient
à un vote de l'échcvinage „hors les m u r s " .
Ces divergences d'opinion provoquèrent à Nimègue une véritable guerre froide, nourrie surtout de l'animosité grandissante
entre l'association catholique „Eendracht maakt Macht" (L'Union
fait la Force) et la protestante „Voorbeelden trekken" (Les
exemples stimulent). Constatant qu'il était impossible de faire
la paix entre les deux parties en querelle, la Municipalité pria le
gouvernement provincial de créer une commission chargée de
résoudre les conflicts. Le gouvernement provincial accepta la
requête et le 29 juillet, Nimègue vit la commission provinciale
s'installer dans sa ville. Cependant, celte commission ne put
obtenir que peu de résultats: il s'avéra impossible de trouver un
compromis acceptable entre les opinions divergentes des catholiques et des proleslanls concernant l'élection de la Municipalité.
Néanmoins, le gouvernement provincial pria la commission de
continuer son travail. Mais celle seconde tcnlalive de réconcilialion n'obtint pas plus de succès. C'est pourquoi la commission
provinciale décida de convoquer Lous les habitants de la ville
pour voter sur la question de savoir, si les administrés „hors les
m u r s " auraient, tout comme les citadins, le droit d'élire la Municipalité. Cependant, la commission provinciale n'osa pas o r d o n n e r
celte élection avant d'avoir consulté le gouverncmenl provincial.
C'est pourquoi elle d e m a n d a à la Municipalité et au Collège des
Tribuns de rester provisoirement à leur poste.
Ces deux collèges profilèrent de l'occasion pour faire occuper
les places vacantes p a r m i eux par des personnes de leur choix. Les
catholiques protestèrent violeinment et ils soumirent l'affaire au
gouvernement provincial qui s'opposa à ces nominations. Néanmoins, la Municipalité et le Collège des Tribuns agirent à leur
guise. Le gouvernement provincial donna son approbation provisoire, mais n o m m a au grand effroi des proleslanls de Nimègue
une nouvelle commission en vue d'arbitrer les conflits. Celte
commission travailla d'une manière énergique et elle rendit la
vie si difficile à la Municipalilé que celle-ci donna sa démission.
Lorsque, immédiatement après, la commission provinciale n o m m a
neuf autres conseillers municipaux, Lous du camp catholique.
190

parce que les protestants pressentis refusaient d'être nommés par
la commission provinciale, toute la ville s'en émut. Pour tranquilliser les esprits, on décida de retirer provisoirement les neufs
nouveaux conseillers et l'ancienne Municipalité et de laisser
l'administration de la ville au Collège des Tribuns. Mais la commission provinciale n'arriva pas non plus à un accord avec ce
collège, en majeure partie protestant. (Vest pourquoi la commission et le gouvernement provincial stipulèrent que dorénavant,
tout comme les habitants de Nimègue, les habitants de l'échevinage „hors les murs", pourraient élire la Municipalité. Mais le
Collège des Tribuns, qui faisait alors fonction de Conseil Municipal, refusa toute collaboration pour exécuter cet arrêté.
Las de tant de transactions, les habitants de l'échevinage „hors
les murs", en accord avec les calholiqucs de Nimègue, décidèrent
de se faire justice. Le matin du 12 décembre 1795, un groupe
de paysans entreprenants entra dans la ville, occupa l'hôtel de
ville et y organisa avec les citadins catholiques — sans que les
protestants effrayés les en empêchent — une élection municipale. Le soir-même, Nimègue avait une Municipalité „élue légalement" mi-protestante, mi-catholique. L'ancienne Municipalité, se
composant des Tribuns, ne s'y résigna pas et continua ses réunions, en attendant la décision du gouvernement provincial.
Contre toute attente, celui-ci, lors de sa réunion du 20 décembre
1795, soutint la nouvelle Municipalité, née au fond de façon
illégale, et destitua la Municipalité provisoire des Tribuns. Ainsi,
la devise: „Liberté, Lgalilé, Fraternité", avait triomphé dans la
ville de Nimègue.
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STELLINGEN
I
Het is onjuist Nijmegen tijdens de Patriottentijd te zien als een
prinsgezinde stad; de magistraat gedroeg zich opportunistisch en
de burgerij was politiek-onverschillig.
II
Het kwantitatieve aandeel van de Nederlandse katholieken in
de Patriotlenbeweging wordt dikwijls overschat.
III
De „emancipatie" van de katholieke burgerij te Nijmegen in
1795 is geen gevolg van maatschappelijke geldingsdrang, maar
vloeit voort uit sociale en economische nooddruft.
IV
De celibaatsverplichting van de rooms-kalholieke geestelijkheid
berust op een archetypische gedachte*.
V
Voor een juist inzicht in historische verhoudingen is kennis
van culluurpsychologie onontbeerlijk.
VI
De kerkgeschiedenis behoort op grond van haar methodiek
niet gerekend te worden tot de theologische wetenschappen in
strikte zin.
VII
De leerboeken, waaruit op de scholen voor het V.H.M.O. de
geschiedenis wordt onderwezen, schieten voor een te groot deel
tekort, doordat zij de leerlingen te weinig weten te boeien.

*) Zie: K. G. Jung, Symbnlik

des Geistes, Zürich-Rascher 1948, p. 355.

VIH
Het aandeel van historici in het Nederlandse politieke leven is
betreurenswaardig klein.
IX
De huidige voorlichting door Nederlandse dagbladen over
Indonesië, vergeleken met die van voor de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea, doet de objectiviteit van een deel van de
Nederlandse dagbladpers sterk in twijfel trekken.

