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Wat hebben een oproerig mosselwijf uit Rotterdam, een rebelse
broodbakker en een vette lector uit Leiden met elkaar te makenl
Antwoord: alle drie groeiden ze in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw, de patriottentijd, uit tot boegbeelden van de prins_
gezinde partii. Ze speelden een prominente rol in ryg4, toen de
politieke spanningen een kookpunt bereikten. In de patriotse
opiniepers werden zij als Oranje-iconen genadeloos geridiculi_
seerd.'

De jaren tachtig van de achttiende eeuw gelden als een van
de woeligste decennia uit de Nederlandse politieke geschiede-
nis. Aanhangers en tegenstanders van de stadhouder kwamen
lijnrecht tegenover elkaar te staan. De patriotten, die Willem v
bekritiseerden, pleitten voor meer democratie en wilden diens
schier absolute macht inperken. De prinsgezinden of Oranje_
klanten waren niet van plan dit zonder slag of stoot te laten ge_
beuren. Waar ze maar konden, vielen beide groepen elkaar aan.
Oranjeaanhangers provoceerden met het zingen van liedjes, en
de patriotten schreven teksten waarmee ze prinsgezinden weer
het bloed onder de nagels vandaan haalden. Soms kwamen de
politieke tegenstanders ook fysiek met elkaar in botsing. Mensen
die eerder vreedzaam hadden samengeleefd, werden nu vijan_
den. De gebeurtenissen hadden grote maatschappelijke beroe_
ring tot gevolg en hielden iedereen bezig, van hoogleraren tot
studenten, van predikanten tot advocaten, van winkeliers tot wol-
spinners, van bakkers tot mosselverkoopsters. De Republiek der

Oproerig mosselwij{, rebelse bakkea vette lector
Orangisme tijdens de patriottentijd'
Rick Honings

Met en zonder Oranje
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Zeven Verenigde Nederlanden balanceerde dan ook op de rand
yan een burgeroorlog. Patriotse scribenten riepen zelfs op geen

boodschappen meer te doen bij Oranjegezinde winkeliers en an-

dersom. Dat laat zien hoezeer de samenleving verdeeld was - op

papier en in het dagelijkse leven.

De tegenstelling tussen prinsgezinden en patriotten kwam
niet uit de lucht vallen. In de vaderlandse geschiedenis is er spra-

ke van een afwisseling van perioden met en zonder Oranje aan

de macht.r Bij het einde van het eerste stadhouderloze tijdperk
vond in Leiden op 3o juni t67z een demonstratie plaats van vrou-

wen onder het Oranjevaandel. Zij waren niet overtuigd van de

prinsgezindheid van de studenten en wilden weten of zij het wa-

pen van de prins wel in hun vaandel droegen. De vaandeldrager

stelde dat de studenten als welgemeende vaderlanders niet al1een

diens wapen, (naar ook hemzelf en 'zelfs het valkje, waarmede

hij gewoon was ter jagt te gaan' in hun vaandel voerden. Daarbij

wees hij op de beeltenis van Pallas Athene met de uil, waarna de

vrouwen luid begonnen te juichen.+ Dat is een fraai voorbeeld

van Oranjegezindheid en steun voor de stadhouder onder bre-

de lagen van de bevolking. Toen de troepen van de Franse Zon-

nekoning in de zomer van dat jaar Utrecht bezetten, keerde de

bevolking zich massaai tegen de regenten. fohan de Witt kwam
jammerlijk aan ztjn einde, tot vreugde van Oranjeaanhangers.

Een van hen schreef een weinig verzoenend grafschrift op de

grafsteen van de overleden raadpensionaris:

Hier leyt hy, die 't Edict voor Eeuwig-durend' schreef,

Om daar door 't Nassouws Bloedt ten Lande uyt te roeyen,

En die 'er tegen was, haar Machten te besnoeyen,

Soo dat hy met gewelt de Staten daar toe dreef. [...]

Hier leyt hy sonder hart, hand', tong, neus, voet', en oor',

't Geen is verdeelt aan 't volk, als hy deed' met de Steden:

Hier leyt een stuk in 't Graf ('t geen wonder is) met vreden

Maar waar is doch de ziell Daar sorg de Duyvel voor.i
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Nu zat Oranje weer stevig in het zadel. Er volgden relatief rus-
tige jaren, totdat Willem rrr in r7o2 onverwacht stierf. Omdai
hij kinderloos was, kon hij niet worden opgevolgd. Nu brak het
Tweede Stadhouderloze Tijdperk aan. V/eer kregen de gepruikte
regenten met hun deftige levensstijl het voor het zeggen, totdat
in ry47 de wens om een stadhouder opnieuw weerklonk. Onder
de bevolking heerste ontevredenheid over het gevoerde beleid
en het weinig ingetogen gedrag van de bestuurders. Bovendien
bestond de angst om betrokken te raken bij de Oostenrijkse Suc-

cessieoorlog. Toen de Fransen in april van dat jaar wederom de

Republiek binnenvielen, eiste het volk met succes het herstel van
de macht van Oranje. Met Willem rv kwam er voor het eerst een

stadhouder voor alle zeven provincies.
Hoezeer het Oranjegevoel onder de bevolking leefde, blijkt uit

het dagboek van de eenvoudige Leidenaar f. Akerval.6 Deze was

verheugd over de terugkeer van de Oranjetelg: een 'helt nog uyt
de voorgaande Stammen gesprooten, welkers voorsaaden met
Hulp van God onze duur gekogte Vryheydt en Godsdienst met
Goet en Bloet hebben bevogten'. Hier zien we een motief opdui-
ken dat ook in veel andere bronnen is terug te vinden: het geloof
dat God aan de kant van Oranje staat. Hij had de Republiek im-
mers ook bijgestaan in de strijd tegen de Spanjaarden. In Leiden
nam de onrust op 29 apr\lry47 toe, toen het gerucht zich ver-

spreidde dat er een stadhouder benoemd zou worden. In de stra-

ten weerklonk het 'Oranje Boven, Vivat Oranje'. Eerst waren het
de kinderen die zongen. Vervolgens lieten de academieburgers
van zich horen: 'De Heeren Studenten begonnen die avont hier
en daar op de straaten met de degens te schrappen en riepen me-

de Oranje Boove.'z Op zondagmorgen rond elf uur verzamelde
zich een menigte voor het stadhuis. Velen waren uitgedost in de

oranje kleur, met strikken, vaandels en mutsen, en overal klonk
'Oranje Boven'. Rond 66n uur begon de klok te luiden en versche-

nen de bestuurders van de stad voor het raam. Zij hadden beslo-

ten Willem rv als nieuwe stadhouder te erkennen. Daarop barstte
er een groot volksfeest los: 'Dien geheelen dag was het als kermis
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op de Breestraat en de heele Stadt door al wat men hoorde het

was Oranje Boven of Vivat Oranje. Ja men liep malkander haast

de beenen aan stuke van blydschap want het Geiuyg dat was soo

groot onder kiyn en groot, onder fonk en Out, dat de vreugt tot in

den Hemel oprees.'8

Nu was de stad in handen van het Oranievolk' Op straat dwong

het iedereen om de oranjekleur te dragen. Deftige heren bonden

een oranjelint in hun knoopsgat of aan hun zakhorloge' Eenvou-

dige dames knoopten linten rond hun hoofd. Toch had a1 deze

vreugde ook een schaduwzijde. Wie kritisch was, werd gecon-

fronteerd met plunderingen. Oranjelieden 'smeete potten en

panne aan stukken, braaken glaasen en flessen aan stukken; sy

braaken de kasten en houtwerk en vernielden alles wat men maar

by de hant kreeg'.r

Het stadhouderschap van Wi1lem IV was geen lang ieven be-

schoren. Hij overleed a7 in ry5t. Z11n zoon was op dat moment

slechts drie jaar oud. Daarom rrad zlin echtgenote Anna van

Hannover op a1s regentes. Toen z1i tn ry59 eveneens stierf, was

haar zoon nog aitijd te jong voor het stadhouderschap' Daarom

nam de hertog van Brunswiik, die a1s voogd optrad, het bestuur

tijdelijk waar. Pas op 8 maart ry66, de dag dat Wil1em v acht-

tien werd, aanvaardde hij de functie. Op veel piaatsen in het land

vierde men feest. Te midden van de drukte in de hofstad bevond

zich ook de negenjarige Wolf'gang Amadeus MozarI, die als won-

derkind in de Republiek op tournee was.'" In Leiden werden ka-

nonnen afgevuurd, de klokken geluid en stadhuis en academie-

gebouw feestelijk verlicht." ook op andere plaatsen in Nederland

heerste feestvreugde, aldus diverse krantenversiagen'

Geleidelijk kwam echter ook de positie van Willem v onder

druk te staan. Critici gingen hem steeds meer beschouwen als

een almachtige monarch in een republiek. 'Patriot' was overi-

gens een lastig begrip . ln t747 werd de roep om herstel van de

Oranjemacht aangeduid a1s 'patriottisme', terwijl het begrip in

de jaren tachtig gelijk kwam te staan aan 'anti-orangisme'' Maar

ook de patriotten als tegenstanders van Willem v vormden geen
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Katalysator van de patriottenstrijd vormde de publicatie van

het geruchtmakende pamflet Aan het volk van Nederland (t78t)
van f oan Derk van der Capellen tot den Pol, waarin hij Willem v
van zwakheid beschuldigde en burgers opriep zich te bewapenen

en in verzet te komen. Vanaf dat moment nam de onrust in he-

vigheid toe. Voor een belangrijk deel werd de strijd op papier uit-
gevochten. De meeste intellectuelen steunden de patriotse idea-

len, terwijl velen uit de rest van de bevolking als 66n man achter
Oranje stonden. Gedurende de jaren tachtig krrram het dan ook

meermalen tot uitbarstingen van vurig orangisme. In dit hoofd-

stuk worden daar enkele pregnante voorbeelden van besproken

die tot grote beroering leidden. Vooral in ry84 bereikte het oran-
gisme een hoogtepunt, met de zaak van Kaat Mossel, het oproer

van bakker Adrianus Trago en de onrust rond de Leidse lector en

dichter fohannes le Francq van Berkhey.

Stadhouderes van het grauw

Een van de plaatsen waar de strijd tussen patriotten en prinsge-

zinden tot uitbarsting krvam, was Rotterdam." Volgens de dich-

ter Willem Bilderdijk, die er als privaatdocent zijn studenten over

onderwees, werden in Rotterdam honderden prinsgezinden ver-

volgd, meestal in verband met kleine vechtpartijen, praatjes en

het zingen van oproerige liedjes: 'Men mocht iemand over een

Oranjen orlogiebandtjen, over een goudsbloem in den mond,
over het neurien van een wijsjen, over een onvoorzichtig woord
of bespottende mine jegens een Vrijcorporist vastzetten, geesse-

len, en mishandelen.' Zo was daar een man, die een felgekleurde

rok droeg en die brutaal naar een patriotse burger zou hebben

gekeken. Daarom werd hij terstond gedagvaard. Dat gold ook
voor een zwangere dame, die zou hebben gezegd dat ze fan facob
Elzevier - een Rotterdams vroedschapslid en gehaat kolonel van
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de schutterij - aan de galg wenste. Een gezelschap zou op een

plezierjacht 'Oranje Boven' hebben gezongen. De betrokkenen

moesten zich voor de rechter verantwoorden.'l

In 1783 was in Rotterdam een vrijkorps of exercitiegenoot-

schap opgericht als reactie op de rumoerig verlopen viering van
de verjaardag van de stadhouder op B maart dat jaar. Van zulke
patriotse paramilitaire gezelschappen ging een grote dreiging
uit. In deze jaren marcheerden ze in tal van steden door de stra-

ten. Mede daardoor namen de spanningen toe. In het voorjaar
van ry84 broeide het in de Maassiad. Vrijkorpsleden werden be-

dreigd door een woedende en schreeuwende Oranjemassa on-

der leiding van de bekende 'l(eurrrrouw der mosselen' Catharina
Mulder, alias I(aat Mossel. Bilderdijk typeerde haar als een 'ruw
gemeen wijf, maar bij wie geenerlei erg was'.'+

Er waren nog meer vrouwen bij betrokken, zoals de cafbhoud-
ster Cornelia Toppen - alias I(eet Zwenke of Ruige l(eet - en

de fruitverkoopster Clasina Verrijn of de Oranjemeid: 'een jonge

wilde meid, onnoozel en gemeen'.'5 In de nacht van 3 op 4 aptil
overleden vier personen bij een uit de hand gelopen conflict met
het vrijkorps. Mede om die reden werden I(aat Mossel en Clasina
Verrijn enige tijd later in de kraag gevat. Dat was het startschot
van een jarenlange rechtszaak. Patriotten wonden zich hevig op

over de gebeurtenis sen. Zrj vonden het onbestaanbaar 'dat 'er in
ons Vaderland noch zulke Wanschepsels gevonden worden; die
hun eige Vnjheid, op een schreeuwende wyze, de voet op den nek
zetten; en was 't mooglyk, haar vertrappen tot 'er geen straal meer
van te vinden was'. Meermalen werd de moord op de gebroeders

De Witt en Johan van Oidenbarnevelt in herinnering geroepen.

Ze groeiden nu uit tot helden van de patriotten.'6

Wat hadden de dames precies misdaanl Dat was niet helemaal
duidelijk. De hoofdofficier riep vele getuigen op om te bewijzen
dat zlj zich aan opruiende en rustverstorende misdrijven schul-
dig hadden gemaakt, maar I(aat Mossel en haar vriendinnen ont-
kenden hardnekkig. De mosselverkoopster werd ervan beschul-
digd dat ze een vergadering van het Rotterdamse vrijkorps zou
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hebben verstoord met het zingen van prinsgezinde liedjes, zoals

het Wilhelmus en'Hoezee, Orange Boven'.'7 Men nam het haar

bovendien kwaliik dar zij het vrijkorps in het algemeen en kolo-

nel fan facob Elzevier naar de donder gewenst had. Ten slotte

zouze andere Oranjeklanten hebben opgejut om het marcheren
van het vrijkorps te belemmeren. Dat mocht niet zonder gevol-

gen blijven, vond de aanklager. Hij eiste dat Kaat Mossel met roe-

den zou worden gegeseld en vervolgens gebrandmerkt zou wor-
den. Daarna moest ze voor de duur van tien jaar in het tuchthuis
worden opgesloten, waar ze met haar handen de kost zou moeten
verdienen. Nadat zehaar tijd daar zou hebben uitgezeten, moest

zevoor altijd uit de Maasstad worden verbannen.'8

Ook Clasina Verrijn werd aangeklaagd wegens het verstoren

van de rust. Op 24 maafi ry84had de schout van Rotterdam een

waarschuwing gepubliceerd tegen het beledigen van het vrij-
korps. De dag daarna had zlj liedjes gezongen, met regels als:

'Zy hebben 'er wat by uitgehaald, / Wy vegen onze kont aan dat

Placaat'. Omdat zij vooral in de schaduw van Kaat Mossel had

gestaan, kreeg z|j een iets lichtere straf. Na het tuchtigen met de

roede, zou ze zes jaat in het tuchthuis moeten werken, alvorens

levenslang te worden verbannen.'e

Bilderdijk bezocht de beklaagden in hun gevangenis, gaf raad

en verdedigde hen. Zelfs daar konden de ruwe volksvrouwen
zich niet gedragen, als we de patriotse pers tenminste moeten

geloven. Op de verjaardag van prinses Louise, de dochter van de

stadhouder, op z8 november ry84, zouden ze in hun cel hebben

gedronken, gezongen en geillumineerd.
De inhoudelijke behandeling van de zaak veroorzaakte tumult.

De pleitzaal was gevuld met vrijkorpsleden die hun mening over

de advocaat met het schreeuwen van dreigende taal lieten blijken.
Bilderdijk maakte zich ongeliefd, omdat hij weigerde de door de

Staten afgevaardigde commissie met een patriotse signatuur af-

zonderlijk toe te spreken. De zaak kreeg een staartje toen hij bij
het verlaten van het Rotterdamse stadhuis een verwonding in de

zij opliep, hem door de dolk van een vrijkorpslid toegebracht, Bil-
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derdijk overdreef de gebeurtenis; in een gedicht beweerde hij dat

h11zi1n bloed had gegeven voor de mensheid, net als Christus.

Toch illustreert het voorbeeld wel hoe gespannen de politieke si-

tuatie was.

Ondanks Bilderdijks verrichtingen zolt het nog jaren duren

voordat l(aat Mossel ten slotte vrijkwam. Men wilde met haar het

'graauw' ten voorbeeld stellen 'dat geensints de Prins van Oranje

schoon Erfstadhouder de Wetgevende Macht is, maar dat zulks

de Souverynen van den Landen zylr' .'" Catharina Mulder zou pas

drie jaar later de gevangenis verlaten, toen dankzij het ingrijpen

van het Pruisische leger de macht van stadhouder Wi1lem v werd

hersteld. Pas op z7 september ry87 kreeg ze eindelijk amnestie.

Daarmee :narn ze echter geen genoegen. Met succes eiste ze vrij-

spraak en een schadevergoeding.

In Oranjegezinde kringen werd Ifuat Mossel als een heldin ge-

lauwerd. In de patriotse pers daarentegen werd zij aangevallen

en geridiculiseerd. Een anonieme patriot dichtte: 'Ondeugend

schepsel, zonder zeden! / Schandvlek van het Vrouwenchoorl /
Die door uw ontuchtigheden, / Gezondheid, eer en deugd ver-

loor.'" Hoewel er geen bewijzen waren, beschuldigde men haar

van bandeloosheid. Andere auteurs vet-weten haar opportunis-

me. Volgens hen verde digde z1i slechts de stadhouder omdat

haar een financiele vergoeding was beloofd. Ook de stadhouder

zelf kreeg ervan langs, omdat hli zich met zulk volk inliet:

Dat \Vil1em met dit Beest te B... heeft gelegen,

Was niet om dat Hy zin had in haar' schoot gekregen.

Maar om 't Oranje-vogt te brengen in een Nest,

Waar door ontspruiten zou't verraderlykste Pest."

Ook in prozageschriften figureerde l(aat Mossel. Zo verscheen

er een Klagt van Catharina Mulder, bygenaamt Ihatje Mossel, in

haar gevangenis te Rotterdam. FZ8+\, waarin zij sprekend wordt
ingevoerd.'; Nu ze is opgepakt, kan ze alleen maar huilen, van

eenzaamheid en verdriet. Haar man is overleden, haar kinderen
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zijnhaar ontnomen en van vrienden is ze in de gevangenis ver-

stoken. Het gaat zelfs zover dat ze tot inkeer is gekomen en haar

stadgenoten oproept voortaan van alle oproer af te zien, ook al

wordt de eer van de stadhouder aangetast. Vermoedelijk hebben

we hier te maken met patriotse propaganda.

Er werden zelfs kluchtige toneelstukken geschreven. Zo ver-

scheen anoniem Kaat Mossel voor den throon van Belzebub FZ8+),
waarin zelfs de duivel niets met de brutale Rotterdamse te maken

wil hebben. Op verzoek van Beelzebub geeft de 'rste Kwaade En-

gel' een beschrijving van de oproerige volksvrouw, die voor zijn
helse troon moet verschijnen:

Haar ziel zo zwart als roet, vermengt met snood fenyn,

Die vreest nog Straf, nog Beul, ja zelfs geen Helsche pyn,

Zy denktom coD nog Wet, nog om het jongst der daagen,

Geen snoodheid is zo groot, die zy niet durft te waagen,

God Lasteren is haar lust, in Vloeken uitgeleerd,
Haar niets als Duivelin, Vorst Belzebub ontbeerd,

De Razernyen zyn niets by dat Wyf te agten,

Zy durft de Overigheid in hun Gezicht verachten

Geen Slangen tong zo fe7,verueld met snood fenyn,

Kan zo verduiveld kwaad als die KAAr Mossr L zyn.24

Kaat Mossel kan volgens de engel erger vloeken dan Satan. Ze

is onbetrouwbaar, luidruchtig, diefachtig, gierig,leugenachtig en

in alles onmatig: 'Als een Zwyn die Spoeling zuipen kan / Drinkt
zy lenever, Rookt, Snuift, Pruimt gelyk een Man'. In haar jonge
jaren hechtte ze niet erg aan haar zedigheid: 'Zy is wat oud die
Mossel-Moer. f Maar in haar jonge tyd, was zy een groote Hoer.'
Kortom: Kaat Mossel is een gruwel voor iedereen die haar ziet
of hoort. Zelfs de hellehond Cerberus zou schrikken als hij deze

duivelin zou tegenkomen. Ook Beelzebub is bevreesd voor haar:
'lk tril reeds daar ik zit, zou ik dat Wyf ontbieden, / Voor zulk
Ontdeugend Dier, daar zou ik zelfs voor vlieden."s

Niet alleen werd er veel over Kaat Mossel geschreven, ze fi,gu-

reerde ook op diverse spotprenten.
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Patriotse spotprent op de Rotterdamse Kaat Mossel als 'stadhouderes van

't Craauw'. Toegeschreven aan Joannes Hulstkamp, r784. Rijksmuseum Am-

sterdam.

Daarop werd ze steevast met open mond afgebeeld, ten teken van
haar roddelzieke aard. Een auteur typeerde haar in een begelei-

dende tekst bij een prent a1s volgt:

Stadhouderes van 't Graauw, 't vermaak van la1Te Grooten,

Het blinde werlduig van hun snood - baatzuchtig doel!

De lust van 't Hofl - De schrik der beste Stadgenoten!

Een helleveeg, geneigd tot onrust en gewoel.

r(AEr MossEL, zo berucht in dees beroerde dagen,
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Die op der braven naam den vuilsten laster braakt,

En voor 'r Oranje-Huls gelyk een Bulhond waakt,

Pronkt hier, met de oproerleus, by haren Mosselwagen.

Een andere veelvoorkomende manier om Kaat Mossel weer te

geven, was te midden van andere beruchte Oranjeklanten. Zo is

er een prent te zien waarop enkele prinsgezinden naar de galg

worden afgevoerd.

als 'Stadhouderes van

784. Rijksmuseum Am-

Spotprent op een met oranje strikken geknevelde en gekruisigde Kaat Mossel,

terecht te stellen door patriotten. Anoniem, r784. Rijksmuseum Amsterdam.

beeld, ten teken van
raar in een begelei Kaat Mossel is met oranje strikken gekneveld aan een kruis om

door de beul op middeleeuwse wijze geradbraakt te worden. Het
bijschrift hierbij luidt:

laffe Grooten,

chtig doel!

.genoten!

Staa, Wandelaaren! staa! Beschouw het Heilig Regt;

Zre de Oproermaaksteres, geradbraakt voor uwe oogen;

Dat Monsterdier! Hoe sterk aan 't slaafsche Hof gehegt,

Vind al haar kragt gefnuikt, en als in rook vervloogen.lagen,

rol
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Hoornblazende Oranjebakker

Op diezelfde prent is ook een andere prominente Oranjelclant
afgebeeld: Adrianus Trago, broodbakker op de Herengracht te

Leiden.'6 Met verwrongen gelaat zithij geradbraakt op een wiel
in de lucht. Net als in Rotterdam werd het in de Sleutelstad in
de jaren tachtig onrustig. Ook hier kwam een patriottenminder-
heid, bestaande uit hoogleraren, studenten en andere intellectue-
len, tegenover een Oranjegezinde volksmassa te staan. Geregeld
vonden er opstootjes plaats. En net als elders zorgde ook hier de
oprichting van een vrijkorps (met de naam Voor Vrijheid en VcL-

derland) voor veel beroering. In juni 1784 raakte de stad in rep en
roer, toen zich het gerucht verspreidde dat een moordaanslag op
de stadhouder zou zljnbenamd door een patriots echtpaar.'z De
volkswoede was niet meer in te dammen.

De spanningen liepen hoog op, wat resulteerde in het'Oranje-
oproer' van juni ry84. Onder leiding van bakker Trago nam een
vijandige Oranjemenigte het op tegen het vrijkorps. Over Tra-
go zijn weinig feiten bekend. Op een prent staat hij afgebeeld
met een oranje muts op zijn hoofd, terwijl hljbezig is 'een bete
broods te kneeden, / 't Geen aan de Oranje maag oproerig Voed-
zel schaft'. Op de achtergrond staan drie andere bekende verte-
genwoordigers of symbolen van de Oranjepartij: Elie Luzac, Le

Francq van Berkhey en Willem Bilderdijk.

Naar verluidt was hij al eerder met justitie in aanraking geko-
men. In 1783 was hij tot drie gulden boete en een dag gevange-
nis veroordeeld, omdat hij midden in de nacht als verzetsdaad op
zijn bakkershoorn had geblazen. Dat instrument werd doorgaans
gebruikt om aan te geven dat het brood gereed was.,8 Berucht
was hij ook omdat hij patriotjes bakte: koekjes, bedoeld om door.

prinsgezinde kaken te worden vermalen.'e
In juni :1784 raakte Trago betrokken bi1 een opstootje. Op 9 ju-

ni zou hij samen met een groepje aanhangers een student heb-
ben mishandeld die ze aanzagen voor een vrijkorpslid. In een
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Spotprent op de Oran,iegezinde Leidse bakker Trago 'hier gereed een bete

broods te kneden, 't Ceen aan de Oranje maag oproerig Voedzel schaft'.

Joannes Hulstkamp en Frans de Does, r784. Ri,iksmuseum Amsterdam.

verslag over de gebeurtenissen staat: '[Trago] gaat den Student te

gemoet, en begint met hem een Horologie-bandjen van oRANIE

kleur onder den neus te houden. Wnt dunkt u ven deze kleur, zei-

de hy, ls zy ruiet aller aangenaarnst? De Student niets antwoorden-

de, nadert naar de bende 1...]; Trago stoot hem, de kleine trawan-

ten van Trago zien het teeken, zy trekken rond, om hen op een'

hoop byeen, stooten hem, beledigen hem, dreigen hem te slaan,

en verzellen hem tot in de Stad met geiouw en oproerig schreeu-
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wen, 't welk niet ophoudt, voor dat de Student, ziclt een' anderen
oploop door eene omstandigheid van dezelfden aart ver-wekt, te
nutte maakende, ontsnapL, en zyn verblyf bereikt.'r"

De volgende dag nam de spanning toe. 's Ochtends broeide het
in de stad. Op dat moment waren er in heel Leiden geen'Oran-
je-linten', 'Oranje-papier' of 'Oranje-doeken' meer te krijgen. Het
Oranjevolk bereidde zich voor om in opstand te komen tegen het
vrijkorps, aldus een patriotsgezinde auteur: 'spinders, Schrob-
belaars, Spinsters, Appelwlven, Mosselwlven, in een woord a1

't graauw vertoont zich en corps, en gaat over tot daaden, die
de kenteekenen der daadelyke muitery zyn.' Al spoedig werden
mensen mishandeld, gedwongen tot het dragen van de oranje-
kleur, het drinken van oranjebitter en het roepen van 'Oranje Bo-

ven'. Wie dit weigerde, liep het risico om in de gracht geworpen
of gemolesteerd te worden. Dat lot was twee studenten bescho-
ren, die op een haar na gelyncht werden door het gepeupel. Dit
nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en wakkerde de

woede aan van de overige studenten, die bijeenlcwamen en zich
met hun degens wapenden om medestudenten en hoogleraren
te beschermen tegen het volksoproer.

De woede van het Oranjevolk richtte zich verder op de hui-
zer yan vrijkorpsleden, die bestormd, beschadigd en geplun-
derd werden. 's Middags om vijf uut verzamelden de leden van
Voor Vrijheid en Vaderlqnd zich om te gaan exerceren buiten de

stadspoorten. Gewapende studenten voegden zich blj hen, om
hun wapenbroeders te beschermen tegen het volk. Tot een fysieke
confrontatie met Oranjeaanhangers kwam het uiteindelijk niet.

Volgens de Na-courant, eenmeer prinsgezinde bron, waren de
patriotten zelf verantwoordelijk voor alle tumuit in de stad. Voor-
a1 een zekere Abraham Harteveld, jeneverstoker en vril'korpsof-
ficier, stelde zich provocerend op. Staande voor de deur schiide
hij een oranjeappel waarop hij spuugde om die ver-volgens te
vertrappen. Ondertussen uitte hij vileine verwensingen aan het
adres van Oranje. Dat zorgde voor een volksopstootje voor Har-
tevelds huis. Aanhangers van de stadhouder dreigden diens wo-
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ning aan te vallen. In het verslag lezen we: 'Zeker Bakker, ook

door Harteveld gesard zynde, zwaaide een Oranje doek om heI

hoofd, en deed dien vervolgends om den hals. Geduurende deze

gebeurtenis viel[en] 'er telkens slagen en vechtpartyen, tusschen

de Burgers en het Vry-Corps, voor.'3'

Hoewel het Leidse oproer met een sisser afliep, kregen de ge-

beurtenissen op papier nog een staartje. Tal van patriotse auteurs

uitten hun verontwaardiging over de in hun ogen ontoelaatbare

muitzuchlvan het volk. Tegelijkertijd werd de patriotse heldhaf-

tigheid, waardoor de onrust in de kiem gesmoord was, in gele-

genheidsverzen geprezen. Vooral de moedige studenten werden

in het zonnetje gezet: 'De drieste muitzucht zwoer 't verderf van

Leydens braven; / De stille Burger beefde op die ontaarte taal; /
Gij, niet verzet door't wodn van opgeruide slaven, / Vloogt iilings

hem ter hulpe en greept het heldenstaal.'p

Hoe liep het af met de Oranjegezinde muitersl Bakker Trago

werd op bevel van het gerecht in de kraag gevat en op het Leidse

Gravensteen gevangengezet. Ondanks de smeekbeden van zijn
moeder, vrouw en zwager aan de stadhouder, kreeg hij als hoofcl-

verdachte de zwaarste straf. Hij werd gegeseld, tot vijf iaar gevan-

genisstraf veroordeeld en voor zes iaar verbannen. Met enkele

medestanders, twee mannen en een vrouw, die lichtere straffen

kregen, werd hij op een schavot in de binnenstad geplaatst. Aan

de geselpaal bevestigde men een bord met de afschrikwekkende

Ieksl: O p r o errn ak er s.31

Overigens was ook Trago's wouw, die meehielp in de bakkerij,

een vurig verdedigster van Oranje. De arrestatie en veroordeling

van haar echtgenoot weerhielden haar er niet van haar prinsge-

zindheid in het openbaar te uiten, aldus een verslag in een (pa-

triotsgezinde) krant uit 1786. Ter gelegenheid van de verjaardag

van de jongste zoon van Willem v - Frederik, de broer van de la-

tere koning Willem I - had iedereen kunnen zien'dat de Vrouw

van den beruchten rRAGo, een Chits of Catoen |ak van oRANIE-

K L E u R aanhebbende, voorttrekkende haar Brood-Wagentje, heb-

bende vier Wieltjes van de gemelde zo zeer geminde Verw, op
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klaaren lichten dag, de gantsche Stad heeft doorgewandeld'. Dit
tot woede van veel stadgenoten, die wiiden dat het dragen van
oranje kleding verboden was.r+

Door zijn ro1 bij de gebeurtenissen in ry84 groeide Adrianus
Trago uit tot een icoon van de Oranjepartij. In die hoedanigheid
werd hij zowel verdedigd als aangevallen. In een patriois pamflet,
getiteld Heuglyk vooruitzigL, of vaderland.sche drooyn, staat Trago's
naam vermeld te midden van die van andere Oranjeklanten die
het volgens de anonieme patriotse auteur verdienen om te wor-
den opgeknoopt: 'A1 dit vee van slegt belangen / Moet aan eenen
Galg gehangen. I Zo hy dan niet vol enzy, I Hangt men 'er nog
meerder by.'rr

Er verscheen in ry84 zeifs een fictieve biografie: Voontqamste
en echte levensbyzond.erheden van den alomberuchten brood,bakker

Ad.risnus Trago. De tekst, gestructureerd als een dialoog tussen
een Rotterdammer en een Leidenaar, is erop gericht Trago te
belasteren. Hij was een weeskind dat van jongs af aan niet wil-
de deugen. Daarom werd hij naar de kolonien in Oost-lndie ge-

stuurd. Weer terug in het vaderland was hij een eigen bakkerij
begonnen. Vanaf ry83 ginghij zijn muitzuchtige rol spelen: hij
deelde boekjes uit, illumineerde bij de verjaardag van personen
uit het Huis van Oranje en zong liedjes als: 'Oranje boven! het
Vrycorps onder! Die anders zeid, slaat den Donder!'Toen er eens

nieuwe geweren werden afgeleverd voor de Schutterij, had hij
aan een van de sabels gevoeld en opgemerkt:'Ze moesten scher-
per zyn dan kon men 'er die Blixems van het Vry Corps mee in
hunZiel hakken.'Anderen moedigde hij aan om'Oranje Boven'
te roepen. Nu piepte hij wel anders, aldus de auteur, wani hij zat,
terwiji zijn vonnis gelezen werd, te grienen als een klein kind.
Toen men hem geselde, schreeuwdehlj zo luid dat men hem in
de wijde omtrek kon horen. En zo iemand noemde men nu de
Schrik van Leiden!;('

In prinsgezinde publicaties werd bakker Trago als een held be-

stempeld. Na zijn veroordeling verscheen een oranjekleurig vlug-
schrift: Adrianus Trago, in zyn gevangenis. Het is gedateerd op z8
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november ry84 en bevat een monoloog van Trago in versvorm.

De strekking is dat de bakker ook nu nog altijd even moedig was

- een bewijs dat de Oranjegezinde partij wel enige tegenslag kon

verduren: 'Al band de Tieranny my in den duistren kerker! / A1 is

de geesselstriem geverfd met Burgerbloed! / De flaauwe Nacht-

lamp brand toch voor Oranje sterker; / De Beul pynt wel het lyf
maar nimmer het gemoed.'r

Een patriotse reactie kon uiteraard niet uitblijven' In een paro-

die op het anonieme gedicht stelde men Trago voor als een mui-

ter, die terecht gearresteerd was, omdat hij de duivel diende, en

liet men hem spreken: 'cEnECHTIGHEID sloot my zeer billyk

in deez' Kerker, / Wyl ik als een Barbaar stond naar der Braaven

bloed; / Bestraffing maakte steeds myn helsche Muitzugt sterker,

/ En Eed, noch Burgerplicht had vat op myn gemoed.';8

Prior van het poppenklooster

Het vers Adrianus Trago, in zyn gevangenis wordt toegeschreven

aan f ohannes le Francq van Berkhey. Deze kleurrijke figuur was

niet alleen dichter, maar tevens lector in de natuurlijke historie

aan de Leidse Hogeschool. Met de reeds verschenen delen van

zi j n standaardwerk de N atuurlyk e historie v an H olland ( r 7 6 9 - r 8 r r )

had hi j zijn naamals wetenschapper geve sti gd. B ovend ien zaghii

meerdere keren dichtstukken van zijn hand bekroond door literai-

re genootschappen, zodalhii ook te boek stond als een getalenteer-

de (zij het soms wat slordig schrijvende) dichter. Le Francq van

Berkhey was een man die zelden een blad voor de mond nam, ook

niet in de jaren tachtig van de achttiende eeuw. Terwijl het meren-

deelvan delokale intellectuelenpatriots was, koos hijvoor Oranje.

ln ry83 publiceerde hij een pamflet Aan zyne Medeburgeren

waarin hij het datzelftle jaar opgerichte Leidse vrijkorps bekriti
seerde. Enkele prominente patriotten die met naam en toenaam

werden genoemd, spanden een rechtszaak tegen hem aan. Het

proces en de bijkomende kosten richtten Le Francq van Berk-
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hey financieel te gronde en verbitterden hem zeer. Tegelijker-
tijd groeide ook hij vanaf dat moment uit tot een icoon van de
prinsgezinde partij. In tal van bombastische dichtwerken nam Le
Francq van Berkhey het op voor de stadhouder en Oranje:

Gij weet het, dierbre Leydenaaren,

Hoe vrijheids hemel op moest klaaren!
Gij, Helden van den ouden tijd,

Cij toont nog in dees bange daagen

Dat gij Bataafsche Mannen zijt,
Die, hoe de Tweedragt ons moog plagen,

Getrouw blijft aan de Vrije Staat,

Oranje, en d'Achtbren Magistraat.:r

In het onrustige jaar ry84 werd ook de Oranjeklant Le Francq
van Berkhey met de politieke woelingen geconfronteerd. Hoewel
hij voor zover we weten geen rol speelde in het junioproer, had
hij het in deze tijd bepaald niet gemald<elijk. Op straat werd hij
door vrijkorpsleden onophoudelijk iastiggevallen. Thuis ontving
hij brandbrieven, werd er verbrand oranjelint aan zijn deur ge-
hangen en constant belletje getrokken. Zijnrarnenwerden inge-
gooid en zijn huis werd met teer besmeurd. Ook zijn vrouw en
dochtertje kregen het zwaar te verduren.

In de patriotse pers viel men Le Francq van Berkhey gena-
deloos aan. Men stelde alles in het werk om karaktermoord te
plegen. In gedichten, liedjes en pamfletten spotte men met Le
Francq van Berkheys corpulentre, zijn buitenechtelijke relatie
met 'Hesje vrugtbaar' en tal van andere zaken:

1aN le FRANCe, die't Heilig Huwlyk,
't Dierbezwooren Trouwverbond,
Om een sM ors fslet], voor elk afschuuwlyk,
Als een eervergeetne schond.
Die men Huwlyksliefde- en Eeden,

Om een srr N r( E R [hoer] ziet vertreden.+o
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Inderdaad was Le Franccl van Berkhey in ry 6t gescheiden vanwe-

ge een ander. Nu rakelde men de kwestie weer op om zijn goede

naam aan te tasten. In sommige bladen beweerde men dat Le

Francq van Berkhey bastaardkinderen had en dat hij een fervent

hoerenloper was, met geslachtsziekten tot gevolg. In het pamflet

Staatkundige, god'geleerde, huyshoudelyke, en vooral zeer gewichtige

zamenspraeken, gehoud'en tusschen Dr. J. Lefrancq va'n Berkhey, en

eenigen zyner vrienden envnendinnen $783) komt de dokter langs

om zijn krvaal te behandelen ' Ziinwouw wil echter niets meer

met haar man van doen hebben, zo blijkt uit een dialoog:

J. Le Francq. Hessie! Hessie! Gelieft gy ook nog wat van myn

vleesie te gebruiken [l]
Hessie. Wel nog fraeier! wie heeft, varrzyrrleven zoo'n Oude

Poes-Koek gezien; denkt niet, dat ik myne zuivere ledemaetjes

zal waegen aen zo een uitgemergelde oude Verlepte Kaerel als

jy bent; Neen Vriend, hebt gy nu by de drie maenden my niet

aengeraekt, gy zt;Jt nooit hier aen meer ruiken, ik heb volgens

myn plicht, (om myne ledemaeten te onderhouden) reeds lan-

ge van een ander gebruik gemaekt, die my vry beeter kan ca-

resseeren [liefkozen], dan gy oude Poes-Koek in jaren tyds hebt

kunnen doen of meent gy niet, dat ik't merk, nu, die geboggel-

de Professor van Doeveren zo dikmaels by u komt, dat gy iets

meer mankeerd als 't zogenaemde Pootje [podagra], of wat doet

dan de Chirurgyn Starkenbwrg dien achtenveertiger duivel, zo

dikmaels by u, en dan moet altyd van binnen de Deur gesloote

worden, Oude Hoerejager niet waer.+'

Le Francq van Berkheys tegenstanders lieten geen genre onbenut

om de lector te belasteren. Net als bij Trago verschenen er fictieve

biografie€n over zijn leven, vol leugens en laster en verzonnen

gebeurtenissen. In Le Vie of Levens bizonderheden va'rr den Berug-

ten opgeworpen en oproengen'Js. Le Francqvan Berkhey (1783) werd,

behalve over Le Francq van Berkheys hoererii, geschreven dat hij

een moord op zljn geweten had, gepleegd toen hij matroos was'
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Evenais Trago zou Le Francq van Berkhey door zljn ouders naar
zee zijn gestuurd omdat hij een onruststoker was. Meermalen
vergeleek men hem, vanwege zijn zwaarlljvigheid, met een var-
ken:'Jan l(norbegon te leezen, verzeld met een gestadig geluid,
van een Varken die aan zyntrogstaat.'4,

Op z oktober ry84liep de situatie uit de hand, toen Nicolaas
Paradijs in Leiden zljninaugurele rede als hoogleraar in de ge-

neeskunde hield. Le Francq van Berkhey liep achteraan in het
cortdge; als lector nam hij immers de laagste academische positie
in. '{1 tijdens de oratie waren er vrijkorpsleden in de zaaT die hem

ilt L t)tIs

lltr N1)tis^

il',f".. t;y,:.,,v',*.ni, i*, nrn rcr6r ! \'rrri trN vnrt
aor, t.3t l. Lrltall ltcl!, Tri3o. ftr hcu by,
Oi .tr,:.,s n,!.t !wrriird, dr Pdrrri.\"-. licr tfcr.trl
ii.:il, bltl, ztn 1;nt! rldrehJ ilv l.l! ?i3 n! do drer,
CN !rir rr {;r.ti',Lfiip, nrr, r O1.rrJ!:Dr.rr!q!,

'ir! x1, :ryr v..rp::ry 1.,! roorc v.c.a rc gclctri

h. r ()r,Jn :ar r.r,tirt, cn loont ?rr ilocd rifr loon I

Z! it!:oit nch il.r r.,, (:t.eo krhlo.l \rord /y{ rrcon.

S.lx..i l-.!ren.i:r: il..r !tnri 1rtr Iicrjcs oude lroo0c!
Iir !r_rjir lcn.Prj,jr ril lrt rrouv\'k iitpci Kloojlcr,

Spotprent op de Leidse geleerde en orangist Johannes le Francq van Berk-

hey, die zi.jn opponent uitdaagt tot een duel. Anoniem, r784. Rijksmuseum

Amsterdam.

'I 10



Y
)or zijrl ouders naar
er was. Meermalen
gheid, met een var-
aen gestadig geluid,

rand, toen Nicolaas

roogleraar in de ge-

:p achteraan in het
rcademische positie
n in de zaal die hem

:s le Francq van Berk-

n, ry84. Rijksmuseum

bespotten, uitlachten, 'kladden'op de grond spuwden en obscene

gebaren maakten. Na afloop, bij het naar buiten gaan, werd er

geduwd en aan zlinloga getrokken' Een student riep: 'Toe jon-

ge lui dring toe, zeul hem bij de mantel.' Dat ging door tot op

het Rapenburg,waar patriotse studenten hem bedreigden. In die

omstandigheden zou Le Francq van Berkhey de toga van zich af

hebben geworpen en de woorden hebben gesproken:'Daar legt

nu den Lector, nu ben ik burger en zelfsverdediger. Wie 't hart

heeft val aan! Ik zalmiiverdedigen.' Uiteindeliik liep het met een

sisser af omdat iemand tussenbeide kwam.

Na het voorval durfde Le Franccl van Berkhey evenwel geen colle-

ges meer te geven uit angst te worden blootgesteld aan de 'wispel-

hrurige driften der schooljetgd' .+t

Op papier zouden de gebeurtenissen nog een vervolg kriigen'

Patriotse auteurs dreven de spot met Le Francq van Berkheys

handelwijze. Zo verscheen spoedig een achtentwintig strofen tel-

Iend Nieuw-lied, voor de door en door beruchte lector. }{'et kon wor-

den gezongen op de melodie van het populaire Franse volksliedje

'Marlbrough s'en va-t-en gueffe' (dezelfde melodie als 'For He's

a Jolly Good Fellow'). Ook deze anonieme auteur haalde alles uit

de kast om de lector belachelijk te maken, zoals ziin relatie met

Hesje en Le Francq van Berkheys forse omvang:

Dit maakt hem heel gramstoorig;

Mironton, ton, mirontaine.

Dit maakt hem heel gramstoorig;

Zynbekgaat al knor, knor;

Zyn bek gaat al knor,knor;

Zyn bek gaat al knor, knor.qq

In het lied wordt ook gerefereerd aan een voorval met een pop:

'Fluks roepen de Studenten, / Mironton, ton, mirontaine; / Fluks

roepen de Studenten: / 'n rnrn tvl waar is je pop?'+s Als de vrij-

korpsleden naar het exercitieveld buiten de stad trokken, krva-

llt
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men ze langs het huis van de prinsgezinde lector. Op een dag
zou Le Francq van Berkhey een in oranjekledij gehulde pop in
zijn venster hebben geplaatst, om te zien ofde patriotten op hem
zouden schieten, zoals ze gedreigd hadden te zullen doen. Dit
uiteraard tot grote hilariteit van zljn tegenstanders, die meenden
dat Le Francq van Berkhey zijn verstand nu echt verloren had.
In een versje bij een spotprent - waarop men ziet hoe de lector
zijn toga van zich afwerpt - kwam men op het voorval met de
pop terug. In het versje werd hij in 66n adem genoemd met Kaat
Mossel en Trago:

Hoe, Leydens'Warmond, hoe, mentergtuvRANK rN vny?
Daarlegt de Lector allhelp, Trago, sta hem by,
Of anders moet uwvriend, de poppEvraN, hier Snevenl
Neen, blyf, zynkragl herleeft, hy steld zig in de Bres,
En tast in gramschap, naar't o RAN l E M o s s E LM E s,

Om aan zyn weerparty een roode veeg te geven;

Maar Overmagt verwint, en loont zynmoedmet hoon:
Zy kroonl hem met een kap - een kakstoel word zyn troon.
Schenk Leydenaar! meer gunst aan Hesjes oude trooster,
En maakt hem Pricjr van het vrouwlyk Poppen I(looster.+6

Le Francq van Berkhey liet het allemaal gelaten over zich heen ko-
men. Hij troostte zich met de gedachte dat zijn tegenstanders zich
ooit zouden moeten verantwoorden voor een rechtvaardige God,
die aan de zijde van Oranje stond. Weer pakte de lector de pen op
om de patriotten op te roepen hun oproer en muitzucht te sta-
ken en zich onverwijld te bekeren. De brave burgervaders die hun
strijd voerden riep hij op pal voor God en Oranje te blijven staan.

Besluit

Wat hebben een mosselwijf, een broodbakker en een lector met
elkaar te makenl Alle drie speelden ze als Oranjeldanten een
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'en een lector met
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rol in de patriottentijd, met name in het jaar ry84. Zowel Kaat

Mossel als Adrianus Trago waren lieden van eenvoudige komaf.

Dat gold feiteliik evenzeer voor fohannes le Francq van Berkhey.

Hoewel hij zich had opgewerkt tot lector, verdedigde hij - in te-

genstelling tot de meeste andere intellectuelen - Oranje in woord

en geschrift. Daarmee bleef hij zijn volkse afkomst (hij was de

zoon vart een wolscheider) trouw. Alle drie groeiden ze uit tot

iconen van de Oraniepartij. In die hoedanigheid werden ze aan-

gevallen door tegenstanders en verheerlijkt door medestanders.

Hun optreden laat zien dat staatkundige kwesties niet alleen

iets voor de elite waren. Zelfs de laagste bevolkingsklassen waren

politiek bewust. Velen onder hen kozen automatisch voor Oranje.

De stadhouder werd van oudsher beschouwd als een beschermer

tegen de onbegrensde machtswellust van de regenten.qz Zoals

Willem de Zwijger het volk tegen de Spanjaarden te hulp was ge-

schoten, zo deden diens nazaten dat ook, meende men. Het was

zoals Le Francq van Berkhey zei: 'De Heerlykheid, van ouden tyd

/ Des Volks, dat met Oranje stryd.'48 De patriotten trokken aan

het langste eind. In de meeste steden namen ze de macht over.

Tot uitbarstingen van orangisme lrvam het niet meer. Pas toen

de macht van Willem v dankzij de Pruisen in ry87 werd hersteld,

kon Le Francq van Berkhey weer zingen:

Het Vaderland was lang verdrukt,

verdruku

Maar nu uit tweedragts klaauw gerukt;

gerukt,

Met wr rruvr, d'eer van Nassauws Stam,

Door rnro'nIr, die, ter hulpe kwam.

Triumph! Triumph! Triumph!+r
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Den Haag, 97-rz2 en Cornelis fan Guibal, Democratie en oligarchie in
Frieslandtijdens de Republiek (Assen r934) r38-r89.

t3 Een dagverhaal v an Jhr. J ohan Vegelin v an Claerb ergen omtr ent d,e troubelen
vanhet jaar ry48, G.H. van Borssum Waalkes bew. en F.J.f . van Eysinga
ed. (Leeuwarden 1899) z4j-247.

r4 Vegelin van Claerbergen, Dagverhaal, zo6.
15 Ibidem, zz9.
16 Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 4,.
t7 Haga comitis illustrata; of het verheerlykt en verligt 's Gravenhage: bestaende

i.n eene naeukeurige verzameling van honderd- en zestien onderscheid.ene en

in het k op er geb r a gt e aJb e eldin gen [...J (' s - Gravenha ge r75 r ).
18 Jill Stern, Orangtsm in the Dutch Republic in word and image, $5o,75

(Manchester zoro) r8o-zoo.
r9 f an Wagenaar, 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid. van het plegLig be-

zoek hunner doorlugtige, en Koni.nklyke Hoogheden, Willem, Prinse va.n

Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina, Princesse van
Pruisen... (Amsterdam 1768).

zo Machiel Bosman, De polsslag van de stad. De Amsterdamse stadskroniek
van Jacob Bicker Raije (ryjz-t772) (Amsterdam zoog) 43.

zt Ziebljv.:'De gebeurtenissen op den Amsterdamschen Doelen in ry48
verhaald door een Doelist', F.|.L. Krdmer ed., Bijdragen en mededelingen
histoisch genootschap z6 $9o5) r-ttz.

zz lan de Boer, Chronologische historie van alle het geene i.s voorgevallen by

de komste van Willem Carel Hend.r. Fnso, Den Haag, Koninklijke Biblio-
theek, HS 7r A 8-rz. Belangrljke aantekeningen over Oranje in mei,
augustus en november ry47, september en december ry48, augustus
t749, november 1755, tnaarl 1756, maarl 1757. Over De Boer: |eroen
Blaak, Geletterd.e levens, Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd
in Nederlqnd t6z4-t77o (Hilversum zoo4) fi7-228.

4 A.I.Deurloo, 'Bijlties en klouwers. Een bijdrage tot de geschiedenis
van de Amsterdamse scheepsbouw in het bijzonder in de tweede helft
der achttiende eeuw' , Economi.sch- en sociaal-historisch jaarboek 34 F97r)
4-7r, voonl 54-65.

Oproerig mosselwijf, rebelse bakker, vette lector

Fragmenten van dit hoofdstuk werden a1 in gewijzigde vorm gepubli
ceerd in: Rick Honings , Geleerdheids zetel, Holland.s roem! Het literaire le-

ven in Leiden t76o-$6o (dissertatie Universiteit Leiden zorr) en in: Rick
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het werk uan de Leid.se dichter Johannes Le Francqvan Berkhey (t729-t8tz).

Met zes plaatsen van herinnenng (Zoeterwoude zorz).

z Over de patriotse pers zie: Pieter van Wissing ed., Stookschri.fien. Pers en

politiektussen t78o en t\oo (Nif megen zoo8); P.f .H.M.Theeuwen, Pieter

't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (t78t-ry87). Eenbijdragetot kennis

van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw

(z.pl. zoozl.

3 E.H. Kossmann, De Lage Landen ry8o-rg8o. Twee eeuwen Nederland en

Belgie. Deel I: ry8o-t9t4 (Amsterdam zoo6) 26.

4 Willem Otterspeer, 'Tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun studenten',

in: D.E.H de Boer ed., Hutspot, haring en wittebrood. Tien eeuwen Leiden

en de Leienaars (Leiden r98r-r982) r16; idem, Groepsportrd met dame.

DeeI l: Het bolwerk van de vrijheid. De Leid.se universiteit, t575-672 (Am-
sterdam zooo\ 434.

5 Den val van de Witten, met het Graf-Schrtft. In een T'samenspraek tusschen

Pieter en Kaes (z.pl.67z).
6 Zie: Maarten Prak, 'Burgers in beweging. Ideaal en werkelijkheid van

de onlusten te Leiden in ry48', Bijdragen en mededelingen betrffinde de

geschiedenis der Nederlanden ro6 (r99r) 365-j%.
7 Een degen was in de achttiende eeuw een vast onderdeel van het tenue

van de Leidse studenten.

8 S.f . le Poole, 'Het dagboek van een Leidenaar uit den iarc ry47', Leids

jaarboekje rc 99ry) z8-32.

9 Le Poole, 'Het dagboek van een Leidenaar uit den iarc ry47' ,13'15.

ro Vergelijk: |os van der Zanden, Mozart in d'e Lage Landen (Amsterdam

zooil.
n Leydse Courant, rc maarl 1766.

rz Deze paragraafis deels gebaseerd op en ontleend aan: Rick Honings en

Peter van Zonneveld, De gefuuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk

(Amsterdam zo13) 86 e.v.

r3 Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vad'erlands. Deel rz (Amsterdam

1839)58, ry5-t76,r8r.
r4 Geciteerd naar Bilderdilk, Geschiedenis des vaderlands, 62. Over Kaat

Mossel zie verder: Eric Palmen, Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam.

VoIk en verlichting in de achttiende eeuw (Amsrerdam zoog); Kees van

Baardewijk, Kaat, Keet en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand' (We-

zep r99r).
r5 Bilderdijk, G eschiedenis des v aderlands, 6 z.

16 Over de rol van de gebroeders De Witt en Van Oldenbarnevelt zie: Lotte
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17 Nieuwe Nederlandsche jaerboeken (i785), deel rr, r3r2.
18 Ibidem, ryr2-r)r).
19 Ibidem, r3r7,r)2r.
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menvo,n Kaat Mossel en Keet Zwenken (2.p1. FZ8+l) +-5.
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z8 Van Yliet, Elie Luzac (ryzt-t7g6), y6.
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3r De Na-courant, r'r. 44, 1784 (Regionaal Archief Leiden).
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