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Voorwoord 
 

Tijdens de speurtocht naar mijn voorouders werd de 
belangstelling voor geschiedenis geboren. Generaties lang 
leefden de families van vaderskant (Bikker)  en 
moederszijde (De Groot) in de Vijfherenlanden. Om mijn 
historische kennis aan te vullen en te leren onderzoek te 
doen, besloot ik na mijn pensionering Geschiedenis te gaan 
studeren.  
 Dit boek vormt de eindscriptie van de master 
Vroegmoderne Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 
Bij het onderzoek heb ik vele archieven in de 
Vijfherenlanden bezocht, zowel gemeentelijk als kerkelijk. 
In de oude documenten kwam ik regelmatig voorouders 
tegen in allerlei functies, waarmee mijn persoonlijke 
verbondenheid met de Vijfherenlanden werd versterkt. 
  Bij het onderzoek heb ik veel steun gekregen van 
lokale historici, archiefbeheerders en kerkvoogden. Zonder 
anderen tekort te doen, wil ik Teunis Blom (Leerdam), 
Walter van Zijderveld (Lexmond), Chris Will (Everdingen), 
Ko Ruijter en Martin Brand (Vianen) bedanken voor hun 
adviezen en kritiek.  
 Mijn dank gaat verder uit naar de scriptiebegeleider 
prof. dr. Renger de Bruin, die met zijn grote kennis over de 
geschiedenis van Nederland aan het einde van achttiende 
eeuw een inspirerende en kritische rol vervulde.  
 Silvia van Ee heeft mij een grote dienst bewezen 
door de tekst van de scriptie te onderzoeken op taalgebruik 
en leesbaarheid.  
 Niet in het minst wil ik mijn echtgenote Anneke 
Verheij bedanken voor haar geduld en steun tijdens mijn 
studie. 
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1. Inleiding 
 

In de vorming van Nederland tot een democratisch 
bestuurde eenheidsstaat zijn de jaren tachtig en negentig van de 
achttiende eeuw van groot belang. Enerzijds kwam er een einde 
aan de federale Republiek der Nederlanden, anderzijds werd de 
basis gelegd voor een constitutioneel en parlementair bestel, dat 
nog steeds het kader vormt voor het tegenwoordige Nederland. 
Dit proces van verandering ging niet geleidelijk en was ook niet 
gepland, maar ging gepaard met horten en stoten.1 

In de jaren 1780 speelden de patriotten een belangrijke rol 
in de discussie over de manier waarop ons land bestuurd moest 
worden. Als tegenstanders traden de prinsgezinden op, die meer 
gericht waren op het continueren van het bestaande bestel, 
waarvan de prins van Oranje het symbool vormde. De strijd werd 
niet alleen in woord en geschrift gevoerd; in verschillende steden 
werd door de patriotten de macht gegrepen, waarmee de revolutie 
een feit was geworden. In 1787 riep prins Willem V de hulp in 
van de Pruisen om zijn sterk verminderde macht te herstellen. 
Dank zij het militaire ingrijpen van onze oosterburen vond er een 
contrarevolutie plaats; de patriotten moesten vluchten of zich stil 
houden en bestuurlijke veranderingen werden teruggedraaid. In 
1795 kwamen de patriotten, gesteund door het Franse leger, weer 
terug aan de macht en werden er op grote schaal veranderingen 
doorgevoerd, zowel op lokaal als op landelijk niveau. De Bataafse 
revolutie kon nu echt beginnen! 
 
Onderzoeksgebied 
 Over de bovengenoemde periode is veel geschreven, 
vooral gericht op Nederland als geheel; het boek van Simon 
Schama kan als standaardwerk worden beschouwd.2 Daarnaast 

                                                
1 Remieg Aerts, ‘Een staat in verbouwing. Van republiek naar 
constitutioneel koninkrijk’ in: Remieg Aerts e.a., Land van kleine 
gebaren 13-14. 
2 Simon  Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de noordelijke 
Nederlanden (2005). 
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zijn er studies verschenen over steden, die een belangrijke rol 
speelden in de patriottenbeweging, zoals Utrecht en Rotterdam. 
Verder zijn er enkele publicaties bekend van regionale studies, 
onder andere van T. Nieuwenhuis3 en G.J. Schutte4. Deze scriptie 
richt zich op de gebeurtenissen in de Vijfherenlanden, een 
plattelandsregio bestaande uit twee kleinere steden en een tiental 
dorpen in het rivierengebied. Dit gebied is uit onderzoeksoogpunt 
veelbelovend door de centrale ligging in de Republiek op de 
snijvlakken van drie provincies, de veelvormigheid van het 
bestuur tijdens het ancien regime en vanwege de bijzondere status 
van Vianen en Leerdam als vrijsteden. Bovendien was stadhouder 
Willem V tevens graaf van Leerdam, waardoor de gebeurtenissen 
in deze stad zijn bijzondere aandacht hadden. Vianen echter stond 
onder direct bestuur van de Staten van Holland, waarmee Willem 
V in de jaren 1780-1795 in wisselende intensiteit samenwerkte of 
in conflict verkeerde. De voorwaarden voor het vinden van 
historisch gezien interessant materiaal lijken gunstig.  
 
Periodisering 
 Centraal in het onderzoek staan de gebeurtenissen in de 
periode 1780-1795. Dit omvat de groeiende invloed van de 
patriotten tot 1787, de restauratie na de inval van de Pruisen, het 
aan de macht komen van de patriotten met behulp van de Franse 
troepen begin 1795 en het eerste jaar van de Bataafse Republiek.  

Deze afbakening in de tijd vereist enige toelichting. De 
meeste studies houden op in 1787 of 1799, beginnen in 1795 of 
omvatten de periode 1780-1815, afhankelijk van onderwerp, 
beschikbare archieven of andere redenen. In dit onderzoek wil ik 
de invloed van de patriotten laten zien op lokaal en regionaal 
niveau. De patriotten waren herkenbaar aanwezig in de 
Patriottentijd (1780-1787), moesten zich tijdens de restauratie 
(1787-1794) noodgedwongen stilhouden of vluchten en kregen in 

                                                
3 Tom Nieuwenhuis, Keeshonden en Prinsmannen. Durgerdam, 
Ransdorp en Holisloot 1780-1813 (1986). 
4 G.J. Schutte, Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende 
eeuw. De banne Graft, 1770-1810 (1989). 
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de Bataafse Republiek (1795-1805) de kans om hun ideeën ten 
uitvoer te brengen. Deze patriotten veroorzaakten de Nederlandse 
Revolutie, die volgens Joost Rosendaal in drie perioden kan 
worden ingedeeld: de revolutie van de patriotten (1783-1787), de 
contrarevolutie (1787-1795) en de Bataafse Revolutie (1795-
1799).5 In grote lijnen volg ik deze indeling, zij het dat mijn 
onderzoek enkele jaren eerder begint en eindigt. Het beginjaar 
1780 is gekozen om te speuren naar de eerste signalen van de 
aanwezigheid van patriotten in de Vijfherenlanden, daarbij 
aansluitend bij Tom Nieuwenhuis in zijn studie naar de patriotten 
in Ransdorp. Het eindjaar van het onderzoek is vooral uit 
onderzoektechnische redenen tot stand gekomen; vanaf 1795 nam 
de omvang van de te raadplegen archieven zodanig toe dat er 
binnen de beschikbare tijd gezocht moest worden naar een 
aanvaardbare eerdere datum dan 1799 of 1815. Er is voor 
gekozen om het eerste jaar van de Bataafse Republiek (1795) mee 
te nemen in het onderzoek op grond van de volgende 
overwegingen. Ten eerste zou het weglaten van 1795 de 
mogelijkheid blokkeren om de eerste resultaten van de derde fase 
van de Nederlandse Revolutie op lokaal en regionaal niveau te 
kunnen onderzoeken en beschrijven, een jaar waarin de 
verschillen tussen het ancien regime en nieuwe tijd duidelijk 
worden. Ten tweede waren de gevolgen van de revolutie op 
lokaal niveau in 1795 juist heel groot. De inwoners konden hun 
eigen bestuurders kiezen, de macht van de adel en de 
ambachtsheren werd drastisch ingeperkt. De vrijsteden Leerdam 
en Vianen raakten (provisioneel) hun zelfstandigheid kwijt. Zoals 
zal blijken was voor het onderzoeksgebied het jaar 1795 het echte 
jaar van de revolutie. Ten derde geeft de beschikbare literatuur 
aan, dat er in de jaren 1796-1799  in de betreffende regio weinig 
sterk ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. Op 
nationaal niveau ging de revolutie zeker nog enkele spannende 
jaren tegemoet (1796-1799) met de strijd tussen de unitarissen en 
de federalisten, het opstellen van een nieuwe constitutie en enkele 

                                                
5 Joost Rosendaal, De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en 
vaderland 1783-1799 (Nijmegen 2005) 15. 
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staatsgrepen. Deze strijd had wel gevolgen voor de gemeenten, 
maar niet zo ingrijpend als in 1795 toen het bestuur structureel 
werd omgegooid. 

In de periode 1780-1795 werden op lokaal en regionaal 
niveau de eerste stappen gezet in de veranderingen op ideologisch 
en bestuurlijk gebied, waarop in latere jaren met vallen en opstaan 
verder zou worden geborduurd en die de basis vormden voor de 
moderne natiestaat.  
 
Vraagstelling 

In deze scriptie probeer ik een schets te geven van wat er 
op bestuurlijk en mentaal gebied in de Vijfherenlanden aan de 
orde was in de periode 1780-1795. In het bijzonder zal worden 
ingegaan op de volgende onderzoeksvragen. In de eerste plaats of 
er patriotten voorkwamen in de Vijfherenlanden en zo ja, welke 
invloed ze uitoefenden. Vervolgens is de vraag wat er bestuurlijk 
gezien veranderde, zowel lokaal als in relatie met centrale 
overheden. De derde vraag is wat er lokaal veranderde in de 
machtsverhouding tussen het bestuur en de gereformeerde kerk. 
Het vierde aandachtspunt is de politieke visie van de bewoners 
van de genoemde regio en hun reactie op politieke en bestuurlijke 
veranderingen in mentaal opzicht. Tenslotte wordt de vraag 
gesteld in hoeverre de Vijfherenlanden zich van andere steden en 
plattelandsgemeenten onderscheidden voor wat betreft de 
politieke ontwikkelingen in de genoemde periode. 
 
Bronnen en methodiek 
 Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van drie soorten 
bronnen. In de eerste plaats van de gemeentelijke, provinciale en 
nationale archieven, die betrekking hebben op de steden en 
dorpen in de Vijfherenlanden. Daarnaast zijn de kerkelijke 
archieven bestudeerd. Helaas bleken van sommige gemeenten de 
archieven slechts gedeeltelijk of in het geheel niet meer 
beschikbaar. 
 In de tweede plaats is gezocht naar egodocumenten. 
Slechts van twee auteurs heb ik documenten kunnen vinden, 
beiden uit Leerdam. Van predikant J. Claessen is veel relevant 
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materiaal beschikbaar, van aannemer A. de Wit een dagboek uit 
die tijd. 
 De derde soort bronnen wordt gevormd door de literatuur. 
Door verschillende (lokale) auteurs zijn publicaties uitgebracht 
over wat er in de steden en dorpen aan de hand was in die tijd. 
Vooral over Leerdam en Vianen is al veel geschreven; over wat er 
in de dorpen gebeurde is duidelijk minder literatuur beschikbaar. 
Daarnaast is er uiteraard veel algemene literatuur beschikbaar 
over de periode 1780-1795. 
 Alle in de archieven gevonden relevante feiten zijn in een 
database opgenomen met vermelding van de bron, het jaar, de 
locatie(s) en met een korte beschrijving van de inhoud. Tijdens 
het onderzoek zijn steeds records geselecteerd op basis van deze 
kenmerken, de inhoud en de relevantie voor de vraagstelling. De 
egodocumenten en de literatuur werden per onderwerp 
geselecteerd en gebruikt. 
 
Opzet van de scriptie 
 Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 een korte 
beschrijving van de Vijfherenlanden. Hoofdstuk 3 geeft een 
overzicht van de landelijke gebeurtenissen in de Republiek der 
Nederlanden (1780-1794) en het eerste jaar van de Bataafse 
Republiek (1795). In het vierde hoofdstuk worden de 
gebeurtenissen in de Vijfherenlanden op bestuurlijk gebied 
beschreven, eerst globaal voor het gehele gebied en daarna per 
gemeente meer in detail. Hoofdstuk 5 gaat nader in op het bestuur 
van de steden en dorpen en de veranderingen daarin, zowel lokaal 
als in relatie met centrale overheden. De ontwikkelingen in het 
kerkelijke bestuur worden beschreven in hoofdstuk 6 aan de hand 
van de samenstelling van de kerkenraden en de benoeming van 
predikanten. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de politieke 
visie van de bewoners van de Vijfherenlanden en hun mentale 
reactie op de politieke en bestuurlijke veranderingen. Een 
vergelijking van de gebeurtenissen in De Vijfherenlanden met 
andere gebieden en steden staat centraal in hoofdstuk 8. Tenslotte 
volgen conclusies (hoofdstuk 9) en een samenvatting. In de 
bijlagen zijn o.a. te vinden: geraadpleegde archieven, gebruikte 
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literatuur, enkele relevante documenten en lijsten van bestuurders 
en predikanten. 
 
 
 

 
 

Afbeelding 1 Kaart Vijfherenlanden 
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2. De Vijfherenlanden 
 
De natuurlijke grenzen van de Vijfherenlanden worden gevormd 
door de Lek in het noorden, de Zouwendijk en de Bazeldijk in het 
westen, de Linge in het zuiden en de Diefdijk in het oosten. 
Geografisch gezien liggen de Vijfherenlanden in het 
rivierengebied tussen de Alblasserwaard en de Betuwe.  
 In 1284 sloot een aantal heren een verbond om 
gezamenlijk maatregelen te nemen voor een betere 
waterbeheersing; men besloot de Diefdijk aan te leggen om de 
dreiging van het water vanuit de Betuwe te verminderen. Onder 
deze heren bevonden zich o.a. de heren van Vianen, Everdingen, 
Hagestein, Ter Leede en Arkel; aan deze heren heeft het gebied 
zijn naam te danken.  
 Tot de Vijfherenlanden worden gerekend: Everdingen, 
Hagestein, Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, 
Lexmond, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Vianen en 
Zijderveld (zie afbeelding 1). 

 
Bestuurlijke indeling  

Aan het eind van de achttiende eeuw namen de 
Vijfherenlanden bestuurlijk gezien een bijzondere positie in. Ze 
maakten wel deel uit van de Republiek (der Zeven Provinciën) 
maar behoorden niet tot één gewest en enkele plaatsen bezaten 
een zekere zelfstandigheid.   

Vianen, Lexmond en Hei- en Boeicop vormden samen 
met de aangrenzende dorpen Ameide, Meerkerk en Tienhoven de 
min of meer autonome heerlijkheid Land van Vianen en Ameide. 
De heerlijkheidrechten waren sinds 1725 in handen gekomen van 
de Staten van Holland, maar de heerlijkheid behoorde in 
juridische zin niet tot de provincie Holland. 
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Afbeelding 2 Bestuurlijke indeling Vijfherenlanden  

 
Leerdam en Schoonrewoerd vormden het Graafschap 

Leerdam. Ook ‘stad en lande’ Leerdam bezat als vrijstad een 
zekere autonomie ten opzichte van de Staten van Holland, te meer 
omdat eind achttiende eeuw prins Willem V naast stadhouder van 
de Republiek ook graaf van Leerdam was.  

Leerbroek, Nieuwland, Kedichem en Oosterwijk 
behoorden tot het Land van Arkel (ook wel Land van Gorinchem 
genoemd), een drostambt wat deel uitmaakte van het gewest 
Holland.  

Everdingen en Zijderveld vielen onder het Graafschap 
Culemborg en waren ingedeeld bij de provincie Gelderland.  

Hagestein nam een bijzondere positie in: hier hadden de 
kanunniken uit Utrecht het voor het zeggen, waardoor dit dorp 
bestuurlijk tot de provincie Utrecht behoorde. 
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Bevolking 
 Uit de volkstelling in 1795 blijkt dat er in de 
Vijfherenlanden tussen de 7000 en 8000 mensen woonden (zie 
tabel 1). 

Aantal inwoners in 1795 
  
Everdingen 357 
Hagestein 308 
Hei- en Boeicop 277 
Kedichem 199 
Leerbroek 388 
Leerdam 2015 
Lexmond 934 
Nieuwland 255 
Oosterwijk 123 
Schoonrewoerd 549 
Vianen 1820 
Zijderveld 440 
Totaal 7665 

 
Tabel 1 Aantal inwoners in 1795 (bron CBS Volkstelling 1795)6 

 
 Leerdam en Vianen waren kleine steden, elk met circa 

2000 inwoners. Daarbij moet wel worden bedacht dat deze steden 
naast een kern ook landelijke buurtschappen kenden. De inwoners 
van Leerdam en Vianen waren dus lang niet allemaal 
‘stedelingen’ maar voor een flink deel ‘plattelanders’. De 
resterende 3000 á 4000 personen woonden in de tien genoemde 
dorpen. Gemiddeld kenden deze dorpen zo’n 350 inwoners met 
een behoorlijke spreiding; het aantal inwoners werd voornamelijk 
bepaald door het aantal en de lengte van de buurtschappen, die tot 
het dorp behoorden.  
 

                                                
6 De inwoneraantallen van Everdingen en Zijderveld zijn niet terug te 
vinden bij het CBS; deze zijn gereconstrueerd door de auteur op basis 
van latere tellingen. 
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Economie  
 Het overgrote deel van de bevolking was werkzaam in de 
agrarische sector. De veehouderij was daarbij dominant, naast 
akkerbouw en fruitteelt. Typisch voor dit gebied waren de 
hennepteelt en de griendcultuur. Wateroverlast door 
overstromingen en regenval was een groot probleem, wat leidde 
tot oogstbeperkingen en hoge lasten voor o.a. het bouwen en 
onderhouden van dijken en molens. Verder was er op beperkte 
schaal sprake van industrie, vooral in Leerdam en Vianen. Langs 
de Lek stonden nogal wat steenovens. Er werden hoepels en 
rietmatten gefabriceerd en er waren enkele leerlooierijen. In 
Leerdam werd o.a. glas geblazen en hout gezaagd. Het transport 
van goederen en mensen vond voornamelijk plaats over de 
rivierdijken en over de rivieren, kanalen, weteringen en vlieten. 
Vanaf het midden van de achttiende eeuw verslechterden de 
omstandigheden voor de boeren door wateroverlast. Bovendien 
was er veel sterfte onder het vee door slechte kwaliteit van het 
voer en ziekten. Ondanks hogere prijzen voor de 
landbouwproducten was er sprake van verarming op het 
platteland van de Vijfherenlanden in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. 7 In vrijwel alle notulen van de kerkenraden is te 
lezen dat de diaconieën om extra steun verzochten (en die ook 
kregen) bij de stads- of dorpsbesturen. 
 
 Religie 
 De inwoners van de Vijfherenlanden waren eind 
achttiende eeuw voornamelijk gereformeerd. De gegevens uit die 
tijd zijn helaas fragmentarisch. Pas uit de volkstellingen van 1840 
en 1849 is een consistent beeld te schetsen van de lokale 
verhoudingen. Met enige terughoudendheid mogen we deze 
verhoudingen wel gebruiken voor de periode 1780-1795.  In de 
tussenliggende vijftig jaar zijn er voor zover bekend geen 
religieuze aardverschuivingen opgetreden in dit gebied, behalve 

                                                
7 Aart Bijl, Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Een waterstaatkundige 
en sociaal-ecomische geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-
1984) (2000) 20-24,91-104. 



 17    

het feit dat er een beperkt aantal personen zich van de Hervormde 
Kerk had afgescheiden. De resultaten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel.  
 

Kerkelijke kaart Vijfherenlanden in 1849 
      
 %NH %RK %Joods %Luthers %Overig 
Everdingen 43 58 0 0 0 
Hagestein 37 62 0 0 0 
Hei en Boeicop  99 1 0 0 1 
Kedichem  98 2 0 0 0 
Leerbroek  96 0 0 0 4 
Leerdam 90 3 2 3 3 
Lexmond  94 2 1 1 3 
Nieuwland 93 7 0 0 0 
Oosterwijk 97 3 0 0 0 
Schoonrewoerd 97 1 0 0 1 
Vianen 69 28 1 1 2 
Zijderveld 96 4 0 0 0 
Totaal 84 13 1 1 1 
 

Tabel 2 Kerkelijke kaart Vijfherenlanden in 1849 
(Bron CBS Volkstelling 1849) 

 
De hervormden waren met 84% ruim in de meerderheid. 

Ruim 13% was katholiek, de rest joods of luthers. Opvallend is 
dat de katholieken vooral in Hagestein, Everdingen en Vianen 
voorkwamen; in de twee eerstgenoemde plaatsen vormden zij 
zelfs de meerderheid. Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, 
Lexmond, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd en Zijderveld 
waren nagenoeg geheel gereformeerd, met slechts hier en daar 
een enkel ‘rooms’ gezin. De aanhangers van Luther woonden 
vooral in Leerdam; het betrof meestal glasblazers, die vooral uit 
Duitsland kwamen.  
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Mentaliteit 
 In de beperkte hoeveelheid literatuur over de 
Vijfherenlanden is weinig te vinden over specifieke sociologische 
eigenschappen van de bewoners. Enkele auteurs uit de twintigste 
eeuw spraken over een behoudende cultuur. Volgens M.W. 
Schakel was de strijd tegen het water van beslissende invloed 
geweest voor het ontstaan van een conservatieve levenshouding; 
daar stond dan weer tegenover dat vele boeren in hun vak 
vooruitstrevend waren.8  Oud-predikant L.J. van der Kam ging 
zelfs zover te spreken over een aangeboren volkskarakter, waarin 
gebrek aan initiatief en zelfstandigheid sterk naar voren kwamen. 
Een mogelijke verklaring van deze attitude zocht hij in de feodale 
invloeden van de (vijf) heren, die hun naam aan het gebied 
hadden gegeven.9  
 
 
 

 

                                                
8 M.W. Schakel, ‘De Alblasserwaard’ in: W. Banning, Handboek 
Pastorale Sociologie deel V (’s-Gravenhage 1959) 275-308. 
9 L.J. van der Kam, ‘De Vijfherenlanden’ in: W. Banning, Handboek 
Pastorale Sociologie deel V (’s-Gravenhage 1959) 309-317. 
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3. De toestand in het land 1780-1795 
 

Het zag er in de achttiende eeuw niet rooskleurig uit in de 
Republiek. De status van Nederland als grote mogendheid en als 
centrum van de wereldhandel werd steeds verder aangetast. Aan 
het eind van de eeuw was er niet veel over gebleven van de 
Gouden Eeuw. Internationaal werd het land een speelbal van de 
machtspolitiek van Engeland en Frankrijk. Ook economisch ging 
het steeds minder goed door het afnemen van de handel, de 
scheepvaart en de daaraan gerelateerde industrie. De stemming 
was er een van verval en de roep om maatregelen om de oude 
tijden weer te laten terugkeren werd steeds luider. De regenten en 
kooplieden kregen de schuld van de malaise; in plaats van hard te 
werken was het algemene beeld dat ze zich vooral bezig hielden 
met rentenieren en potverteren. Later zou blijken dat de Gouden 
Eeuw in feite een uitzonderlijke situatie was en dat politieke en 
economische aanpassingen noodzakelijk waren om Nederland 
terug te voeren naar een bij het land passend niveau. De 
eigentijdse bewoners van de Republiek ontbeerden dit inzicht 
echter; velen bleven streven naar herstel van de oude glorie.10 
 
Stadhouder en  regenten 
 Het bestuur van de Republiek was in handen van 
regenten, een vrij gesloten groep van welgestelde kooplieden en 
bankiers. In de steden en in de gewestelijke staten hadden zij het 
voor het zeggen. In de loop van de achttiende eeuw nam de 
afstand tussen de regenten en het volk toe. De economische 
achteruitgang zorgde voor extra spanningen tussen de regenten en 
het volk.  
 Stadhouder Willem V, in functie van 1766 tot 1795, nam 
een bijzondere positie in. Enerzijds was hij in dienst van de 
gewestelijke staten, anderzijds was hij opperbevelhebber van het 
                                                
10 F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas, ‘Revolutie in 
Nederland’ in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas,Voor 
Vaderland en Vrijheid (Amsterdam 1987) 7. 



 20    

leger en de vloot. In veel steden had Willem V grote invloed op 
de benoeming van lokale bestuurders zoals rechters, drossaards, 
burgemeesters en schepenen. Door velen werd Willem V gezien 
als een zwakke leider, niet capabel om het verval te keren. Vooral 
in Holland wensten vele regenten (de staatsgezinden) geen al te 
grote invloed van de stadhouder.  
 
Patriotten en prinsgezinden 

Het eerder geschetste beeld van verval was een 
belangrijke oorzaak van de opkomst van de patriotten. Onder deze 
naam verzamelden zich vele tegenstanders van de stadhouder. Zo 
behoorden tot deze beweging regenten uit Holland, adel uit 
Overijssel en vele burgers uit het hele land. Wat men wilde was 
inspraak op het bestuur en terugdringen van de macht van de 
stadhouder. Vele patriotten stonden in meerdere of mindere mate 
onder invloed van het gedachtegoed van de Verlichting.  

Prins Willem V had ook aanhangers, de prinsgezinden. 
Deze beweging stond voor het behoud van de drie-eenheid God, 
Vaderland en Oranje. Onder de aanhangers bevonden zich veel 
regenten, die voor hun benoeming en carrière afhankelijk waren 
van de stadhouder. Ook onder het gewone volk waren vele trouwe 
aanhangers van de prins te vinden.  

De scheidslijnen tussen patriotten en prinsgezinden 
dienen echter niet gesimplificeerd te worden. Lokale toestanden 
en personen waren van grote invloed bij de keuze voor of tegen 
de patriotten. Ook religieuze overwegingen speelden een rol. Vele 
katholieken en doopsgezinden sloten zich aan bij de patriotten 
omdat zij verlangden naar erkenning van hun geloof en 
gelijkstelling met de gereformeerden. Onder de gereformeerde 
predikanten zijn echter zowel hartstochtelijke patriotten als 
overtuigde prinsgezinden te vinden. 
 De patriotten organiseerden zich lokaal vaak in 
sociëteiten. Daar discussieerde men over de toestand in het land 
en over te nemen maatregelen. Ook waren ze actief in de 
schutterijen; oude schutterijen werden weer actief of er werden 
nieuwe vrijkorpsen opgericht. Er werd veel geoefend, vaak in de 
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mooiste uniformen. Ook prinsgezinden lieten zich niet onbetuigd 
en eisten hun plaats op in de schutterijen. 
 In de strijd tussen patriotten en prinsgezinden namen 
pamfletten, spotprenten en symbolen een belangrijke plaats in. 
Patriotten werden kezen genoemd en vaak als (kees)honden 
afgebeeld. Prinsgezinden tooiden zich vaak met oranjegekleurde 
versieringen.  
 
De jaren 1780-1795 in vogelvlucht 
 In 1780 brak de Vierde Engelse Zeeoorlog uit, die vier 
jaar duurde en voor de Republiek rampzalig afliep. Veel koloniën 
en schepen gingen verloren, de havens werden geblokkeerd en de 
handel lag stil. Willem V kwam steeds meer onder vuur te liggen 
omdat hij de zeemacht had verwaarloosd.11 
 Midden in de malaise verscheen het pamflet Aan het volk 
van Nederland (1781), waarin de stadhouder als zondebok werd 
aangewezen en een patriots beginselprogramma werd 
gepresenteerd. Gelijkheid van alle mensen en een regering door 
vertegenwoordigers van het volk stonden daarin centraal. Om die 
doelstellingen te bereiken moest het volk bewapend worden vond 
de schrijver Van der Capellen. De woordenstrijd tussen patriotten 
en prinsgezinden werd steeds heftiger.12 
 In 1784 eiste Jozef II, Duits keizer en heerser over de 
Zuidelijke Nederlanden, vrije doorvaart door de Schelde en 
maakte hij o.a. aanspraak op Maastricht. Na een schietincident 
stuurde Jozef II een aanzienlijke troepenmacht naar onze 
zuiderburen. Een nieuwe oorlog hing boven de hoofden van de 
bewoners van de geplaagde Republiek. De Staten-Generaal 
besloten het leger uit te breiden door werving van soldaten in het 
buitenland. De Staten van Holland gingen nog verder en gingen 
over tot bewapening van het platteland. Alle mannen tussen de 
achttien en zestig jaar moesten oefenen in het gebruik van wapens 
(wapenhandel) en marcheren, in principe op eigen kosten. In 

                                                
11 W.A. Knoops en F.Ch. Meijer, Goejanverwellesluis (1987) 15-17. 
12  Schama, Patriotten en bevrijders 95-99. 
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sommige dorpen ontstond verzet tegen deze wapening, onder 
andere in Hoornaar.13 
 De spanningen tussen patriotten en prinsgezinden liepen 
steeds verder op. In Rotterdam kwam het in 1784 al tot 
schietpartijen, waarbij vier doden en drie gewonden vielen. In 
Utrecht werd de vroedschap onder druk gezet en in 1786 
overgenomen door de patriotten na langdurige belegering van het 
stadhuis. Andere plaatsen volgden zoals Hattem en Elburg. In 
hetzelfde jaar werd de grond in Den Haag te heet onder de voeten 
van de prins; de verhouding met de Staten van Holland was 
zodanig verstoord dat hij zich met zijn gezin vestigde in 
Nijmegen. Willem V probeerde zijn gezag weer terug te krijgen 
door terug te slaan met wapens. Zo werd Hattem beschoten door 
de stadhouderlijke troepen en weer onder gezag van de Staten van 
Gelderland gebracht. Elburg wachtte een dergelijk lot. Daarmee 
was er in feite een burgeroorlog begonnen. Ook Utrecht liep 
gevaar en organiseerde een eigen verdediging, bestaande uit de 
eigen vrijcorpsen, andere toegestroomde bewapende patriotten en 
de toegezegde hulp van Hollandse troepen. In de slag bij de 
Vreeswijkse Vaart werd het directe gevaar echter gekeerd; de 
prinselijke troepen delfden het onderspit (mei 1787).14 
 In 1787 volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. In juni 
ondernam prinses Wilhelmina een vergeefse tocht naar Den Haag, 
waarbij zij tegengehouden werd in Goejanverwellesluis. Zowel 
op de heen- als de terugreis deed zij de Vijfherenlanden aan. Half 
september trokken de Pruisen het land binnen om de orde te 
herstellen. Utrecht en Gorinchem werden met geringe tegenstand 
weer onder controle van de stadhouder gebracht; Amsterdam 
volgde enkele weken later na enig gewapend verzet door de 
patriotten. Willem V verhuisde weer naar Den Haag terwijl vele 

                                                
13 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie 29-32. 
14 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie  35-47; W.J. Angenent, ‘Het 
gevecht bij Vreeswijk9 mei 1787’, Jaarboek Oud-Utrecht (1987) 156-
188. 
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patriotten moesten vluchten. Hiermee was een periode van 
contrarevolutie aangebroken.15  
 In de jaren 1787-1788 werden vele huizen van patriotten 
geplunderd en patriotten mishandeld of gevangen gezet door 
prinsgezinden. Oude regenten namen hun bestuursfuncties weer 
in van voor de patriotse omwenteling, zittende patriotten werden 
ontslagen. Deze zogenaamde wetverzetting werd in Holland 
uitgevoerd door een commissie, die ingesteld was door Willem V. 
Deze commissie ging nogal radicaal te werk waardoor vele 
bestuurders werden vervangen. Ook onder patriotsgezinde 
ambtenaren werden zuiveringen uitgevoerd; daaronder vielen 
rechters, stadsdokters, stadsbodes, poortwachters etc. Zelfs 
predikanten en hoogleraren ontsprongen de dans niet. Talrijke 
patriotten werden gerechtelijk vervolgd, vaak met als straf 
verbanning uit het gewest. Door deze nogal radicale aanpak van 
de restauratie verspeelde Willem V zijn gezag bij vele regenten en 
burgers.16 
 In de periode 1789-1794 speelden de patriotse 
ontwikkelingen zich vooral in het buitenland af, met name in 
Frankrijk. Sommige patriotten speelden een rol bij de Franse 
Revolutie. In 1792 namen gevluchte patriotten het voortouw om 
een Bataafs Revolutionair Comité op te richten. Dit comité was 
voorbestemd om bij een machtsovername in Nederland (met 
steun van de Franse broeders) als voorlopige regering dienst te 
kunnen doen. In Nederland zelf gebeurde er niet zoveel 
bijzonders na de restauratie van de macht van Willem V. Hij 
greep zijn kans niet of nauwelijks om hervormingen door te 
voeren ondanks pogingen daartoe van raadpensionaris Van de 
Spiegel. In 1793 werd een eerste vergeefse  poging gewaagd door 
Franse troepen om Nederland te ‘bevrijden’. Eind 1794 trokken 
de Fransen onder leiding van Pichegru met succes de grote 
rivieren over. Samen met de Fransen kwamen veel gevluchte 
patriotten weer naar Nederland terug; een deel daarvan vormde 
een militaire eenheid onder leiding van Daendels. Deze inval 

                                                
15 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie  50-55. 
16 Ibidem, 57-70. 
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betekende het einde van het stadhouderschap van Willem V. In 
januari 1795 vertrok hij met zijn gezin naar Engeland.17 
 In 1795 kon eindelijk de revolutie in Nederland met 
succes worden doorgevoerd. De Bataafse Republiek werd 
opgericht en een provisionele regering aangesteld.  
Vrijheidsbomen werden geplant. Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap was de boodschap van de patriotten. Er volgde een 
verklaring van de Rechten van de Mens. Revolutionaire comités 
namen het bestuur in steden en dorpen over en gingen aan de slag 
om lokale verkiezingen voor te bereiden.  Schutterijen werden 
gezuiverd van orangisten en gereactiveerd. Symbolen van de oude 
regering werden verboden en verwijderd. Provisionele 
Representanten van het Volk namen de plaats in van de 
gewestelijke staten en (in 1796) de Staten-Generaal. Er barstte 
een felle discussie los over hoe het nieuwe parlement er uit moest 
gaan zien en wie er stemrecht zou krijgen, vastgelegd in een 
nieuwe grondwet; deze discussie zou nog vele jaren duren.18 

Op regionaal en lokaal niveau veranderde er ook veel. 
Ambachtsheren en adellijke heersers raakten hun bestuursmacht 
kwijt. Ook drossaards werden afgeschaft. Lokale bestuurders 
werden voortaan door de inwoners gekozen in de municipaliteit, 
die de oude magistraat of het benoemde college van schout en 
schepenen verving.  

Zeker in de eerste helft van 1795 was de situatie instabiel, 
soms zelfs chaotisch te noemen. Uit naam van de wil van het volk 
werden veel tegenstrijdige meningen verkondigd en maatregelen 
genomen. Net als in 1787 was er sprake van zuiveringen en 
berechtingen. Maar vergeleken met andere revoluties vloeide er in 
de Republiek gelukkig weinig bloed.19 

                                                
17 Remieg Aerts, ‘Een land in verbouwing’ in: Remieg Aerts e.a., Land 
van kleine gebaren 35-38. 
18 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie 97-99. 
19 Schama, Patriotten en bevrijders 258-296. 
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4. Revolutie in de Vijfherenlanden  
 
Met de landelijke gebeurtenissen als referentie komen nu de 
ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau aan de orde, eerst 
voor de Vijfherenlanden als geheel, daarna de specifieke 
bijzonderheden per gemeente.  

De Vijfherenlanden 
 Eigenlijk gebeurde er voor 1784 niet veel bijzonders. De 
eerste tekenen van onrust in de regio kwamen voort uit de eerder 
genoemde gedwongen wapening van het platteland. Alle  mannen 
tussen de 18 en 60 moesten op bevel van de Staten van Holland 
exerceren en oefenen in het gebruik van wapens (wapenhandel). 
Daar was veel discussie over, zoveel zelfs dat de Leerdamse 
predikant Claessen -ik zal nog vaker aan hem refereren- daar in 
november 1784 een preek aan wijdde. Hij hield zijn 
gemeenteleden voor dat men deze wijze maatregel van de 
overheid diende te accepteren.20 Niet iedereen was daar zo 
enthousiast over. In de directe omgeving van de Vijfherenlanden 
kwam het tot ongeregeldheden. Te Hoornaar kwam het in januari 
1785 tot een conflict tussen voor- en tegenstanders van 
wapenhandel. Uit protest droegen tegenstanders oranjestrikken; 
bovendien werd de oranjevlag op de toren geplaatst, daarmee te 
kennen gevend tot de prinsgezinden te behoren. Vanuit 
Gorinchem werd met behulp van militairen de orde hersteld.21 In 
Meerkerk was iets dergelijks aan de orde. Hier weigerden enkele 
boeren deel te nemen aan de wapenhandel en hingen de 
oranjevlag aan de kerktoren. Nu werd er vanuit Vianen 
gereageerd, de vlag verwijderd en de dienstweigeraars 
gearresteerd. Dit leidde tot veel onrust in Meerkerk en omgeving. 

                                                
20 Johannes  Claessen, De wapening Gods aan allen aangeprezen etc. 
(Amsterdam 1784?) passim. 
21 M.W. Schakel, 25 Eeuwen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
(Hoornaar 1986) 90. 
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 Een ander signaal, dat er toch wel wat aan het veranderen 
was in de Vijfherenlanden, is te vinden in de opleving van de 
aandacht voor de schutterijen in Leerdam en Vianen. Te Leerdam 
werd in 1784 een poging gedaan de in verval geraakte schutterij 
nieuw leven in te blazen om de stad bij een aanval beter te kunnen 
verdedigen en om de rust in de stad zonodig te handhaven. Door 
conflicten tussen bestaande en nieuwe leden kwam de zaak echter 
niet van de grond. In 1786 werd opnieuw een poging gedaan de 
schutterij te activeren, nu wel met succes. Waarschijnlijk hadden 
de oranjeklanten in die jaren een overwicht in de schutterij. 22 
Ook in Vianen werd in 1784 aandacht gevraagd  voor de 
schutterij. De kapiteins vroegen aan de magistraat toestemming 
om de bestaande schutterij op het peil te brengen zoals elders in 
Holland het geval was. Dit rekwest  werd gehonoreerd; wel werd 
er een nieuw reglement opgesteld, waarbij het stadsbestuur de 
touwtjes strak in handen hield. De officieren vormden de 
burgerkrijgsraad, die toezicht moest houden op de schutterij. 
Leden moesten trouw zweren aan de Staten van Holland en de 
magistraat van Vianen. Naast de schutterij werd er in 1785 een 
wapengenootschap opgericht (of vrijkorps), bestaande uit leden 
van de schuttterij die wat extra wilden oefenen. Waarschijnlijk 
waren dit vooral patriotten; dit wapengenootschap trad op bij het 
bestrijden van het oproer in Meerkerk.23 
 In 1786 was er volgens dagboekschrijver De Wit uit 
Leerdam veel onrust in de Republiek of zoals hij dat uitdrukte: 
‘…een ontsaggelijke twist en tweedracht…, in alle plaatsen en 
dorpen met de Prinsgesinden en Patryotten…’. Het gevolg was 
dat er soldaten werden ingekwartierd om de rust te handhaven. Te 
Leerdam werden twee compagnieën jagers gelegerd van de 
Rijngraaf van Salm. De Staten van Holland zagen Leerdam 
kennelijk als een stad met veel aanhangers van Willem V en 

                                                
22 T.A. Blom, Leerdam. Heerlijkheid, stad en graafschap. Fragmenten 
uit de Leerdamse historie  (Leerdam 2005) 118. 
23 H.J. Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’ in: Jaarboek Oud-Utrecht 
(JOU) (1987) 192-195. 
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daardoor als een risicofactor.24 In Vianen waren er klachten over 
ingekwartierde soldaten; ze maakten zich o.a. schuldig aan het 
stelen van  wijn, hout, veldvruchten en hooi.25 In 1787 nam het 
aantal militairen in de regio nog toe, als gevolg van de strijd 
tussen de prins en de Staten van Holland. Er werden Hollandse 
troepen langs de provinciegrens gestationeerd, waarvan Vianen 
een deel voor zijn rekening moest nemen. Over inkwartiering in 
de dorpen lezen we tot 1788 weinig of niets. 
 Wat de oprichting van sociëteiten betreft zijn we 
aangewezen op Leerdam en Vianen. In de eerstgenoemde plaats 
beschreef Claessen de oprichting van een burgersociëteit, 
waarvan hijzelf lid was. Rond 1786 kwamen burgers, die 
streefden naar verbetering van het bestuur, bijeen om met elkaar 
te discussiëren. De magistraat stond toe om een uithangbord te 
plaatsen aan het pand waar men vergaderde. Men 
correspondeerde ook met andere sociëteiten. Niet alle inwoners 
van Leerdam waren gelukkig met deze nieuwlichterij; de leden 
van de sociëteit moesten menige scheldpartijen, vloeken en 
spottende opmerkingen incasseren.26 Ook in Vianen werd een 
sociëteit ‘Vreede geeft bestendigheid’ opgericht; we lezen 
daarover echter maar weinig in de bronnen. Pas in 1793 vernemen 
we dat het slecht ging met de sociëteit.27 
 De inwoners van Vianen richtten zich in 1786  twee keer 
tot de Staten van Holland met een rekwest. De eerste keer naar 
aanleiding van de oorlogsdreiging tussen de prins en de Staten, 
waarbij men er op aandrong politieke kwesties niet met wapens te 
beslechten. In een tweede epistel, sterk anti-Oranjegezind, 
verzocht een zestigtal patriotten om steun te geven aan broeders, 
die het slachtoffer waren geworden van prinselijk geweld; alle 
predikanten deden daar aan mee.28 
  
                                                
24 P.M. van Gent, Leerdam door de eeuwen heen (Leerdam 1934) 491. 
25 GA VI 2 9-10-1786. 
26 Johannes Claessen, Leerdam tegen zijn ondergang gewaarschuwd etc. 
(Amsterdam 1787) XVII-XVIII. 
27 UA VI 1242-79 18-3-1793. 
28 Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’, JOU 203-205. 
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Het jaar 1787 
Dan volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Net buiten 

de Vijfherenlanden, in Vreeswijk, vond in mei de slag bij de 
Vaart plaats. Deserteurs en vluchtelingen van de verslagen 
troepen van Willem V probeerden via Vianen weg te komen. Het 
geweervuur en de kanonschoten zorgden in Vianen en omgeving 
voor opwinding. De schutterij werd in de benen gebracht en het 
garnizoen was paraat. De gevechtshandelingen bleven echter 
beperkt tot de overkant van de Lek.29 
 Onder de militairen heerste chaos door de tegenstrijdige 
bevelen die ze kregen van de Staten van Holland en 
opperbevelhebber Willem V. Veel soldaten deserteerden of 
handelden naar eigen inzicht en voorkeur. Zo trokken in juni 
militairen uit Oudewater via de pont in Tienhoven naar Ameide, 
waar zij vergeefs probeerden leden van het exercitiegenootschap 
te arresteren. Daarna trokken ze door via Lexmond en Heicop 
naar Culemborg, onderweg mensen mishandelend en goederen 
stelend. Een andere groep soldaten marcheerde van Heusden naar 
Vianen; ze raakten in het donker de weg kwijt in de 
Vijfherenlanden en hielden zich schuil voor de oranjegezinde 
boeren in dit gebied.30 Zelfs in Zijderveld werden huzaren 
waargenomen medio juni, wat nogal wat paniek veroorzaakte.31  
  Een belangrijke gebeurtenis was de eerder genoemde reis 
van prinses Wilhelmina van Pruisen vanuit Nijmegen naar Den 
Haag eind juni 1787. Op de heenreis deed ze Leerdam aan, waar 
ze verbleef in het huis van de drossaard. Vanzelfsprekend 
moesten de Leerdamse notabelen uit beleefdheid hun opwachting 
maken bij de prinses. De beide predikanten verzuimden dit echter 
en laadden daarmee voor de oranjegezinde inwoners de schijn op 
zich de prinses te hebben beledigd. Claessen verdedigde zich daar 
later tegen met de opmerking dat hij niet wist dat ze in Leerdam 
was gearriveerd en toen hij het wel wist Wilhelmina al weer weg 
was. Ook De Wit besteedde in zijn dagboek aandacht aan dit 

                                                
29 Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’, JOU 205-206. 
30 Ibidem, 207. 
31 UA EV 1261-561. 
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incident. Na de terugkeer uit Goejanverwellesluis bracht 
Wilhelmina de nacht door in Leerdam. Volgens De Wit werd ze 
door een grote menigte hartelijk ontvangen. Nu bezochten beide 
predikanten de prinses wel; Claessen verontschuldigde zich voor 
zijn afwezigheid bij de eerste doortocht en had volgens hem een 
goed gesprek met Wilhelmina. De verhoudingen tussen de 
patriotten en de prinsgezinden in Leerdam werden door dit 
incident steeds meer gespannen.32  
 Op 6 juli 1787 barstte de bom dan ook in Leerdam. De 
Wit deed verslag van een ‘machtige opstand’ onder de burgers; 
bij drieënveertig huizen werden de ruiten ingeslagen en er werd 
flink geplunderd.33 Doden vielen er gelukkig niet en ernstige 
gewonden ook niet. Claessen  heeft ons een uitgebreid verslag 
van deze gebeurtenissen nagelaten; naar aanleiding van dit oproer 
schreef hij een preek ‘Leerdam tegen zijn ondergang 
gewaarschuwd’ met een voorwoord, waarin hij uitgebreid en 
gepassioneerd verslag deed van de gebeurtenissen.  Zijn huis 
werd geplunderd maar zijn bibliotheek bleef, Gode zij dank, 
gespaard. Opvallend was dat de schutterij weigerde in te grijpen 
om de rust te herstellen. Ook waren er tijdelijk geen militairen 
ingekwartierd zodat de ongeregeldheden vrijwel ongehinderd 
konden plaatsvinden. Dit oproer kreeg veel aandacht, ook 
landelijk. Zo werd er in de pers ruim aandacht aan besteed, 
volgens Claessen nogal partijdig en met een verkeerde 
voorstelling van zaken.34 Ingrijpender was de reactie uit het 
naburige Vianen. Daar verzamelden zich militairen en patriotse 
burgers, samen bijna driehonderd man, die enkele dagen later 
naar Leerdam kwamen om de orde te herstellen. Daarbij 
arresteerden ze een burgemeester en een schepen, die als 
zondebokken werden gezien. De drossaard had wijselijk het 
hazenpad gekozen.35 
                                                
32 Claessen, Leerdam tegen zijn ondergang gewaarschuwd XXX-
XXXIV. 
33 Gent, Leerdam door de eeuwen heen 491-492. 
34 Claessen, Leerdam tegen zijn ondergang gewaarschuwd I-LVIII. 
35 Blom, Leerdam 128-130; Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’, JOU 
208-210. 
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 In september kwamen de Pruisische troepen. Via 
Nijmegen trok een deel van het leger de Betuwe in en veroverde 
Leerdam, Gorinchem en Vianen. Het plan om het Land van 
Vianen ter verdediging onder water te zetten mislukte, zodat de 
opmars voorspoedig verliep voor de Pruisen. Dijkgraaf van 
Rijssel uit Vianen weigerde de dijk door te steken en de Rijngraaf 
van Salm verzuimde hem daartoe met geweld te dwingen. 
Uiteindelijk werd de dijk toch weggegraven bij Hagestein; door 
de lage stand van het water in de Lek kwam het land echter niet 
onder water te staan.36 Ook in Meerkerk en Hoogblokland werden 
pogingen gedaan delen van de Vijfherenlanden onder water te 
zetten, zonder succes. Daendels deed zijn eerste krijgskundige 
ervaringen op tussen Heicop en Vianen; hij moest zich op Vianen 
terugtrekken.37  

De ‘bevrijding’ van de patriotten werd in Leerdam en Vianen 
gevierd; oranjevlaggen werden uitgestoken en de steden versierd. 
Elders was men minder blij met de komst van onze oosterburen; 
in Meerkerk sloegen de Pruisische soldaten aan het plunderen, 
ook bij prinsgezinde boeren. Tussen Meerkerk en Vianen waren 
verschillende boeren het slachtoffer. In Vianen verging het de 
burgers en boeren niet veel beter; vele huizen werden geplunderd. 
Van een aantal patriotten werden de bezittingen in het openbaar 
verkocht. Verder werd de stadskas leeggeroofd.38 De bestuurders 
in Vianen namen op de substituut-drossaard na hun werk weer op 
en legden de eed af op de stadhouder.39 In Leerdam veranderde er 
bestuurlijk niets. In Lexmond werd schout Boellaard al of niet 
vrijwillig vervangen. Over de andere dorpen zijn geen 
veranderingen in het bestuur vermeld. Waarschijnlijk gedwongen 
kwamen leden van het wapengenootschap uit Vianen eind 
september de vlag weer terugbrengen in Leerdam en vergiffenis 
vragen voor hun actie enkele maanden geleden. Deze boetetocht 
kreeg  bekendheid onder de titel de ‘satisfactie’. De drossaard was 

                                                
36 Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’, JOU 212-219. 
37 Blom, Leerdam 130-13. 
38 Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’, JOU 216-218. 
39 Ibidem, 219-220. 
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inmiddels weer teruggekeerd, de burgemeester nog niet; later 
werd hij evenals schepen De Man vrijgesproken.   

Verschillende patriotten vluchtten tijdelijk of voor langere 
tijd weg uit de Vijfherenlanden. Uit Leerdam waren dat o.a. G. 
Drooglever en ds. Bartz; uit Vianen Holthuysen en Kelderman. 
Schout Dirk Boellaard uit Meerkerk vertrok eveneens. Arie Quint 
uit Sluis bij Ameide werd gevangen genomen en meegevoerd 
door de Pruisen; zijn broer Gerrit Quint (geboren te Lexmond) 
vluchtte naar Frankrijk.40 In bijlage 1 zijn de bekende 
vluchtelingen uit de Vijfherenlanden vermeld. Enkele 
oranjegezinde oproerkraaiers uit Meerkerk, die in Gouda 
gevangen zaten, kwamen weer vrij.  

 
Afbeelding 3 Dirk Boellaard, schout van Meerkerk 

 
De periode 1788-1794 

Ondanks de restauratie van het stadhouderlijk gezag bleef 
het in 1788 onrustig in de Vijfherenlanden en directe omgeving. 
Niet zozeer in de steden maar vooral in de dorpen Ameide, 
Lexmond en Meerkerk, behorend tot het Land van Vianen. In 
Ameide ontaardde begin 1788 de arrestatie van enkele mannen, 
schuldig aan straatschenderij en gewelddadigheden, in een oproer 
waarbij de subsituut-drossaard en zijn dienders uit Vianen 

                                                
40 GA VI 10 26-1-1798. 
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ternauwernood het vege lijf konden redden. Ook in Lexmond en 
Meerkerk was het onrustig, zodat de autoriteiten besloten in deze 
drie dorpen militairen te legeren. De Kamer van Justitie uit het 
Land van Vianen maakte begin juli 1788 in vol ornaat en met 
begeleiding van dragonders een rondrit door deze dorpen om de 
plaatselijke gerechten en de bevolking aan te sporen zich ordelijk 
te gedragen. In elk dorp werd een formele waarschuwing 
voorgelezen, die aan duidelijkheid niets te wensen overliet: de 
Kamer van Justitie zou overtreders van de wet rechtvaardig maar 
streng bestraffen.41 Tegelijkertijd waren er ook problemen met 
schepenen in Lexmond en Ameide, die hun werk niet meer 
wilden doen, maar door de ambachtsheer via een gerechtelijke 
procedure werden gedwongen weer aan de slag te gaan. De 
inkwartiering duurde voort tot in 1789, toen de Kamer van Justitie 
oordeelde dat de rust weer voldoende was teruggekeerd.  
 Over vervolging van patriotten in de Vijfherenlanden na 
1787 is weinig te vinden in de literatuur of de archieven. De 
eerder genoemde Arie Quint trof na terugkomst uit 
gevangenschap zijn gezin aan in ellendige omstandigheden. Zijn 
huis was geplunderd en zijn vrouw en kinderen bezaten niets 
meer behalve de kleren die ze aanhadden. Gelukkig vond hij werk 
in Vianen, waardoor hij zijn gezin weer kon onderhouden.42 Wel 
spanden enkele regenten uit Leerdam, die in 1787 door de 
patriotten waren benadeeld, een proces aan tegen hun belagers. 
 Vanaf 1789 nam het leven weer zijn gewone gang in de 
Vijfherenlanden. Regelmatig werden er bede- en dankstonden 
gehouden. Soms voor de prins, een andere keer voor een 
zwangere prinses; wat later in de beginjaren negentig ook om het 
gevaar uit het zuiden te bezweren. De Fransen bereidden zich 
voor om samen met de gevluchte patriotten ons land te komen 
bevrijden van het bewind van Willem V. In 1794 lezen we alweer 
over het opwerpen van verdedigingswerken en 
troepenbewegingen in de regio. Prins Willem, de latere koning 

                                                
41 P. Horden Jzn, Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen 
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Willem I, kwam naar Leerdam om de verdedigingslinie te 
inspecteren langs de Linge. Eind 1794 werden er landerijen 
geïnundeerd om de Fransen tegen te houden; dat laatste lukte niet 
omdat de strenge vorst  deze verdedigingslinie buiten werking 
stelde.43 
 
Anno 1795 
 De Franse troepen trokken op 16 januari 1795 Leerdam 
binnen volgens onze dagboekschrijver De Wit. 44 Nog dezelfde 
dag verschenen de Fransen ook in Vianen.45 Over 
gevechtshandelingen en/of plunderingen in de Vijfherenlanden 
lezen we niet veel in de bronnen.  Daendels arriveerde in het 
kielzog van de Fransen in Leerdam en liet een schipbrug bouwen 
over de Linge, waar veel troepen gebruik van maakten. Dit 
betekende een bijna voortdurende inkwartiering van militairen en 
overlast in de stad met de daarmee gepaard gaande kosten.46 
 In Leerdam werden binnen zes weken de regenten van de 
magistraat ontslagen en koos de burgerij een nieuwe provisionele 
municipaliteit. Zoals we in een volgend hoofdstuk zullen zien 
betekende dit een vrijwel complete wisseling van de wacht. In 
Oosterwijk kwam er ook een nieuwe ‘regering’, maar die bestond 
voornamelijk uit de dezelfde personen van voor de revolutie.47 In 
Vianen veranderde er aan de personele bezetting niet veel; enkele 
vooraanstaande burgers probeerden de drossaard, die tot 
maire/schout was gekozen, tevergeefs te wippen. In een volgend 
hoofdstuk zal nader op deze ‘wetverzettingen’ worden ingegaan. 
 Nieuwe bestuurders, ambtenaren en kiesgerechtigde 
burgers moesten een eed van trouw op de nieuwe regering (en 
hun afschuw van het stadhouderlijk bewind) zweren. Veel 
functionarissen werden ontslagen, maar vaak ook direct weer 
aangesteld. In Leerdam werd een predikant geschorst en een 
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44 Gent, Leerdam door de eeuwen heen 494-495.  
45 Horden, Vianen 275. 
46 Blom, Leerdam 150-151. 
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diaken vervangen wegens voortdurende blijken van 
oranjegezindheid. Regelmatig werd in de steden en dorpen het 
verbod overtreden tot het dragen van oranjetekenen en het in 
woord of geschrift getuigen van oranjegezindheid. Symbolen 
verbonden met de oude tijd werden hier en daar verwijderd. 
 In Leerdam werd door de provisionele municipaliteit een 
Comité van Algemeen Welzijn opgericht, een soort denktank 
avant la lettre, met dominee Claessen als voorzitter. Die beleefde 
zijn ‘finest hour’ en kon zich uitleven in het maken van allerlei 
voorstellen om het bestuur te reorganiseren. Zo werden er 
plannen opgesteld voor het houden van verkiezingen van de 
municipaliteit, de reorganisatie van de schutterij en een nieuwe 
stadsbegroting.48  
 Een andere belangrijke wijziging was de status van 
Leerdam en het Land van Vianen. Voor 1795 was er een zekere 
onafhankelijkheid ten opzichte van Holland; in de loop van 1795 
bleek dat de Provisionele Representanten van het Volk van 
Holland daar een eind aan wilden maken. Protesten uit beide 
steden bleven niet uit maar mochten uiteindelijk niet baten. Eén 
van de gevolgen was dat de Kamer van Justitie te Vianen werd 
opgeheven. Aan de beëindiging van de zelfstandigheidkwestie zal 
in hoofdstuk 5 ‘Bestuur’ nader worden ingegaan.49  
 Uitgeweken patriotten keerden terug. Verdachte personen 
werden aan een politiek onderzoek onderworpen. Oude regenten 
pleegden soms lijdelijk verzet tegen de nieuwe bestuurders. In de 
Vijfherenlanden kwam dit allemaal wel voor, alleen ging het meer 
om incidenten dan om structurele problemen voor zover we uit de 
bronnen kunnen opmaken. 
 Een belangrijk gevolg van de omwenteling was dat de 
inwoners van Schoonrewoerd hun kans grepen om zich los te 
maken van de stad Leerdam en een eigen municipaliteit 
benoemden met goedkeuring van de Provisionele Representanten 
van Holland, ondanks lijdelijk verzet van het nieuwe stadsbestuur 
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van Leerdam. Dit had nogal wat voeten in de aarde en leidde tot 
veel correspondentie en overleg tussen de ‘broeders’. 

De steden en dorpen  
 Naast de grote lijnen, zoals hiervoor geschetst, van het 
verloop der gebeurtenissen en de veranderingen was er ook 
sprake van specifieke zaken in de verschillende steden en dorpen 
in de Vijfherenlanden. In elke plaats werd de opkomst van de 
patriotten en daarop volgende gebeurtenissen verschillend beleefd 
en andere personen speelden een hoofdrol. Helaas is van enkele 
dorpen, met name Leerbroek en Zijderveld, niets relevants te 
melden. Van de overige plaatsen volgen hierna de belangrijkste 
gebeurtenissen. Enkele feiten uit het aan de Vijfherenlanden 
grenzende dorp zijn toegevoegd in verband met de al eerder 
genoemde rellen, die op de bewoners van de gehele streek diepe 
indruk gemaakt moeten hebben. 
 
Everdingen 

Het enige incident te Everdingen in deze periode is het 
neerhalen van de oranjevlag van de toren door een vijftal nogal 
bruut optredende ruiters op 11 juli 1787, kort na het oproer in 
Leerdam. Gezien hun uitlatingen zal het om patriotten gegaan 
zijn, waarschijnlijk uit Vianen.  Met een getrokken pistool 
dwongen ze de kastelein de kerk te openen en dreigden ze de 
koster dood te schieten.  Uiteindelijk viel het allemaal nogal mee, 
maar het was wel even schrikken voor de Everdingers.50 

 
Hagestein 
 Het gerecht van Hagestein hield zich in de jaren tachtig 
vooral bezig met armenzorg,  waterbeheersing en kleine 
criminaliteit. In 1784 ontving men van de Staten van Utrecht een 
verzoek om opgave te doen van personen, die het land van dienst 
konden zijn.51  
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In 1787  werd het toch wel spannender. Eerst maakte een 
boer uit Hagestein in een Viaanse kroeg ruzie met een officier 
over ‘de tegenwoordige zaken’. 52 Bij de komst van het Pruisische 
leger werd de dijk bij Hagestein doorgestoken om het land onder 
water te zetten. De dijk werd bewaakt door een detachement met 
geschut. Tot een treffen tussen beide legereenheden is het niet 
gekomen volgens Smit omdat de Hollandse troepen zich 
terugtrokken en Vianen ontruimden.53 
 
Hei- en Boeicop 
 Over Hei- en Boeicop weten we maar weinig in de 
periode 1780-1795. Het belangrijkste feit is de dood van de 
ambachtheer en zijn vrouw, gevolgd door de installatie van een 
nieuwe heer in 1782. Samuel van Hoogstraten werd met een 
speciale kerkdienst ingehaald en beloonde dit met een royale gift 
van honderd gulden in de collectezak. In 1797 zou de heerlijkheid 
opnieuw overgaan in andere handen, ditmaal de familie Van Hall 
uit Vianen. 

 
 

Afbeelding 4 Hei- en Boeicop 1750 
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 Toch lijkt de nieuwlichterij niet geheel aan het dorp 
voorbij te zijn gegaan. In 1787 werden de dominee en de 
schoolmeester, verdacht van sympathieën voor het patriottisme, 
gemolesteerd door muitende prinsgezinde troepen.54 
 
Kedichem 

In Kedichem trad in 1795 een nieuw bestuurscollege aan. 
Deze municipaliteit werd op een ordelijke manier door de burgers 
gekozen, zo stelde de secretaris in een brief aan de Provisionele 
Representanten van Holland. Over de oude ‘regering’ had de 
secretaris weinig goede woorden over. Volijverig gingen ze aan 
de slag en ontsloegen de gaardermeester en de waarsman, beiden 
goedbetaalde ambtenaren. Het eerste ambt wilde men aanbesteden 
tegen de laagste prijs, het tweede zou voortaan door de leden van 
de municipaliteit worden uitgeoefend zonder daarvoor extra 
kosten in rekening te brengen. In Den Haag ging men daarmee 
akkoord, maar het dijkcollege van het Land van Arkel tekende 
hiertegen protest aan. Men verzocht de Provisionele 
Representanten dit ontslag terug te draaien, omdat ten eerste de 
municipaliteit daartoe het recht niet had en ten tweede omdat het 
gevaar opleverde in de strijd tegen het (rivier)water. In de 
bovengenoemde brief verdedigde de municipaliteit zich tegen dit 
protest; hier is duidelijk sprake van een machtsconflict tussen 
municipaliteit en polderbestuur enerzijds en het dijkcollege 
anderzijds. In bijlage 2 is de tekst van deze brief opgenomen.55  
 
Leerdam 

Over de gebeurtenissen in Leerdam is al veel naar voren 
gebracht bij de behandeling van de Vijfherenlanden. De 
spanningen tussen de leden van de sociëteit en de oranjegezinde 
meerderheid van de stad, de commotie tijdens de doorreis van 
Wilhelmina en het oproer kort daarna in juli 1787 zijn reeds aan 
de orde geweest. Opvallend was de rol van het vrijcorps uit 
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Vianen, dat samen met reguliere troepen de orde in Leerdam 
kwam herstellen; enkele maanden later werden de leiders 
gedwongen de vlag weer op de toren te zetten. Enkele Leerdamse 
burgers spanden zelfs een civiele procedure aan tegen Le Roux 
Jalabert, Van Rijssel en Van der Vlist als officieren van het 
wapengenootschap. Dit (patriotse) drietal zag zich in 1790 
genoodzaakt zich te verontschuldigen bij Willem V in een 
verzoekschrift; de heren wensten dat e.e.a. nooit was 
voorgevallen en drongen aan op een goede samenwerking met 
Leerdam. De prins gaf opdracht om het proces te staken om de 
harmonie tussen de inwoners van beide steden te bevorderen.56  

 

 
 

Afbeelding 5 Gezicht op Leerdam 1750 
 

In een brief aan Pieter Paulus (voorzitter van de Staten-
Generaal) begin 1795, deed de secretaris van de provisionele 
municipaliteit verslag van de omwenteling in Leerdam. Vijf 
burgers, met een volmacht van het ‘…beste deel der inwoners…’, 
gingen naar de drossaard en eisten per direct een vergadering van 
de magistraat. In deze vergadering kregen alle leden van de 
magistraat ontslag aangezegd uit naam van de burgerij. De 
bevolking werd met klokgelui opgeroepen om bijeen te komen. 
De vijf gecommitteerden deelden het ontslag van de magistraat 
mee aan de aanwezige toehoorders en stelden voor om 
provisioneel een municipaliteit te benoemen voor twee maanden. 
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De voorgestelde kandidaten werden zonder tegenspraak 
goedgekeurd en legden de eed af.57 De omwenteling had op een 
vreedzame en ordelijke wijze plaats gevonden.  Daarna gonsde 
het in Leerdam van de activiteiten. De sociëteit werd nieuw leven 
ingeblazen en een Commissie van Algemeen Welzijn benoemd. 
De verkiezingen werden georganiseerd, waarbij de burgers een 
belofte van trouw aan de nieuwe regering moesten afleggen. De 
schutterij kreeg een nieuw reglement, werd gezuiverd en opnieuw 
bewapend. Ook de financiële situatie van de stad stond ter 
discussie; de nieuwe bestuurders wilden o.a. de 
zevenstuiversbelasting op elke morgen land afschaffen en de 
visserijrechten op de Linge verpachten.58 Er valt nog veel meer te 
verhalen, maar dat valt grotendeels buiten de kaders van dit 
onderzoek. Waar relevant zal er in de volgende hoofdstukken 
nader worden ingegaan op bepaalde facetten. Voor het overige 
wordt verwezen naar de bestaande literatuur.59 

 
Lexmond 
 Lexmond (inclusief Lakerveld en Achthoven) vormde een 
eigen heerlijkheid en had een ambachtsheer. In 1782 was dat 
M.C. de Waal, tevens deken van het kapittel van Oudmunster te 
Utrecht. In 1783 trad Pieter Boellaard op als schout en secretaris. 
Anno 1786 overleed de ambachtsheer. Twee jaar later lezen we 
dat P. Boellaard afgetreden is als schout en secretaris, en dat een 
deurwaarder alle bezittingen van hem moest gaan ophalen in 
Lexmond, Lakerveld en Meerkerk.60 Nu was  Pieter de vader van 
Dirk Boellaard, schout te Meerkerk en fervent patriot. 
Waarschijnlijk heeft Pieter zijn carrière als schout van Lexmond 
al of niet vrijwillig moeten afbreken in 1787, het jaar van de 
restauratie. Het kan echter ook zijn dat zijn leeftijd een rol 
speelde; in 1787 werd hij zeventig jaar oud, een mooie leeftijd om 
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te stoppen.  Hij werd als schout en secretaris opgevolgd door R. 
Fabritius, die deze functie nog vele jaren zou vervullen, ook na 
1795. Met de schepenen zat het ook niet lekker; in 1788 spande 
de nieuwe ambachtsheer A. van den Berg met succes een geding 
aan voor de Kamer van Justitie te Vianen om J. Cortlever en J. 
Graves te dwingen hun functie naar behoren uit te oefenen totdat 
ze op behoorlijke wijze ontslagen zouden zijn. 61 Op deze zaak 
komen we in het volgende hoofdstuk nog terug.  
 De bewapening en de inkwartiering in de tachtiger jaren 
gingen niet aan Lexmond voorbij. Uit een specificatie anno 1785 
lezen we dat er geweren en patronen waren afgehaald bij het 
magazijn in Gorinchem en twee vaandels en twee trommels 
waren aangeschaft. In 1787 waren er soldaten gelegerd in 
Lexmond, die nogal wat overlast bezorgden. In Ameide 
veroorzaakten enkele soldaten uit Lexmond een rel door 
oranjeliederen te zingen met als gevolg dat ze gearresteerd en 
vervolgd werden.62 In april van dat jaar werd er door enkele 
militairen ingebroken op Achthoven en was er sprake van 
verkrachting.63  
 

 
Afbeelding 6 Lexmond  
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Zoals eerder opgemerkt, bleef het ook in 1788 onrustig in 
Lexmond. Dit had onder andere tot gevolg dat er een 
onderofficier en 6 tot 8 dragonders waren ingekwartierd.64 De al 
eerder genoemde rondreis van de Kamer van Justitie medio 1788 
moet veel indruk hebben gemaakt op de inwoners van Lexmond. 
Bij de aankomst werd de klok geluid om de bevolking op te 
roepen om naar het gerechthuis te komen. Alle ambtsdragers en 
schoolkinderen stonden opgesteld om de heren te ontvangen. 
Daarna las de griffier van de KVJ een waarschuwing voor, waarin 
iedereen werd vermaand zich aan de prins te onderwerpen en stil 
en vreedzaam te leven (zie bijlage 3).65  
 Vanaf 1789 werd het weer rustig in Lexmond en werkten 
de schout en schepenen onder andere aan een nieuwe instructie 
voor de vroedvrouw. Deze rust bleef tot 1795 in tact, toen er 
provisioneel een nieuwe schout en nieuwe schepenen werden 
aangesteld. Of dit ook leidde tot andere bewindspersonen zullen 
we later zien. Het bleef echter rommelen met de schepenen (net 
als in 1788); in 1798 en ook nog in 1802 was er sprake van een 
tekort aan schepenen, waardoor de schout gedwongen was 
gebruik te maken van schepenen uit naburige dorpen om recht te 
kunnen spreken.66 
 
Nieuwland 
 Over patriotten en  revolutie in dit dorp valt weinig te 
vermelden. In 1785, ten tijde van de rellen in Hoornaar en 
Meerkerk, was het ook onrustig in Nieuwland. Veel verder dan 
het uitsteken van de oranjevlag en het dragen van kokardes zal het 
‘oproer’ niet gegaan zijn.67  
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Afbeelding 7 Nieuwland 1784 
 
Opmerkelijk is dat onder de gevluchte patriotten melding 
gemaakt wordt van Dirk Donk, schout van Nieuwland. Helaas is 
er geen aanvullende informatie over deze Donk bekend.68 
 
Oosterwijk 
 Het oudste resolutieboek van de gemeente Oosterwijk 
begint in 1791. De schout en schepenen hoorden veel over 
inbraak en roof in naburige gemeenten en besloten in 1792 een 
dienaar van justitie aan te stellen; deze aanstelling behoefde en 
verkreeg de goedkeuring van de vrijheer van Oosterwijk G.W. 
van Motmann.69  Twee jaar later werd er een collecte gehouden 
voor de verdediging van het vaderland, waarbij achtendertig 
gulden werd opgehaald.70  
 Pas in 1795 werd het echt spannend. Geheel in de stijl 
van het nieuwe bewind verklaarde provisioneel secretaris 
Adrianus Stek (voorheen ook al schout en secretaris) dat het vrije 
volk van Oosterwijk commissarissen ‘revelutsieoneer’ aangesteld 
had. Herbert van Dam, Ernestus Sterrenburg, Anthonie Kleijn en 
                                                
68 Joost Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 
1787-1795 nr. 4117. 
69 GA KO 183 7-8. 
70 Ibidem, 15. 
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Florus Stek kregen opdracht om vertegenwoordigers van de 
burgers te verkiezen. Dit speelde zich af op 6 februari 1795. Het 
eerste wat deze commissarissen deden was het zittende bestuur 
ontslaan; ze werden weer tot gewone burgers verklaard. 
Vervolgens werden de burgers en ingelanden opgeroepen om naar 
de kerk te komen om representanten te kiezen. Op die 
vergadering, nog dezelfde dag, werd een verklaring voorgelezen 
opgesteld door de commissarissen (naar Haags voorbeeld?), die 
begon met de veelzeggende woorden: ‘Medeburgers, gij zijt vrij, 
gij zijt gelijk, gij zijt dus op dit oogenblik van niemant afhankelijk, 
niemant kan u wetten voorschrijven zonder uwe goedkeuring…’. 
Is er nog een duidelijker moment van revolutie aan te geven? 
Tijdens de vergadering in de kerk werden representanten 
gekozen, die een belofte en een eed dienden af te leggen.71 Als 
goede burgers meenden de representanten de ambachtsheer toch 
wel op de hoogte te moeten stellen van al deze veranderingen. De 
‘medeburger’ Van Mottman werd op haast verontschuldigende 
toon de ‘omwenteling’ medegedeeld en gelast geen ambtenaren 
meer aan te stellen ondanks alle respect voor zijn persoon.72 Voor 
de complete tekst van de verklaring, belofte, eed en brief zie 
bijlage 4. In april 1795 werd een volgende stap gezet en de 
schout, schepenen en de secretaris provisioneel aangesteld door 
het comité revolutionair.  Hermanus Verduyn weigerde echter de 
post van schepen te aanvaarden. Opnieuw moest er door de 
bestuurders een eed worden afgelegd.73 Pas in augustus 1795 
noemde het bestuurscollege zich municipaliteit (secretaris Stek 
schreef dit moeilijke woord eerst nog wat onwennig als 
muniesapielietijt).74  
 
Schoonrewoerd 
 In het jaar 1782 werden in Schoonrewoerd maandelijks 
bedestonden gehouden op last van de Domeinraad van Willem V, 

                                                
71 GA KO 183 6-2-1795. 
72 Ibidem, 8-2-1795. 
73 Ibidem, 19-4-1795. 
74 Ibidem, 17-8-1795. 
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om ‘God almagtig te bidden en te smeken voor het behoud en de 
welvaart van de Republiek… en om de wapens te zegenen’ in de 
strijd tegen de Engelsen.75 In een brief aan de drossaard van 
Leerdam vroeg de kerkenraad toestemming om de dienst te 
verzetten van de vrijdagavond naar de donderdagmiddag om de 
predikant te ontlasten (meer tijd om de zondagse preek voor te 
bereiden), vanwege de lage opkomst der gelovigen, het gevaar om 
in het donker te reizen over de slechte wegen en de kosten van de 
kaarsen.76 In maart 1783 werd er een wapenstilstand met 
Engeland gesloten en mochten de bedestonden provisioneel 
worden beëindigd.77 

Schoonrewoerd had ook een schutterij; in 1784 ontving 
men achttien gulden van de magistraat van Leerdam voor hun 
activiteiten in de afgelopen en komende jaren.78 Of die nog 
bestond in 1787,  is niet bekend. Wel dat een dertigtal Jagers van 
het regiment Van Salm in april van dat jaar een vechtpartij in de 
plaatselijke herbergen veroorzaakten, waarbij er met de blanke 
sabel werd ‘gehakt en gehouwen’. Dat lieten de boeren niet op 
zich zitten en gingen de Jagers te lijf met knuppels, rieken en 
ander gereedschap; de strijd was volgens onze bron spoedig in het 
voordeel van de boeren beslecht.79  Enkele maanden later trok het 
vrijcorps van Vianen, vergezeld van militairen door 
Schoonrewoerd naar Leerdam om daar orde op zaken te stellen na 
het oproer in juli 1787. Dat ging niet ongemerkt voorbij. De 
oranjevlag werd neergehaald en een klompenmaker mishandeld 
en gevangen gezet in Vianen.80  
 Na de omwenteling in 1795 grepen de mannen van 
Schoonrewoerd de kans om hun dorp tot een zelfstandige 
gemeente te maken; hierover in een volgend hoofdstuk meer. 
 
                                                
75 KA SC 2 8-7-1782. 
76 Ibidem, 2 3-11-1782. 
77 Ibidem, 2 2-3-1783. 
78 GA LE 2 1-3-1784. 
79 F.L. Blom, ‘Een echt verhaal van het voorgevallene te Leerdam etc.’ 
in: Zuid-Holland  8 (1962) 69-71. 
80 Gent, Leerdam door de eeuwen heen 500; NA LE 103 17-1-1788. 
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Vianen 
 De bestuurlijke elite van Vianen bestond eind achttiende 
eeuw uit gegoede burgers; boeren kregen geen kans om in de 
magistraat zitting te nemen. Vele bestuurders waren buiten 
Vianen geboren en wellicht als asielzoeker naar de stad gekomen. 
Hun kinderen studeerden vaak in Utrecht en vonden hun weg in 
de Republiek. Daardoor was er een open geestelijk klimaat, 
waarin de patriotse denkbeelden konden beklijven.81 Over de 
oprichting van de sociëteit en het vrijcorps is al eerder gesproken. 
De Kamer van Justitie had het druk met onder andere de zaak 
tegen de Meerkerkse oproerkraaiers en de relschoppers uit 
Ameide.  
 In 1786 ondertekenden vrijwel alle vooraanstaande 
burgers van Vianen een rekwest aan de Staten van Holland, 
waarin ‘ .. het beslechten van burgergeschillen door militairen …’ 
sterk werd afgekeurd.82 In oktober van hetzelfde jaar ging de 
magistraat akkoord met het naar Utrecht zenden van vrijwilligers 
uit het wapengenootschap om deze stad te verdedigen tegen de 
troepen van de prins. Ruim dertig man, onder leiding van Le 
Roux Jalabert, staken de Lek over en marcheerden naar de 
Domstad. Opnieuw werd er een verzoek naar Den Haag gestuurd, 
ditmaal ondertekend door een zestigtal patriotten. In een sterk 
tegen Willem V gerichte tekst gaven zij hun steun aan de politiek 
van de Staten tegen de prins. De magistraat hield zich afzijdig 
deze keer, slechts twee schepenen tekenden mee; alle predikanten 
steunden het verzoek wel (zie bijlage 5).83 In juni 1787 ondernam 
het vrijcorps een tweede expeditie naar Meerkerk om de rust na 
de rumoerig verlopen paardenmarkt te herstellen. Kort daarop 
ging men zelfs naar Asperen om in opdracht van het 
defensiewezen de drossaard aldaar te arresteren, die o.a. verdacht 
werd van het smokkelen van geweren naar Gelderland. Ditmaal 
was adjudant (en diaken) Holthuysen van de partij, evenals 
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82 Ibidem, 203. 
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procureur Ockerse.84 De tocht naar Leerdam is al eerder aan de 
orde geweest. De stelling lijkt gerechtvaardigd dat er wel een 
honderdtal patriotten in Vianen te vinden was, waarvan een deel 
met een radicale inslag. De magistraat bestond deels uit 
patriotten, steunde zelfs tegen de prins gerichte acties maar zocht 
niet de confrontatie. De restauratie van de macht van de prins had 
desondanks weinig effect op de samenstelling van de magistraat.  
 In de jaren 1788-1794 bleef het in Vianen vrij rustig. De 
Kamer van Justitie had het druk met de onrust in de dorpen van 
het Land van Vianen. In 1790 kwamen de Gedeputeerde Raden  
Dedel en Van de Burch op bezoek. De kerkenraad maakte in vol 
ornaat (zwart) zijn opwachting bij de heren en prezen hen (bijna) 
de hemel in voor alle steun en protectie, die nog lang gewenst 
bleven.85 
De omwenteling in 1795 verliep heel rustig, totdat twee leden van 
de provisionele municipaliteit via Den Haag de oud-drossaard 
Van Hurck, gekozen tot maire/schout wilden removeren. Beide 
heren kwamen echter in de kuil terecht, die zij voor Van Hurck 
hadden gegraven. In hoofdstuk 5 wordt verder op deze kwestie 
ingegaan.  
 Als gevolg van de omwenteling raakte Vianen haar 
bijzondere positie als vrijstad kwijt en de Kamer van Justitie werd 
medio 1795 opgeheven. 
 
Meerkerk 
 Reeds eerder is het oproer in 1787 in dit dorp vermeld. De 
aanleiding was de invoering van de wapening van het platteland 
door de Staten van Holland. De deelnemers werden via het lot 
(elke derde man) aangewezen. Bij de loting in Meerkerk ging het 
mis. Vier opgeroepen boeren, Fas Kok, Cornelis Brouwer, Pieter 
Donk en Aart de Jong weigerden mee te doen aan het exerceren 
omdat ze zich daarvoor niet geschikt achtten en omdat ze 
daarvoor geen tijd hadden. Bovendien gaven ze schout Dirk 
Boellaard opdracht om de oranjevlag uit te steken, omdat ze 
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anders mensen uit het dorp en de omgeving zouden oproepen om 
naar Meerkerk te komen. De schout gaf onder druk van de 
menigte toe en liet de vlag op de toren zetten. Wel meldde hij aan 
de drossaard van Vianen, Van Hurck, wat er gepasseerd was. 
Substituut- drossaard Van Hall ging met de gerechtsdienaars naar 
Meerkerk en haalde de vlag weer van de toren. De volgende dag 
kwam het wapengenootschap uit Vianen, geleid door Kelderman 
naar Meerkerk om te voorkomen dat er nieuwe rellen zouden 
ontstaan. Cornelis Brouwer en Pieter Donk werden gearresteerd, 
evenals een aantal andere oproerlingen. Fas Kok en Jan van Wijk 
waren al gevlucht, maar werden in Kampen gearresteerd en 
daarna naar Vianen overgebracht. Een langdurige rechtzaak zou 
volgen, waarbij de Kamer van Justitie en de Gecommitteerde 
Raden afwisselend standpunten innamen en adviezen gaven. 
Uiteindelijk kregen de mannen zeven, zes, zes en vier jaar 
tuchthuis opgelegd. Drie verdachten werden voor eeuwig 
verbannen uit Vianen en Holland, de andere ‘slechts’ twaalf jaar. 
Kort daarop wisten Pieter Donk en Fas Kok echter te ontvluchten 
uit de gevangenis te Vianen met hulp van enkele cipiers.86  
 Bij de komst van de Pruisen in 1787 werden eerst de 
huizen van enkele patriotten geplunderd door oranjegezinde 
boeren; kort daarop waren de boeren zelf aan de beurt toen de 
Pruisen paarden, koeien, kaas, meubilair en kleding voor zich 
opeisten.87  
  Schout Dirk Boellaard wachtte de komst van de Pruisen 
niet af en vluchtte met zijn gezin naar het zuiden. Hij zou niet 
meer als bestuurder in Meerkerk terugkeren maar vanaf 1795 in 
Den Haag een belangrijke rol gaan vervullen binnen het nieuwe 
bewind. Daarover en over andere bestuurders in het volgende 
hoofdstuk meer. 
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5. Bestuur van steden en dorpen 
 
 De belangrijkste effecten van de revolutie in 1795 voor de 
steden en dorpen betroffen de veranderingen in het gemeentelijke 
bestuur, zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken.  Daarbij was er 
sprake van structurele veranderingen in het bestuur en in vele 
gevallen ook van personele mutaties. Beide aspecten worden in 
de volgende paragrafen nader uitgewerkt. 

Structuur 
 Het is niet doenlijk binnen het kader van deze studie een 
complete beschrijving te geven van de complexe 
bestuursstructuren onder het ancien regime. Een veelheid aan 
rechten en afhankelijkheden, nog stammend uit de middeleeuwen, 
zorgde voor een ondoorzichtige situatie. Bovendien  was vaak 
sprake van unieke lokale situaties, combineerden bestuurders nog 
al eens functies en verwisselden rechten regelmatig van eigenaar. 
Voor het beschrijven van de veranderingen in het bestuur wordt  
een  min of meer gestandaardiseerde bestuursvorm gehanteerd, 
die in werkelijkheid niet zo strikt heeft bestaan maar wel 
voldoende is voor dit doel. 
 
Besturingsmodel ancien regime 
Voor 1787 hebben we te maken met heerlijkheden, een juridische 
en bestuurlijke eenheid, die bestuurd werd door een schout en 
schepenen. Een heerlijkheid had het recht van de lage 
rechtspraak, uitgeoefend door deze schout en schepenen, het 
gerecht of de schepenbank genoemd. Daarom werd zo’n 
heerlijkheid ook wel schoutambt genoemd. Soms bestond een 
schoutambt uit verschillende polders, die elk een eigen 
polderbestuur (heemraden) bezaten. Zeker in 
plattelandsgemeenten is het onderscheid tussen heemraden en 
schepenen niet altijd duidelijk, soms werden beide functies 
gecombineerd.  
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De heerlijkheidrechten (met de bijbehorende inkomsten) 
waren in handen van een ambachtsheer. Deze rechten werden 
soms verkocht, soms bleven ze generaties lang binnen een 
familie. Meestal behoorde zo’n (lage) heerlijkheid tot een hoge of 
vrije heerlijkheid.  Hier komt de drossaard in beeld, die namens 
de formele eigenaar (de vrijheer) de hoge heerlijkheid bestuurde. 
Juist in het rivierengebied wisten enkele hoge heerlijkheden zich 
te ontwikkelen tot min of meer soevereine gebieden door het 
verkrijgen van rechten. Geheel onomstreden was deze 
onafhankelijkheid overigens niet. Tot deze ‘soevereine’ 
heerlijkheden  behoorden Leerdam en Vianen (naast Culemborg, 
Buren en IJsselstein).88 

 
Lage heerlijkheden in de Vijfherenlanden 
Wanneer we dit ‘model’ toepassen op de Vijfherenlanden dan 
komen de twaalf eerder genoemde steden en dorpen min of meer 
overeen met de lage heerlijkheden. Daarop zijn zeker 
uitzonderingen aan te geven. Zo vormden Everdingen en 
Zijderveld samen met Goilberdingen één gerecht.  Het huidige 
Lexmond bestond uit de schoutambten Lexmond, Lakerveld en 
Achthoven. Hier zien we de basisstructuur van de polders naar 
voren komen. Andere bijzonderheden over de precieze omvang 
en scheidslijnen van de gerechten laten we hier verder buiten 
beschouwing.  

 
Hoge heerlijkheden in de Vijfherenlanden 
Wat de hoge heerlijkheden betreft in de Vijfherenlanden zien we 
een grote verscheidenheid. De stad Vianen met de dorpen 
Lexmond en Hei- en Boeicop (aangevuld met Ameide, Tienhoven 
en Meerkerk) vormden samen het Land van Vianen (en Ameide). 
De (hoge) heerlijkheidrechten van het Land van Vianen  waren 
sinds 1725 in handen van de Staten van Holland. Deze Staten 
benoemden onder andere de drossaard en inden de belastingen, 
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die uit hun rechten voortkwamen; de dagelijkse zaken werden 
behartigd door twee leden van de  Gecommiteerde Raden. Aan 
het eind van de achttiende eeuw waren dat vertegenwoordigers 
van de steden Amsterdam (onder andere Rendorp) en Leiden. Het 
Land van Vianen had zich een min of meer onafhankelijke positie 
weten te veroveren ten opzichte van de gewesten/provincies. Het 
bezat het recht van vrijgeleide en kende een eigen Kamer van 
Justitie voor de hoge rechtspraak; deze ‘privileges’ werden door 
de Staten van Holland gerespecteerd.89  

Een tweede hoge heerlijkheid werd gevormd door het 
Graafschap Leerdam, bestaande uit de stad Leerdam, 
Schoonrewoerd en omliggende polders. Merkwaardig genoeg 
vormde Schoonrewoerd geen eigen gerecht, dit in tegenstelling 
tot andere dorpen in de omgeving. De drossaard, eind achttiende 
eeuw tevens schout van de stad Leerdam, werd benoemd door de 
graaf. In de periode 1780-1795 was Willem V naast stadhouder 
van de Republiek tevens graaf van Leerdam. Daardoor had de 
prins een directe invloed op de benoeming van functionarissen in 
Leerdam. Ook Leerdam bezat, net als Vianen, een bijzondere 
status ten opzichte van de Staten van Holland als vrijstad. Een 
eigen Kamer van Justitie bezat men echter niet.   
 Onder het Land van Arkel  (of Gorinchem) vielen de 
dorpen Kedichem, Oosterwijk, Leerbroek en Nieuwland. Deze 
dorpen hadden hun eigen ambachtsheer. De schouten en 
schepenen werden echter benoemd door de drossaard van 
Gorinchem (tevens dijkgraaf). Het Land van Arkel behoorde tot 
het gewest Holland en bezat geen bijzondere status zoals Vianen 
en Leerdam. De drossaard werd door de Staten benoemd. 
 De heerlijkheid Everdingen, bestaande uit de dorpen 
Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, viel onder het 
graafschap van Culemborg, de vierde hoge heerlijkheid in deze 
rij. Dit graafschap behoorde tot het kwartier van Nijmegen, 
onderdeel van het gewest Gelderland. Culemborg bezat ook het 
recht van vrijgeleide, net als Vianen en Leerdam.  

                                                
89 Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’, JOU 189-192.  
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 Blijft over Hagestein. Na de Arkelse oorlog (begin 15e 
eeuw) kwam Hagestein onder het bewind van de bisschop van 
Utrecht, later vervielen de rechten aan de Staten van Utrecht.90 
  
Structuurwijzigingen 1780-1794 
Ondanks alle rumoer in de Vijfherenlanden, met name in 1787, 
veranderde er formeel niets aan de hierboven beschreven 
bestuursstructuur, ook niet tijdelijk. De drossaards, schouten en 
schepenen bleven de dienst uitmaken. Hun benoeming was 
afhankelijk van de graaf of van de Staten van Holland, 
afhankelijk van de heerlijkheid, waartoe de stad of het dorp 
behoorde.  

Betekende dit nu ook dat er geen enkele discussie was of 
actie om tot veranderingen te komen? Om die vraag te 
beantwoorden beschouwen we enkele relevante gebeurtenissen uit 
die jaren. Ten eerste toont de oprichting van sociëteiten te 
Leerdam en Vianen aan, dat er mensen waren, die de discussie 
over het bestuur van stad en land wilden voeren en die niet meer 
klakkeloos de bestaande machtsstructuren accepteerden. Helaas 
zijn er geen documenten beschikbaar over de inhoud van deze 
discussies. Alleen Claessen heeft een politiek statement gemaakt 
in 1787 naar aanleiding van het oproer in Leerdam, waarvan hij 
zelf ook slachtoffer was geworden. In hoofdstuk 7 wordt hierop 
nader ingegaan.91 Uit het dagboek van De Wit blijkt wel een 
zekere sympathie voor de prins en de prinses van Oranje, maar 
vallen geen achterliggende ideeën over verandering (of niet) op te 
maken.92 Arie Quint uit Sluis bij Ameide toonde zich een groot 
voorstander van echte vrijheid.93 Veel meer is er niet te vinden 
aan politiek getinte uitspraken. 
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Hoe moeten we dan het oproer in Leerdam in 1787 zien? 
Als een poging om structuren te doorbreken? Meer het tegendeel 
waarschijnlijk. Uit de bronnen blijkt dat de volkswoede (en de 
relschopperij) zich vooral richtte tegen de leden van de sociëteit. 
De leden van de sociëteit waren vooral (maar niet uitsluitend) te 
vinden onder de notabelen en de middenstanders. Dat kan wijzen 
op een weerstand tegen verandering, een typische eigenschap van 
prinsgezinden in die tijd. Wellicht speelden er ook sociale en 
economische factoren een rol, maar het was zeker geen 
tegenstelling tussen bestuurders en onderdrukte burgers of tussen 
rijken en arme sloebers. De drossaard en de schepenen bleven 
buiten schot. Claessen zocht vooral de oorzaak bij drankmisbruik 
en de zucht naar relschopperij, ook ruim twee eeuwen later geen 
onbekende fenomenen.94 

Was het optreden van het wapengenootschap uit Vianen 
misschien een teken van veranderende machtsverhoudingen? 
Minstens drie keer trokken ze er op uit om de orde te herstellen na 
oranjegezinde rellen, eerst in Meerkerk (1785 en 1787), later in 
Leerdam (1787). Het is niet helemaal duidelijk wie er opdracht 
gaf voor deze expedities; de tocht naar Leerdam zou zijn gedaan 
op bevel van het Comité van Defensie te Woerden.95 Was dit 
genootschap een nieuwe machtsfactor geworden binnen Vianen 
en omgeving? In uitvoerende zin wel want de flinke groep 
gewapende en geoefende mannen trad in alle gevallen met succes 
op. De leiding van het genootschap bestond uit dijkgraaf Willem 
van Rijssel, secretaris van de Kamer van Justitie Alexander le 
Roux Jalabert en oud-schepen Dirk van der Vlist. Ook de schout 
van Vianen, Floris van Hall maakte deel uit van de 
‘strafexpeditie’ naar Meerkerk.96 De regenten van Vianen waren 
dus ruimschoots vertegenwoordigd en het kan haast niet anders of 
ook de drossaard moet op de hoogte geweest zijn van deze acties 
en ze in ieder geval niet tegengehouden hebben. Geen 
spectaculaire wijziging in de machtsverhoudingen dus maar wel 
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een nieuwe machtsfactor in de handen van de Viaanse 
bestuurders. 

Handhaving van machtstructuren blijkt het doel bij het 
inzetten van het middel inkwartiering van militairen door de 
autoriteiten om onrust en daaruit voortvloeiende verschuivingen 
in de verhoudingen te voorkomen. Het was geen toeval dat het 
oproer in Leerdam plaats vond toen de inkwartiering was 
beëindigd.97 Bij de opstootjes in Ameide, Lexmond en Meerkerk 
in 1788/1789 werd dit middel met succes langdurig ingezet.98 
 Waarom bovengenoemde onrust in deze dorpen ontstond 
was voor de Kamer van Justitie een raadsel, juist op het moment 
dat alles weer in de oude toestand was teruggebracht. Er waren in 
Ameide wel enkele patriotten, maar daar repte de secretaris Le 
Roux Jalabert niet over. Er heerste volgens hem ‘…een geest van 
losbandigheid en willekeur en een verregaande verzagting van de 
justitie…’. Daarmee gaf hij te kennen dat de schout en schepenen 
onvoldoende de orde handhaafden. De schout van Ameide werd 
dan ook op het matje geroepen in Vianen.99 Toch moet er meer 
aan de hand geweest zijn. Het feit dat schepenen in Lexmond en 
Ameide het bijltje er bij neer gooiden en via een gerechtelijke 
procedure weer aan het werk gezet moesten worden wijst op een 
ernstiger conflict. Inhoudelijk is ons daar echter niets van 
overgeleverd. Wellicht dat de beslissing vanuit Vianen om tot 
inkwartiering over te gaan kwaad bloed heeft gezet vanwege de 
hoge lasten, die dat voor de bevolking met zich meebracht. Meer 
een protest tegen een te zware ‘straf’ waarschijnlijk dan tegen de 
heersende maatschappelijke orde.100 
 Naast wat zwakke pogingen om de wereld te veranderen 
(de patriotten) en de sterkere maatregelen om de machtsstructuren 
te handhaven, komen we ook nog een maatregel tegen om de 
invloed van de magistraat in Leerdam te vergroten richting het 
kerkbestuur. Daarop komen we in het volgende hoofdstuk terug. 

                                                
97 Blom, Leerdam 121. 
98 UA VI 1241-245 96,112-114,154,162,175-192,215-216. 
99 UA VI 1241-245 154,217. 
100 Ibidem, 95,214. 
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Revolutie in 1795 
Pas na de ‘bevrijding’ begin 1795 door de Fransen kwamen 
eeuwenoude structuren onder vuur te liggen. De lage en hoge 
heerlijkheden werden opgeheven. Functies zoals ambachtsheer en 
drossaard verdwenen of verloren hun betekenis voor het publieke 
bestuur. Steden en dorpen vielen nu rechtstreeks onder de nieuwe 
bewindvoerders op provinciaal niveau, de Provisionele 
Representanten van het Volk van Holland. Schout en schepenen 
werden vervangen door een provisionele municipaliteit. Leerdam 
en Vianen raakten hun bijzondere status als vrijstad kwijt en 
werden onderdeel van Holland. De Kamer van Justitie te Vianen 
werd opgeheven. Schoonrewoerd maakte zich los van Leerdam en 
werd een zelfstandige gemeente. De verhoudingen tussen 
gemeentebestuur en kerkelijk bestuur veranderden. Van al deze 
veranderingen volgen hierna een toelichting en enkele sprekende 
voorbeelden. 
 
Ambachtsheren, drossaards en graven 
 De ambachtsheren verloren hun recht op het benoemen 
van bestuurders en ambtenaren. Zoals we in het vorige hoofdstuk 
al gezien hebben, schreef de municipaliteit van Oosterwijk voor 
alle duidelijkheid maar een brief aan de ambachtsheer, dat hij zijn 
oude rechten niet meer mocht uitoefenen. De heer van Hei- en 
Boeicop, Samuel van Hoogstraten, zag op eigen initiatief af van 
het recht tot het benoemen van nieuwe schepenen. Hun bezit aan 
goederen behielden de ambachtsheren wel. Floris van Hall, regent 
uit Vianen, kocht in 1797 de heerlijkheid Hei- en Boeicop, waar 
hij al sinds 1770 schout was. Daar hoorden naast de titel, een 
herenhuis en landerijen bij; voor de titel alleen al had hij 16.000 
gulden over terwijl de bijbehorende rechten toch grotendeels 
verdampt waren.101 In de omwenteling werden de ambachtsheren 
dus niet gemolesteerd of geëxecuteerd en vervielen ze ook niet tot 
armoede. In Kedichem zette de municipaliteit zich sterk af, zoals 

                                                
101 J. de With, ‘Het ambachtshuis te Hei- en Boeicop en zijn bewoners’, 
Land van Brederode  (1954) 13-15. 
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we in het vorige hoofdstuk zagen, tegen de afgezette drossaard 
van Gorinchem. Hij was nog wel dijkgraaf gebleven en 
protesteerde tegen de beslissing van de nieuwe bestuurders enkele 
functionarissen te ontslaan. Ook de afgezette Leerdamse ex-
drossaard Sarvaas kon het moeilijk verkroppen dat gekozen 
burgers nu de dienst uitmaakten. Hij weigerde financiële 
verantwoording af te leggen (rekening te doen) aan de 
municipaliteit over voorgaande jaren en traineerde dit proces waar 
mogelijk. Uiteindelijk werd hij gepakt op het overtreden van een 
reispermissie en werd hij enkele maanden gevangen gezet.102 In 
Vianen zijn er duidelijk minder ressentimenten tegen de 
drossaard; Van Hurck kreeg een andere functie in het 
gemeentebestuur. 
 De rol van de adel in het bestuur was radicaal beëindigd. 
De graaf van Leerdam, Willem V, verloor alle bestuursrechten. 
Datzelfde gold voor de graaf van Culemborg, ook Willem V 
overigens. Hun rechten gingen over naar de provinciale 
autoriteiten. De bezittingen van Willem V in Leerdam werden na 
de omwenteling beheerd door een speciale commissie met de titel 
’s Lands administrateurs der goederen van de gewezen graaf van 
Leerdam. Deze commissie liet zich nogal gelden in Leerdam; ze 
gaf zelfs (ongevraagd) advies aan de municipaliteit over een 
aantal politiek lastige kwesties zoals de verpachting van de 
visserij op de Linge, de oprichting van een nieuwe (reactionaire) 
sociëteit en conflicten met enkele notabelen.103 
 
Schouten, burgemeesters en schepenen 
 In beginsel werden alle schouten, burgemeesters en 
schepenen begin 1795 afgezet. Hoe dat in Oosterwijk ging 
hebben we in het vorige hoofdstuk al gezien. De provisionele 
municipaliteit nam de bestuursverantwoordelijkheid over. In geen 
enkele bron is er iets te vinden van geweld of bedreiging tijdens 
dit proces in de Vijfherenlanden. Zowel in Leerdam als in 
Oosterwijk vond de verkiezing van het provisionele bestuur plaats 
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door een vergadering van burgers te beleggen en door te 
stemmen. Dat was voor de burgers een grote verandering; zo ver 
men zich kon heugen werden de stadsbestuurders benoemd door 
hogere machten. De provisionele municipaliteit kreeg naast het 
behandelen van de lopende zaken tot taak de verkiezing van een 
‘definitieve’ opvolger voor te bereiden en te organiseren. In 
Leerdam werd daartoe een Comité van Algemeen Welzijn en 
Financiën opgericht om gevraagd en ongevraagd voorstellen te 
doen aan het stadsbestuur. In de loop van 1795 kwam daar nog 
een taak bij; het gevaar van reactionaire krachten moest worden 
ingeperkt door een grotere waakzaamheid.104 Ook in Vianen werd 
een provisionele regering benoemd; de samenstelling van dit 
gezelschap baarde de Provisionele Representanten in Den Haag 
echter zorgen; de nieuwe bestuursleden moesten zich verdedigen 
tegen de verdenking onvoldoende vaderlandslievend te zijn. In de 
persoonlijke sfeer zou dit muisje nog een staartje krijgen zoals  
later zal blijken.105 In juni 1795 stelde men een reglement op voor 
de municipaliteit, waarin onder andere de verkiezingsprocedure 
was vermeld (zie bijlage 6).106 
 In de meeste plaatsen noemden de leden van de 
municipaliteit zich al weer spoedig bij de oude namen. De 
voorzitter werd weer schout, de leden weer schepenen. Dit geeft 
de indruk dat er structureel niets veranderd was. Het essentiële 
verschil is echter dat men niet meer benoemd werd door een 
ambachtsheer, drossaard of graaf, maar gekozen door de inwoners 
van de stad of het dorp.  
 
Leerdam en Vianen bij Holland 

Op 16 maart 1795 besloten de Provisionele 
Representanten van het Volk van Holland om Leerdam en 
Vianen, samen met Acquoy en IJsselstein bij provisie in te lijven 
bij Holland.107 Daarmee kwam er een einde aan de bijzondere 
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105 GA VI 4 24-4-1795. 
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status van de vrijsteden Leerdam en Vianen; in beide steden 
kwam daar verzet tegen.  

In Leerdam gingen de municipaliteit en het Comité van 
Algemeen Welzijn driftig op zoek naar oude documenten, waaruit 
de rechten op zelfstandigheid bevestigd zouden worden. Op zich 
lijkt dat vreemd want de omwenteling had juist tot doel 
vernieuwingen door te voeren en zich niet te beroepen op oude 
stoffige documenten! Angst voor de Hollandse lasten was het 
belangrijkste motief voor dit onderzoek en het daarop volgende 
protest richting Den Haag. In allerijl verzocht de municipaliteit 
van Leerdam om vrijstelling van de Hollandse lasten in april 
1795.108 Pas in 1799 legde de municipaliteit zich bij het 
overmijdelijke neer.109 

In Vianen reageerde de municipaliteit door een 
vergadering te beleggen met de burgers. Daarin werd besloten 
geen representanten aan te wijzen uit het Land van Vianen voor 
het Volk van Holland (men behoorde immers niet tot Holland!) 
en om een verzoek in te dienen in Den Haag. Wat het eerste punt 
betreft: er kwamen toch twee vertegenwoordigers namelijk D. 
Boellaard uit Meerkerk en Spijker uit Vianen, die zich niets van 
deze beslissing aantrokken. Het rekwest om niet ingelijfd te 
worden bij Holland berustte op procedurele en financiële 
argumenten. De municipaliteit vond dat zo’n beslissing niet 
genomen kon worden zonder overleg met en instemming van de 
bevolking. Verder betoogde men de Hollandse lasten niet op te 
kunnen brengen vanwege de slechte economische 
omstandigheden. Het verzoek werd niet ingewilligd en het proces 
van ‘hollandisering’ ging gewoon door. Vianen liet het er niet bij 
zitten; eind 1796 volgde er nog een krachtig protest naar Den 
Haag tegen gevorderde lasten.110 Pas in januari 1798 lijkt deze 
kwestie definitief en tot genoegen van alle partijen geregeld te 
zijn.111 

                                                
108 GA LE 3 1-6; GA LE 4 4,19,33,35,36,53,72-79. 
109 Blom, Leerdam 172-173. 
110 Horden, Vianen 280-285. 
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Afbeelding 8 Stadhuis  Vianen 
 
Een gevolg van deze beslissing was dat de Kamer van 

Justitie werd opgeheven. In mei 1795 kreeg de Kamer van Justitie 
de opdracht om de lopende zaken zoveel mogelijk binnen drie 
maanden af te handelen en de archieven over te dragen aan het 
Hof van Holland. De Kamer van Justitie verzocht tevergeefs om 
verlenging van deze periode. Op 23 juli 1795 sloot het boek van 
de Kamer van Justitie te Vianen definitief.112 Daarvoor in de 
plaats kwam nu een criminele rechtbank voor het Land van 
Vianen met beperkte jurisdictie; beroepszaken en ernstige 
delicten werden voortaan door het Hof van Holland 
afgehandeld.113 
 
Schoonrewoerd zelfstandig 
Wat precies de overwegingen geweest zijn van de inwoners van 
Schoonrewoerd om te kiezen voor zelfstandigheid is niet terug te 
vinden in de bronnen. Op zich lijkt het dorp een 
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uitzonderingspositie in te nemen in de omgeving. Vrijwel alle 
andere heerlijkheden, zoals Hei- en Boeicop  en Oosterwijk 
bezaten onder het ancien regime wel een eigen gerecht met schout 
en schepenen. Het dorp werd bestuurd door de magistraat van 
Leerdam. Onder de schepenen van Leerdam was geen speciale 
zetel voor iemand uit Schoonrewoerd gereserveerd voor zover we 
kunnen nagaan. De belangen van het dorp zullen naar het gevoel 
van de inwoners, vrijwel allemaal werkzaam in de landbouw, niet 
altijd voldoende zijn behartigd.  Hoe het ook zij, de boeren grepen 
hun kans en stelden op 12 maart een eigen regering aan volgens 
onze dagboekschrijver De Wit.114 De volgende dag kwamen de 
kersverse bestuurders al in de Leerdamse municipaliteit om hun 
nieuwe status mede te delen. De Leerdammers wisten op dat 
moment niet veel anders te doen dan te besluiten om de 
Provisionele Representanten een brief te sturen en de heren in 
Den Haag er op te wijzen dat de Schoonrewoerdse bestuurders 
geen enkele ervaring hadden. Eerder was er al discussie geweest 
over het aanstellen van een nieuwe schout, waarbij al gesproken 
werd over gecommitteerden uit Schoonrewoerd. Kennelijk was de 
aanstelling van de municipaliteit al voorafgegaan door het 
benoemen van een ‘comité revolutionair’.115  
 In Leerdam zag men allerlei leeuwen en beren op de weg 
tot verzelfstandiging van Schoonrewoerd en men traineerde het 
separatieproces langdurig. In augustus werd overeenstemming 
bereikt over de grens tussen de twee gemeenten. De financiële 
gevolgen van de scheiding waren ingewikkeld en werden 
maandenlang onderzocht. De opsplitsing van de administratie en 
het archief veroorzaakte veel kopzorgen. Leerdam deed zelfs een 
voorstel om vertegenwoordigers van Schoonrewoerd in het 
bestuur van Leerdam (nu als stad en land) op te nemen. De 
Representanten van het Volk van Holland wezen dit voorstel af 
met als argument, dat Schoonrewoerd vrij was om een eigen 
regering te kiezen.116 In oktober 1795 lijkt de scheiding definitief 
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te zijn geworden.117 Men ging in Schoonrewoerd zelfs zover dat 
men in 1798 het Leerdamse stadswapen liet verwijderen uit de 
gebrandschilderde ramen van de kerk, daarmee hun 
onafhankelijkheid ook symbolisch vorm gevend. Daarbij werd 
ook gelijk het wapen van Willem V weggehaald, een blijk dat 
Schoonrewoerd zich politiek correct opstelde tegenover het 
nieuwe bewind.118 
 

 
Afbeelding 9 Schoonrewoerd 1750 

 

Personele mutaties 
Bestuurders in het ancien regime zaten meestal lang op het 
kussen. Drossaards, schouten en schepenen oefenden hun functie 
vaak jarenlang uit. Er was geen periodiek systeem van aftreden en 
herbenoemen, waardoor men net zo lang doorging als de ‘heer’ 
het beliefde en men zelf wilde of kon. In de periode 1780-1795 
waren er twee momenten, die landelijk van dit patroon afweken 
en wel rond 1787 en in 1795.  In het eerste geval grepen de 
patriotten hier en daar de macht, die ze eind 1787 bij de 
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restauratie weer af moesten staan. In 1795 kwam er een 
georganiseerde omwenteling op gang, waarbij alle bestuursleden 
een eed van trouw moesten afleggen op de nieuwe patriotsgezinde 
regering en te prinsgezinde functionarissen werden weggezuiverd 
uit het bestuur. Voor veel personen, betrokken bij het bestuur van 
stad of dorp, was 1795 een uiterst rumoerig jaar. Voor sommigen 
betekende het een definitief einde van het uitoefenen van een 
openbare functie; anderen grepen juist hun kans om een carrière 
te starten, die binnen het ancien regime ondenkbaar was geweest. 
En dan was er natuurlijk ook nog een categorie ‘survivers’, die 
hun post behielden of soepel een zijstap maakten onder de nieuwe 
regering. We zullen ze allemaal tegenkomen in de 
Vijfherenlanden. Per gemeente worden de belangrijkste mutaties 
vermeld in de volgende paragrafen, gevolgd door een 
gesystematiseerd overzicht voor het gehele gebied. Over Hei- en 
Boeicop, Leerbroek en Nieuwland ontbreken de gegevens om 
mutaties te kunnen vaststellen. 
  
Everdingen en Zijderveld (en Goilberdingen)  
Uit de notulen van het schepenboek valt op te maken dat zowel de 
schout, de secretaris als de meeste schepenen in de gehele periode 
1780-1794 actief waren. Zo nu en dan werd er wel eens een 
schepen vervangen, dat was alles. In 1786/1787 verdwenen J. 
Nachenius en G. Kool van het toneel en kwamen J. de Heer en J. 
Sterk daarvoor in de plaats. Op een bestuurscollege van tien man 
is dat een beperkte, waarschijnlijk ‘normale’ aanpassing geweest 
en niet het gevolg van een (contra)revolutie. 

In 1794/1795 zien we een heel ander beeld. Alle zittende 
bestuurders traden af en werden niet gekozen in de municipaliteit. 
In het oude bestuur zaten D.N. van Hoytema (schout), J. 
Bronkhorst, J. den Besten, A. Peek, J. Heshusius, A v.d. 
Boomgaard, W. Gravestein, W. Boogaard (allen schepenen) en J. 
Sonntag (secretaris). De schout, de secretaris en de meeste 
schepenen waren al vele jaren in functie. Na de omwenteling 
verschenen J. van Munster (maire), O. de Jong, G. Peek, W. 
Lambo, H. Stichters, A. v.d. Hoeff, A. van Everdingen , P. 
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Werkhoven (schepenen) en I. van Werckhoven (secretaris) op het 
bestuurlijke toneel.  

 

 
 

Afbeelding 10 Hervormde kerk Everdingen 
 

Het meest opvallend hieraan is dat alle nieuwe 
bestuursleden katholiek waren en hun voorgangers zeer 
waarschijnlijk allemaal gereformeerd. Beide colleges waren geen 
afspiegeling van de religieuze samenstelling van de 
dorpsbewoners, zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben. Een 
verdeling 65 procent protestants en 35 procent katholiek zou meer 
voor de hand hebben gelegen. Dat het oude bestuur voornamelijk 
bestond uit protestanten was gebruikelijk in de Republiek; 
katholieken werden wel gedoogd maar konden geen openbare 
functies vervullen. Maar wat was de oorzaak van deze volledige 
omslag van signatuur? Die is te vinden in het feit dat alleen 
katholieken zich als kiezers hadden aangemeld. Op twee personen 
na lieten alle protestanten het afweten, waarmee ze hun naam eer 
aan deden! In eerste instantie wensten de gereformeerden 
kennelijk niet mee te doen aan deze Franse fratsen, later koos men 
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eieren voor hun geld en deed men weer mee aan de 
verkiezingen.119 

 
Hagestein 
 Ook in Hagestein waren er in de jaren 1780-1794 weinig 
mutaties. Na 1787 zien we de schepenen R. van Renswou en J. 
Hak niet meer terug; hiervoor zijn geen redenen bekend, 
waarschijnlijk was het een ‘normale’ aanpassing van het gerecht. 
Drossaard en schout J.F. Gobius werd in 1787 opgevolgd door F. 
A. van Hall, nog voor de komst van de Pruisen.120 
 

 
Afbeelding 10a Hagestein 

 
In 1794 regeerden in Hagestein: F.A. van Hall (drossaard 

en schout), C. Verhoeven, W. Arendonk, J. Noordanus, P. 
Werkhoven, E. van Kooten, C. van Maarseveen (schepenen) en 
O. v.d. Schoef (secretaris). In 1796 waren allen verdwenen uit het 
bestuur behalve W. Arendonk. Als schout trad nu op W. Pernis, 
tevens procureur te Vianen, die collega Van Hall in Hagestein 
afwisselde. Verder traden naast Arendonk als nieuwe schepenen 
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aan: H. de Ridder, H. Goes, D. van Jaarsveld en P. van Steijn.121 
Interessant is waarom men in 1795 een schout koos uit Vianen. 
Had men zelf geen capabele kandidaat en zocht men een 
vertrouwd persoon uit de omgeving? Of zou Pernis zich 
aangeboden hebben om zijn invloed uit te breiden en een centje 
bij te verdienen? We zullen het nooit weten waarschijnlijk. 
Overigens waren Van Hall en Pernis allebei gereformeerd, zodat 
er geen religieus motief speelde bij de keuze van een andere 
schout. Dat gold wel voor de schepenen. Voor 1795 waren (bijna) 
alle schepenen gereformeerd, na de wetverzetting waren de 
katholieken ruim in de meerderheid; wellicht heeft zich in 
Hagestein min of meer hetzelfde proces afgespeeld als in 
Everdingen. 
 
Kedichem 
 Over de jaren voor 1795 zijn geen gegevens bekend. Uit 
een brief van de municipaliteit aan Den Haag is met grote 
zekerheid af te leiden dat het gehele bestuur in 1795 is vervangen.  
 

 
 

Afbeelding 11 Kerk Kedichem 

                                                
121 UA HA 1271-6 passim. 
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De oude schout en schepenen  werden door de nieuwe secretaris 
Gijsbert de Lange afgeschilderd als ‘kruipende slaven’ van de 
drossaard uit Gorinchem. Als schepenen traden in 1795 op: C. de 
Stigter, J. Kars en J. Koek. In 1798 was De Stigter tot schout 
gekozen en komen we J. Kars en P. de Koster als schepenen 
tegen.122 De namen van de oud-bestuursleden kennen we niet 
helaas. 

 
Leerdam 
 Drossaard W.C. Boeij, burgemeester C.A.F. Knijff en 
rentmeester D. Bierman zaten in de periode 1780-1787 vast in het 
zadel. Ze waren prinsgezind maar boden wel ruimte voor een 
patriotgezinde sociëteit. Bij het oproer in 1787 hebben alle drie 
genoemde bestuurders zich ingezet om een eind te maken aan de 
ongeregeldheden. Na het oproer werden Knijff en schepen De 
Man gearresteerd, Boeij vluchtte tijdelijk naar Culemborg en 
Bierman zette zich met succes in om verdere ongeregeldheden te 
voorkomen.123 Welke schepenen er precies in 1787 in het bestuur 
zaten is niet bekend. In de jaren 1785-1787 werden naast De Man  
genoemd: Bartz, Smitsbergen, Daverveld, Hoevens, Graafland, 
Brooks, Dusart en De Bie. Als secretaris was A. Musquetier sinds 
1784 werkzaam. Bij het oproer werden vijf van de 
(oud)schepenen en Musquetier het slachtoffer van de volkswoede; 
de ruiten van hun huizen moesten het ontgelden en soms ook hun 
huisraad. Dit zou kunnen wijzen op patriotse voorkeuren; harde 
bewijzen zijn er echter niet voor te vinden.124 Of de restauratie 
gevolgen gehad heeft voor de magistraat weten we niet. 
Drossaard Boeij werd in 1788 door Willem V naar Den Haag 
geroepen en in 1790 opgevolgd door G.J. Langerak du Marchie 
Sarvaas.125 Knijff, Bierman en Musquetier bleven op hun post. 
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 In 1795 bleven in Leerdam alleen schepen Hoevens en 
secretaris Abraham Musquetier over van het oude bestuur. 
Laatstgenoemde werd gekozen als maire in februari 1795 van de 
provisionele municipaliteit. Sarvaas (drossaard) en C.F.A. Knijff 
(burgemeester) moesten het veld ruimen. Welke schepenen er in 
1795 actief waren is niet precies bekend; in de jaren kort voor 
1795 werden Daverveld (1792), A. Koudijs (1792) en J. de Wit 
(1794) als zodanig genoemd; ook zij zijn voor of in 1795 
afgetreden.126  

In de provisionele munipicaliteit werden naast A. 
Musquetier gekozen: C. Oostrom, G. Hoevens (burgemeesters), J. 
IJzerman, A.L. Gerdessen, G. Drooglever, A. v.d. Berg, P.van 
Voorthuizen, R. Vervoorn (schepenen) en E.L. Musquetier 
(secretaris en zoon van de maire).  In het nieuwe bestuur zaten 
vier mannen, bij wie in 1787 de ruiten waren ingegooid en die 
waarschijnlijk lid waren van de sociëteit; het betrof A. 
Musquetier, IJzerman, Drooglever en Van Voorthuizen. 
Gerdessen was ook lid van de sociëteit in 1787. Daarmee was 
ruim de helft van de municipaliteit patriotsgezind, terwijl de 
meerderheid van de inwoners toch wel prinsgezind was.127 

In april 1795 werd een eerste echte verkiezing gehouden 
door de stemgerechtigden.  De uitslag was dat van de tien 
provisionelen er zes hun werk konden voortzetten; Gerdessen, 
Hoevens, Oostrom en Van Voorthuizen werden na enkele 
maanden al weer bedankt. In hun plaats kwamen nu J. van 
Sluiters, L. Knetsch, P. Drooglever en Tettman. A. Musquetier 
bleef maire, G. Drooglever en J. IJzerman promoveerden tot 
burgemeester. Met name de twee oud-burgemeesters Hoevens en 
Oostrom toonden te weinig revolutionair elan en waren al eerder 
uit hun functie ontslagen. Later, in 1795 bleef het nog onrustig op 
bestuurlijk gebied en volgden nog meer aanpassingen in de 
samenstelling van de municipaliteit.128   

 

                                                
126 Blom, Leerdam 153; GA LE 2 ; NA LE 103; KA LE 14 15-12-1791. 
127 Blom, Leerdam 152. 
128 Ibidem, 165-167. 
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Lexmond 
Voor 1787 was Pieter Boellaard schout en secretaris in Lexmond, 
al sinds 1758. In 1786 zaten naast Boellaard in het bestuur: Y. 
Koll, F. Quint, H. Bouwman, A. van Heusden, J. Klijn, J. 
Samson, Y. ’t Hoen en waarschijnlijk ook J. Cortenoever. In 1787 
trad Boellaard al of niet gedwongen af als schout. Tijdelijk nam 
oud-schepen W. Bakker de honneurs waar, maar kort daarop 
kwam R. Fabritius in zijn plaats. In 1788 zien we van de oude 
schepenen alleen H. Bouwman en J. Cortenoever nog terug in het 
nieuwe bestuur. Nieuwe namen zijn: G. Beeker, A. Tukker, J. van 
Tienhoven, A. Koppelaar en H. de Bie. Op twee personen na was 
het gehele bestuur vervangen! Het lijkt er op dat tegelijk met 
Boellaard een aantal schepenen het voor gezien hielden. Het is 
onduidelijk waarom Boellaard aftrad als schout. Speelde de 
ambachtsheer een rol in dit proces? In 1786 was M.C. de Waal 
overleden en over de nieuwe heer A. van den Berg lezen we pas 
in 1788.129 Ook van enige invloed van de drossaard van Vianen, 
H. van Hurck weten we niets; hij was gewend om samen te 
werken met patriotten en lijkt niet de man geweest te zijn om eens 
flink te zuiveren.  

De samenstelling van het bestuur rond 1795 is niet geheel 
te reconstrueren. In het oude bestuur zaten in ieder geval:  R. 
Fabritius (schout en secretaris), G. Beeker, A. Tukker, T. van 
Dieren, J. van Tienhoven, A. Koppelaar en A. den Hertogh 
(schepenen). In 1795/1796 waren Fabritius, Beeker, Tukker en 
Den Hartog nog steeds op hun post. Nieuw was schepen H. 
Eelsingh; Van Dieren, Van Tienhoven en Koppelaar lijken 
afgehaakt te hebben. De twee laatstgenoemden zien we in 1803 
echter weer terugkeren.130  

In 1797/1798 was er weer een soort crisis in de bezetting 
van het bestuur; er werden door de schout externe schepenen 
ingehuurd om recht te kunnen spreken.131 Anno 1798 
ondertekenden Fabritius, Eelsingh, J. Ramoth en Den Hertogh als 

                                                
129 UA VI 1241-244 14-11-1786. 
130 NA LX  23 en 39 passim. 
131 NA LX 23 110,117. 
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leden van de municipaliteit  een (voorgedrukte) verklaring, 
waarin zij hun afkeer van het oude bestel betoonden (zie 
afbeelding 12).132 De wetverzetting in 1795 is derhalve beperkt 
gebleven tot één nieuwe bestuurder; heel erg gemotiveerd lijkt de 
nieuwe municipaliteit niet geweest te zijn na de omwenteling.  

 

 
 

Afbeelding 12 Verklaring municipaliteit Lexmond in 1798 
 

Oosterwijk 
De bron, waaruit de samenstelling van het bestuur valt af te 
leiden, begint pas in 1790. Over de bewegingen rond 1787 weten 
we niets. Het zittende bestuur in 1794, bestaande uit A. Stek 
(schout en secretaris), A. de Keijzer en H. Verduyn (schepenen) 
werd begin 1795 door het comité revolutionair ontslagen. 
Opvallend is dat het genoemde comité bestond uit A. de Keijzer 
(oud-schepen, die dus zichzelf ontsloeg) en twee andere inwoners, 
F. Stek en H. Sterrenburg, die allen geen zitting zouden nemen in 
de provisionele municipaliteit. A. Stek bleef schout en secretaris; 
schepenen werden nu G. de Keijzer, A. van Roode, A. Klijn en R. 
Sterk. Oud-schepen H. Verduyn werd wel herkozen maar 
weigerde de eed af te leggen. Al met al was Adrianus Stek de 

                                                
132 GA LX 10. 
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grote constante factor in Oosterwijk, de schepenen werden in 
1795 allen vervangen.133 
 
Schoonrewoerd 
Dit dorp kende tot 1795 geen eigen bestuur zoals we al eerder 
hebben opgemerkt. De eerste leden van de municipaliteit waren: 
A. Middelkoop (schout), A.W. de Leeuw, C. de Leeuw,  P. 
Groeneveld (burgemeesters), G. Kool, D. v.d. Koppel, C. 
Swamborn, J. Groeneveld en F. Kool (secretaris). Men zette nogal 
zwaar in met drie burgemeesters en vier schepenen, wat we toch 
wel mogen opvatten  als een breed draagvlak voor de 
verzelfstandiging. Samen staan we sterk zal men gedacht hebben 
tegen de weerstand uit Leerdam.134 Om nog meer gewicht in de 
schaal te kunnen leggen lieten de Schoonrewoerdse mannen zich 
bijstaan door Van Hall en Ockerse (procureurs uit Vianen) bij de 
onderhandelingen met hun Leerdamse broeders.135  
 
Vianen  
Voor 1787 waren er maar weinig mutaties in de magistraat in 
Vianen. Drossaard Hieronimus van Hurck en secretaris A. 
Schrevelius waren al jaren in functie net als P.Palus, J(ohan) 
Cambier, J.D. Ramot, G. Callenburg Baartmans, E. van 
Westervelt, P.D. le Maire, D. van Westervelt, C. de Waal, D. van 
der Vlist als burgemeester of schepen en P. Foppen als thesaurier. 
Niets wijst op het grijpen van de macht door de patriotten, 
ondanks dat die er wel waren in Vianen. In 1787/1788 traden er 
drie nieuwe schepenen aan: A. van Lakervelt, L. Speen en J. 
Theesing. Van de oude groep haakte C. de Waal definitief af. Op 
een college van ruim tien personen lijkt dat niet op een 
restauratie. Opvallend is wel dat enkele ervaren bestuurders een 
jaar of twee, drie verdwijnen om later weer terug te keren; het 
betreft Cambier, Ramot en E. van Westervelt. Waren dit 
patriotten? 

                                                
133 GA LE OW 183 passim. 
134 Blom, Leerdam 176-178. 
135 GA LE 4 2-5-1795. 
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Voor de wetverzetting in 1795 regeerden H.P. van Hurck 
(drossaard en zoon van H. van Hurck), J. Cambier, J.D. Ramot 
(burgemeesters), P. Palus, P.D. le Maire, C. van Hensbeek, A.F. 
van Hall, J.H. op den Hooff en E. Gillot (schepenen). Secretaris 
was nog steeds A. Schrevelius. In de provisionele municipaliteit 
kwamen Van Hurck (schout), Van Hall, Op den Hooff en Gillot 
terug, de andere vijf bestuurders niet. Daarvoor in de plaats 
kwamen R. Ockerse, J.J. Schmittmann, D. van der Vlist, 
Graafland, Hofmans en Le Roux Jalabert (secretaris). 

 
 

Afbeelding 13 F.A. van Hall (1736-1808) 
 

 Ondanks dat de provisionele municipaliteit vertrouwen in 
elkaar had verklaard wendden Van Hall en Ockerse zich toch tot 
Den Haag om Van Hurck politiek te diskwalificeren zonder dat 
de andere bestuursleden daarvan op de hoogte waren. De 
Provisionele Representanten reageerden hierop door Van Hurck 
te ontslaan als schout en in zijn plaats Pieter Boellaard te 
benoemen.136 De Viaanse municipaliteit reageerde heftig. Van 
Hall en Ockerse werden ‘geremoveerd’ en de benoeming van 
                                                
136 Het is niet duidelijk of dit de ex-schout van Lexmond betrof of zijn 
kleinzoon, procureur te Vianen. 
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Boellaard stuitte op grote bezwaren. De bestuurders werden 
unaniem gesteund door de burgerij, die hun oordeel over Van 
Hall en Ockerse in de vorm van het ondertekenen van een petitie 
konden geven; alle stemmers waren voor Van Hurck en tegen het 
duo Van Hall/Ockerse. 137 
 Niettegenstaande alle druk vanuit Den Haag werd er in 
juni 1795 een definitieve municipaliteit gekozen met Van Hurck 
en zonder Boellaard, Van Hall en Ockerse. Ook Graafland, 
Hofmans en Le Roux Jalabert werden niet herkozen. Nieuw 
waren B. van Baalen, J. van Rijssel, J. van Aildert, N. Hoosemans 
en J. Cambuse.138 Nog in augustus kwam er en dreigende brief uit 
Den Haag om P. Boellaard als schout in te zweren maar de 
municipaliteit bleef volharden in haar weigering.139 Pikant in de 
strijd tussen centraal gezag en lokale zelfstandigheid is, dat D. 
Boellaaard, voormalig schout van Meerkerk en vader van de 
beoogde nieuwe schout van Vianen, een belangrijke post bezette 
in Den Haag als president van het Comité van Algemeen 
Welzijn.140 
 Na juni 1795 waren er van de oude ploeg uit 1794 nog 
maar vier personen over gebleven en zaten er daarnaast zeven 
nieuwe mannen aan het roer. 
 
Meerkerk 

Schout Dirk Boellaard was patriot in een overwegend 
prinsgezind dorp. Bij het vlagincident in 1785 en de daarop 
volgende arrestatie van de ‘vier van Meerkerk’ werd zijn 
verhouding met de inwoners er niet beter op. In 1787 verliet hij 
zijn post als schout en vluchtte naar Frankrijk. Bij de komst van 
de Pruisen werd zijn huis geplunderd. De ambachtsheer Jacob van 
Nes spande in 1788 twee rechtzaken aan bij de Kamer van Justitie 
te Vianen. In de eerste plaats tegen Aart de Jong uit Sliedrecht, 
                                                
137 L.G. Krijnen, De politiek-juridische elite van Vianen in de achttiende 
eeuw (Utrecht 1985) Bijlage 16 Anciënniteitentabel; GA VI 4; GA 53; 
GA 57. 
138 GA VI 53. 
139 GA VI 4 23-8-1795. 
140 Ibidem 21-6-1795. 



 73    

die zich zonder aanstelling als provisioneel schout opwierp en de 
macht probeerde te grijpen. De Kamer van Justitie verbood De 
Jong als schout op te treden op straffe van honderd zilveren 
daalders. In een tweede zaak werd Boellaard gemaand weer aan 
het werk te gaan binnen veertien dagen, anders werd er een 
nieuwe schout aangesteld. Mocht Boellaard onaangenaam worden 
ontvangen in Meerkerk dan moest de commanderend officier hem 
bescherming bieden. Boellaard kwam echter niet terug in 
Meerkerk (zie boven).141 
 De opvolger van Boellaard, (P.L.?)Tissot van Patot, kon 
ook alle inwoners van Meerkerk niet bekoren. In een  brief aan de 
Representanten van het Volk van Holland in maart 1795 klaagde 
men over zijn gedrag, dat als ongeregeld, autocratisch en tegen de 
rechten van de mens werd gekwalificeerd. Uit Den Haag verzocht 
men om nadere inlichtingen bij de secretaris van de 
municipaliteit. Zijn antwoord luidde dat de meeste ondertekenaars 
van de brief tegen de Fransen waren en aanhangers van Oranje; 
velen van hen waren oude lieden of geremoveerde regenten en 
tegen vrijheid en gelijkheid. De inwoners van Meerkerk stelden 
A.J. Timmermans aan als provisioneel schout en als 
gaardermeester. Omdat Tissot nog niet ontslagen was leidde dit 
tot machtsconflicten; de secretaris verzocht dan ook om ingrijpen 
vanuit Den Haag.142 
 
De Vijfherenlanden 
Resumerend ontstaat het volgende beeld over de personele 
veranderingen. Voor 1787 zijn geen bijzonderheden te melden. 
Van enige patriotse coup is in de Vijfherenlanden geen sprake. 
Dat wil niet zeggen dat sommige bestuursleden geen sympathieën 
hadden voor patriotse ideeën. Zeker in Vianen en ook in Leerdam 
was dat het geval; een patriotse wetverzetting heeft echter niet 
plaatsgevonden. In de dorpen was men overwegend prinsgezind 
voor zover we kunnen nagaan. In Meerkerk  deed zich de 
bijzondere situatie voor dat er een patriotse schout was in een 

                                                
141 UA VI 1241-245 10-3-1788, 9-4-1788. 
142 NA CPR 346. 
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prinsgezind dorp; voor Lexmond en Nieuwland gold in meerdere  
of mindere mate hetzelfde. Alle drie schouten moesten in 1787 
hun functie prijs geven. 

De restauratie in 1787 had geen grote veranderingen tot 
gevolg behalve in Lexmond. Daar vertrok schout Pieter Boellaard 
en kwamen er enkele nieuwe schepenen, niet zo zeer omdat die 
ook tot de patriotten behoorden maar waarschijnlijk als protest 
tegen het autoritaire hogere gezag. In Everdingen/Zijderveld, 
Hagestein en Vianen bleven de wijzigingen beperkt tot het 
aftreden van twee á drie schepenen; of dit normale wijzigingen 
van de wacht waren of het gevolg van de restauratie kunnen we 
niet nagaan. Over Nieuwland weten we alleen dat schout Donk 
naar Frankrijk was gevlucht. 
 Over de periode 1788-1794 zijn geen bijzonderheden te 
melden. Pas in 1795 kwamen de grote veranderingen op gang. In 
onderstaande tabel zijn de mutaties gerubriceerd naar de mate van 
vervanging van de bestuursleden voor de plaatsen, waarover 
voldoende gegevens bekend zijn. 
 

            Mutaties 

Plaats 

geen beperkt Aanzien-

lijk 

bijna  

volledig 

volledig 

Everdingen/ 
Zijderveld 

    X 

Hagestein    X  
Kedichem     X 
Leerdam    X  
Lexmond  X    
Oosterwijk    X  
Schoonrewoerd     X 
Vianen   X   

 
Tabel 3 Personele mutaties in het bestuur 1795 

 
De omwenteling in 1795 had grote gevolgen voor het lokale 
bestuur. In Everdingen/Zijderveld, Kedichem en Schoonrewoerd 



 75    

werd een geheel nieuw college gekozen. Te Hagestein, Leerdam, 
Lexmond en Oosterwijk bestond de municipaliteit op een 
enkeling na uit nieuwe gezichten. In Vianen bleven er vier oude 
bestuurders zitten, aangevuld met zeven nieuwe leden. Lexmond 
bleef op papier het meest constant met slechts één nieuw lid in het 
bestuur; daar waren echter drie afhakers en ook de zittenblijvers 
waren niet allen erg enthousiast voor hun functie in dit nieuwe 
tijdsgewricht.  Nergens in de Vijfherenlanden  vinden we een 
gemeente waar alles bij het oude bleef.  
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6. Kerkelijke bestuur 
 
Niet alleen het gemeentelijk bestuur was onderhevig aan 
veranderingen, ook de kerken en het kerkelijk bestuur lagen onder 
schot in de onderzoeksperiode 1780-1795. Om de gebeurtenissen 
in de Vijfherenlanden goed te kunnen plaatsen wordt eerst 
ingegaan op de ontwikkelingen in de gereformeerde Kerk.  
Interessant is de rol van predikanten  in de strijd tussen de 
patriotten en prinsgezinden; die rol wordt onderzocht voor de 
gereformeerde dominees in de Vijfherenlanden. Verder komt een 
viertal aspecten van kerkelijk bestuur aan de orde: de benoeming 
van predikanten, de keuze van kerkenraadsleden, het houden van 
kerkdiensten en de financiële huishouding. We beperken ons 
daarbij tot de kerken van de gereformeerde gemeenten, later 
hervormde kerk genoemd. De katholieken hadden voor 1796 nog 
geen formele positie in de Republiek; lokale archieven van deze 
modaliteit zijn bovendien niet te vinden in de Vijfherenlanden. 
Andere kerkgenootschappen, zoals de Waalse kerk, waren 
marginaal in het onderzoeksgebied (zie hoofdstuk 2). 

Algemene ontwikkelingen  
De geest van verandering in de achttiende eeuw ging aan 

de kerken niet voorbij. Onder invloed van de Verlichting ontstond 
een nieuw mensbeeld, gericht op onderzoek, vooruitgang en 
vrijheid. Onderzoek naar religieuze waarheden was daarvan het 
gevolg, evenals het belang van goed onderwijs. Religieuze 
vrijheid werd een kenmerk van goed burgerschap.143 Mede 
daardoor kwam er een dialoog op gang tussen aanhangers van 
verschillende godsdiensten en ontstond er meer ruimte voor 
tolerantie. Kerkelijke dogma’s kregen minder aandacht en het 

                                                
143 Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, De Nederlandse 
religiegeschiedenis 241-249. 
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gezag van de kerken nam af.144 Zo kwam er ook een discussie op 
gang om kerk en staat te scheiden. Sinds de Unie van Utrecht had 
de gereformeerde kerk de status van publieke kerk gekregen, 
waarbij er een speciale band was ontstaan tussen het vaderland, 
de kerk en de Oranjes. Eind achttiende eeuw kwam die scheiding 
van kerk en staat tot stand en raakte de gereformeerden hun 
voorkeurspositie kwijt.145  
 Onder de gereformeerde predikanten waren zowel 
aanhangers van patriotten als van prinsgezinden te vinden. Met 
name in Amsterdam was de meerderheid van de predikanten fel 
oranjegezind. In 1787 ontkwamen enkele patriots georiënteerde 
dominees niet aan plundering of vervolging. In 1795 werden 
sommige predikanten juist geschorst vanwege hun voorkeur voor 
het huis van Oranje.  
 

De predikanten in de Vijfherenlanden  
 In de periode 1780-1795 waren er circa veertig 
predikanten actief in de Vijfherenlanden (zie bijlage 7). Daarvan 
was er maar één echt als patriot aan te merken: Johannes Claessen 
te Leerdam. Wellicht dat zijn confrater R.G. Bartz (ook te 
Leerdam) ook wel sympathiek stond achter de nieuwe beweging 
gezien de plundering van zijn huis in 1787. Claessen ‘overleefde’ 
de zuiveringen in 1787 nauwelijks; door een berouwvolle brief 
naar Willem V te schrijven wist hij zijn ambt (en inkomen) veilig 
te stellen.146 Deze brief werd in 1795 openbaar en kwam hem op 
de kwalificatie ‘wolf in schaapskleren’ te staan.147 In 1795 
speelde Claessen een belangrijke rol in de lokale politiek van 
Leerdam. Van Bartz zijn geen politieke statements of handelingen 

                                                
144 Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker 1996) 1151-
1166. 
145 G.J. Schutte, Patriotten, prinsgezinden en gereformeerden. Over 
Calvinisme en Revolutie in de achttiende eeuw (Apeldoorn 1991) 20-35. 
146 NA NDR 5430. 
147 N.N., De wolf in ’t schaapsvel, of iets over het gedrag van Do. Jan 
Claessen, predikant te Leerdam (1795). 
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bekend. De Viaanse predikanten ondertekenden in 1786 een fel 
protest tegen Willem V en toonden daarmee hun voorkeur voor 
de maatregelen van de Staten van Holland; van enige andere 
politieke actie is niets bekend. 148 

Oranjegezind waren in ieder geval P. Spiering (Leerdam), 
G. Graadt (Oosterwijk) en J. Mijnsen (Zijderveld). Spiering 
kwam in 1795 in aanvaring met de municipaliteit en werd enige 
tijd geschorst als predikant. Overigens preekte hij wel in de 
omgeving, waarbij een flink deel van de Leerdammers met hem 
mee reisde; de inkomsten van de armenkas in Leerdam liepen 
daardoor aanzienlijk terug.149 Spiering zou uiteindelijk nog vele 
jaren in Leerdam als predikant werkzaam blijven. Graadt en 
Mijnsen legden beiden in 1795 hun functie neer, waarschijnlijk 
omdat ze de eed van trouw aan de nieuwe regering niet wilden 
afleggen. Later namen ze hun werk weer op. Graadt was de 
aanstichter in Oosterwijk om het collatierecht van de 
ambachtsheer in 1802 vrijwillig te herstellen. Verder kwam in 
1797 te Zijderveld nog een predikant, J. Dagevos, die afgezet was 
in 1795. Dat was voor de kerkenraad in Zijderveld kennelijk geen 
bezwaar, ook de gemeenteleden kozen eenparig voor Dagevos.150 

Van de ruim dertig andere predikanten weten we geen 
politieke voorkeuren. Buiten Leerdam en Vianen zijn er geen 
tekenen van patriotse predikanten te vinden in de 
Vijfherenlanden. 

Aanstelling predikanten 
Bij de verkiezing van kerkenraadsleden hebben we al gezien dat 
er nogal wat lokale verschillen bestonden, vooral in het 
goedkeuringsproces. In deze paragraaf behandelen we de 
aanstelling van nieuwe predikanten. In tegenstelling tot 

                                                
148 Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’, JOU 205. 
149 GA LE 5 67. 
150 F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland: de geografische 
afkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572-1816. 
Repertorium van Nederlands Hervormde predikanten voor 1815 (1996) 
passim. 
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kerkenraadsleden traden ze niet periodiek af; vervanging was 
alleen nodig bij vertrek, pensionering of overlijden van de staande 
predikant. In de periode 1780-1795 kwam de selectie, 
goedkeuring en bevestiging van een nieuwe predikant in de 
Vijfherenlanden een kleine twintig keer voor.  
 In algemene zin was het proces als volgt. De kerkenraad, 
aangevuld met twee predikanten uit de omgeving (consulenten) 
stelden een lijst op met drie beoogde herders (het drietal of de 
nominatie). Deze lijst werd ter goedkeuring toegezonden aan 
degene die het collatierecht bezat, vaak de ambachtsheer of de 
graaf, waaronder de gemeente ressorteerde.  Bij goedkeuring 
ontving de kerkenraad de z.g. collatiebrief. Tevens was 
goedkeuring nodig van de classis van de gereformeerde kerk. Na 
beider instemming kon een predikant worden beroepen, meestal 
de eerste van de lijst, middels een beroepingsbrief. Als de 
betrokkene het beroep aannam, werd hij na enige tijd formeel 
bevestigd in zijn nieuwe standplaats. In het onderzoek richten we 
ons nu vooral op de uitoefening van het collatierecht in de 
Vijfherenlanden, met name wie dit recht bezaten en of dit recht op 
enig moment onder schot kwam te liggen in de periode 1780-
1795 (met enige marges). Over het collatierecht in Hagestein, 
vallend onder de Staten van Utrecht, hebben we geen gegevens 
kunnen vinden. 
 
Land van Arkel  

In het Land van Arkel (althans Kedichem, Leerbroek, 
Nieuwland) oefende de drossaard van Gorinchem het collatierecht 
uit namens de Staten van Holland, die in het bezit waren van de 
heerlijkheidrechten van deze dorpen. Baron F.C. van Aerssen van 
Sommelsdijk, drossaard van Gorinchem en wonende in Den 
Haag, gaf toestemming in twee stappen: eerst voor de z.g. 
handopening, waarbij men het recht kreeg een drietal op te stellen 
en vervolgens voor het beroepen van een der genoemde 
predikanten. In 1798, toen er in Nieuwland weer een plaats vacant 
kwam, ging het heel anders. De nominatie werd nu voorgelegd 
aan de mansledematen in de kerk en er werd gestemd met 
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gesloten briefjes. Over een collatiebrief werd niet meer gerept.151 
Oosterwijk richtte zich in 1778 ook nog tot de drossaard van 
Gorinchem, maar in 1789 moest men goedkeuring vragen aan de 
vrijheer van Oosterwijk. In 1789 was dat G.W. Mottman, tevens 
lid van de Domeinraad, die de heerlijkheidsrechten van de Staten 
van Holland had verworven. De drossaard van Gorinchem was nu 
niet meer in beeld. Zelfs in 1804, ruim na de omwenteling van 
1795, kwam er nog een collatiebrief van de inmiddels vervangen 
vrijheer van Oosterwijk, D.G. van der Burgh. De kerkenraad had, 
op voorstel van de scheidende predikant, besloten hem uit 
genegenheid toestemming te vragen, zoals vanouds. De 
vrijheidsgedachte, in 1795 uitgesproken in de kerk van 
Oosterwijk, zat nog niet diep!152 

 

 
Afbeelding 14 Kerk Oosterwijk 

 
Land van Vianen 

Bij de dorpen in het Land van Vianen (Hei- en Boeicop 
en Lexmond), was het collatierecht in handen van de 
ambachtsheren. In Hei- en Boeicop was er geen plaats vacant in 
                                                
151 KA KE 14-8-1781; KA NI 7-6-1785, 2-8-1798; KA LB 18-7-1785.  
152 KA OW 1 18-12-1778, 26-9-1789, 1-5-1803, 13-4-1804. 
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de periode 1780-1795, in Lexmond twee maal. In 1789 verzocht 
de bejaarde predikant om met pensioen te mogen gaan, wat nogal 
wat voeten in de aarde had. Uiteindelijk stemden de 
gedeputeerden van de Staten van Holland hiermee in en gaven 
onder voorwaarden een jaarlijkse uitkering van 600 gulden. Voor 
het benoemen van de nieuwe predikant (met de bekende naam 
Van Hall) had men te maken met de ambachtsheer A. v.d. Bergh, 
met de schout en het gerecht van Lexmond en uiteraard de classis. 
In 1795 was het weer zover; ook nu gaf eerst de ambachtsheer 
naar oud gebruik toestemming en wendde de kerkenraad zich 
daarna tot de schout en de municipaliteit met het verzoek het 
kerkelijke beroep politiek te bekrachtigen. De municipaliteit wist 
daar niet goed raad mee en vroeg om een week uitstel voor 
beraad. Dat weekje uitstel werd uiteindelijk meer dan een jaar; 
pas na een uitspraak van het Provinciaal Comité van Holland 
kwam de verlangde approbatie van de schout c.s.153 De nieuwe 
predikant Kroon werd uiteindelijk  in november 1796 bevestigd, 
16 maanden na zijn beroep! 

Voor de stad Vianen kwamen we maar één vacature tegen 
in de onderzoeksperiode. De procedure verliep hier in twee 
stappen (handopening en feitelijk beroep), waarbij de drossaard in 
eerste en de Gedeputeerde Raden in tweede instantie toestemming 
verleenden.154  
 
Graafschap Leerdam 
 In Schoonrewoerd, behorend tot het Graafschap Leerdam, 
zijn de veranderende politieke omstandigheden goed te zien in de 
beroepingsprocedure. In 1792 ging de aanwezige leraar met 
emiritaat, na daar toestemming voor gevraagd en gekregen te 
hebben van graaf Willem V en de magistraat van Leerdam. De 
nieuwe predikant P. Groen van Prinsterer werd met goedvinden 
van Willem V beroepen en bevestigd in 1793. In 1795 ging de 
nieuwe herder al weer weg en moest er in de nieuwe tijd opnieuw 
iemand beroepen worden. Inmiddels had Schoonrewoerd een 
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nieuwe status als zelfstandige gemeente gekregen met een 
kersverse municipaliteit. Nieuwe tijden, nieuwe heersers, nieuwe 
regels moet men gedacht hebben. Het collatierecht van Willem V 
was uiteraard vervallen, bovendien zat hij in Engeland. Enkele 
burgers wendden zich met een verzoek tot de Provisionele 
Representanten van Holland om de leden van de kerk zelf een 
predikant te laten beroepen, waarop ze voor deze keer 
toestemming kregen. De kerkenraad stelde een drietal op, samen 
met de Leerdamse consulenten Claessen en Spiering, en de 
ledematen mochten stemmen op wie een beroep werd uitgebracht. 
De municipaliteit werd ingelicht over de gang van zaken en 
verzocht toestemming te geven om de nieuwe predikant als 
burger te accepteren (een soort woonvergunning avant la lettre). 
Een  classicale toestemming was nog wel vereist, in dit geval 
door de classis Buren.155  
 Het oproer in de stad Leerdam veroorzaakte ook een 
vacante predikantenplaats. Er waren twee predikanten, Claessen 
en Bartz, die beiden het slachtoffer werden van de 
ongeregeldheden. Bij dominee Bartz werden de ruiten ingeslagen 
en het porselein vernield, zo schreef Claessen in zijn verslag over 
het oproer.156 De oude predikant was zo geschrokken, dat hij de 
vlucht nam zonder de kerkenraad mede te delen waar hij zich 
bevond. Hij verzocht na enkele maanden om ontslag en na de 
nodige deliberatie werd hij emeritus verklaard door de graaf  
Willem V.  De weg was nu vrij voor het beroepen van een nieuwe 
tweede predikant. Was Bartz in 1773 nog beroepen op voorstel 
van de kerkenraad en na approbatie van de drossaard, de 
magistraat, de graaf en de classis, de situatie was nu duidelijk 
anders. De politieke leiders hadden waarschijnlijk hun buik vol 
van twee patriotgezinde predikanten en grepen hun kans nu een 
aan de regering getrouwe dienstknecht te benoemen. We lezen in 
de kerkenraadnotulen: ‘Dewijl het Zijne Doorluchtige Hoogheid 
heeft goedgedacht bij acte van collatie ds Pieter Spiering, […] als 
tweeden predikant van Leerdam aan te stellen, zal de kerkelijke 
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beroeping ten overstaan van de classicale consulenten 
geschieden…’.157 Deze keer werd het collatierecht direct 
uitgeoefend door een predikant aan te wijzen; dit in tegenstelling 
tot zoals gebruikelijk een formele goedkeuring te geven op de 
keuze van de kerkenraad. Over de politieke opstelling van 
Spiering zullen we later nog horen.  
 
Graafschap Culemborg  
Het collatierecht voor de kerken in Everdingen en Zijderveld 
berustte bij de graaf van Culemborg. In de periode 1780-1795 
was dat Willem V, die zich in dit geval liet bijstaan door de Raad 
en Rekenkamer van het Graafschap Culemborg. Uit 1791 is een 
collatiebrief bewaard gebleven, waarin Willem V toestemming 
gaf candidaat C. Müller te beroepen (zie bijlage 8).158 
Vanzelfsprekend gaven de Raden uit Culemborg en de classis uit 
Buren ook nog hun approbatie. Ook uit Everdingen zijn nog 
collatiebrieven bewaard gebleven van voor 1795 met ongeveer 
dezelfde tekst. Opvallend is dat zowel in Everdingen als in 
Zijderveld geen signalen zijn te vinden van het opstellen van 
drietallen door de kerkenraad en van het geven van handopening 
door de graaf van Culemborg. Er zijn alleen collatiebrieven te 
vinden, waarin toestemming gegeven werd een met name 
genoemde predikant te beroepen. Zouden de Raden van 
Culemborg het collatierecht nog direct uitgeoefend hebben met 
medeweten van Willem V? Na de omwenteling was daar geen 
sprake meer van. 

In 1797 was er opnieuw een beroep in Zijderveld. De 
kerkenraad schreef een (lange) brief naar een commissie met de 
(lange) naam ‘College van Administratie over de door de 
Franschen geabandonneerde goederen van de vorst van Nassau’ 
met het verzoek om zelf een predikant te mogen beroepen. 
Probleempunt daarbij was wie die predikant dan wel zou gaan 
betalen. De kerkelijke gemeente kon het geld niet opbrengen en 
de graaf was er vandoor. Het antwoord uit Den Haag was positief, 
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men mocht zonder handopening of approbatie een leraar beroepen 
en het traktement zou ‘provisioneel’ betaald worden door de 
rentmeester van de Culemborgse domeinen. Zo gebeurde het ook; 
de kerkenraad stelde een drietal op en de lidmaten kozen 
‘eenparig’ J. Dagevos uit om te worden beroepen. De 
municipaliteit werd op de hoogte gesteld en gevraagd om 
Dagevos als burger toe te laten in de gemeente.159  
  

 
 

Afbeelding 15 Kerk Zijderveld 

Kerkenraadsleden 
 Wat de kerkenraad betreft, het belangrijkste kerkelijk 
bestuurslichaam op lokaal niveau, gaan we nader in op de 
verkiezing van nieuwe leden, mutaties ten gevolge van de 
wetverzettingen en het combineren van kerkenraadfuncties met 
een gemeentelijke bestuursfunctie. 
 
Verkiezing kerkenraadsleden 
De verkiezing van nieuwe ouderlingen en diakenen was in de 
Vijfherenlanden, net als in de rest van de Republiek, tijdens het 
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ancien regime in eerste instantie een zaak voor de zittende 
kerkenraad. Per jaar trad een deel van de kerkenraad af en in de 
opengevallen plaatsen werden door de raad nieuwe mensen 
gekozen. Deze aspirant-ouderlingen en –diakenen werden aan de 
gemeente voorgesteld (afgekondigd) en bij geen bezwaar van de 
gemeenteleden na enkele weken formeel bevestigd tijdens een 
kerkdienst. Soms was er binnen de kerkenraad een geografische 
verdeling met een vaste of wisselende representatie per stads- of 
dorpskern en de buurtschappen.   
 Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. In sommige 
gemeenten was er goedkeuring (approbatie) nodig van de 
schout/schepenen, de magistraat, de ambachtsheer of zelfs nog 
hogere burgerlijke instanties. In Hei- en Boeicop moest de 
ambachtsheer goedkeuring verlenen volgens J. de With.160 In de 
notulen van de kerkenraad tussen 1780 en 1795 is daar overigens 
geen bevestiging van te vinden. Te  Kedichem weigerde in 1784 
Vink een benoeming tot diaken te aanvaarden. De predikant, 
kerkvisitatoren en de classis oefenden zoveel druk uit dat hij 
uiteindelijk toch maar akkoord ging; van enige bemoeienis door 
de schout of de ambachtsheer zijn geen sporen te vinden. Ook in 
de kerkelijke archieven van Everdingen, Leerbroek, Lexmond, 
Oosterwijk, Schoonrewoerd  en Zijderveld komen we geen 
verwijzingen tegen over toestemming voor de benoeming van 
ouderlingen en diakenen door burgerlijke bestuurders. Leerdam 
daarentegen kende sinds 1777 de regeling dat twee leden van de 
kerkenraad door de magistraat werden benoemd; meestal waren 
dat ook leden van de magistraat, waardoor deze ‘regenten’ twee 
heren moesten dienen. Als argumentatie voor deze ‘machtsgreep’ 
voerde de magistraat aan dat men hiertoe het recht had op basis 
van een artikel  van de synode van Dordrecht 1618/1619 en het 
feit dat dit in vele andere steden gebruikelijk was. Overigens was 
burgemeester Knijff al lid van de kerkenraad in 1777. De 
noodzaak voor de nieuwe afspraak lag in het feit dat er al ‘… 
eenige tijd differenten zijn ontstaan tusschen drossaard en die van 
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de magistraat ter eenre en den eerw. kerkenraad aldaar ten 
anderen zeide’. Deze onenigheden hadden kennelijk het gevolg 
dat magistraatleden werden uitgesloten bij het kiezen van 
kerkenraadsleden en dat zou de verhoudingen alleen maar verder 
verslechteren. Voor de verkiezing van de overige leden kreeg de 
kerkenraad de vrije hand.161 Deze regeling voorkwam echter niet 
dat er toch hoogoplopende conflicten ontstonden tussen de 
magistraat en de kerkenraad, anders gezegd tussen drossaard 
Boeij en burgemeester Knijff aan de ene en de predikanten Bartz 
en Claessen anderzijds. In 1784 nam de kerkenraad een besluit 
over het betalen van ziekenzorg voor de armen. Begin 1785 trad 
Knijff aan als ouderling en hij begon met deze beslissing aan te 
vechten als ‘premature, informeel en schadelijk en mitsdien 
onbestaanbaar’. Dit optreden was wel duidelijk, maar leidde niet 
tot betere verhoudingen; een groot deel van de kerkenraad voelde 
zich beledigd. Magistraat en  kerkenraad hielden zich over deze 
kwestie nog maanden bezig; de kerkenraad dreigde daarbij de 
classis in te schakelen. De magistraat koos eieren voor haar geld 
en ging in april akkoord met het voorstel van de meerderheid van 
de kerkenraad (en viel daarmee ouderling Knijff af).162 Knijff 
bezocht inmiddels de kerkenraadvergaderingen niet meer. Hij 
wilde de (andere) kerkenraadleden zelfs een proces aandoen bij 
de Raad der Domeinen.163 Bij de verkiezing van nieuwe 
kerkenraadsleden eind 1785 was Knijff nog niet aftredend, maar 
moest er wel een opvolger komen voor schepen Hakker. De 
kerkenraad koos als ouderling namens de magistraat nu secretaris 
A. Musquetier. Daarmee was een nieuw conflict geboren. De 
magistraat kon hier niet mee instemmen omdat de secretaris 
formeel niet tot de magistraat behoorde (en waarschijnlijk 
Musquetier niet als een betrouwbare vertegenwoordiger zag 
gezien zijn lidmaatschap van de sociëteit). Inmiddels betichtte 
drossaard Boeij de kerkenraad van fraude bij het gerecht.164 
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Musquetier nam eerst de benoeming wel aan maar moest ruim 
een jaar later (juni 1786) uiteindelijk onder druk toch bedanken 
voor de eer.165 Toen in 1795 dezelfde Musquetier tot maire werd 
verkozen, was een van de maatregelen van de municipaliteit om 
het contract uit 1777 onwettig en ongeldig te verklaren.166 Dat 
weerhield dezelfde municipaliteit er niet van in juni de twee 
ouderlingen, die namens de magistraat zitting hadden in de 
kerkenraad, te ontslaan, evenals diaken Van Tiel, wegens 
‘moverende redenen’.167 Het ontslag van Van Tiel leverde nogal 
wat commotie op; een vrouw die daar tegen protesteerde werd 
zelfs verbannen uit Holland; maire A. Musquetier speelde daarbij 
een dominante rol door persoonlijk deze vrouw te arresteren en 
op te brengen, wat hem een formele klacht bij het Hof van 
Holland bezorgde.168 Bij een verzoek van enkele sociëteitsleden 
enkele maanden later aan de municipaliteit om de kerkenraad 
verder te zuiveren, kregen eerstgenoemden het antwoord dat de 
gemeente zich niet moest bemoeien met de samenstelling van de 
kerkenraad.169  
 De scriba van Nieuwland noteerde al in 1778 dat de 
kerkenraad zelf over de benoeming van de leden besliste.170 Dat 
klonk wel mooi, maar enkele jaren later speelde er een conflict 
hoog op over de benoeming van een diaken, waarin een aantal 
lidmaten geen vertrouwen stelde omdat: hij een vreemdeling was, 
geen land bezat, niet getrouwd was en op kamers woonde. Het 
conflict werd aan de classis voorgelegd en niet aan de schout, 
ambachtsheer of drossaard. Pas na borgstelling door enkele 
notabelen ging men morrend akkoord.171 In 1788 was er weer 
strijd, nu wilden bewoners van de buurtschap De Geer een eigen 
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vertegenwoordiger in de kerkenraad, maar de andere lidmaten 
vonden dat niet nodig. 172  
 Voor  de kerkenraad in Vianen was de situatie heel wat 
ingewikkelder.  Hier had men te maken met de magistraat (en de 
drossaard), ja zelfs met de Staten van Holland. Zo had de 
kerkenraad in 1773 behoefte aan uitbreiding van het aantal 
ouderlingen, dat door de Gecommitteerde Raden (GR) werd 
goedgekeurd, waarschijnlijk na advies van de drossaard. In 1781 
gaven de Hoog Mogende Edele Heren uit Den Haag goedkeuring 
aan de verkozen nieuwe kerkenraadsleden; of dat elk jaar zo 
gegaan is, weten we niet.173 De zoon van de al eerder genoemde 
F.A. van Hall, Abraham Frederik van Hall, veroorzaakte een rel 
in 1788 door te weigeren als diaken op te treden. Hij beweerde 
binnenkort te gaan verhuizen naar Amsterdam, maar daar trapte 
de kerkenraad niet in. De magistraat moest er aan te pas komen, 
maar kwam er ook niet uit. De Gedeputeerde Raden besloten dat 
Van Hall jr. dit jaar niet als diaken hoefde op te treden mits hij 
zijn appèl bij de classis zou intrekken evenals zijn verzoek tot 
attestatie naar Amsterdam en volgend jaar wel beschikbaar zou 
zijn.174 Een aantal jaren later volgde procureur Hammius het 
voorbeeld van Van Hall door eveneens het diakenschap te 
weigeren. De magistraat aanvaardden zijn excuses wel, maar de 
kerkenraad en de predikanten schakelden alsnog de Gedeputeerde 
Raden in. Die waren niet gediend van dit soort conflicten en 
trokken de touwtjes wat strakker aan. Ze bepaalden dat de 
kerkenraad voortaan de door hun gekozen nieuwe leden direct aan 
de GR ter goedkeuring moesten voorleggen, zonder dat men 
verplicht was de magistraat te consulteren.175 
 Op enkele plaatsen komen we in 1795 nog tegen dat de 
kerkrentmeesters, die formeel niet behoorden tot de kerkenraad, 
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ontslagen werden door de nieuwe municipaliteit; zij werden 
beschouwd als ambtenaren.176 
 
Mutaties in 1787 en 1795 ten gevolge van wetverzettingen 

De vraag of de politieke beroeringen in 1787 en 1795 
directe invloed had op de samenstelling van de kerkenraden kan 
bevestigend beantwoord worden. In 1787 vluchtte diaken L.P. 
Holthuizen bij de komst van de Pruisen en werd er een vervanger 
in de kerkenraad gekozen.177 Bij de komst van de Fransen in 1795 
moesten in Leerdam twee ouderlingen en een diaken het veld 
ruimen, zoals eerder vermeld. In de overige plaatsen lijkt alles 
zijn normale gang gegaan te zijn voor wat de bezetting van de 
kerkenraad betreft. In Oosterwijk werd Verduin, die in 1795 
weigerde de eed op de nieuwe regering af te leggen en daardoor 
geen schepen kon worden, wel als diaken verkozen; er was 
kennelijk geen sprake van een politieke blokkade.  
 Bovenstaande zou kunnen leiden tot de conclusie, dat er 
al sprake was van een sterke scheiding tussen kerk en ‘staat’; de 
wetverzetting in 1795 was immers behoorlijk ingrijpend, ook in 
de Vijfherenlanden, terwijl de mutaties in de kerkenraden zeer 
beperkt in omvang bleven.  Toch waren er nogal wat bestuurders 
die zowel op politiek als op kerkelijk gebied actief waren, zoals 
we in de volgende paragraaf zullen zien. 
 
Combineren van kerkenraad-  en gemeentelijke bestuursfuncties 

Op basis van de gemeentelijk en de kerkelijke archieven 
was het mogelijk een lijst samen te stellen van circa 500 
bestuurders in de Vijfherenlanden in de periode 1780-1795 (zie 
bijlage 9). Niet alleen in Leerdam, waar er tot 1795 steeds twee 
leden uit de magistraat in de kerkenraad werden gekozen, maar in 
vele andere plaatsen waren er schepenen, die in de genoemde 
periode ook als diaken of ouderling optraden, soms zelfs 
tegelijkertijd. Nadere analyse van dit materiaal zou kunnen leiden 
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tot meer kwantitatief en kwalitatief inzicht van de mate waarin op 
persoonlijk niveau bestuurfuncties werden verenigd.   

Kerkdiensten 
Het burgerlijk bestuur oefende op twee manieren invloed 

uit op het houden van kerkdiensten in het ancien regime. In de 
eerste plaats bepaalde de magistraat, de ambachtsheer of het 
gerecht dag en tijdstip van de kerkdiensten, meestal op verzoek 
van de kerkenraad. Zo bepaalde de magistraat van Leerdam in 
1779, na overleg met de kerkenraad, dat de kerkdienst 
zondagmorgen om half tien zou beginnen in plaats van negen 
uur.178 In 1791 keurde de ambachtsheer van Hei- en Boeicop F.A. 
van Hall het verzoek van de kerkenraad goed om op Goede 
Vrijdag geen kerkdienst meer te houden vanwege het lage 
kerkbezoek door het vele werk op de velden. In Lexmond gingen 
schout en schepenen akkoord met een soortgelijk verzoek.179 In 
Schoonrewoerd vroeg de kerkenraad zelfs toestemming aan de 
magistraat van Leerdam om de bedezang voor de predikatie te 
mogen houden.180 Te Vianen moest een conflict tussen de twee 
predikanten (Noothoven en Cremer) in 1784 over de aanvangstijd 
van de catechisatie op zondag beslecht worden door drossaard 
Van Hurck, die wijselijk besloot dat elke predikant het tijdstip 
zelf mocht kiezen. De hele kwestie was trouwens een storm in 
een glas water, het betrof maar één catechisant! 181  
 Bovendien bepaalde de overheid regelmatig dat er 
bedestonden gehouden moesten worden. Vaak waren dat extra 
kerkdiensten, gewijd aan een speciaal thema. In deze thema’s zijn 
door de jaren heen de politieke ontwikkelingen te herkennen. In 
1782 werden er op last van Willem V diensten gehouden om 
Gods hulp in te roepen bij de strijd tegen Engeland        (‘ …voor 
het behoud en de welvaart van de Republiek […] en de wapens te 
zegenen.’ ). Die diensten moesten elke laatste vrijdag van de 
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maand plaatsvinden in de avonduren. In Schoonrewoerd kwamen 
er weinig of geen toehoorders; bovendien was het veel extra werk 
voor de predikant en kostte het dure kaarsen voor de verlichting 
van de kerk. De drossaard van Leerdam gaf toestemming om deze 
bedediensten te verzetten naar de donderdagmiddag. Bij de 
wapenstilstand met Engeland begin 1783 werden de bedestonden 
‘provisioneel’ opgeschort.182 Ook in Kedichem kreeg men 
toestemming van de drossaard van Gorinchem deze bedestonden 
naar de middaguren te verzetten.183  
 Soms werden er door de overheid aanwijzingen gegeven 
voor wie er gebeden moest worden tijdens de normale diensten. 
In oktober 1787 gaven de GR via de magistraat opdracht aan de 
predikanten van Vianen om voortaan te bidden voor de Staten van 
Holland, de Staten van de andere provincies, de prins van Oranje 
en zijn gezin, de GR zelf, de drossaard, de leden van de Kamer 
van Justitie, de burgemeesters, de schout en de schepenen. 
Hiermee werd de goegemeente duidelijk gemaakt waar de macht, 
kort na de restauratie, voortaan weer berustte. Drie jaar later werd 
deze opdracht voor alle zekerheid nog maar eens herhaald.184 De 
magistraat van Leerdam gaf in 1790 opdracht te bidden voor de 
prins; een jaar later  was prinses Wilhelmina aan de beurt. 185 In 
1793 komen we weer bedestonden tegen, nu tegen het dreigende 
Franse gevaar, elke twee weken op woensdagavond. Eind 1793 
zien we dankdiensten, nadat het Franse gevaar (tijdelijk) geweken 
was.186 
 Na de omwenteling hebben we geen aanwijzingen 
gevonden dat het nieuwe bewind in 1795 de kerk als 
communicatiemiddel gebruikte. Helemaal verdwenen is dit 
gebruik overigens niet. Zo werd er nog driftig gebeden voor de 
koning (Lodewijk Napoleon), de keizer (Napoleon) en de 
admiraal (grapje) in het begin van de negentiende eeuw.187 
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Financiële kwesties 
Talrijk waren de raakvlakken tussen het burgerlijk 

bestuur en de kerkenraad over geldelijke zaken. Dit betrof met 
name het houden van extra collectes, ondersteuning van de 
armenzorg, het onderhoud van kerkgebouwen en de salarissen 
van predikanten. Tijdens de jaren 1780-1794 zijn hierin weinig of 
geen veranderingen te ontdekken. In 1795 zien we de eerste 
pogingen om de financiële verhoudingen tussen kerk en ‘staat’ ter 
discussie te stellen, een discussie die nog vele jaren zou 
voortduren. Zo boog het Comité van Algemeen Welzijn te 
Leerdam zich al over de zorg voor de kerkelijke goederen en 
wilde men inzicht in de financiële administratie van de 
kerkrentmeester.188 De kerkenraad van Zijderveld  maakte zich 
zorgen over wie de predikant ging betalen nu Willem V uit al zijn 
functies was ontslagen.189 De discussie over de armenzorg kwam 
pas in 1798 echt op gang.190 Dat de tijden veranderden bleek uit 
het verzoek van de katholieken in Leerdam om nu ook een eigen 
openbare collecte te mogen houden!191 
 

                                                
188 GA LE 3 17,24; GA LE 4 72,80. 
189 KA ZY 1 1797. 
190 KA NI AB 4-12-1798. 
191 GA LE 5 28-7-1795. 
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7. Visie en mentaliteit 
Uit het voorgaande blijkt dat er in de Vijfherenlanden 

veel discussies waren over politieke onderwerpen; per gemeente 
verschilde de intensiteit van de gesprekken wel, maar niemand 
van de bestuurders kon er om heen. Soms ontstonden er 
conflicten tussen patriotten en prinsgezinden of zette men zich af 
tegen de autoriteiten. In een enkel geval werden mensen om hun 
politieke uitingen gearresteerd en veroordeeld. Interventies van 
buiten de Vijfherenlanden hadden grote gevolgen voor de 
bevolking van de Vijfherenlanden. De inkwartiering van 
Nederlandse soldaten en de invallen van de Pruisen en de Fransen 
lieten hun sporen na.  

In dit hoofdstuk wil ik nagaan wat de visie was van de 
inwoners van de Vijfherenlanden op de politieke situatie en hoe 
men inspeelde op de veranderende situaties. Anders 
geformuleerd: wat was hun visie en hoe hun mentaliteit? Om die 
vraag te kunnen beantwoorden wordt eerst een beknopte 
ideologie van de patriotten geschetst. 

 

Ideologisch kader 
De behoefte aan verandering die bij de patriotten leefde, 

kwam vooral voort uit het beeld van verval in de Republiek en 
onvrede met de manier waarop de regenten en de stadhouder het 
land, de steden en de dorpen bestuurden. De grondslagen voor 
een nieuwe bestuursvorm werden met name door Van der 
Capellen verwoord in zijn pamflet  ‘Aan het volk van Nederland’, 
gepubliceerd in 1781. De hoofdthema’s van zijn visie waren 
vrijheid van drukpers en een natuurlijke gelijkheid van alle 
mensen. Daaruit vloeide logischer wijze een regering bij 
representatie voort, in tegenstelling tot het absolutisme van het 
stadhouderlijk bewind. Om de veranderingen te kunnen 
doorvoeren was het noodzakelijk het volk te bewapenen.  
 Hoewel ‘Aan het volk van Nederland’ een belangrijke rol 
heeft gespeeld in het verenigen van de patriotten in hun strijd 
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voor verandering, was er toch geen sprake van eenheid van visie 
op de ordening van de nieuwe samenleving. Meer radicale 
patriotten lieten zich inspireren door ‘verlichte’ filosofen zoals 
Rousseau, Von Wolff en Priestley. De meer gematigde patriotten 
lieten zich ook leiden door religie en moraal. Zo stelde de Duitse 
theoloog Van der Marck: ‘De Schepper der Natuur heeft eene 
volmaakte gelijkheid en eene volkomene vrijheid onder de 
menschen ingevoerd en vastgesteld…’.  Pieter Paulus beweerde 
zelfs dat de christelijke leer alleen maar kon worden uitgeoefend 
in een burgermaatschappij, waarin vrijheid van meningsuiting, 
vergadering, eredienst en volkswapening verankerd waren. Ook 
Nederlandse predikanten droegen hun steentje bij in het 
formuleren van hoe het verder moest. IJ. van Hamelsveld, 
predikant en actief patriot te Utrecht, verkondigde dat men het 
recht had corrupte of heerszuchtige regenten aan te pakken; die 
waren te vergelijken met de geldwisselaars in de tempel. Zo 
werden ideeën uit de Verlichting gekoppeld aan religieuze 
denkbeelden.192 
 
Visie in de polder 
 Waren er wel mensen met een patriotse visie in de 
Vijfherenlanden? Zoals we gezien hebben kenden zowel Leerdam 
als Vianen een sociëteit, waar, mogen we aannemen over 
politieke zaken werd gediscussieerd. In 1795 kwam de sociëteit in 
Leerdam enkele malen met voorstellen aan de municipaliteit om 
maatregelen te treffen; dit betrof echter praktische zaken zoals het 
zuiveren van de kerkenraad, schorsen van de schoolmeester en het 
verpachten van de visserij op de Linge.193 Eigenlijk is er maar één 
bron voor politieke ideeën uit de Vijfherenlanden: Johannes 
Claessen uit Leerdam. Uit een serie publicaties valt de 
ontwikkeling van zijn politieke ideeën min of meer te volgen. 
 In 1766 preekte Claessen ter gelegenheid van de 
inhuldiging van Willem V als stadhouder; deze leerrede werd in 
Utrecht uitgegeven en ‘alleronderdanigst en eerbiedigst’ aan de 

                                                
192 Schama, Patriotten en bevrijders 95-106. 
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prins van Oranje, tevens graaf van Leerdam, opgedragen. 
Claessen zag toen alleen maar vreugde bij iedereen, groot of 
klein, arm of rijk, jong of oud, in steden, dorpen, wijken en 
straten. Zelf verkeerde hij ook in een staat van ‘uiterste 
blijdschap’ door de inhuldiging van Willem V. Zijn argumentatie 
voor deze vreugde was vooral historisch; het voorgeslacht van de 
nieuwe stadhouder werd uitvoerig behandeld. Maar ook de 
opleiding en kwaliteiten van de prins schatte hij hoog in; daarbij 
moet wel worden bedacht dat het ‘feestvarken’ in de kerk zat en 
van Claessen verwacht werd de nieuwe graaf van Leerdam 
gunstig te stemmen! Claessen zag wel donkere wolken aan de 
hemel, men moest niet denken dat de vrede zou voortduren. Het 
land zou, zo voorzag hij, door afgunstige landen worden 
aangevallen en de prins zou ons te land en te water moeten 
verdedigen. Over de huidige regering viel niet te klagen, verre 
van dat. Het land en Leerdam in het bijzonder werden door 
Claessen geluk gewenst met de nieuwe erfstadhouder en graaf.194 
Een nog weinig kritische publicatie van een nog jonge predikant 
mogen we wel stellen. 
 
 Ruim achttien jaar later, in 1784, publiceerde Claessen 
een geschrift naar aanleiding van de burgerwapening ten tijde van 
de oorlogsdreiging met de Duitse keizer over het gebruik van de 
Schelde. Ondanks de tegenstand hier en daar op het platteland 
stond Claessen vierkant achter het besluit van de regering, in dit 
geval de Staten van Holland. Over de rol van Willem V zweeg hij 
in alle talen. Zoals het een goede dominee betaamde, zag hij de 
buitenlandse dreiging als een straf van God voor het zondige 
leven waaraan vele landgenoten zich schuldig maakten. Verder 
vond hij het niet op zijn weg liggen om op de vraag in te gaan, 
wie er schuldig waren aan de neergang van de koophandel en het 
ontstaan van de oorlogsdreiging.195 Van het enthousiasme voor 
Willem V was weinig meer over en Claessen koos in dit geval 

                                                
194 Johan Claessen, Nederlands erv-stadhouder en voorganger te water 
en te land,  Prins Willem V (Utrecht 1766). 
195 Claessen, De wapening Gods 2. 
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duidelijk partij voor de Staten van Holland, die in 1784 al op 
gespannen voet stonden met de prins.  
 

 
 

Afbeelding 16 Johannes Claessen 

 
 Begin 1785 werd er alweer een werk uitgegeven met als 
titel ‘De gevaarlijke uit- en inwendige gesteldheid van het 
Vaderland etc.’. In een tweetal preken gaf Claessen een morele en 
politieke analyse met als thema ‘van buiten strijd, van binnen 
vrees’.196 Dreigingen vanuit het buitenland leidden niet tot 
eenheid maar juist tot interne verdeeldheid. Gevaarlijke 
onenigheid was ontstaan tussen regenten onderling, tussen 
stadhouder en de regering (Staten), tussen regenten en burgers. Er 
was volgens Claessen veel discussie over heerszucht, aristocratie 
                                                
196 Naar de bijbeltekst II Cor. 7 vers 5. 
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en democratie met als gevolg verwarring alom en gevaar voor 
anarchie. Hij was vooral beducht voor volksoproeren, zoals die al 
hadden plaatsgevonden in Rotterdam. In moreel opzicht stond het 
er niet best voor meende hij; weelde en ongelovigheid tierden 
welig evenals losbandigheid, leugen en bedrog, vloeken en 
zweren. Hoewel warm voorstander van verdraagzaamheid en 
gelijke rechten voor andere godsdiensten, was het hem een doorn 
in het oog, dat predikanten binnen de eigen kerk afwijkende 
meningen verkondigden; van die vorm van verdraagzaamheid  
was hij een aperte tegenstander. 197 De oorzaak van alle neergang 
en ellende was de straf van God. Maar er was nog hoop, gezien 
het verbond tussen God en Nederland. Bovendien moest men 
vertrouwen stellen in de regering; zij zal alles doen wat mogelijk 
om de toestand van het land te verbeteren, aldus onze predikant. 
Over de rol van Willem V ook hier geen woord, behalve dat het 
afgelopen moest zijn met de onenigheid tussen de regeerders en 
de stadhouder. De binnenlandse vrede moest worden hersteld en 
de breuk gelijmd; dan zouden het Oranjehuis en de stadhouder 
weer delen in de liefde van de natie.198 Als kernwaarden van de 
Republiek noemde Claessen vrijheid en godsdienst. Vrijheid 
zowel voor het land (geen overheersing) maar ook voor de 
burgers en vrijheid voor het uitoefenen van de eigen godsdienst. 
De basis daarvoor was gelegd in de Unie van Utrecht. De Staten 
en de stadhouder dienden samen deze waarden te behouden. Van 
andere regeringsvormen hoefde men geen wonderen te 
verwachten; wel dienden de gebreken in de huidige regering te 
worden aangepakt. Claessen ging zelfs zover zijn toehoorders 
voor te houden: ‘...we moeten allen, die de regeringsvorm 
veranderen willen […] voor vijanden van het vaderland aanzien 
en geloven dat zij het beter met zichzelf en hun oogmerken dan 
met het vaderland menen’. Voorwaar geen taal van een echte 
patriot, laat staan van een radicale. Hij stond op dat moment (en 
op de kansel) achter de Staten, viel Willem V in het openbaar niet 

                                                
197 Johannes  Claessen, De gevaarlijke uit- en inwendige gesteldheid van 
het vaderland etc. (Amsterdam 1785) 20-39, 87-90, 97. 
198 Ibidem, 42-46. 
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af en riep op tot eenheid, rust en geleidelijke vooruitgang. Van het 
kerkvolk werd vooral verwacht dat men veel zou bidden om de 
rust te herstellen.199 
 Waar Claessen bang voor was, gebeurde ook 
daadwerkelijk; in 1787 werd hij met een groep andere 
Leerdammers het slachtoffer van een volksoproer, zoals we al 
eerder hebben gezien. Getergd als hij was klom hij weer in de pen 
en schreef hij een verslag van de gebeurtenissen omdat er in de 
Haagsche Courant een ‘leugenachtig’ bericht was verschenen.  
Anders dan in zijn vorige geschriften legde hij nu een verklaring 
af over zijn persoonlijke politieke denkbeelden. Alvorens dit te 
doen verdedigde hij het recht er een persoonlijke visie op na te 
houden, naast de verkondiging van de formele standpunten van de 
regering in zijn rol als predikant. Steeds was hij trouw geweest 
aan de regering en de aan de macht zijnde regenten en heeft hij 
voor hen gebeden. Maar er moest ook ruimte zijn voor eigen 
onderzoek naar de beste regeringsvorm en een eigen mening. Hij 
nam stelling tegen de bewering dat predikanten geen verstand van 
politiek konden hebben en andersom, waarbij hij Hugo de Groot 
als voorbeeld noemde. Dan volgt het politieke statement van 
Claessen. 
 

 De souvereiniteit moet in de boezem van het volk worden 
gezocht. Elke Nederlander dient een vrij man te zijn. 
Monarchie is een vijandin van de vrijheid. Aristocratie is 
nog hatelijker voor een vrije Nederlander dan de 
monarchie. De meest geschikte regeringsvorm is een 
regering bij representatie met een stadhouder. De 
burgerlijke vrijheden, voorrechten en godsdienst moeten 
door deze regering worden gehandhaafd.  

 
Hierin zijn duidelijk de denkbeelden van Rousseau en 
Montesquieu te herkennen; van laatstgenoemd was hij een 
bewonderaar, evenals van Michaelis, een kenner van het 
Mozaïsche recht. Vervolgens haastte de schrijver zich te 
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verklaren dat hij als predikant geen politieke ambities had en van 
mening was dat predikanten niet op het kussen plaats moesten 
nemen (en bestuurders weg moesten blijven van de preekstoel). 
Ten opzichte van Willem V had hij zich steeds een gehoorzame 
burger getoond en voor hem gebeden, ondanks dat er wel wat aan 
te merken viel op de (zijn) regering. Verder was hij teleurgesteld 
in het gebruik van geweld door de patriotten in hun pogingen 
‘…vrijheden en voorrechten, die verdonkerd waren...’ weer te 
verkrijgen.200  Bij zijn verhaal over zijn optreden bij de doorkomst 
van Wilhelmina zien we de plichtsgetrouwe leraar weer op zijn 
best. ‘...ik stortte welgemeende zegewensen over onze 
doorluchtige graaf, gravin en vorstelijke telgen uit, en ik bad al 
wensende dat Nederland in het Oranjehuis voorstanders van de 
vrijheid, voorrechten en godsdienst vinden en beminnen mogte.’ 
Hebben we nu de echte Claessen leren kennen? 
  Na de komst van de Pruisen moest Claessen vrezen voor 
zijn positie als predikant. Hij vluchtte niet maar schreef in oktober 
1787 een brief aan graaf Willem V, die het recht van collatie 
bezat in Leerdam. Daarin verklaarde hij (nog steeds) achter de 
denkbeelden van de stadhouderlijke regering te staan als beste 
regeringsvorm, maar dat hij niet kon ontkennen zich wel eens had 
laten meeslepen om te pleiten voor noodzakelijke verbeteringen. 
Voor die dwalingen vroeg hij vergiffenis (wat hij ook in de kerk 
van Leerdam had gedaan) met het doel zijn ambt en zijn inkomen 
veilig te stellen. Claessen bleef op zijn post maar de brief lekte in 
1795 uit, wat hem nog de nodige publiciteit zou bezorgen.201 
Enerzijds is het te prijzen dat Claessen de moed had om zijn 
‘dwalingen’ publiekelijk te herroepen, anderzijds getuigde het 
niet van veel courage om niet vast te houden aan weloverwogen 
principes. 
 Binnen de gereformeerde kerk behield Claessen een 
vooraanstaande positie. In 1789 mocht hij de openingspreek 
houden op de provinciale synode van Zuid-Holland. Daarin ging 
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hij kort in op de vrijheid van denken en spreken en haalde hij de 
rechten van de mens aan, die inmiddels uit Frankrijk waren 
overgewaaid. Voorts wijdde hij enige woorden aan de Staten van 
Holland en aan prins Willem V. Wat de laatstgenoemde betreft, 
schetste hij een hoog gespannen verwachtingsbeeld: met hulp van 
de Heilige Geest moest de prins zijn zware post met alle luister en 
met voorspoed vervullen met dank van de natie. Ook prinses 
Wilhelmina en de Oranjespruiten werden in de ‘goedgunstigheid 
des hemels’ aanbevolen.202  
 Na de omwenteling in 1795 werd Claessen door de 
municipaliteit benoemd als voorzitter van het Comité van 
Algemeen Welzijn in Leerdam. Daarmee was hij consequent aan 
zijn eerdere uitspraak niet op het pluche te gaan zitten en kreeg hij 
toch de mogelijkheid zijn ideeën in praktische voorstellen voor de 
municipaliteit om te zetten. In een hoog tempo genereerden 
Claessen c.s. plannen voor de verkiezingen van de municipaliteit, 
de gemeentelijke financiën, de (her-)oprichting van de schutterij, 
de eigendommen van de gewezen stadhouder, de visserij op de 
Linge etc. etc. Gezien de bijna dagelijkse vergaderingen  en het 
schrijven van plannen moet Claessen weinig tijd over gehouden 
hebben voor zijn pastorale taak of bijna dag en nacht gewerkt 
hebben. Inhoudelijk waren de plannen gericht op het invoeren van 
een representatieve bestuursvorm in Leerdam, lastenverlichting 
voor de stad en inspelen op de nieuwe verhoudingen met andere 
overheden.203 We kunnen gerust stellen dat Claessen zich nu een 
‘ware’ patriot toonde, die op vreedzame maar doelbewuste wijze 
zijn idealen trachtte te verwezenlijken.  
 Niet iedereen kon zijn optreden waarderen. Medio 1795 
verscheen er een pamflet over Claessen, dat op ruime schaal werd 
gedrukt, met de titel: De wolf in ’t schaapsvel. In dit pamflet werd 
de brief van Claessen uit 1787 aan Willem V geciteerd en van 
uitvoerig commentaar voorzien. Onze predikant werd neergezet 
als een kameleon en als een wolf in schaapskleren, die uit eigen 
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belang de aan het bewind zijnde regeringen was toegedaan. De 
leden van de sociëteit van Leerdam namen het echter op voor hun 
medeburger. Zij verklaarden hem te kennen als een waar 
vaderlander en konden het wel begrijpen dat Claessen in 1787, na 
een handtekeningenactie om hem weg te krijgen, zich tot Willem 
V had gericht om zijn ambt te kunnen behouden. Zijn 
lichamelijke handicap en het onderhoud van zijn gezin met zes 
kinderen konden daarbij als excuus worden gebruikt vond men. In 
een reactie van de Rotterdamse sociëteit kreeg Claessen de 
kwalificatie ‘zwak’ patriot toegemeten, waarvoor men toch wel 
moest oppassen. 204 
 Of dit pamflet ook in Leerdam gevolgen gehad heeft voor 
de politieke rol van Claessen weten we niet, maar kort na de 
publicatie boden alle leden van het Comité van Algemeen 
Welzijn hun ontslag aan. Van enige politieke activiteit door 
Claessen na de zomer van 1795 vinden we niets meer terug.  
 Er waren nog wel meer mensen in de Vijfherenlanden 
met een politieke visie. In Leerdam speelden A. Musquetier en G. 
Drooglever een belangrijke rol; in Vianen hebben we 
verschillende overtuigde patriotten leren kennen zoals Le Roux 
Jalabert en Holthuizen. De gebroeders Quint zetten zich in voor 
de ‘ware vrijheid’. Jammer genoeg zijn hun ideeën niet meer 
terug te halen, zodat we het met de verhalen van Claessen moeten 
doen. Verhalen, waaruit de worstelingen van een intelligente en 
betrokken predikant blijken om vorm en inhoud te geven aan de 
nieuwe tijd met behoud van het goede uit vroegere tijden.  
  
Mentaliteit 
 In de periode 1780-1795 kregen de bewoners van de 
Vijfherenlanden veel te verwerken. Nieuwe ideeën, bewapening, 
inkwartiering, oproer, invallen van Pruisen en Fransen, 
verkiezingen en een nieuwe regering hielden de mensen bezig of 
gaven wendingen aan hun bestaan. Deze, vooral externe, 
invloeden waren zo sterk, dat het tij niet gekeerd kon worden. De 
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vraag is nu welke houding men aannam ten aanzien van deze 
veranderingen. Probeerden de Vijfherenlanders alles bij het oude 
te houden, liet men de gebeurtenissen gelaten op zich afkomen, of 
speelde men handig in op de geboden kansen?  Van elk van deze 
attitudes zijn voorbeelden te vinden, te veel om op te noemen; ter 
illustratie worden hierna enkele saillante voorbeelden behandeld. 
 
Passief 
 Opvallend is dat de notulen van kerkenraden of van 
gerechten, als ze beschikbaar zijn, zelden iets vermelden over 
politieke discussies, conflicten, oproer of wetverzettingen. In 
Hagestein hielden de schout en schepenen zich in de jaren tachtig 
uitvoerig bezig met de waterbeheersing, maar geen woord over 
politieke spanningen.205 In Leerbroek schreef de scriba van de 
kerkenraad eind 1787, terwijl er in het naburige Leerdam toch een 
oproer plaats had gevonden, dat er niets viel op te merken over de 
leer en de wandel van de mensen uit Leerbroek.206 De notulen van 
het gerecht in Lexmond bevatten wel instructies voor de dienaar 
van justitie en de vroedvrouw maar geen signalen over politieke 
onrust.207 De kerkenraad van Nieuwland maakte ruzie over de 
benoeming van een diaken, van zorgen over de politieke 
ontwikkelingen geen spoor.208 De twee predikanten in Vianen 
kibbelden uitgebreid over het aanvangstijdstip van de catechisatie 
terwijl er in de stad toch wel andere zaken speelden in die tijd.209  
 Het niet aan de orde stellen, althans niet op schrift stellen 
van politieke kwesties zou kunnen duiden op een passieve 
houding van vele burgerlijke en kerkelijke bestuurders. Als deze 
veronderstelling juist is, geldt deze voor de overgrote 
meerderheid van de bevolking van de Vijfherenlanden. Deze 
passieve attitude is in overeenstemming met wat Van der Kam 
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over de mentaliteit van deze regio naar voren bracht (zie 
hoofdstuk 2).  
 
Conservatief 
 Ook van conservatief gedrag zijn voorbeelden te vinden. 
Met name de houding ten opzichte van de ambachtsheer is zeker 
niet kritisch, eerder aanhankelijk, ja zelfs onderdanig, terwijl de 
‘heer’ toch gezien kan worden als een typische vertegenwoordiger 
van het ancien regime. In Hei- en Boeicop werd in de kerk 
uitgebreid aandacht besteed aan de dood van de ene en de komst 
van de andere ambachtsheer. Er werden speciale diensten 
gehouden, die ook nog eens in de notulen van de kerkenraad 
werden vermeld.210 Te Lexmond werd in 1795, ruim na de 
omwenteling, goedkeuring aan de ambachtsheer gevraagd om een 
predikant te mogen beroepen, terwijl men toch voor een andere 
weg had kunnen kiezen.211 In Oosterwijk herstelde de kerkenraad 
zelfs vrijwillig het collatierecht van de vrijheer.212  
 Hoe de oproeren in Meerkerk, Leerdam en Ameide te 
duiden is lastiger.  In Meerkerk was de aanleiding de oproep tot 
deelname aan de wapenoefeningen, wat tot een protest van 
oranjegezinde boeren leidde tegen maatregelen van de Staten van 
Holland en de patriotse schout. Het geweld in Leerdam was 
voornamelijk gericht tegen leden van de sociëteit; het lijkt er op 
dat afwijkend gedrag en andere ideeën over de inrichting van de 
maatschappij niet op prijs werden gesteld. In Ameide verzette 
men zich tegen de arrestatie van twee burgers door de ‘heren’ uit 
Vianen. In al deze bewegingen zullen zeker conservatieve 
componenten aanwezig zijn geweest, maar niet alleen. Sommigen 
zullen de belangen van de prins van Oranje hebben willen 
verdedigen, anderen waren uit op rellen, al of niet na het nuttigen 
van alcoholische dranken.213 In Ameide was er wellicht ook nog 
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sprake van solidariteit met de gezochte plaatsgenoten; om te 
suggereren dat het om een arbeidersopstand ging, voert duidelijk 
te ver. Bovendien was het niet handig van het arrestantenteam om 
de betrokken personen in een vol café te willen aanhouden.214 
 
Proactief 
 Er waren ook Vijfherenlanders, die kansen zagen in de 
veranderende omstandigheden. Met name de inwoners van 
Schoonrewoerd stelden zich proactief op door zich los te maken 
van de stad Leerdam. Hieraan zullen geen hoge idealen ten 
grondslag hebben gelegen maar men wilde waarschijnlijk een 
einde maken aan een bestuur, waarop men weinig of geen invloed 
kon uitoefenen en dat de lasten zwaar op de buitengebieden liet 
drukken. Leerdam was ernstig bezorgd over de nadelige gevolgen 
voor de stadskas van deze actie. Ondanks tegenwerking van de 
nieuwe municipaliteit van Leerdam zetten de Schoonrewoerdse 
‘boeren’ toch met succes door. Ook bij het beroepen van een 
nieuwe predikant in 1795 gaf de kerkenraad blijk snel in te 
kunnen spelen op de nieuwe omstandigheden en besloot zelf te 
bepalen, welke predikant beroepen zou worden. In Kedichem 
greep men de kans zich los te maken van de drossaard/dijkgraaf 
van Gorinchem. Ook hier zullen oud zeer en financiële motieven 
een rol gespeeld hebben. Vol vuur ging men de strijd aan met het 
dijkcollege, waarin de dijkgraaf een voorname rol speelde. Zowel 
in Schoonrewoerd als in Kedichem zal er toch wel een drang naar 
vrijheid gespeeld hebben, meer dan naar gelijkheid en 
broederschap. De situatie in Everdingen lag complexer door de 
tegenstellingen tussen de gereformeerden en de katholieken. De 
laatstgenoemden grepen hun kans bij de verkiezingen in 1795 met 
onverwacht succes: ze kregen alle zetels in handen. De 
gereformeerden reageerden anders op de veranderingen en stelden 
zich niet kandidaat en zullen waarschijnlijk ook niet zijn gaan 
stemmen. De katholieken reageerden proactief, de houding van de 
gereformeerden was hetzij conservatief (we willen niet), hetzij 

                                                
214 Horden, Vianen 266-268. 



 107    

passief (we kijken de kat uit de boom).215 De kerkenraden van 
Oosterwijk en Zijderveld pasten zich snel aan bij de veranderde 
verhoudingen in 1795 bij de beroeping van een nieuwe 
predikant.216 
 Hoe stond het met de steden Leerdam en Vianen in dit 
opzicht? Uit alle gebeurtenissen komt een gemengd beeld naar 
voren voor beide plaatsen. In Vianen was er minstens een 
honderdtal patriotten, waarvan sommigen met radicale 
opvattingen. Volgens Smit kwam dit voor een belangrijk deel 
door gevoelens van wrevel over de grote afhankelijkheid van 
Holland, een stelling die hij zelf weer ontkracht door aan te 
voeren dat men dan eigenlijk de zijde van de prins had moeten 
kiezen.217 Aannemelijker lijkt, dat de oorzaak te vinden is in het 
relatief hoge opleidingsniveau en de naar buiten gerichte politieke 
belangstelling van de plaatselijke elite en gegoede middenstand. 
De patriotten hadden zich goed georganiseerd en bewapend. 
Bovendien aarzelden ze niet om op te treden gezien hun 
expedities naar Meerkerk, Asperen en Leerdam. Maar het 
burgerlijk bestuur is noch in de patriottentijd, noch in 1795 
drastisch gewijzigd. Ondanks aandringen van het centrale gezag 
mocht de drossaard aanblijven als maire. Veel continuïteit dus, 
maar ook vastberadenheid om zelf te bepalen wie de stad moest 
besturen. De Leerdamse sociëteit discussieerde wel over politieke 
kwesties, maar wist voor 1795 geen stempel te drukken op de 
gebeurtenissen in het stadje. In 1795 daarentegen werd het roer 
radicaal omgegooid en een bijna volledig nieuw bestuur gekozen. 
Bovendien trad de kerkenraad (met Claessen en Bartz) strijdbaar 
op toen burgemeester (en ouderling)  Knijff een eerder genomen 
besluit over armenzorg terug wilde draaien.  
 Al met al komt hiermee een genuanceerd beeld boven 
water van de houding van de bewoners van de Vijfherenlanden. 
Overwegend passief in politieke zin, soms conservatief maar toch 
ook proactief in het grijpen van geboden kansen om ongewenste 
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situaties om te buigen. Echte revolutionairen waren echter dun 
gezaaid. Hoe het, ter vergelijking met de Vijfherenlanden, elders 
in de Republiek gesteld was met de revolutionairen komt in het 
volgende hoofdstuk aan de orde.  
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8. Revolutie in enkele andere steden 
en dorpen 
 
In het voorgaande zijn de gebeurtenissen in de Vijfherenlanden de 
revue gepasseerd. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen 
duiden is het relevant te zoeken naar overeenkomsten en 
verschillen met enerzijds enkele steden en anderzijds een aantal 
plattelandsgemeenten. De keuze voor Utrecht en Gorinchem als 
onderzoeksterrein ligt voor de hand; beide steden grenzen aan de 
Vijfherenlanden en zullen daardoor invloed hebben uitgeoefend 
op het reilen en zeilen op de regio. Voor de selectie van de 
plattelandsgemeenten was de beschikbare literatuur bepalend. De 
studies van Nieuwenhuis over Durgerdam, Ransdorp en Holisloot 
respectievelijk het boek van Schutte over Graft zijn 
toonaangevend voor regionale geschiedschrijving over het einde 
van de achttiende eeuw. Na een korte beschrijving van het 
verloop van de revolutie in de genoemde plaatsen wordt bezien in 
hoeverre dit afwijkend was van wat er in de Vijfherenlanden 
plaatsvond.  
 
Utrecht 
 In deze stad klopte het revolutionaire hart van de 
bevolking al vroeg en sterk. In 1783 werden er een vrijcorps en de 
sociëteit ‘Pro Patria et Libertate’ opgericht. Het vrijcorps zou 
uitgroeien tot een omvang van meer dan tweehonderd man en was 
strak georganiseerd. In de sociëteit speelden Voorda (hoogleraar) 
en Van Hamelsveld (predikant) een vooraanstaande rol. Al 
spoedig gingen de voorvechters van de patriotten, met steun van 
het vrijcorps, zich bemoeien met het lokale bestuur. Met petities 
en demonstraties wist men het bestuur van de stad te beïnvloeden. 
Tegen de zin van Willem V in werden er nieuwe leden van de 
vroedschap benoemd. Ook werd er in 1784 een nieuw 
bestuursreglement voor de provincie Utrecht opgesteld, waarin 
was opgenomen dat de gemeenteraad voortaan een gekozen 
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lichaam diende te zijn. Dat ging de vroedschap veel te ver en men 
gaf de steun aan een ander voorstel, waarin leden permanent 
werden benoemd. De patriotten richtten onder leiding van 
Ondaatje en Gordon een commissie van vierentwintig op (de 
‘geconstitueerden’), die in onderhandeling moesten treden met de 
vroedschap; deze commissie ontwikkelde zich als een soort 
schaduw-vroedschap of anders geformuleerd een burgercollege. 
In 1785 kwam het tot grote spanningen tussen de vroedschap en 
de geconstitueerden mede naar aanleiding van de benoeming van 
Slichterman tot lid van het bestuur, ondanks protest van de 
patriotten. De laatstgenoemden brachten een grote menigte op de 
been, die het stadhuis omsingelden. De vroedschap herriep de 
benoeming van Slichterman en trad kort daarop bijna geheel af. 
Dit gaf een zodanig schokeffect dat de patriotten de afgetreden 
leden verzocht hun plaatsen in te nemen, wat ook gebeurde. De 
zetel van Slichterman bleef onbezet en Ondaatje nam ontslag uit 
al zijn functies.218 
 In 1786 werden dank zij het optreden van het vrijcorps 
gecommitteerden aangesteld, die namens de schutterijen met de 
vroedschap gingen onderhandelen. Samen met de 
geconstitueerden legden ze begin augustus 1786 op de Neude de 
eed af. De vroedschap werd grotendeels ontslagen; de 
aangebleven regenten legden de eed af op het nieuwe stedelijke 
reglement. De macht kwam daarmee in handen van de patriotten. 
Dit had als gevolg dat men in conflict kwam met de Staten van 
Utrecht, die voor hun vergaderingen uitweken naar Amersfoort. 
Na het optreden van Willem V en de Staten van Gelderland tegen 
de eveneens revolutionaire gemeenten Hattem en Elburg, was 
men ook in Utrecht bevreesd voor een aanval. Men organiseerde 
een zo sterk mogelijke verdedigingsmacht, die bestond uit het 
eigen vrijcorps, aangevuld met militairen vanuit Holland en 
vrijwilligers van andere vrijcorpsen. In mei 1787 was het dan 
zover: de troepen van de prins trokken vanuit Rhenen via 
Vreeswijk op naar Utrecht. In de ‘slag’ bij de Vaart waren de 
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Utrechtse strijders de glorieuze overwinnaars. Als helden werden  
ze ingehaald in de stad.219  

Bij de komst van de Pruisen in september 1787 viel 
Utrecht zonder slag of stoot weer in handen van de gevestigde 
macht. De oude vroedschap nam haar plaats op het kussen weer 
in. Een aantal vooraanstaande patriotten zoals Ondaatje en Van 
Lidt de Jeude waren al gevlucht en werd verbannen.220  

In 1795, nog voor de intocht van de Franse troepen, 
‘bestormden’ patriotten het tuchthuis, waar een Franse soldaat 
was gevangen gezet. Pichegru probeerde de orde te handhaven 
door de vroedschap voorlopig aan het bewind te laten. De 
revolutionaire patriotten werden waar mogelijk gedwarsboomd 
door de Franse generaal. Kort na het vertrek van Pichegru werd er 
een Comité Revolutionair benoemd, dat de vroedschap ontsloeg 
en aan de burgers de Provisionele Municipaliteit voorstelde. Het 
CR ontsloeg zelfs de zittende statenleden van Utrecht en 
benoemde vertegenwoordigers van de steden, die al een nieuwe 
regering gekozen hadden, tot nieuwe leden. Vele 
geconstitueerden en gecomitteerden uit de jaren 1785-1787 
behoorden in 1795 tot de radicalen. Ondaatje keerde niet terug 
naar  Utrecht, maar speelde nog wel een rol in de landelijke 
politiek. Van Lidt de Jeude en Gordon kwamen als revolutionaire 
patriotten al snel in conflict met de meer gematigde Provisionele 
Municipaliteit. In maart 1795 ontstond er een kwestie over de te 
houden dank- en bededag; acht van de veertien predikanten 
weigerden de biddagbrief voor te lezen en sommigen leverden 
zelfs in bedekte termen kritiek op de nieuwe tijd. Twee 
predikanten werden afgezet wegens hun contrarevolutionaire 
houding. De sociëteit drong aan op strengere maatregelen tegen 
oranjegezinden, die daar openbaar voor uitkwamen. Van Lidt de 
Jeude zette de PM onder druk om op te treden tegen de oude 
vroedschapsleden; uiteindelijk mislukte dat door ingrijpen van 
Pichegru. Er kwam een nieuw bestuursreglement en op grond 
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daarvan werd de Raad der Gemeente gekozen. Deze Raad was 
gematigder dan menig lid van de sociëteit, wat tot veel 
spanningen in de stad zou leiden.221  
 
Gorinchem 
 Ten zuiden van de Vijfherenlanden speelden de patriotten 
ook een belangrijke rol. Men had zich verenigd in de 
burgersociëteit en in 1785 werd een excercitiegenootschap 
opgericht. In dat jaar was het nogal onrustig in de stad, mede door 
de onlusten in Hoornaar. De vroedschap vroeg aan de stadhouder 
om troepen te zenden om de rust te bewaren. De militairen 
kwamen al spoedig en de orde werd hersteld, zowel in Gorinchem 
als in de omliggende dorpen. De prinsgezinden verzochten een 
eigen exercitiegenootschap op te mogen richten, maar dat werd 
door de vroedschap niet gehonoreerd. Het jaar 1786 verliep 
redelijk rustig. In de vroedschap zat een zestal patriotten, dat het 
steeds moest afleggen tegen de prinsgezinde meerderheid. 222 
 Medio 1787 werden de troepen uit Gorinchem 
teruggetrokken en wilde de legerleiding een sterk detachement 
auxiliairen in de stad legeren. De vroedschap was daar eerst tegen 
maar onder de druk van de sociëteit, de burgerkrijgsraad en het 
exercitiegenootschap liet men de auxiliairen toe binnen de 
stadsmuren. Op 29 augustus pleegden zes vooraanstaande 
patriotten een coup, waarbij Adriaan Goetzee, secretaris van de 
burgerkrijgsraad, een verklaring voorlas. In deze verklaring werd 
het vertrouwen in negen vroedschapsleden opgezegd. Vier 
patriotten namen hun plaats in, waardoor de vroedschap ‘om’ 
was. Lang zou dit niet duren want de Pruisen namen Gorinchem 
na een korte beschieting op 17 september in. De oude vroedschap 
kwam weer bijeen en ontsloeg de vier patriotten, die de plaats van 
enkele leden hadden ingenomen. Het exercitiegenootschap werd 
ontbonden en de burgersociëteit verboden. Adriaan Goetzee 
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moest binnen zes weken de stad verlaten. Bij de zuiveringen 
behield drossaard Van Aerssen van Sommelsdijk zijn functie. In 
1788 bestond de vroedschap weer geheel uit oranjegezinde leden. 
223 
 Begin 1795 werd Gorinchem na een korte beschieting 
ingenomen door de Franse troepen. De leden van de sociëteit ‘De 
Eensgezindheid’ kwamen weer bijeen en benoemden drie leden 
tot een provisionele directie met als doel de verandering van het 
bestuur voor te bereiden.224 De drossaard, vroedschap en alle 
overheidsdienaren werden ontslagen. Kort daarop werd de 
achttien leden tellende provisionele municipaliteit gekozen op 
voorstel van de sociëteit en met stilzwijgende instemming van de 
in de kerk aanwezige burgers. Van het oude bestuur keerde 
niemand terug. Goetzee werd verzocht naar de stad terug te keren 
en kreeg de functie van hoofdofficier, een soort drossaard nieuwe 
stijl. In maart 1795 werd de municipaliteit gekozen op basis van 
een nieuw regeringsreglement.225 Het nieuwe college trad 
gematigd op en  benoemde alle beambten provisioneel weer op 
hun post.226 
 
Durgerdam, Ransdorp en Holisloot 
 Door Tom Nieuwenhuis werd een onderzoek gedaan naar 
de patriotten en prinsgezinden in drie dorpen onder de rook van 
Amsterdam, bestuurlijk behorend tot de ban Ransdorp. De 
heerlijkheidsrechten waren in het bezit van de lokale regenten, 
waardoor men zelf de schout en schepenen kon benoemen.227 In 
Durgerdam, gelegen aan het IJ en sterk gericht op scheepvaart en 
visserij, waren er patriotten en prinsgezinden. In de boerendorpen 
Ransdorp en Holisloot was men overwegend prinsgezind. De 
gevolgen van de Vierde Engelse Oorlog waren voor Durgerdam 
ingrijpend en vele vissers gingen failliet in de beginjaren 1780.  
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 114    

 Eigenlijk gebeurde er voor 1787 niet veel bijzonders op 
politiek gebied. Er was geen sprake van verzet tegen de wapening 
van het platteland. In Durgerdam werd er een genootschap voor 
de wapenhandel opgericht, dat na de inval van de Pruisen weer 
werd ontmanteld. Geen revolutie, geen oproer. Pas eind 1787 en 
begin 1788 was er sprake van onrust en vechtpartijen tussen 
prinsgezinden en ‘kezen’, die geen oranjetekenen wilden dragen. 
In Ransdorp en Holisloot bleef het rustig.228 
 Pas in 1795 voltrok zich de ‘revolutie’, eerst in 
Durgerdam, later in de twee andere dorpen. In alle drie de 
plaatsen werd het oude bestuur afgezet en prompt weer aangesteld 
om tot de verkiezingen de zaken te behartigen. In Durgerdam 
werden er wel twee nieuwe leden aan de provisionele 
municipaliteit toegevoegd. De problemen ontstonden in het 
regionale bestuur, waarin de drie dorpen verenigd waren, de ban 
Ransdorp. Oude tegenstellingen en tegenstrijdige belangen 
leidden tot langdurige discussies over het aanstellen van o.a. de 
schout en over de vertegenwoordiging van de dorpen in het 
banbestuur.  Durgerdam stelde zelfs een eigen schout aan. 
Ransdorp en Holisloot traineerden de remotie van prinsgezinde 
functionarissen en werden door de Staten van Holland onder druk 
gezet actie te nemen. Pas in 1796 werd er een akkoord bereikt 
tussen de drie dorpen over het banbestuur.229  
 De auteur gaat uitgebreid in op de economische 
achtergrond van de patriotten en prinsgezinden in een poging 
daaruit motieven te vinden voor hun politieke keuze. De 
patriotten in Durgerdam waren vooral te vinden onder de gegoede 
en hogere burgers, die meenden voordeel te kunnen behalen uit 
hun keuze voor veranderingen; de prinsgezinden in dit dorp 
behoorden in het algemeen tot de lagere sociale groepen. De 
boeren uit de drie dorpen waren overwegend prinsgezind, wat het 
beeld van een conservatieve mentaliteit van deze beroepsgroep 
lijkt te bevestigen. Toch waarschuwt Nieuwenhuis voor al te 
resolute conclusies op dit punt op basis van de beschikbare 
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literatuur.230 Naast welstand of beroep waren voor een politieke 
keuze zeker ook het politieke klimaat en het openstaan voor 
nieuwe ideeën van belang. Durgerdam was door haar ligging aan 
het water en de meer mobiele bevolking meer gericht op wat er 
elders (vooral in Amsterdam) speelde, Ransdorp en Holisloot 
waren meer gesloten gemeenschappen.231 
 
Graft 
 Door G.J. Schutte werd een studie verricht naar de 
samenleving in Graft en de omliggende dorpen West- en 
Oostgraftdijk en Noordeinde, samen de ban Graft vormend, in de 
periode 1780-1810. De vier genoemde dorpen bezaten een 
gezamenlijk bestuur, bestaande uit een schout/secretaris, vijf 
schepenen en veertien vroedschappen. De zetels waren volgens 
een vaste verdeling per dorp geordend; een benoeming tot lid van 
de vroedschap gold in principe voor het leven. De schepenen 
waren meestal ook lid van de vroedschap evenals de schout. Deze 
culminatie van macht was nog sterker doordat de regenten van de 
ban ook de rechten van de ambachtsheerlijkheid hadden 
verworven en daardoor zelf nieuwe leden konden aanstellen en 
invloed konden uitoefenen bij het benoemen van gereformeerde 
predikanten. Religieus gezien was zo’n 70 procent gereformeerd, 
20 procent katholiek en 10 procent doopsgezind.232 
 De periode 1780-1794 leverde in politiek opzicht weinig 
bijzonderheden op; de auteur weet slechts te melden dat er enkele 
aanwijzingen zijn dat er wel wat lokale spanningen waren tussen 
patriotten en prinsgezinden. Net als Durgerdam c.s. geen oproer 
of revolutie. Niets over een bewapening, een vrijcorps of een 
sociëteit. Pas in 1795 kwam men in beweging, nadat Amsterdam 
zich had overgegeven aan de Franse troepen. Enkele leden van de 
vroedschap wilden een vergadering beleggen om te delibereren 
over de ontstane situatie en het voorstel doen om af te treden. 
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Tegelijkertijd werden er Comités Revolutionair opgericht door 
met name predikanten en katholieken, die het heft in handen 
namen. In het dorp Graft namen de schout en de 
vroedschapsleden ontslag, werd de burgerij bijeengeroepen, en 
een provisionele municipaliteit gekozen. De personele 
samenstelling van de prov. municipaliteit week maar op enkele 
plaatsen af van de oude vroedschap. Bovendien werd de schout 
tot maire gekozen. Er werd een verkiezingsreglement opgesteld, 
gevolgd door de verkiezing in april 1795. Per dorp waren er 
verschillende uitslagen. In Graft werden er vier oud-
vroedschapsleden gekozen naast twee nieuwe katholieke burgers, 
uit Noordeinde werden twee doopsgezinden afgevaardigd 
(waarvan er een al in het bestuur zat) en een katholiek. 
Oostgraftdijk koos voor twee oud-leden en één nieuw 
(conservatief) gezicht.  Alleen Westgraftdijk kwam met een 
compleet nieuwe ploeg in de municipaliteit, vier gereformeerden 
en twee doopsgezinden. De revolutionaire comités waren 
ontevreden over dit resultaat en drongen aan op zuivering, 
gesteund door de commissarissen vanuit het gewest, belast met 
voorlichting en remotie. Drie pas gekozen municipalen traden al 
snel af. Over hun opvolging onstond een conflict tussen het 
Comité Revolutionair van Graft en de maire. Via een extra 
stemming werden hun plaatsen uiteindelijk weer ingevuld, tegen 
de zin van de revolutionairen. Laatstgenoemden zagen hun kans 
schoon toen er Haagse commissarissen naar Graft kwamen om te 
zien of er wel voldoende gezuiverd was. Twee leden van de 
municipaliteit werden geremoveerd, een derde gaf zelf de pijp aan 
Maarten. Hun plaatsen werden op ‘advies’ van de genoemde 
commissarissen ingevuld door leden van het Comité 
Revolutionair. Door al deze bewegingen bestond de 
municipaliteit vanaf juni 1795, op twee leden en de maire na, 
geheel uit nieuwe bestuurders. Bij de verkiezingen in 1796 
zouden de revolutionairen niet meer terugkeren en een viertal 
oude bestuurders weer terugkeren op hun post.233  
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Vergelijking met de Vijfherenlanden 
 Ten opzichte van de steden Utrecht en Gorinchem valt op 
dat noch in Leerdam, noch in Vianen de patriotten voor of in 
1787 de macht grepen. Voor Leerdam valt dat wel te begrijpen, 
omdat er te weinig radicale patriotten waren en geen 
exercitiegenootschap, waarmee men druk op de magistraat kon 
uitoefenen. In tegendeel, juist een aantal leden van de sociëteit 
werd in 1787 slachtoffer van een oproer. In Vianen daarentegen 
lijken de voorwaarden wel aanwezig om een coup te plegen. Het 
vrijcorps was bereid voortvarend  op te treden, zoals bleek bij 
oproeren in Meerkerk en Leerdam. Verder waren er voldoende 
(radicale) patriotten aanwezig om een machtsgreep op touw te 
kunnen zetten. Wellicht dat de magistraat in deze stad minder 
aanleiding gaf tot een drastische ingreep van de patriotten. De 
massale steun voor drossaard/maire Van Hurck in 1795 door de 
Viaanse bevolking wijst in die richting. Als er minder 
tegenstellingen zijn is de behoefte aan een greep naar de macht 
kleiner.  

Opvallend is verder dat er in de genoemde Noord-
Hollandse dorpen geen protestacties bekend zijn tegen de 
plattelandswapening in 1785 en in het rivierengebied wel.234  Een 
verklaring hiervoor is wellicht te vinden in het feit, dat de dorpen 
in de Vijfherenlanden bestuurlijk afhankelijk waren van een 
ambachtsheer of een drossaard (meestal van elders) en de 
‘bannen’ in Noord-Holland de heerlijkheidsrechten zelf in hun 
bezit hadden. Daardoor  was de aandrang om tegen de besluiten 
van de autoriteiten te protesteren in het laatstgenoemde geval 
kleiner. Het kan ook zijn dat de bestuurders in de Vijfherenlanden 
zich wat strakker aan de voorschriften uit Den Haag hielden dan 
hun noordelijke collegae; directe aanwijzingen  daarvoor zijn 
overigens niet bekend. 

De rol van predikanten was in West- en Oostgraftdijk 
tamelijk dominant; ze vormden de meerderheid in de Comités 
Revolutionaires in 1795 en volgden de omwenteling in Graftdijk 

                                                
234 Nieuwenhuis, Keeshonden en Prinsmannen  77. 
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op de voet.235 In de ban Ransdorp behoorde dominee Rollerus tot 
de zes kiezers, die de provisionele municipaliteit aanstelden. Hij 
hield daarbij een toespraak met als thema’s representatie en 
verzoening.236 De invloed van predikant Van Hamelsveld in 
Utrecht als patriotse voorvechter is al aan de orde geweest.  In 
Gorinchem daarentegen lezen we niets van een actieve rol in de 
politiek van de predikanten. Vergeleken met de Vijfherenlanden 
zien we in Noord-Holland een actievere rol van de predikanten in 
de dorpen op politiek gebied. Wat de steden betreft is er geen 
significant verschil. In Utrecht en in Leerdam zien we wel, in 
Gorinchem en Vianen geen predikanten onder de politiek actieve 
patriotten.  

Wanneer we de wetverzettingen in 1795 bezien, komt het 
volgende beeld te voorschijn (zie tabel 4). 

 
          Mutaties 
Plaats 

geen beperkt aanzienlijk bijna 
volledig 

volledig 

Everdingen/ 
Zijderveld 

    X 

Hagestein    X  
Kedichem     X 
Leerdam    X  
Lexmond  X    
Oosterwijk    X  
Schoonrewoerd     X 
Vianen   X   
Graft (ban) 
Graft (dorp) 
Westgraftdijk 
Oostgraftdijk 
Noordeinde 

  
X 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 

X 

Ransdorp   X    
Gorinchem      X 
Utrecht     X 

Tabel 4 Wetverzettingen in 1795 

                                                
235 Schutte, Een Hollandse dorpssamenleving 133. 
236 Nieuwenhuis, Keeshonden en Prinsmannen 90-91. 
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In de grote steden waren de wetverzettingen in Utrecht en 
Gorinchem meer radicaal dan in Leerdam en Vianen. Dat was ook 
wel te verwachten, omdat de restauratie in 1787 in de 
eerstgenoemde steden dieper had ingegrepen.  
 De dorpen in de Vijfherenlanden, Graft en Ransdorp 
geven een gemengd beeld te zien, zij het dat Ransdorp en Graft 
iets minder mutaties hebben ondergaan dan gemiddeld in de 
Vijfherenlanden. Lokale situaties en lokale personen bepaalden de 
mate van personele mutaties. 
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9. Conclusies 
 
Uit het onderzoek kunnen we nu een aantal conclusies trekken, 
gerelateerd aan de in de inleiding gestelde onderzoeksvragen.  
 
Waren er patriotten in de Vijfherenlanden? 
Jazeker er waren patriotten, vooral in de steden Leerdam en 
Vianen, maar niet veel en ook niet erg radicaal. De dorpen waren 
overwegend prinsgezind en antipatriots. Dat wil niet zeggen dat 
iedereen gelukkig was met het ancien regime. Bij de omwenteling 
in 1795 grepen inwoners van Schoonrewoerd de gelegenheid aan 
om zich te verzelfstandigen. In Everdingen en Kedichem werden 
er compleet nieuwe bestuurscolleges aangesteld. De 
achterliggende oorzaken voor deze veranderingen zijn divers van 
aard. Ideële overwegingen, zoals vrijheid, gelijkheid en 
broederschap zullen daarbij niet bepalend zijn geweest. In 
Kedichem en Schoonrewoerd had men genoeg van de 
waarschijnlijk vooral financiële lasten, opgelegd door de 
drossaards c.s. van Gorinchem respectievelijk Leerdam. In 
Everdingen grepen de katholieken de macht, die hen tot die tijd 
was ontzegd; dit kon overigens alleen maar omdat de 
gereformeerden in Everdingen en Zijderveld niet aan de 
verkiezingen in 1795 meededen. Verder valt nog te melden dat 
Lexmond een patriotgezinde schout/secretaris bezat, die rond 
1787 is afgetreden; de precieze reden is niet duidelijk te 
achterhalen.  
 In Leerdam waren er ‘…verscheide aanmerkelijke 
ingezetenen […], die naar de verbetering van het bestuur in de 
uitvoerende macht hartelijk verlangden…’, aldus dominee 
Claessen, verenigd in de burgersociëteit. Een namenlijst ontbreekt 
helaas. Van een exercitiegenootschap is het niet gekomen en de 
schutterij werd pas na de omwenteling in 1795 gezuiverd van 
prinsgezinden. Gerrit Drooglever vluchtte in 1787 uit de stad; in 
1795 vervulde hij een belangrijke rol in de municipaliteit. Echt 
radicaal waren de patriotten in Leerdam niet; zeker Claessen, toch 
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wel een van de voormannen, was zeer gematigd in zijn woorden 
en optreden.  
 De Viaanse patriotten waren sterker georganiseerd dan in 
Leerdam en traden krachtdadiger op. Naast de sociëteit was er een 
vrijcorps, dat in staat en bereid was op te treden. Dat hebben ze 
twee keer gedaan, in Meerkerk en in Leerdam. De leiding van dit 
genootschap was in handen van Alexander le Roux Jalabert, 
Willem van Rijssel en Dirk van der Vlist, allen notabelen van de 
stad. In Vianen zelf heeft dit niet geleid tot een greep naar de 
macht; waarschijnlijk was daar geen aanleiding toe, omdat de 
magistraat gematigd was in zijn optreden.  
  In de dorpen was de invloed van de patriotten beperkt, 
behalve als er een ingreep kwam van buitenaf, zoals in Meerkerk 
gebeurde. In Leerdam probeerde men wel enkele zaken aan de 
orde te stellen maar dat werd krachtig tegengewerkt door 
drossaard Boeij, na 1788 Sarvaas, en burgemeester Knijff. Over 
enige directe invloed op de magistraat door de patriotten in 
Vianen, in de vorm van petities of demonstaties, lezen we in de 
bronnen weinig of niets. Indirect zal die invloed er wel geweest 
zijn, gezien het ontbreken van signalen van spanningen tussen de 
radicale patriotten en de magistraat. 
 
Wat veranderde in 1787 en 1795 er bestuurlijk gezien, zowel 
lokaal als in relatie met centrale overheden? 

De veranderingen in 1787 waren minimaal, omdat in geen 
enkele gemeente in de Vijfherenlanden sprake was van een 
patriotse wetverzetting. Zowel het lokale bestuur als de 
verhoudingen met ambachtsheren, drossaards, de graaf/prins als 
met de Staten bleven in tact. Het verschil was wel dat er na de 
restauratie meer eenheid was in de boodschappen vanuit Den 
Haag, nu de Staten van Holland en de stadhouder weer meer op 
dezelfde lijn zaten. Enkele personen raakten wel hun 
bestuursfunctie kwijt, al of niet gedwongen. Drossaard Dirk 
Boellaard van Meerkerk moest vluchten. Vader Pieter Boellaard 
legde zijn functie als schout/secretaris van Lexmond neer in 1787, 
waarom weten we niet precies. 
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 Acht jaar later, begin 1795, waren de veranderingen veel 
ingrijpender. De ambachtsheren raakten hun formele invloed op 
het lokale bestuur kwijt, evenals de graven van Culemborg en 
Leerdam. De Staten van Holland maakten in 1795 provisioneel, 
later definitief, een einde aan de bijzondere status van Leerdam en 
het Land van Vianen; voortaan behoorden Leerdam, 
Schoonrewoerd, Vianen, Lexmond en Hei-en Boeicop tot het 
gewest Holland. Hagestein bleef voorlopig nog bij Utrecht 
behoren. De Kamer van Justitie in Vianen hield op te bestaan; 
haar functie werd overgenomen door het Hof van Holland. Pas in 
1799 werden alle gemeenten in de Vijfherenlanden ingedeeld in 
dezelfde bestuurseenheid, het departement van de Rijn. 
Op lokaal niveau verdween de functie drossaard in Leerdam en 
Vianen, evenals de naam magistraat voor het gemeentelijke 
bestuur. In alle gemeenten werd de nieuwe municipaliteit, eerst 
nog provisioneel,  gekozen door mannelijke gemeenteleden, die 
voldeden aan de eisen van het regeringsreglement. Dit in 
tegenstelling tot de oude besturen, waar de leden meestal door een 
systeem van coöptatie werden voorgesteld aan de autoriteiten, die 
het benoemingsrecht hadden. Deze eerste stap in de 
democratisering van het bestuur was wel de grootste en 
belangrijkste verandering op lokaal niveau voor de inwoners van 
de steden en dorpen in de Vijfherenlanden. Eeuwenlang hadden 
de heren en graven het laatste woord, nu kon (en moest) men zelf 
het roer in eigen handen nemen. In het begin was het wel wennen, 
gezien de verschillende manieren waarop de Vijfherenlanders 
invulling gaven aan deze nieuwe tijd.  
 
Wat wijzigde er aan de  machtsverhoudingen tussen de overheden 
en de kerkenraad? 

De benoeming van nieuwe kerkenraadsleden was in alle 
dorpen in de Vijfherenlanden min of meer een zaak voor de 
kerkelijke gemeenten zelf. In Leerdam en Vianen was er een 
actieve rol weggelegd voor de magistraat, in de laatstgenoemde 
stad zelfs voor de Gedeputeerde Raden in Den Haag. Te Leerdam 
kwam hieraan in 1795 een abrupt einde; voor Vianen 
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waarschijnlijk ook wel maar de gegevens ontbreken om hierover 
harde uitspraken te doen. 

Het beroepen van nieuwe predikanten werd in het ancien 
regime sterk bepaald door het collatierecht, meestal behorend tot 
de heerlijke rechten. In alle dorpen en steden zijn hiervan 
voorbeelden te vinden (behalve in Hagestein, waar alle gegevens 
ontbreken). In 1795 verviel de rol van de ambachtsheer in deze 
procedure. Niet alle kerkenraden reageerden op gelijke wijze op 
deze nieuwe situatie. Sommige kerkenraden namen het recht in 
eigen handen, andere bleven de oude wegen nog bewandelen. 

Tijdens het ancien regime bepaalde de overheid het 
aanvangstijdstip van de kerkdiensten en besliste men over het 
houden van extra bede- en dankstonden. Ook  het houden van 
extra collectes voor de armen behoefde goedkeuring van de 
magistraat of de schout en schepenen. Na de omwenteling komen 
we in 1795 alleen nog verzoeken tot het houden van collectes 
tegen.  

De financiële relaties tussen kerk en overheden was 
complex. Het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen en de 
salarissen van de predikanten waren voor rekening van de 
overheid. De armenzorg kende zowel een kerkelijke als een 
wereldlijke component. In de jaren 1780-1794 veranderde hier 
niets aan, in 1795 zien we de eerste voorzichtige signalen van een 
sterkere scheiding van kerk en staat, een thema dat nog vele jaren 
in beslag zou nemen. Ook de katholieken meldden zich in 1795 
om hun rechten te mogen uitoefenen. 
 
Welke politieke ideeën leefden er en hoe regeerde men op de 
bestuurlijke veranderingen? 

Zoals we al gezien hebben, waren er patriotten in de 
Vijfherenlanden. Alleen van Johannes Claessen, predikant te 
Leerdam, hebben we inzicht in het politieke gedachtegoed; andere 
patriotten uit deze regio hebben schriftelijke getuigenissen 
nagelaten. Allereerst was hij een voorstander van 
volkssoevereiniteit. De meest geschikte regeringsvorm vond 
Claessen een gekozen regering met een stadhouder; burgerlijke 
vrijheden, voorrechten en godsdienst moesten door de regering 
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gehandhaafd worden. Verder was hij een tegenstander van het 
gebruik van geweld om politieke veranderingen door te voeren. 
Deze ideeën zijn nauwelijks revolutionair te noemen. Wellicht dat 
er wel enkele wat meer radicalen waren, maar overwegend zullen 
de patriotten in de Vijfherenlanden gematigd van opvattingen 
geweest zijn. 

De vraag hoe de bewoners van de Vijfherenlanden 
reageerden op de politieke veranderingen is niet eenduidig te 
beantwoorden. Er zijn voorbeelden van een proactieve houding 
maar ook van passief en/of conservatief gedrag. In geen enkele 
plaats deed men voor 1795 een greep naar de macht zoals in 
Utrecht of Gorinchem. De wetverzettingen in 1795 leidden wel 
tot vele nieuwe gezichten in het bestuur, zelfs in een aantal 
dorpen.   
 
In hoeverre onderscheidden de Vijfherenlanden zich van andere 
steden en plattelandsgemeenten? 

In vergelijking met Utrecht en Gorinchem was de invloed 
van de patriotten in de Vijfherenlanden vrij beperkt. Er was geen 
sprake van een greep naar de macht of wetverzetting voor 1795. 
Vianen kwam nog het meest in de buurt van wat de patriotten in 
Utrecht en Gorinchem betekenden. Men richtte een sociëteit en 
een vrijcorps op, trad op tegen orangistische uitingen van geweld, 
steunde de verdediging van Utrecht tijdens de dreiging van een 
aanval van de prinselijke troepen en zond een verzoek naar de 
Staten van Holland om de inwoners van Elburg en Hattem 
schadeloos te stellen. Tot een machtsovername kwam het echter 
niet. Ook in 1795 waren de personele aanpassingen van het 
bestuur niet radicaal. De patriotten in Leerdam waren duidelijk 
minder actief dan in Vianen. In de dorpen was er niet of 
nauwelijks sprake van patriotse activiteiten. 

Een vergelijking met een aantal dorpen in Noord-Holland 
past beter. Van sociëteiten of  vrijcorpsen vinden we geen spoor, 
net als in de dorpen in de Vijfherenlanden. De wetverzettingen in 
1795 tonen in beide regio’s een divers beeld, zij het dat er zowel 
in Graft als in Ransdorp relatief weinig mutaties in het bestuur te 
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zien zijn. De rol van de predikanten bij de omwenteling in 1795 
lijkt met name in Graft  dominanter dan in de andere dorpen.  
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Samenvatting 
In de laatste decennia van de achttiende eeuw voltrok zich 

een revolutie in Nederland, waarbij er op tamelijk vreedzame 
wijze een einde kwam aan de federale Republiek en een begin 
werd gemaakt met het implementeren van een democratisch en 
meer centralistisch bestuur. In de jaren 1780-1787, beter bekend 
als de patriottentijd, woedden er felle discussies over hoe het land 
te besturen en de oude glorietijden te laten herleven. De patriotten 
streefden naar meer gelijkheid en vrijheid en naar vermindering 
van de invloed van de Oranjes, de aristocratie en de regenten op 
het bestuur van de samenleving. Daarbij troffen zij de 
prinsgezinden op hun pad, die in het algemeen de bestaande 
maatschappelijke ordening wilden handhaven. De patriotten 
wisten in enkele steden de macht te grijpen en nieuwe bestuurders 
aan te stellen. In 1787 kwam de reactie op deze patriotse revolutie 
in de vorm van een Pruisisch leger, dat de orde wist te herstellen 
ten faveure van Willem V en zijn aanhangers. Tot 1795 zou deze 
periode van contrarevolutie duren. In 1795 wist een Frans leger, 
vergezeld door gevluchte patriotten, het tij te keren en de 
patriotten aan de macht te brengen, nu in het hele land. In 1795, 
het eerste jaar van de Bataafse Republiek, volgden de 
veranderingen elkaar snel op. Er kwam een voorlopige regering 
op centraal niveau in de vorm van de Provisionele Representanten 
van het Volk. Op gemeentelijk niveau werd de magistraat 
vervangen door een provisionele municipaliteit; later in het jaar 
kwam daarvoor na verkiezingen een ‘definitieve’ municipaliteit 
voor in de plaats.  
 Deze scriptie behandelt de ontwikkelingen in de periode 
1780-1795 in de Vijfherenlanden, een regio in het 
Rivierengebied, bestaande uit een tweetal steden (Leerdam en 
Vianen) en de dorpen Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, 
Kedichem, Leerbroek, Lexmond, Nieuwland, Oosterwijk, 
Schoonrewoerd en Zijderveld.   Economisch gezien vormde de 
landbouw de belangrijkste bron van inkomsten. In religieus 
opzicht hadden de gereformeerden de overhand; in Vianen, 
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Hagestein en Everdingen bestonden ook katholieke 
gemeenschappen, in de twee laatstgenoemde dorpen vormden zij 
zelfs de meerderheid.  
 Voor 1784 gebeurde er in de Vijfherenlanden weinig 
opzienbarends in politiek opzicht. In dat jaar kwam het in 
Meerkerk, gelegen aan de rand van de Vijfherenlanden en 
bestuurlijk vallend onder het Land van Vianen, tot 
ongeregeldheden. Enkele boeren weigerden deel te nemen aan de 
wapenhandel, ingesteld door de Staten van Holland. Bovendien 
dwongen ze de schout om de oranjevlag op de kerktoren te zetten. 
Vanuit Vianen werd de orde weer hersteld; de oproerkraaiers 
werden gearresteerd, gevangen gezet en veroordeeld na een 
langdurig proces.  
 In Leerdam en Vianen richtten patriotten sociëteiten op, 
waar men over politieke kwesties debatteerde. In de 
Vijfherenlanden waren de prinsgezinden ruim in de meerderheid, 
zeker in de dorpen, maar ook in Leerdam. In Vianen werd in 1785 
een wapengenootschap opgericht, bestaande uit leden van de 
schutterij, die extra wilden oefenen in het gebruik van wapens.  In 
1786 was er veel twist en tweedracht tussen patriotten en 
prinsgezinden in de streek. Bovendien namen de spanningen 
tussen de Staten van Holland enerzijds en Willem V en zijn 
aanhang anderzijds, toe. Het resultaat was dat er troepen werden 
ingekwartierd in de Vijfherenlanden om de rust te bewaren en een 
eventuele aanval op Holland te kunnen bestrijden. 
 Leerdam beleefde in juli 1787, kort na de doorkomst van 
prinses Wilhelmina op de heen- en terugreis naar 
Goejanverwellesluis, een oproer waarbij de huizen van een 
veertigtal burgers werden beschadigd en er flink werd 
geplunderd. Juist op dat moment waren de ingekwartierde troepen 
van hoger hand naar elders vertrokken. Onder de slachtoffers 
bevonden zich zeker patriotten en leden van de sociëteit. Leden 
van de schutterij traden niet of nauwelijks op om de orde te 
handhaven, daarmee een antipatriotse gezindheid tonend. Vanuit 
Vianen herstelden troepen, vergezeld van het wapengenootschap, 
de orde in Leerdam.  
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 De komst van de Pruisen maakte een voorlopig einde aan 
het actieve optreden van de patriotten. Tussen de tien en de 
twintig patriotse bewoners van de Vijfherenlanden vluchtten, 
soms met hun gezin, uit angst voor represailles. De Pruisen 
zorgden in de streek voor overlast door plundering bij boeren en 
burgers. Van een aantal patriotten werden de bezittingen in het 
openbaar verkocht. Vrijwel alle bestuurders bleven in 1787 aan 
de macht; in Lexmond en Nieuwland werd de schout vervangen, 
evenals in Meerkerk (Dirk Boellaard vluchtte met zijn gezin naar 
Frankrijk).  
 In 1788 bleef het onrustig in het Land van Vianen. Als 
straf werden er troepen gelegerd in Ameide, Meerkerk en 
Lexmond. Enkele schepenen weigerden hun functie uit te oefenen 
en moesten door de ambachtsheer via een gerechtelijke procedure 
tot de orde worden geroepen. De inkwartiering leidde tot zware 
lasten van de inwoners van deze dorpen en zou tot in 1789 
voortduren. Daarna nam het leven weer zijn gewone gang in de 
Vijfherenlanden, dat in 1795 weer werd verstoord door de komst 
van de Fransen. Er was weinig strijd in de regio, wel veel 
inkwartiering van militairen. 
 In alle steden en dorpen van de Vijfherenlanden werden 
de bestuurders ontslagen. Drossaards en magistraten verdwenen. 
Maires en municipaliteiten kwamen daarvoor in de plaats. De 
bestuurlijke rol van de adel c.q. graaf Willem V (van Leerdam en 
Culemborg) was uitgespeeld; ambachtsheren raakten hun 
bestuurlijke rechten kwijt. De wijze waarop dit proces zich 
voltrok en de personele gevolgen van deze wetverzetting 
verschilden per plaats. In het algemeen ging de omwenteling er 
vreedzaam aan toe, bloed heeft er niet gevloeid voor zover 
bekend. Conflicten waren er wel. In Vianen ontstond er grote 
heibel over een actie van twee leden van de municipaliteit, 
waarbij ze de maire (de oud-drossaard Van Hurck) tevergeefs 
beentje probeerden te lichten door hem in Den Haag zwart te 
maken als aanhanger van het oude regime. De beide querulanten 
vonden echter de gehele Viaanse burgerij tegenover zich en hun 
bestuurlijke rol was (tijdelijk) uitgespeeld. 
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 Schoonrewoerd greep de gelegenheid aan om zich af te 
splitsen van Leerdam. Met steun uit Den Haag lukte dat, ondanks 
tegenwerking van de nieuwe bestuurders in Leerdam. Men koos 
een volledig nieuwe municipaliteit, evenals in 
Everdingen/Zijderveld en Kedichem. In de andere plaatsen 
kwamen er eveneens veel nieuwe gezichten in de raadszaal, maar 
werden daarnaast ook enkele oude ‘regenten’ in de municipaliteit 
gekozen. 
 Leerdam en Vianen raakten onder het nieuwe bewind hun 
speciale status als vrijstad ondanks protesten kwijt, in 1795 
provisioneel, later definitief. Dat hield onder andere in, dat de 
Kamer van Justitie te Vianen werd opgeheven en dat men 
Hollandse lasten moest gaan betalen.  
 Binnen de gereformeerde kerk, die onder het ancien 
regime de status van publieke kerk bezat, ontstonden er ook 
discussies en conflicten naar aanleiding van de politieke 
ontwikkelingen. Sommige predikanten, zoals Claessen te 
Leerdam, hadden patriotse sympathieën, andere waren vurige 
aanhangers van Oranje. Van de vijfendertig predikanten in de 
Vijfherenlanden zijn er twee á drie als patriots en minstens vier 
als prinsgezind te kwalificeren. In Leerdam werd Spiering 
tijdelijk geschorst anno 1795 door de municipaliteit wegens het 
voortdurend diskwalificeren van het nieuwe bewind. De herders 
Graadt (Oosterwijk) en Mijnsen (Zijderveld) legden zelf hun 
functie tijdelijk neer omdat ze de eed van trouw aan de nieuwe 
regering niet wilden afleggen. Claessen speelde daarentegen een 
belangrijke rol in de lokale politiek van Leerdam als voorzitter 
van het Comité van Algemeen Welzijn.  

De aanstelling van predikanten, geregeld via het 
collatierecht veranderde in 1795. Aan de rol van de graaf (Willem 
V) in dit proces kwam abrupt een einde. Zo kreeg de kerkenraad 
van Schoonrewoerd op verzoek het recht zelf een predikant te 
mogen beroepen en aanstellen binnen de kerkelijke regels. 
Andere gemeenten volgden dit voorbeeld, soms zelfbewust, soms 
aarzelend of zelfs ongewild.  

Een ander strijdpunt was de benoeming van 
kerkenraadsleden, zeker in Leerdam. Daar had de magistraat 
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bepaald dat uit hun midden twee kerkenraadsleden werden 
benoemd; de andere ouderlingen en diakenen mocht de kerk zelf 
kiezen. Dit leidde in de tachtiger jaren tot een ernstig conflict 
tussen burgemeester Knijff (tevens ouderling) en de rest van de 
kerkenraad over armenzorg. De kerkenraad hield voet bij stuk en 
de magistraat ging overstag, ondanks verzet van Knijff. Kort 
daarop benoemde de kerkenraad de secretaris van de magistraat, 
Musquetier tot ouderling. Dit was tegen het zere been van de 
magistraat en een nieuw conflict was geboren. Na een jaar vol 
discussie en dreigementen koos Musquetier eieren voor zijn geld 
en bedankte maar als ouderling. In 1795 werd Musquetier de 
eerste maire van Leerdam en vernietigde de municipaliteit de 
regeling over de benoeming van de twee kerkenraadleden. Bij de 
wetverzettingen in 1787 en 1795 waren de gevolgen voor de 
samenstelling van de kerkenraden beperkt. In Vianen vluchtte 
diaken Holthuysen in 1795 en moest er een vervanger worden 
gekozen. In Leerdam verdwenen in hetzelfde jaar de twee door de 
magistraat aangewezen ouderlingen en een diaken, een fervente 
oranjeklant.  

Onder het ancien regime had de burgerlijke overheid een 
dikke vinger in de pap bij het bepalen van de aanvangstijd van de 
kerkdiensten, het houden van speciale diensten en het doen van 
voorbeden. Hiervan zijn vele voorbeelden te vinden in de 
Vijfherenlanden. In moderne termen zouden we kunnen stellen 
dat de kerken als communicatiekanaal werden gebruikt. In 1795, 
na de omwenteling zijn daar minder uitingen van gevonden; 
helemaal verdwenen was dit gebruik in latere jaren echter niet.  

Tussen de lokale kerken en het burgerlijke bestuur 
bestonden vele financiële relaties; er waren allerlei regelingen 
over het houden van collecties, armenzorg, salarissen en 
pensioenen van predikanten, onderhoud van kerkgebouwen etc. 
Vanaf 1795 kwamen al deze zaken onder schot te liggen als 
gevolg van de veranderde status van de gereformeerde kerk en de 
ideeën over scheiding van kerk en staat. In Leerdam boog het 
Comité van Algemeen Welzijn al over enkele van deze kwesties. 
Ook de katholieken in deze stad speelden in op de veranderde 
situatie en verzochten aan de municipaliteit om een eigen 
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openbare collecte te mogen houden, iets wat de magistraat voor 
die tijd zonder twijfel zou hebben afgewezen. 

In de Vijfherenlanden waren zeker patriotten aanwezig 
maar alleen van Johannes Claessen zijn de politieke ideeën 
bewaard gebleven. Hij toonde zich een voorstander van een 
regering bij representatie met een stadhouder en een tegenstander 
van geweld. Zijn waardering voor Willem V kende in de loop der 
jaren ups en downs; zolang de prins, tevens graaf van Leerdam, 
aan de macht was moest Claessen als predikant te Leerdam 
voorzichtig zijn om zijn ambt niet te verliezen.  

De bevolking van de Vijfherenlanden, overwegend 
prinsgezind, reageerde verschillend op de veranderende politieke 
situaties. Uit de vele notulen van burgerlijke en kerkelijke 
vergaderingen blijkt niet dat men erg betrokken was bij de 
politieke discussies. Vaak was men bezig met waterbeheersing, 
gezondheidszorg, kleinburgerlijke zaken of persoonlijke 
conflicten. Er zijn ook gevallen bekend van behoudend gedrag 
zoals het vasthouden aan de rol van de ambachtsheer en het met 
geweld bestrijden van ideeën over veranderingen in de 
maatschappij in o.a. Leerdam, Meerkerk en Ameide. De 
gereformeerden in Everdingen wensten in 1795 niet mee te doen 
aan de verkiezing van de municipaliteit. Anderen grepen de 
mogelijkheid aan om ongewenste situaties in hun voordeel om te 
buigen. Zo wisten de inwoners van Schoonrewoerd het voor 
elkaar te krijgen zich los te maken van Leerdam en als 
zelfstandige gemeente verder te gaan. In Kedichem nam de 
municipaliteit de gelegenheid te baat om dure ambtenaren te 
ontslaan, die benoemd waren door de drossaard/dijkgraaf van 
Gorinchem. De katholieken in Everdingen grepen de macht bij de 
verkiezingen in 1795. Al met al was de houding van de bewoners 
van de Vijfherenlanden overwegend passief, soms conservatief 
maar soms ook proactief te noemen. Echte revolutionairen waren 
echter dun gezaaid. 

Vergeleken met Utrecht en Gorinchem was het vrij rustig 
in de Vijfherenlanden; er waren wel patriotten maar nergens zijn 
er voor 1795 wetverzettingen geweest, dit in tegenstelling tot de 
eerstgenoemde steden. In Vianen waren de voorwaarden daarvoor 
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wel aanwezig gezien het aantal patriotten, de sociëteit en het 
actieve vrijcorps. Bij een vergelijking met Ransdorp en Graft 
(inclusief aangrenzende dorpen) valt op dat daar weinig of geen 
protesten waren tegen de burgerwapening en in de 
Vijfherenlanden wel. Mogelijk was dit een gevolg van het feit dat 
in genoemde dorpen de heerlijkheidrechten in bezit waren van de 
gemeenten zelf. De behoefte aan protest tegen maatregelen van 
hogerhand was daardoor wellicht kleiner. De predikanten lijken in 
de Noord-Hollandse dorpen een meer dominante rol te hebben 
gespeeld bij de wetverzettingen in 1795 dan hun collegae in de 
dorpen van de Vijfherenlanden. Wat de personele mutaties betreft 
in 1795 bij de omwenteling spanden Utrecht en Gorinchem de 
kroon ten opzichte van Leerdam en Vianen. De dorpen in de drie 
gebieden geven een gemengd beeld te zien, zij het dat er in 
Ransdorp en Graft gemiddeld wat minder mutaties plaatsvonden.  
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Archivalia 
Afkortingen gebruikt in voetnoten 
 
Plaatsnamen Archieven 
EV Everdingen NA Nationaal archief 

Den Haag 
EZ Everdingen/Zijderveld UA Utrechts archief 
HA Hagestein GA Gemeentelijk 

archief 
HB Hei- en Boeicop KA Kerkelijk archief 
KE Kedichem NDR Nassause 

Domeinraad 
KO Kedichem/Oosterwijk CPR Corr. Prov. 

Representanten 
OW Oosterwijk RA Rechterlijk 

archief 
LB Leerbroek   
LE Leerdam   
LX Lexmond   
NL Nieuwland   
ME Meerkerk   
SC Schoonrewoerd   
VI Vianen   
ZY Zijderveld 

 

  
 
Nationaal Archief, Den Haag 

- Rechterlijke archieven Kedichem, Leerdam, Lexmond, 
Oosterwijk en Schoonrewoerd 

- Nassause Domeinraad  
- Correspondentie Provisionele Representanten 
- Requesten en andere stukken ingekomen bij de drossaard 

van Leerdam 
 
Utrechts Archief, Utrecht 

- Rechterlijke archieven Hagestein, Everdingen, Vianen en 
Zijderveld 
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Gemeente-archief Leerdam 

- Resoluties van de magistraat Leerdam 
- Resoluties van het Comité van Algemeen Welzijn 

Leerdam 
- Resoluties en decreten van de municipaliteit Leerdam 
- Ingekomen en uitgaande stukken Leerdam 
- Publicaties Leerdam 
- Notulen kerkenraad Kedichem 
- Resoluties gerecht Oosterwijk 
- Notulen raad Schoonrewoerd  

 
Gemeente-archief Vianen (tijdelijk gehuisvest te Woerden) 

- Resoluties magistraat Vianen 
- Resoluties van de vergaderingen van de burgerij Vianen 
- Ingekomen en uitgaande stukken Vianen 
- Rekwesten ingediend bij de magistraat en municipaliteit 

Vianen 
- Reglement voor de municipaliteit Vianen 
- Verkiezing leden stadsbestuur 1795 
- Afzetting burgers Ockerse en Van Hall als leden van de 

provisionele municipallteit Vianen 
- Kerkelijk archief Ned. Hervormde kerk Vianen 

 
Gemeente-archief Zederik 

- Notulen vergaderingen schout en schepenen Lexmond 
- Onkosten wapenoefening Lexmond 
- Afkeer van stadhouderschap Lexmond 

 
Kerkelijk-archief Everdingen 

- Notulen kerkenraad 
 
Kerkelijk-archief Hei- en Boeicop 

- Notulen kerkenraad 
 
Kerkelijk-archief Leerbroek 

- Notulen kerkenraad 
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Kerkelijk-archief Lexmond 

- Notulen kerkenraad 
 
Kerkelijk-archief Nieuwland 

- Notulen kerkenraad 
 
Kerkelijk-archief Oosterwijk 

- Notulen kerkenraad 
 
Kerkelijk-archief Schoonrewoerd 

- Notulen kerkenraad 
- Ingekomen en uitgaande stukken 

 
Kerkelijk-archief Zijderveld 

- Notulen kerkenraad 
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Afbeeldingen 
 

Nr Pag. Titel Herkomst 
 Omslag De Batavier 

(fragment) 
F. Grijzenhout (red.), Voor 
Vaderland en Vrijheid 101. 

1 12 Kaart 
Vijfherenlanden 

Collectie W. van Zijderveld. 

2 14 Bestuurlijke indeling 
Vijfherenlanden 
(fragment) 

Blaeu, Atlas maior of 1665. 
De lage landen (Köln 2006)  
186. 

3 31 Dirk Boellaard Joost Rosendaal, Bataven! 
582. 

4 36 Hei- en Boeicop 1750 J. de Beijer 1106. *) 
5 38 Leerdam 1750 Collectie T. Bikker. 
6 40 Lexmond  J. de Beijer 1145. 
7 42 Nieuwland 1784 Ibidem 1147. 
8 59 Stadhuis Vianen C. Baardman (red.), Het 

oude land van brederode 7. 
9 61 Schoonrewoerd 1750 J. de Beijer 1158. 
10 63 Kerk Everdingen Collectie T. Bikker. 
10a 64 Hagestein Collectie Hist. Vereniging 

Vianen nr. 231. 
11 65 Kerk Kedichem Collectie T. Bikker. 
12 69 Verklaring 

municipaliteit 
Lexmond 1798 

GA LX 10. 

13 71 F.A. van Hall M.C. van Hall, Drie eeuwen 
48. 

14 81 Kerk Oosterwijk Collectie T. Bikker. 
15 85 Kerk Zijderveld Collectie T. Bikker. 
16 98 Johannes Claessen Collectie museum Het Oude 

Raadhuis te Leerdam. 
 Omslag Kerk Leerbroek Consistorie kerk Leerbroek/ 

J. de Beijer 1122 
 
*) in: H. Romers,  Achttiende-eeuwse gezichten van steden, dorpen en 
huizen. Naar het leven getekend door J. de Beijer Deel V Noord- en 
Zuid-Holland (Alphen aan den Rijn 1996).



 

Bijlage 1  Vluchtelingen  1787     
        
Naam Voornaam Woonplaats Beroep/functie Terug Bron nummer Opmerkingen 
Aleff  Hendrik Vianen Luitenant  Bataven! 0022  
Aleff  Hermine J. Vianen   Bataven! 3639  
Bartz  Leerdam Predikant  KA LE 14 60-62  Vanwege oproer in 1787 
Boellaard Dirk Meerkerk Schout 1795 Bataven! 0313 met gezin 
Boellaard jr. Pieter Meerkerk D.zn, procureur (1795) 1795 Bataven! 0601  
Boon A.C. Leerdam Procureur  Bataven! 3450  
Donk Dirk Nieuwland Schout  Bataven! 4117  
Drooglever Gerrit Leerdam Lid sociëteit 1790 Blom pg 137   
Groenveld van Rutger Leerdam  1790 Blom pg 137   
Haagen ten  Johannes Vianen Kolonel burgerwacht 1790 Bataven! 1082  
Hall van  F.A. Vianen Procureur 1795 Van Hall pg 16  Voor 1795 terug ? 
Holthuyzen L.P. Vianen Subst. drossaard, diaken  Bataven! 3374  
Oosterhout van Hendrik Vianen Timmerman/lid exercitiegenootschap Bataven! 4118  
Roos de  Johannes Vianen Lid exercitiegenootschap  Bataven! 4117  
Steenbergen van  Willem Leerdam Schepen (1796) 1790 Blom pg 137   
Villeneuve A. Leerdam Kapitein  Bataven! 3004  
        
Bronnen:        
Joost Rosendaal, Bataven!        
Kerkelijk archief Leerdam (KA LE)      
T. Blom, Leerdam (Blom)       
M.C. van Hall, Drie eeuwen (Van Hall)     142 



 

Bijlage 2  
 
Brief Kedichem 1795 
 
Aan het Committé ter voorlichting en bestiering der remotiën 
en regeeringsaanstellingen in de steeden en ten plattenlande 
van Holland. 237 
 
Medeburgers! Representanten! 
 
Om onze consideratiën en advies op de missive van het 
dijkcollegie te geven zullen we vooraf, zoo kort doenlijk, 
verslag doen van ’t oude en tegenwoordige bestuur om UL. In 
de gelegenheid te stellen een juiste en rechtvaardige uitspraak 
te doen. De dorpen van ’t Land van Arkel wierden onder het 
voorige bestuur nog meer aristocratisch geregeerd, dan veele 
andere in de provincie van Holland. Haar lot was altijd in 
handen van de drossaards van Gorinchem, die tegelijk 
dijkgrave waaren van het Land van Arkel; die altijd 
gunstelingen van het hof moesten zijn, zouden zij door den 
krachtdadigen wil van Zijn Doorluchtige Hoogheid tot dien 
post verheven worden. Naarmate deeze nu dachten, daar zij 
geheel willekeurig regeerden, was het lot der ingezetenen 
lijdelijk hard of wreed. Deeze begaven nu weder in die 
qualiteit als souveraine vorsten, alle moogelijke ampten welke 
op dorps- en poldersbestuur betrekking hadden, door en voor 
hen geschiede alles: de aanstelling van schouten, gezwoorens, 
waarsmannen, gadermeesters, school-, kerk- en 
grootarmmeesters zelve. Dat dit nu vrienden van hun moesten 
zijn spreekt vanzelven. En met hoeveel wijsheid en beleid men 
dit alles onder een vermengt heeft blijkt uit de overheerlijke 
gevolgen, die dit alles gehad heeft. Wij stellen iets van dezelve 
ter neder. Kerk- en grootarmmeesters moesten voor en ten 
overstaan van dijkgraaf enz. op de secretarije te Gorinchem 
                                                
237 NA CPR 332.                                                                     143 
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rekening doen over goederen, die alleen eigendommen van het 
dorp waaren  en administraties, die hetzelve alleen aanging; 
en dan wierd er van arengeld voor het doen van deeze 
rekening (die om de 2 jaar geschiede) betaald 9½guldens en 
even zoo veel voor de kerk ofschoon dezelve zederd veele 
jaaren toevlugt moest nemen tot het geestelijk comptoir om 
noodzakelijken onderstand. Tansch zijn deeze rekeningen 
volgens het 12e art. van het decreet van den 6e maart voor de 
gansche burgerij om niet geschied.  
De aanstelling van schoolmeester behoord ook tot die wijze 
vermenging; en welke schoone gevolgen moest dit niet 
hebbenvoor de jeugd! Als men hen de zoodanige opdrong, die 
minder dan middelmatig lazen schreeven, daar er veelen tot 
anderen arbeid opgelegd, maer bij denzelven geen 
genoegzaam onderhoud vindende waaren zij nog goed voor 
een dorp om de jeugd te onderwijzen of liever te bederven 
door hunne plichtverzuim, onkunde en zedenloosheid.  
De schouten geschaapen afhangelingen en veelal knijpende 
slaaven van den dijkgraaf, durfden de geweldigste aanvallen 
op de zoogenaamde oude rechten van een dorp of polder 
nimmer tegengaan, om op hunnen beurt in hunnen klijnen 
kring, onder de bescherming van Zijne HoogEdelheid 
willekeurig te kunnen handelen. 
De ampten van gadermeesters en waarmannen, vetter ampten 
zijnde, wierden alleen door vrienden  van of meestentijds door 
leeden van het dijkcollegie bekleed.  

Zie daar het verlslag van ’t oude bestuur, en dat het 
naar waarheid is, weet elk die geen vreemdeling is in deeze 
districten. Wat het nieuwe bestuur aangaat, al weinig tijd naa 
de omwenteling of liever naa de verklaring van de  Rechten 
van den Mensch en Burger, meenden wij ook gerechtigd te zijn 
als menschen en burgers ons eigen huishouden waar te 
neemen, zonder echter die groote bepaling immer uit ‘t oog te 
verliezen: niets te doen aanderen, dat wij niet gaarn zouden 
wenschen dat aan ons geschiede. En het is op die verklaring 
dat wij, onze natuurlijke rechten hernoomen, eene regeering 
door het volk zonder confusie hebben aangesteld.  Om den 
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dijkgraaf (die reeds als drossaard van Gorinchem vervallen 
was en daardoor alle magt om het recht te handhaaven 
verlooren had) van al het huishoudelijke bestuur, speciaal de 
aanstelling der amptenaren dit dorp betreffende , ontslaagen 
hebben, waaronder ook den waarsman en gadermeester, dat 
toch ampten waaren en nog zijn, die tot den polder behooren 
en niet tot het dijkcollegie.  

 
Representanten! Wij hebben ons zeer verwonderd, dat 

het dijkcollegie durft voorgeven dat gaardermeester en 
waarsman opzigt hebben over dijken of waterwerken; te meer 
daar de dijkgraaf W. Mekerna? den 27e april zelfs nog 
declareerde aan een lid van de municipaliteit van Kedichem, 
niet te begrijpen hoe gadermeester en waarsman op het 
dijkcollegie betrekking hadden, er bij voegende dat zij ons 
zogten om de tuin te leiden. Het gadermeesterampt bestaat in 
het invorderen van de verponding, waarvoor het dorp of 
deszelfs regeering verantwoordelijk is, ook de kosten die er 
gemaakt worden voor het repareren der moolens. Zij deeden 
tot hiertoe voor het dijkcollegie rekening, wat gemeen heeft dit 
nu met het opzicht over en met het dijkcollegie en 
waterwerken! De waarslieden van elken polder moesten 
volgens de oude wetten onderworpen zijn aan schout en 
gezwoorens en goed acht geven op het werken der moolens 
van den polder. En hebt de goedheid om het niet aan het 
gewicht van dit ampt te bereekenen uit de aangewende moeite, 
daar er zoms jaaren verliepen  zonder dat men naar de 
moolens kwam zien. Men liet dit werk door de schouten 
verrichten. Het bragt intusschen nog al iets op van Kedichem 
en Oosterwijk 100 guldens tractement en dan nog 7½ percent 
van de verschotten, die men op 18 maanden rekende en voor 
het schrijven der rekening wierd nog 30 guldens betaald. Dit 
is het waarsmansampt met zijnen loon. 

Wij verwonderen ons, dat nu het dijkcollegie zig 
beroeptop het 11e artikel van het decreet van den 6e maart, 
zonder de ooverigen behoorlijk in te zien. Ht 1e artikel geeft de 
burgers recht om een nieuwe dorpsregeering te verkiezen, 



 146    

hetwelk geschied is in de beste order door het ganschen volk. 
Het 9e artikel om gaardermeester en waarsman, die geen deel 
hebben in de plaatselijke regering aan te stellen, en volgens 
het 17e artikel zijn die burgers verplicht charterpapieren en 
gelden, die bepaaldelijk het eigendom zijn der ingezetenen, 
tegen behoorlijk recipis over te geven. Dit is het dat wij 
instantelijk eischen, daar zij tot die ontfangers behooren voor 
welkers gelden de dorpsregeering verantwoordelijk is. Het 
waarsmansampt wordt op ons dorp, gelijk te vooren, door de 
municipaliteit waargenomen, doch zonder daarvoor beloond 
te worden. En als er geld verschooten moet worden betaalen 
wij niet meer dan 4 percents, van dat ogenblik af, dat wij het 
gebruiken en kunnen het ten allen tijde teruggeven. Het 
gaardermeestersampt zijn wij nu voornemens ten meeste 
voordeele van de ingezeetenen aan te besteeden, gelijk in 
andere plaatsen geschied. 

Nu nog iets over de missive van het dijkcollegie. Zij 
zeggen dat wij door eene erroneuze opvatting van het decreet 
van den 7e maart nog blijven persisteeren. Wij zenden Ulieden 
hetzelve hiernevens en verzoeken vriendelijk onzen brief van 
den 28e april in te zien, waarin wij (zo wij vertrouwen) 
duidelijk toonen de bedoeling van hetzelve, duidelijker en 
beter te verstaan dan het dijkcollegie. In hetzelve staat “dat 
door de publicatie op gisteren gearresteerd  aan het verzoek 
van gemelde representanten van Kedichem, Arkel en Rietveld 
dadelijk is voldaan, dezelve daardoor gehouden worden voor 
vervallen zonder dat er nadere dispositie  daaromtrent noodig 
is”. Aan ons verzoek is daadelijk voldaan, wij moesten in 
waarheid wel beroemde advocaten of procureurs zijn om te 
weten, dat dit betekende dat ons verzoek was afgeslaagen. 
Dezelve daardoor gehouden worden voor vervallen is naar 
ons inzien betrekkelijk op waarsman en gadermeester waarvan 
te vooren gesprooken word. En deze uitdrukking kan met geen 
moogelijkheid tot het verzoek waaraan voldaan is betrekkelijk 
gemaakt worden. Zoude ’t  eene vergissing zijn dat in den 
brief van het dijkcollegie geleezen word in de plaats van 
verzoek verzoeken? Of zouden zij tot deeze kleine verandering 
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genoodzaakt zijn om schijn aan hunne opvatting te geeven? 
Het dijkcollegie is nog bedagt geweest om ons voor hun 
collegie te roepen om ons te overtuigen; dan vrezende dat dit 
vruchteloos zoude zijn en zelfs haatelijke gevolgen hebben, 
heeft hun hierin belet. Welke haatelijke gevolgen kon dit 
hebben? Geene voorzeeker! Of het moesten deezen zijn dat wij 
gelijk natuurlijk was, ons recht handhaafden en hunne 
uitlegging tegenspraaken. 

Om alle deeze redenen en op grond van ons 
onveranderlijk recht verzoeken wij dat door eene billijke en 
rechtvaardige uitspraak waarsman en gaardermeester, die in 
bijzonderen dienst van onze polder zijn, gelast en 
aangeschreven worden om eens eindelijk aan onzen billijken 
eisch te voldoen, daar zij meer dan 3 maanden van hunne 
posten zijn vervallen verklaard en alle onze pogingen om hen 
tot hun plicht te brengen, verijdeld hebben. 

Dat collegie vreest voor gevolgen die niet te voorzien 
zijn, welke uit eene scheuring van die aaneenschakeling 
zouden voortkomen. Welke scheuring wordt hier gebooren? 
Onze polder, gelijk alle andere boven de Zouwe, heeft zijnen 
bijzonderen waarsman en gaardermeester en alle hunnen 
betrekking op het dijkcollegie bestond daarin, dat ze voor 
hetzelve rekening deeden, hetgeen nu voor het volk geschieden 
moet. Wij veroorzaken derhalven door anderen aan te stellen 
en hen tot rekening te roepen, geen scheuring noch nadeel ter 
waereld, voor het Land van Arkel, maar integendeel moet hier 
uit orde en voordeel voor de ingezetenen van ons dorp 
gebooren worden, wijl hierdoor veel onnoodig apmtgeld word 
uitgewonnen. Zie daar onze consideratiën naar ons best 
geweten, met vaderland en regt lievende harten opgegeven! 

 
Wij neemen de vrijheid Ulieden nog deeze vraag te 

doen. Kan het gansche Land van Arkel boven de Zouwe 
nadere persoonen in het dijkcollegie aan de representanten ter 
aanstelling voordraagen? Heeft hetzelve ook inzage in de 
bepaling van hunne tractementen? En kan het dijkcollegie nu 
nog voortgaan om bij derzelver schouwen ten lasten van den 
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armen landman, zulke verschrikkelijke verteeringen te maaken 
als hetzelve te vooren gewoon was? Beloopende in de jaare 
1793 voor 103? morgen land in 2 dagen de somma van f141-
19-62. 
 
Heil en broederschap, 
 
De municipaliteit van Kedichem en op derzelver last, 
 
Gijsbert de Lange 
Secretaris 
 
Kedichem, den 8n  mei 1795, het 1e jaar der Bat. Vrijheid.         
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Bijlage 3  

Waarschuwing Kamer van Justitie  
 
Proclamatie voorgelezen in Lexmond op 11 juli 1788 tijdens 
rondreis Kamer van Justitie.238 
 
Waarschouwinge. 
De eerste en andere Raaden van de Kamer van Justitie der 
Steden en Landen van Vianen en Ameyden, doen te weten, 
Dat hoe zeer na de zoo gelukkig weergekeerde oude constitutie 
van regering, waardoor ook Zijne Hoogheid den Heere Prince 
van Orange en Nassau, is hersteld in Zijne erflijke rechten en 
preeëminentien, elk welmeenend ingezetene getrouw en 
onderdaan, aanklever van het doorluchtig Orange Huis en 
opregt beminnaar van zijn Vaderland, vooral behoord meede 
te werken ter bevordering van de algemeene rust. Bij velen 
egter hier aan niet is voldaan, maar dat in tegendeel de geest 
van losbandigheid en willekeur heeft blijven woelen, gelijk het 
gebeurde binnen Ameide op den eersten dag van dit jaar en 
vervolgens de nog verder gepleegde bedrijven, zoo te Ameyden 
voornoemd als op de dorpen Lexmond en Meerkerk, de 
waarheid van dien maar al te zeeker hebben bevestigd; 
Dat, daar de lankmoedigheid van den Souverein en hoogst 
desselfs betoonde clementie, door dit alles zoo groffelijk is 
beledigd en veragt, men eindelijk heeft moeten overgaan tot 
middelen van meerder ernst, geschikt ter beteugeling van den 
moedwil, ter conservatie van de goede ordre, zoo in Policie 
als Justitie en ter bevestiging van de algemeene vrijheid en 
veiligheid. En vermits de gevolgen van deze middelen ten 
uitersten schrikbaar zijn en een onherstelbaare schaade en 
schande moeten uitwerken, 

                                                
238 Horden, Een kleine geschiedenis (268-271). 
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Zoo is ‘t, dat de eerste en andere Raaden voornoemd, 
ingevolge en ter voldoening aan de Resolutie van hun Ed. Gr. 
Mogende. Als Souvereine Heeren van Vianen en Ameyden op 
den 25 junij jongstleeden, in hoogst derzelver vergadering 
genomen, een iegelijk bij deezen vermaanen, om met eene 
schuldpligtige onderwerping aan de hooge en wijze beveelen 
van den Souverein en overeenkomstig de gedeclareerde 
intentie van Zijn Hoogheid den Heere Prince van Orange en 
Nassau, als stille en vreedzame ingezetenen te leeven, zonder 
zig aan eenigen moedwil, losbandigheid of desobedientie 
schuldig te maaken; zonder de goede order, zonder de 
algemeene vrijheid en vijligheid door woorden of daaden 
eenigsints te stooren, zonder hunnen meede ingezetenen of wie 
zij ook zijn, in hunnen persoonen, goederen of bezittingen te 
beledigen, op poene, dat de overtreeders zullen gestraft 
worden, anderen ten afschrik en exempel, met geesseling en 
openbare schavotteering, ja zelfs met de dood, naarmaate 
hunnen misdaad, op grond van wetten en placaten van den 
Lande bevonden zal worden te hebben gemeriteert. 
 
Aldus gedaan in onze Kamers op den stadhuize van Vianen 
den 11 juli 1788. 
Ter ordonnantie van dezelve, 
 
A. le Roux Jalabert.     
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Bijlage 4  

Brief municipaliteit Oosterwijk 1795 
 
Verzonden aan de ambachtsheer Mottman op 8-2-1795.239 
 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap 
 
Waarde medeburger G. W. van Mottman, 
 
De omstaandigheeden der zaaken tans loopende, zijn eene 
geheele omwentelinge op  alle platse. Bestaande en andere 
form en wijze van aanstellingen omtrent de regeering als 
voortkomende uijt den boesem van het volk plats heeft, zal u 
niet onbekend zijn van deese omwentelinge, hebben ook onze 
borgers van Oosterwijk gebruijk gemaakt door het afzette van 
de gehele regering, door u aangesteld, als vindende ons 
verpligt, om UE hiervan kennis te geeven, en teevens uyt den 
naam en  vanweegen de burgerij van Oosterwijk te gelaste om 
geene amtenaare op Oosterwijk, hoe ook genaamt, meer aan 
te stellen, en verklaaren deselve voor vervallen bij deese 
behoudens alle respect, die wij voor u persoon, goeden naam.  
Bescherming uwer goederen als borger beschout, zullen wij 
ons niet onttrekke maar met alle berijdwilligheid in agt nemen. 
 
Na toewensingen van heijl en broederschap, 
 
U meedeburgers 
 
Adrianus Stek, secretaris daartoe aangesteld. 
 
Oosterwijk den 8 February 1795, het eerste jaar der Batafse 
vrijheid. 

                                                
239 GA OW (LE) 183 19. 
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Bijlage 5  

Rekwest Vianen aan Staten van 
Holland 1786 
 
Fragmenten uit een door Viaanse burgers ingezonden rekwest 
in december 1786.   
 
 
Een zestigtal patriotten richtten zich met een rekest tot de 
Staten van Holland. Zij juichten de resoluties over de 
Hollandse troepen en de kapitein-generaal toe en verklaarden 
‘den voornoemden Willem V te beschouwen als de bron van 
Neerlands rampen en onheilen, die door zijnen gevloekten 
aanhang niet anders als moord en oproer blaast, waar van de 
ondergetekenden de uitwerkzelen in het laatst van den jaare 
1785 in en om het naburige Meerkerk allerduydelijkst 
bespeurd hebben, zelfs zoodat eenige der ondergetekenden als 
leden van het wettig souverein gezag  van U Edele Groot 
Mogenden en tot beteugeling van alle doldriftige en 
muytzuchtige Oranje schreeuwers zich in gemoede verpligt 
gevonden hebben dezelve met de wapenen in de hand in hun 
boos voornemen te stuyten.’ De ondertekenars verklaarden 
verder ‘altoos voorvaardig te zijn de landvaderlijke pogingen 
der Staten met goed en bloed tewillen ondersteunen’, maar 
drongen er tevens op aan dat de Staten hun beloften van steun 
aan de verdreven bewoners van Hattem en Elburg zouden 
vervullen.  
 
Overgenomen uit: H.J. Smit, ‘Vianen in de patriottentijd’ , 
Jaarboek Oud-Utrecht (1987) 205. 
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Bijlage 6  

Regeringsreglement Vianen 1795 
 
 
Reglement of ordonnantiën voor de municipaliteit der stad 
Vianen dd. 7-6-1795 (GA VI 44). 
 
…. 
 
Art. 1 Daar deugd en bekwaamheid alleen recht geevt, om 

tot posten van bewind of regeering te worden 
verkooren, zoo zullen alle en een iegelijk burger 
verkiesbaar zijn, de bovengemelde vereischten 
bezittende, mits den ouderdom van vijv en twintig 
jaaren bereikt en twee jaaren binnen den stad, 
voorsteede en schoutampte van Vianen gewoond 
hebbende. 

Art. 2 Wordende nochtans alle zulke persoonen, welken met 
den anderen in eene al te naauwen betrekking of 
bloedverwandschap staan; gelijk vader en zoon, 
broeder en broeder, hetzij behuwd of in den bloeden, 
als mede oom en neev, verklaard niet tegelijk 
verkiesbaar te zijn en hiervan uitgezonderd. 

Art. 3 Gelijk mede hiervan uitgezonderd worden alle 
diegeenen welke jouisseren van actens van protectiën 
en die welken onder curateelen gesteld zijn, zo ook 
dezulken, welke vallen in de termen van de 
aanschrijvingen van de Provisioneele Representanten 
van het Volk van Holland de dato 8 april 1795. 

Art. 4 Ook zal niemand tot de voorschreeven posten of 
bedieningen worden toegelaaten  dan na alvorens te 
hebben gedaan de volgende verklaaring of belovte: 
‘Ik verklaare en zweere dat ik om als …. der 
municipaliteit te worden benoemd of aangesteld door 
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niemand, hoe ook genaamd, onder wat voorwending 
ook, eenig aanzoek of belovte heb gedaan, directelijk 
of indirectelijk. Dat zweer ik.’ 
Alsmede na de aanstelling: ‘Ik verklaare te erkennen 
en eerbiedigen de onvervreemdbaaren rechten van 
den mensch en van den burger, zodanig als dezelven 
door de Prov. Representanten van het Volk van 
Holland plechtig verklaard zijn, bij derzelver 
publicatie van den 31 Januarij 1795 en zweer dezelve 
in mijn ambt of bediening, voor zoveel in mij is, te 
zullen handhaven; ook zweer ik mede dat ik den 
volke, in welks boezem ik erkenne de eigentlijke 
oppermacht te berusten, als ook deszelvs 
vertegenwoordigers gehouw en getrouw zal zijn en 
voorts, dat ik alles zal doen wat een goed en getrouw  
…… schuldig is en behoord te doen. 

Art. 5 De municipaliteit of regeering der stad Vianen, zal 
bestaan uit negen leeden benevens een maire, een 
schout crimineel en een secretaris, alle te benoemen 
door de vrije stem van het volk. 

Art. 6 De maire en schout crimineel als ook de secretaris 
zullen aangesteld worden voor den tijd van drie 
achtereenvolgende jaaren, blijvende dezelve niettemin 
alsdan opnieuw weder verkiesbaar. Van de overige 
leeden zullen bij de eerste jaarlikschen  verandering 
der regeering één der leden van de politie en vier uit 
het Comittee van justitie bij looting afgaan of worden 
ontslagen, zoo evenwel dat ijder van dedezelven, bij 
de opnieuw te verrichten aanstelling, weder 
verkiesbaar zal zijn; zullende die looting acht dagen 
voor hun daadelijke ontslag geschieden. In de 
volgende jaaren zal de helft uit beide collegiën, welke 
twee jaaren achter den anderen zonder opnieuw 
verkooren te zijn, gediend hebben, afgaan. Blijvende 
ijder van dezelven ook dadelijk weder verkiesbaar. 

Art. 7 De municipaliteit ofte stadsregeering zal verdeeld 
worden in drie onderscheiden comittee’s als: 
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-Comittee van politie 
-Comittee van justitie 
-Comittee van inkwartiering. 

Art. 8 Het Comittee van politie zal geformeerd worden door 
twee leeden med en benevens den maire en den 
secretaris. 

Art. 9 Het Comittee van justitie zal bestaan uit den schout 
civiel en crimineel, zeven leeden en den secretaris en 
worden uit dit comittee door de Prov. Representanten 
van het Volk benoemd drie commissarissen, die in 
zaaken der gemeene landsmiddelen recht spreeken 
except criminalibus, wanneer bij alle de leeden van 
het Comitee van justitie word recht gedaan. 

Art. 
10 

Het Comitee van inkwartiering zal bestaan uit alle de 
leeden van de politie med en benevens twee leeden 
uit het Comittee van justitie, maandelijks bij 
afwisseling voor de leeden van dat Comittee , daarin 
te benoemen. 

Art. 
11 

In het Comittee van politie zal den maire voorzitter 
zijn en in het Comittee van justitie zal aanstonds na 
deszelvs aanstelling door de leeden uit het midden 
hunner, een voorzitter verkoozen worden. 

Art. 
12 

Door de geheele municipaliteit ofte stadsregeering 
zullen buiten medewerking der burgerij de 
naarvolgende ampten, posten en bedieningen 
begeeven en geschonken als aangesteld worden: De 
regenten en regentessen van het weeshuis, het 
oudemannen en –vrouwenhuis ende huisarmen. De 
kerkmeesteren benevens alle derzelven rentmeesters. 
Alsmede vier scholargen? , waarvan één zal zijn uit 
den municipaliteit, één uit den kerkenraad en twee uit 
den burgerij, voor welke alle de burgerij een 
reglement zal ontwerpen. Verder den stadsdoktor, 
apotheker, chirurgijn ende vroedvrouwen, de 
notarissen en procureurs, de stadsbodens en bedieners 
der begraavenissen. De zegelslager en de 
stadsklokkenstelder en eindelijk het verlenen van 
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actens van admissiën tot het doen van neeringen en 
handteeringen. Tot de volgenden zal de municipaliteit 
de sollicitatiën ontvangen en binnen acht dagen uit 
den sollicitanten een nominatie van vier persoonen 
formeeren, waaruit door de stemgerechtigde burgers 
door middel van stemming bij billetten een persoon 
zal gekoozen worden, welke daarna door de 
municipaliteit zal bevestigd worden. Den thesaurier 
en ontvanger der stadsverpondingen, d Fransche 
kostschoolhouder, de Fransche kostschoolhouderes, 
de Nederduitschen schoolmeesters en voorzanger in 
de Grote Kerk, den koster der Grote Kerk, den 
collecteur der stadsmiddelen, den contrarolleur der 
stadsmiddelen, den verkooper van het stadszegel, den 
stadsfabricq, de vul- en brandmeesters en verdere 
bediendens der brandspuiten. De keurder van he 
slachtvee, den stadseijker, de stadsmester?, als ook 
die van de appelton. De schippers van den 
buitenveeren, de pinnemaakers schippers, de 
voerlieden, de commissaris der voerlieden, de 
reizende bodens, den doodgraaver, de schouwer der 
doodskisten, den schouwer en afslager den visch; de 
vulders en aansteekers der lantaarnen, de 
olijbewaarder en schoonmaker der lampen, de 
nachtroepers. De turvtonsters, de turvvulsters, de 
turvbeschooijsters, de turfdragers,, de bezorgerder 
turvmand en ton. De stadsomroeper, de luider van het 
stadhuisklokje, en portier der Oostpoort, de portiers 
der Land- en Lecqpoort. De inwoning der 
armenhuisjes buiten den Land- en Oostpoort, waaraan 
te hechten het schoonhouden van de Kerkstraat 
benevens het schoonhouden der Land- en 
Leckpoorten als het schoonhouden der bruggen etc. 
van den Land-, Leck- en Oostpoorten. En eindelijk 
noch diegeenen welke hiervooren noch niet mochten 
zijn genoemd en uitgedrukt. 

Art. Aan het Comitte van Politie zal zijn en blijven 
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13 gedemandeerd de administraties en directies over de 
stedelijke finantien, het opnemen van der 
stadsrekeneingen, het doen van de jaarlikschen 
stadsrekeningen dezer stad ten bijweesen en overstaan 
der burgerij alsmede van alle verkoopingen, 
verpachtingen, aanbesteedingen van werken en 
leverantien in het publicq; verders het in den eed 
nemen van burgers en burgeressen, het doen der 
schouwen over stadssingels en wegen, de beide 
havens, de stadsgrachten, de bandspuiten med 
derzelver brandgereedschappen, over den rijtuigen en 
schuiten, als ook het verleenen van actens van 
indemniteit. 

Art. 
14 

Aan het Committee van Jusititie de administratie van 
de crimineele en civile justitie, het staan over 
verkoopingen en verpachtingen, passeren van actens 
en transporten. En als commissarissen van 
huwelijkszaaken. 

Art. 
15 

Aan het Committee van Inquartiering  de billetteering 
of inquariering vn trouppes, de verzorging van 
derzelver behoevtens en noodwendigheden, het 
aanschaffen van wagens, schuiten, paarden, gidsen en 
expressers. 

Art. 
16  

Het werk der gezamenlijke leeden ofte dat der 
municipaliteit zal bestaan in het leeren van 
confinementen etc., het doen van publicque 
dispositien en uitzettingen, het rond gaan med de 
schaalen tot het doen van gewoone collecten. En het 
schouwen der straaten en gooten. 

Art. 
17 

Wie stemgerechtigd zijn.  Tot stemmen zullen 
gerchtigd zijn alle burgers die den ouderdom van 
achttien jaaren hebben bereikt en een jaar alhier 
hebben gewoond en de volgende verklaaring ten 
overstaan van gecommitteerden uit den municipaliteit 
heeft gedaan of getekend: 
 
Ik verklaar te erkennen en te eerbiedigen de 
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onvervreemdbaare Rechten van den Mensch en van 
den burger zoodanig als dezelve door de Provisionele 
Representanten van het Volk van Holland plechtig 
verklaard zijn bij derzelver publicatie van den 31e 
Januari 1795 en beloov dezelve te zullen handhaven 
zoo veel mij mogelijk zal zijn. 
 
De gecommitteerden der municipaliteit zullen aan 
ijder burger, welke zoodanig belovte doed of reeds 
voormaals  gedaan heeft bij andere gelegenheden, een 
billet ter hand stellen, waaruit blijkt dat hij 
stemgerechtigd is en van alle de naamen dier burgers 
een lijst formeeren, welke in een alfabetische order is 
gesteld en dezelve aan de commissarissen, welke de 
stembilletten zullen ontvangen, ter hand stellen. 

Art. 
18  

Wie niet stemgerechtigd zijn. Die zich aan daaden 
van oproer hebben schuldig gemaakt, aan de oude 
constitutie verkleevd zijn en door den krijgsraad geen 
wapenen worden toevertrouwd, zullen geen 
stemgerechtigden zijn. 

Art. 
19  

Ook niet dezulken, welke van een publicqen armekas 
worden bedeeld. 

Art. 
20 

Ook niet dien onder curateele staan. 

Art. 
21 

Ook geen livrijbedienden of zulke, die uit hoofde van 
hunnen dienstbaarheid bij hunnen meesters inwoonen. 

Art. 
22 

De wijze van stemmen. Het stemmen zal schriftelijk 
moeten geschieden med ondertekening van ijders 
naamen. Maar door dien er burgers zijn, die niet 
kunnen schrijven, zal men een commissie benoemen 
van 6 personen volgens art. 25 welke twee hunner 
voor de generaale bijeenkomst der stemgerechtigden 
burgers alhier in den Groote Kerk zullen vergaderen 
om de stembilletten, welke zoodanigen hebben laaten 
schrijven aan dezelve voor te leezen en hun af te 
vraagen of de daarop gestelde persoonen waarlijk 
door hun gestemd zijn. En dit zo na behooren 
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bevindende dezelve stembilletten aan te neemen, dog 
daar in gebrek bevindende aan de zodanige burger 
afvraagen welke persoonen hij gekoosen heeft en 
dezelven op het stembillet stellen, als wanneer dit 
billet door twee leeden der commissie als getuigen zal 
worden getekend. Gelijk dezelve mede alvoorens aan 
de commissie te vertoonen en over te geeven door 
twee getuigen zullen moeten getekend zijn. 

Art. 
23 

De wijze van verkiesing. Zoodra het reglement 
vastgesteld is, zal de municipaliteit med goedvinden 
der burgerij, den dag en het uur bepaalen, op welke de 
verkiesing van de onderscheiden leeden der 
municipaliteit achtereenvolgende zal geschieden. 
Doch voor het minsten twee dagen voor de dag der 
verkiesing zullen de verklaaringenin art. 17 vermeld 
moeten geschieden. De dag van de verkiesing 
gekomen zijnde, zal ijder stemgerchtigd burger zich 
op het bepaalde uur in de Kerk bevinden, het billet, 
waaruit blijkt dat hij stemgerechtigd is zal hem 
toegang geeven. Die dit niet bezit wordt afgeweerd. 
Alsdan zal ijder stemgerechtigd burger aan de daartoe 
benoemde commissie  een stembillet ter hand stellen, 
waarop gedrukt zal staan: 
Den ondergetekende, stemgerechtigd burger alhier te 
Vianen stemd 
Tot maire en schout crimineel …. 
Tot secretaris …. 
De commissie alle deze billetten, ingevuld met de 
naamen der gestemde persoonen ontvangen 
hebbende, zal de stemmmen opneemen en aan de 
vergaderde burgerij berichten wie maire en schout 
crimineel en wie secretaris is. 
Daarop zal men op dezelve wijze med de verkiesing 
door gedrukte en de de naamen ingevulde 
stembilletten ot het Committe van Politie en Justitie te 
werk gaan. En eerst voor het Committee van 
Politieafgedaan hebbende voor en aleer men het 
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Committe van Justitie overgaat. 
Art. 
24 

De onderscheiden stembilletten zullen daags voor de 
verkiesing door de municipaliteit aan de 
stemgerechtigde burgers bezorgd worden. 

Art. 
25 

Tot de commissie art. 22 gemeld zullen verzocht 
worden, de predikanten G. Kremer en J.M. 
Noothoven en den Roomschen pastoor  … Sprangers, 
mitsgaders de opzienders der schoolenL. Dupper en J. 
Ruiter, welke commissie door de municipaliteit 
bericht zal worden, wat dag en wat uur derzelve 
zitting zal beginnen. 

Art. 
26 

Het werk dezer commissie zal zijn de stembilletten te 
ontvangen, te openen, de stemmen aan te tekenen en 
de billetten aan een lias te rijgen en verzegeld aan de 
nieuwe leeden der  Politie (nadat dezelven beëedigd 
zijn) over te geeven. Ook zal die commissie, gelijk in 
art. 23 reeds is gezegd, direct na het opneemen der 
stemmen de burgerij communiceeren, welke 
persoonen verkoren zijn en hetzelve van den 
stadhuize laaten publiceeren en voor hetzelve 
aanplakken.  

Art. 
27 

Vervolgens zal die commissie alles verrichten wat tot 
het ontslag der tegenwoordige en de aanstelling der 
toekomende municipaliteit behoord. En indien de 
commissie er onder de verkooren leeden bevind, 
welke voor de door de burgerij aan hun opgedraagen 
post bedanken , zal dezelve hun uit naam der burgerij 
tot den aan- en waarneming trachten te overreeden. 
Dan indien zij blijven volharden de volgende burger 
of burgers, die in de stemming op hun volgen, tot die 
post of posten aanstellen.  

Art. 
28 

Ook zal de municipaliteit dit jaar, dewijl alle de 
amptenaaren actens hebben van een collegie, dat niet 
meer bestaat, hunnen actens opeischen en hun uit den 
eed ontslaan, die zij bij het aanvaarden van hunnen 
bedieningen gedaan hebben, en zij in den kring van 
amptelooze burgers wederkeeren, waarna de 
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municipaliteit aan alle dezelve hun ampt zal weder 
geeven Het zij dezelve voor het vervolg ter begeering 
van de municipaliteit ofte aan de burgerij, zijn 
gedemandeerd, uitgezonderd aan dezulken, welke het 
vertrouwen van de municipaliteit en de burgerij 
verlooren hebben of meer dan twee ampten bezitten 
of dezelve niet in eigen persoon waarneemen. 
Dezulken, welke hun ampt weder bekomen zullen in 
handen van de municipaliteit eene door dezelve 
opnieuw ontworpen eed, waarmede zijaan de 
vertegenwoordigers van het volk en aan het volk 
zelve alhier alsmede aan het vaderland zijn 
verbonden, afleggen en van dezelve nieuwe actens ter 
hunnen redelijke kosten ontvangen.  
Behoudende de municipaliteit het vermogen alle 
amptenaren hetzij door den municipaliteit zelven of 
door de burgerij aangesteld, wanneer zij zich aan 
plichtverzuim schuldig maaken (zonder daarover 
vooraf de burgerij te raadplegen),  te dimitteren. 

Art. 
29 

Geen amptn hoegenaamd zullen nu of voortaan aan 
huis-dienstbaaren mogen begeeven worden, tenzij 
dezelve een vol jaar buiten dienstbaarheid geweest 
zijn. 

Art. 
30 

Het zal voortaan mede een ijder (welke zich daartoe 
bekwaam vind) vrij staan zijn eigen zaaksverdeediger 
te zijn, zoo ook zijnen eigen requesten etc. te 
vervaardigen en te presenteeren. 

Art. 
31 

En eindelijk behoud de burgerij aan zich het 
vermogen om ten aleen tijden med en benevens de 
municipaliteit, zoodaanige veranderingen en 
verbeteringen in het bovenstaande reglement te 
maaken, als dezelve in tijd en omstandigheden nuttig 
en noodig zalm oordelen tot geluk en welvaard dezer 
stad en burgerij te behooren en meest tot heil des 
lieven vaderlans te kunnen strekken.  

 
Aldus dit vorenstaande regelement door den 
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gecommitteerdens der burgerij Joan Cambier en Wilhelmus 
Noothoven, als bij de gesamentlijke burgerij der stad voor 
stede en schoutampte van Vianen gearresteerd en goedgekeurt 
in de vergadering van de provisionele municipaliteyt der stad 
Vianen, overgegeven dezen 7 junij 1795 t’eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 
 
In kennisse van mij secretaris, 
 
L. op den Hooff. 
 
 



 

Bijlage 7 Lijst predikanten Vijfherenlanden 
 

Jaar Everdingen Hagestein 
Hei- en 
Boeicop Kedichem Leerbroek Leerdam1  Leerdam2 

1780 G. Cremer J.F. Dekker E.F. Temmink  H. Elfrinkhof J. Claessen R.G. Bartz 
1781 H.A. Monhemius     De Heer       
1782               
1783               
1784 H. Wesselink     A. Zijnen       
1785               
1786         A.A. van Ossenbergh     
1787               
1788               
1789 R.T. Snethlage     Spijker L. Slotemaker   P. Spiering 
1790               
1791 J.A. Schütz             
1792               
1793         J. Thiebout     
1794               
1795               
1796               
1797               
1798               

                   163 
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Jaar Lexmond Nieuwland Oosterwijk Schoonrewoerd Vianen1 Vianen2 Zijderveld 
1780 P. Muijlman C. Fortuyn P.J. van Dam E.F. van Noorle W. Noothoven J. Trichter J.T. Nobbe  
1781               
1782               
1783           G. Cremer   
1784               
1785   J.J. de Jonge         J. Mijnssen 
1786               
1787               
1788               
1789 H. van Hall   G. Graad         
1790   H. Weddelink           
1791             C. Müller 
1792     J.H. Schneider         

1793       
P.J. Groen van 
Prinsterer       

1794         J.M. Noothoven   Vacant 
1795 G. Kroon   ? J.F. Barends      
1796     G. Graad        
1797             J. Dagevos 
1798         J.P.A. Wintgens     

1799   A. de Voogd J.J. Story 
H. van 
Woudenberg       



 

Bijlage 8  

Collatiebrief Zijderveld 1791 
 
 

Wij Willem, bij der gratie Gods Prince van Orange en Nassau etc. 
etc. etc. Alle degenen die dezen zullen lezen ofte horen lezen salut. 
Doen hiermede te weten, alzo dat ds Jakob Mijnssen, predikant te 
Zijderveld in ons Graafschap Culemborg is beroepen tot predikant te 
Woud in Delfland, den predikantsplaats is komen te vaceren en 
derhalve nodig is, dat die kerke en gemeente wederom met een 
anderen bekwaam en godvruchtig leeraar werde voorzien, zoo is’t 
dat wij mits de goede getuigenissen aan ons gedaan van de gaven 
waarmede Cornelis Müller, proponent onder het classis van Leerdam 
en Utrecht, van God Almagtig is begunstigd, hebben goedgevonden 
deze zelve tot predikant in de gemeente onser dorpe en heerlijkheid 
Zijderveld aan te stellen, authoriserende mede de kerkenraad van 
onze voorsz. dorpe om den voornoemde proponent uit onser name 
tot predikant aldaar te beroepen, het voorsz. beroep nevens dese 
onse acte van collatie aan de Raden des Graafschap Culemborg ter 
examinatie en approbatie te vertonen en daarna aan het eerst 
aanstaande classis van Buren te presenteren teneinde voornoemde 
proponent  Cornelis Müller naar kerkordeninge geëxamineerd en in 
het voorsz. predikambt bevestigd mag worden, ten ware dezelve op 
zijn leer ofte leven ietwas wisten te zeggen. 
 
’s-Gravenhage 31 july 1791 
w.g. 
W. Pr. V. Orange. 
 
 
Bron : KA ZY 1 10-8-1791 
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Bijlage 9 Lijst bestuurders Vijfherenlanden 
 
Naam Voornaam Plaats Functie 
Acquooij van J. Leerdam Ouderling 1792 
Adel den F. Kedichem Ouderling 1795,1799, Diaken 1781,1783,1791 
Aildert van J. Vianen Schepen 1795 
Alphen van J. Leerdam Secretaris 1780-1784 
Arendonk W. Hagestein Schepen 1784-1796 
Arkel van A. Kedichem Ouderling 1788 
Avenbeek van P. Lexmond Ouderling 1799, Diaken 1788 
Baalen van B. Vianen Schepen 1795 
Baertmans G.C. Vianen Schepen 1781-1791 
Baggerman Y. Nieuwland Ouderling 1782 
Bakker V. Nieuwland Ouderling 1802, Diaken 1787,1790,1796 
Bakker W. Lexmond Diaken 1795 
Bakker W. Lexmond Schepen 1780-1784, 1803-1806 
Balvers G. Everdingen/Zijderveld Schepen 1795-1799 
Bartz  Leerdam Schepen 1787 
Bazendijk P. Leerdam Diaken 1800 
Beeker G. Lexmond Schepen 1787-1810 
Beeker G. Lexmond Diaken 1800 
Beekman A. Lexmond Ouderling 1786,1790                                              166 
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Berg v.d. J. Nieuwland Ouderling 1788, Diaken 1780 
Berg v.d. A. Leerdam Diaken 1797,1801 
Berg v.d. A. Zijderveld Diaken 1792,1797 
Berg v.d. B. Leerdam Ouderling 1797 
Berg v.d. C. Leerbroek Diaken 1798 
Berg v.d. A. Leerdam Schepen 1795-1798 
Berg v.d. P. Leerbroek Ouderling 1783,1788,1791 
Berg v.d. D. Leerbroek Ouderling 1787 
Berg(h) v.d. W. Hei- en Boeicop Ouderling 1792, Diaken 1781 
Bergh v.d. L. Hei- en Boeicop Ouderling 1782 
Bergh v.d. A. Lexmond Ambachtsheer 1784 
Besten den J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1784-1794 
Besten den J. Everdingen Ouderling 1779,1789, Diaken 1782 
Besten den G. Everdingen Diaken 1793 
Bie de H. Leerdam Schepen 1787-1789 
Bie de H. Lexmond Ouderling 1780 
Bierman D. Leerdam Ouderling 1783,1788 
Bierman D. Leerdam Rentmeester 1780-1792 
Bijmholt Th. Leerdam Ouderling 1795,1800 
Bijmholt T. Leerdam Rentmeester 1793-1806 
Bikker P. Leerdam Ouderling 1783 
Bikker P. Leerbroek Ouderling 1798 
Bikker Gzn G. Leerbroek Ouderling 1784 
Bladeren van C. Vianen Diaken 1789,1794 
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Boef den A. Kedichem Diaken 1786,1789,1793,1798 
Boeij W.C. Leerdam Drossaard 1780-1787 
Boellaard P. Lexmond Schout/secretaris 1780-1787 
Boer A. Lexmond Diaken 1784 
Bogaard F. Hei- en Boeicop Ouderling 1797, Diaken 1793 
Bogerd T. Schoonrewoerd Ouderling 1792,1795 
Bogert J. Lexmond Diaken 1797 
Bogert R. Schoonrewoerd Diaken 1797 
Bogert B. Schoonrewoerd Diaken 1783,1785 
Boogaard Th. Hei- en Boeicop Diaken 1780 
Boogaard W. Zijderveld Ouderling 1792,1797, Diaken 1788 
Boogaard J. Hei- en Boeicop Diaken 1782 
Boogaard W. Everdingen/Zijderveld Schepen 1791-1794 
Boogaart v.d. A. Everdingen Ouderling 1785, Diaken 1779 
Boogaart v.d. C. Everdingen/Zijderveld Schepen 1781-1785 
Boogje H. Everdingen/Zijderveld Schepen 1789-1791 
Boomgaard v.d. A. Everdingen/Zijderveld Schepen 1793-1794 
Bor T. Leerbroek Ouderling 1789, Diaken 1781 
Bor T. Nieuwland Diaken 1782 
Bouwman H. Lexmond Schepen 1786-1791 
Brand G. Leerdam Ouderling 1785,1789,1794 
Braven den C. Hei- en Boeicop Diaken 1800 
Braven den W. Schoonrewoerd Diaken 1799 
Bringenberg A. Everdingen Ouderling 1788 
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Bronkhorst M. Everdingen/Zijderveld Schepen 1780-1781 
Bronkhorst J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1784-1794 
Bronkhorst W. Zijderveld Ouderling 1785,1788 
Bronkhorst Joost Zijderveld Ouderling 1792,1797, Diaken 1787 
Bronkhorst Jan Zijderveld Ouderling 1791,1797, Diaken 1786 
Brooks W.O. Leerdam Schepen 1780,1784,1785 
Brouwer J. Nieuwland Ouderling 1795,1799, Diaken 1786,1791 
Brouwer J. Hei- en Boeicop Ouderling 1786 
Brouwer F. Leerbroek Ouderling 1792,1797 
Bruggen van D. Hei- en Boeicop Ouderling 1793, Diaken 1788 
Bruijn de J. Leerdam Ouderling 1794 
Buchli J. Vianen Diaken 1790 
Buijsert Y. Lexmond Diaken 1789 
Buisert G. Lexmond Diaken 1779,1783 
Buren van W. Leerbroek Diaken 1784,1788 
Burger den G. Schoonrewoerd Diaken 1798 
Burger den J. Schoonrewoerd Ouderling 1792 
Burggraaf B. Lexmond Diaken 1785 
Buuren van W. Oosterwijk Ouderling 1784,1788, Diaken 1780 
Buuren van A. Nieuwland Ouderling 1787,1796, Diaken 1783 
Buuren van H. Leerdam Ouderling 1790 
Cambier Jac. Vianen Schepen 1738-1783 
Cambier J. Vianen Ouderling 1779,1784 
Cambier Joan Vianen Schepen 1781-1795 
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Cambuse J. Vianen Schepen 1795 
Casenable de J.C. Vianen Schepen 1780 
Clerck de P. Kedichem Diaken 1785,1796 
Clerck de C. Kedichem Ouderling 1800 
Cloens B. Leerdam Ouderling 1798, Diaken 1783 
Copier R. Everdingen/Zijderveld Schepen 1781-1790 
Cortenoever J. Lexmond Schepen 1780-1784,1788 
Dalman E. Leerdam Diaken 1793,1797 
Dam van C. Oosterwijk Ouderling 1786,1793, Diaken 1784 
Daverveld P.J. Leerdam Ouderling 1783,1790 
Daverveld van P.J. Leerdam Schepen 1780-1786 
Dekker P. Leerdam Diaken 1789 
Dieren van T. Lexmond Diaken 1785,1797 
Dieren van T. Lexmond Schepen 1793-1794, 1803-1810 
Diermen van E. Vianen Schepen 1742-1784 
Diest van J. Oosterwijk Ouderling 1791, Diaken 1779,1785 
Diest van H. Oosterwijk Ouderling 1782,1787 
Dijk van Z. Hei- en Boeicop Diaken 1785 
Dijk van D. Lexmond Ouderling 1781,1785,1791 
Dijk van A. Schoonrewoerd Ouderling 1783,1796 
Dompseler van G. Lexmond Schepen 1803-1810 
Donk D. Nieuwland Ouderling 1781 
Donk A. Leerbroek Ouderling 1795, Daiken 1782 
Drooglever G. Leerdam Maire 1795,1798, Burgemeester 1795 
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Drooglever P. Leerdam Schepen 1795,1798 
Drost P. Vianen Diaken 1780,1784,1789 
Drost A. Vianen Ouderling 1786, Diaken 1782 
Dusart  Leerdam Schepen 1784,1785 
Eelzingh H. Lexmond Schepen 1795-1800 
Fabricius R. Lexmond Schout/secretaris 1787-1810 
Foppen P. Vianen Schepen 1783-1795 
Fortuin H. Vianen Diaken 1787 
Geenland van P. Leerdam Schepen 1798 
Geenland van P. Leerdam Ouderling 1796,1798 
Gelder van J.V. Hagestein Secretaris 1780-1792 
Gent van W. Kedichem Ouderling 1781,1783,1785,1796 
Gerdessen A.L. Leerdam Schepen 1795,1798 
Gerdessen L. Leerdam Ouderling 1795,1808, Diaken 1783,1786 
Gersie B. Lexmond Ouderling 1797 
Gillot E. Vianen Schepen 1795 
Gobius J.F. Hagestein Drosssard/schout 1780-1788 
Goes H. Hagestein Schepen 1796 
Gouda W. Vianen Ouderling 1779,1784,1789 
Govertsen J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1780 
Graafland  Vianen Schepen 1795 
Graafland  Leerdam Schepen 1785,1787 
Graves J. Lexmond Schepen 1780-1785 
Gravestein W. Everdingen/Zijderveld Schepen 1794 
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Greeff de S. Nieuwland Ouderling 1784 
Greins J. Leerdam Diaken 1798 
Grijns C. Leerdam Ouderling 1788,1792,1802 
Grijns A. Leerdam Ouderling 1788 
Grijns Czn J. Leerdam Diaken 1794 
Groen A. Nieuwland Ouderling   Diaken 1795 
Groeneveld G. Schoonrewoerd Ouderling 1784 
Groeneveld J. Schoonrewoerd Schepen 1795 
Groeneveld J. Zijderveld Diaken 1790 
Groeneveld P. Schoonrewoerd Burgemeester/schepen 1795 
Groeningen van O. Lexmond Ouderling 1780,1784 
Groot de H. Leerdam Diaken 1784 
Groot de A. Lexmond Schepen 1803-1810 
Groot de P. Oosterwijk Ouderling 1792 
Gulik van L. Hagestein Schepen 1780 
Haaften van K. Schoonrewoerd Ouderling 1798, Diaken 1792 
Haak den W. Lexmond Ouderling 1799, Diaken 1791 
Haarlem van J. Vianen Ouderling 1781,1788 
Hak J. Hagestein Schepen 1783-1786 
Hak A. Hagestein Schepen 1781-1782 
Hakker A. Leerdam Ouderling 1784,1787 
Hakker A. Leerdam Schepen 1780,1784 
Hall van F.A. Hagestein Drossaard/schout 1789-1793 
Hall van A.F. Vianen Schepen 1793-1795 
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Hall van F.A. Vianen Ouderling 1783 
Hardt v.d. M. Leerdam Diaken 1786 
Harsveld  Leerdam Schepen 1794 
Harsveld van H.C. Leerdam Lid CAW 1795 
Hartog den C. Schoonrewoerd Ouderling 1783 
Hartog den C. Leerdam Ouderling 1793 
Hartog den A. Lexmond Schepen 1787,1793-1800 
Hartog den D. Schoonrewoerd Ouderling 1796 
Hartog den H. Leerdam Ouderling 1791,1799 
Hartog den J. Nieuwland Ouderling 1789 
Hartog den M. Zijderveld Ouderling 1785,1788 
Hartog den A. Zijderveld Ouderling 1786 
Hartog den J. Lexmond Diaken 1798 
Hartog den H. Nieuwland Ouderling 1779,1785,1792,1800 
Hartog den (Tzn) A. Zijderveld Ouderling 1799 
Hazendonk A. Hei- en Boeicop Ouderling 1794, Diaken 1783 
Heensbeek van C. Vianen Schepen 1793-1795 
Heer de J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1787-1793 
Heer de G. Zijderveld Ouderling 1790 
Heer de J. Zijderveld Diaken 1799 
Heicop J. Hei- en Boeicop Ouderling 1789 
Heicop H. Hei- en Boeicop Ouderling 1783 
Heidings W. Vianen Ouderling 1780 
Heijcoop Wzn G. Leerdam Ouderling 1786,1796 
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Heijkoop D. Lexmond Ouderling 1779,1783,1790,1794,1798 
Heijkoop P. Lexmond Ouderling 1786,1792,1797, Diaken 1782 
Hemert van H. Leerdam Diaken 1800 
Hertog de J. Oosterwijk Ouderling 1795,1800, Diaken 1787,1792 
Heshusius J. Everdingen Ouderling 1779,1782,1787,1793 
Heshusius J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1780-1794 
Heusden van A. Lexmond Schepen 1780-1787 
Heusden van H. Hagestein Secretaris 1796 
Heusden van H. Vianen Diaken 1794 
Heuvel v.d. N. Leerbroek Ouderling 1794, Diaken 1786 
Heycoop A. Zijderveld Diaken 1785 
Hijcoop B. Schoonrewoerd Ouderling 1783,1785 
Hijkoop A. Schoonrewoerd Ouderling 1799, Diaken 1792,1795 
Hijkoop W. Schoonrewoerd Diaken 1799 
Hoeff v.d. A. Everdingen/Zijderveld Schepen 1795-1800 
Hoen 't Y. Lexmond Schepen 1784-1787 
Hoen 't Y. Lexmond Ouderling 1781 
Hoevens G. Leerdam Ouderling 1787,1798 
Hoevens G. Leerdam Burgemeester 1795, Schepen 1780,1784,1785,1794 
Hoevens B. Leerdam Ouderling 1802, Diaken 1792,1796 
Hoevens P. Leerdam Ouderling 1794, Diaken 1785 
Hof van 't J. Leerbroek Ouderling 1796, Diaken 1781,1789 
Hofmans  Vianen Schepen 1795 
Holthuizen L.P. Vianen Diaken 1783,1787 
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Hooff op den L. Vianen Schepen 1791-1792 
Hooff op den J.H. Vianen Diaken 1786,1788 
Hooff op den J.H. Vianen Schepen 1794-1795 
Hoosemans N. Vianen Schepen 1795 
Hoytema van D.N. Everdingen/Zijderveld Rechter/maire 1780-1794 
Huisman C. Lexmond Diaken 1794,1799 
Hurck van H.P. Vianen Drossaard/maire 1795 
Hurck van H. Vianen Drossaard/schout 1759-1789 
Iperen van B. Leerbroek Diaken 1780,1799 
Iperen van W. Oosterwijk Ouderling 1798, Diaken 1794 
Iperen van B. Leerdam Ouderling 1789,1793 
Iperen van W. Leerdam Ouderling 1785 
Jaarsveld van D. Hagestein Schepen 1796 
Janse de Raad A. Zijderveld Ouderling 1785, 1789 
Jong de O. Everdingen/Zijderveld Schepen 1795-1799 
Jong de L. Leerbroek Ouderling 1781 
Jong de D. Leerdam Ouderling 1795 
Jong de F. Schoonrewoerd Diaken 1800 
Jong de A. Leerdam Schepen 1798 
Jong de G. Lexmond Diaken 1794 
Jong de Gzn W. Leerbroek Ouderling 1785,1788,1790,1792 
Jong de jr. C. Leerdam Ouderling 1800, Diaken 1789,1793 
Jongh de A. Schoonrewoerd Diaken 1796 
Jongh de D. Oosterwijk Diaken 1800 
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Kapteijn M. Leerdam Ouderling 1796,1803, Diaken 1784,1786 
Kapteijn M. Leerdam Schepen 1796,1797,1798 
Kars J. Kedichem Schepen 1795 
Kars J. Kedichem Ouderling 1781,1783,1786,1789,1791,1797,1801 
Keijzer de A. Oosterwijk Schepen 1793, CR 1795 
Keijzer de A. Oosterwijk Ouderling 1779,1783,1794 
Keijzer de G. Oosterwijk Ouderling 1790,1792, Diaken 1781,1786 
Keijzer de G. Oosterwijk Schepen 1795-1800 
Keppel F. Lexmond Schepen 1782-1784 
Kers L. Leerdam Ouderling 1793,1797 
Kers J. Leerbroek Ouderling 1788 
Kleef van J. Nieuwland Ouderling 1798 
Kleef van A. Nieuwland Diaken 1789 
Kleij v.d. A. Nieuwland Diaken 1797 
Kleijn M. Lexmond Schepen 1780-1782 
Kleijn A. Oosterwijk Diaken 1795 
Kleijn B. Lexmond Diaken 1786,1790 
Kleijn J. Lexmond Ouderling 1785,1789 
Kleijn T. Leerdam Ouderling 1789,1801 
Klerck de C. Oosterwijk Ouderling 1781 
Klijn C. Oosterwijk Diaken 1779 
Klijn A. Leerdam Ouderling 1785 
Klijn J. Lexmond Schepen 1786 
Klijn A. Oosterwijk Schepen 1795 
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Klijn A. Lexmond Schepen 1785 
Kloek A. Leerdam Ouderling 1783,1800 
Kloek J. Leerdam Ouderling 1784 
Kloek G. Leerdam Ouderling 1792 
Kluijs v.d. N. Lexmond Ouderling 1782 
Knetsch L. Leerdam Schepen 1795 
Knijff C.F.A. Leerdam Ouderling* 1785,1789 
Knijff C.F.A. Leerdam Burgemeester 1780-1794 
Knijff J.H. Leerdam Ouderling 1803 
Koek J. Kedichem Schepen 1795,1798 
Kol T. Lexmond Diaken 1793,1798 
Kol Y. Lexmond Schepen 1784-1786 
Kol Y. Lexmond Ouderling 1783,1795 
Kolk J. Kedichem Ouderling 1794, Diaken 1783 
Kool F. Zijderveld Ouderling 1798, Diaken 1789 
Kool G. Zijderveld Diaken 1785 
Kool A. Zijderveld Ouderling 1787,1791,1797 
Kool G. Everdingen/Zijderveld Schepen 1781-1786 
Kool F. Schoonrewoerd Ouderling 1797 
Kool G. Schoonrewoerd Diaken 1783,1785 
Kool G. Schoonrewoerd Schepen 1795 
Kool R. Zijderveld Ouderling 1787,1798 
Kool Gzn F. Schoonrewoerd Secretaris 1795 
Kooten van E. Hagestein Schepen 1780-1791 
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Kooy H. Nieuwland Diaken 1788 
Kooy C. Leerbroek Diaken 1794 
Koppel v.d. D. Schoonrewoerd Schepen 1795 
Koppel v.d. J. Leerdam Ouderling 1799 
Koppel v.d. H. Schoonrewoerd Ouderling 1797, Diaken 1785 
Koppel v.d. A. Schoonrewoerd Diaken 1797,1800 
Koppel v.d. D. Schoonrewoerd Ouderling 1800 
Koppel v.d. J. Zijderveld Ouderling 1789,1799 
Koppelaar A. Lexmond Schepen 1788-1793,1803-1806 
Kortenhoeve J. Lexmond Diaken 1779 
Kortenhoeven  Hagestein Schepen 1780 
Kortlever W. Leerbroek Diaken 1783 
Kortlever J. Leerbroek Diaken 1796 
Koster de P. Kedichem Schepen 1798 
Koster de P. Kedichem Diaken 1800 
Koudijs A. Leerdam Ouderling* 1787,1791,1792 
Kruijff E. Lexmond Diaken 1783,1788,1792 
Kruyf E. Lexmond Schepen 1789-1792 
Lakerveld F. Hei- en Boeicop Ouderling 1787, Diaken 1779 
Lakerveld J. Everdingen/Zijderveld Maire 1799-1800 
Lakervelt van A. Lexmond Ouderling 1794,1800, Diaken 1780,1786 
Lakervelt van A. Vianen Schepen 1788-1794 
Lam 't W. Zijderveld Diaken 1791,1797 
Lam 't P. Leerdam Ouderling 1798 
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Lamboo W. Everdingen/Zijderveld Schepen 1796-1800 
Lange de G. Kedichem Secretaris 1795 
Lede v.d. C. Leerdam Ouderling 1787 
Leden v.d. K. Leerbroek Ouderling 1780 
Leeden v.d. J. Hei- en Boeicop Diaken 1795 
Leeuw de H. Schoonrewoerd Ouderling 1785 
Leeuw de T. Schoonrewoerd Ouderling 1792 
Leeuw de J. Schoonrewoerd Diaken 1784,1800 
Leeuw de J. Leerdam Ouderling 1791 
Leeuw de A.W. Schoonrewoerd Burgemeester/schepen 1795 
Leeuw de C. Schoonrewoerd Diaken 1795 
Leeuw de J. Zijderveld Diaken 1798 
Leeuw de Fzn C. Schoonrewoerd Burgemeester/schepen 1795 
Leijden van J. Lexmond Schepen 1780-1782 
Maarseveen van C. Hagestein Schepen 1793 
Maire le P.D. Vianen Schepen 1772-1795 
Man de E. Leerdam Schepen 1785,1787 
Manger J.S. Hagestein Schepen 1780-1782 
Manschot D. Vianen Diaken 1790 
Meeteren van J. Schoonrewoerd Diaken 1785,1792 
Meteren van W. Leerdam Ouderling 1787 
Meteren van P. Leerdam Ouderling 1789 
Meteren van D. Leerdam Ouderling 1793,1801,1806 
Mevers J. Leerdam Diaken 1798 
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Middelkoop A. Schoonrewoerd Ouderling 1783,1785 
Middelkoop H. Schoonrewoerd Diaken 1798,1800 
Middelkoop A. Schoonrewoerd Schout 1795 
Middelkoop G. Hei- en Boeicop Diaken 1796 
Middelkoop F. Hei- en Boeicop Ouderling 1788,1798 
Middelkoop Ezn H. Leerdam Ouderling 1788 
Monsenius P.C. Vianen Schepen 1795 
Mourik D. Leerbroek Ouderling 1780 
Mourik van D. Nieuwland Diaken 1793,1799 
Mourik van J. Lexmond Ouderling 1792 
Mourik van W. Leerbroek Diaken 1797 
Mourik van P. Leerbroek Diaken 1791 
Mourik van H. Lexmond Diaken 1787 
Muller P. Leerdam Diaken 1788 
Munster van R. Leerdam Diaken 1792 
Munster van J. Everdingen/Zijderveld Maire 1795-1798 
Musquetier A. Leerdam Secretaris 1784-1794, Maire 1795 
Musquetier E.L. Leerdam Secretaris 1795-1798 
Nachenius C. Hagestein Bode 1780-1785 
Nachenius J. Everdingen Ouderling 1781 
Nachenius J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1786 
Neck van A. Lexmond Ouderling 1779 
Nek van J. Lexmond Diaken 1793 
Noordanus J. Hagestein Schepen 1783-1793 
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Noordeinde van R. Nieuwland Ouderling 1786 
Ockerse R. Vianen Diaken 1779 
Ockerse R. Vianen Schepen 1795 
Oort van W. Kedichem Ouderling 1781,1784,1798 
Oosterhout J. Leerbroek Diaken 1788 
Oosterhout G. Nieuwland Diaken 1794 
Oosterhout van D. Vianen Diaken 1779 
Oostrom C. Leerdam Ouderling 1784 
Oostrom C. Leerdam Burgemeester 1795 
Os van A. Hei- en Boeicop Ouderling 1785 
Os van G. Schoonrewoerd Ouderling 1784,1798 
Oscamp Blankerts J.C. Vianen Schepen 1784-1786 
Ottolander den H. Nieuwland Ouderling 1797 
Paardekooper W. Lexmond Ouderling 1780,1787,1798 
Paardekooper G. Hei- en Boeicop Ouderling 1791, Diaken 1786 
Paardekooper P. Hei- en Boeicop Ouderling 1784 
Paardekooper T. Lexmond Diaken 1795,1800 
Paardekoper G. Leerbroek Ouderling 1781, Diaken 1780 
Palus P. Vianen Schepen 1780-1795 
Pauw v.d. G. Lexmond Diaken 1799 
Peek G. Everdingen/Zijderveld Schepen 1795-1799 
Peek A. Everdingen/Zijderveld Schepen 1794 
Peek A. Everdingen Ouderling 1792, Diaken 1783 
Pernis W. Vianen Diaken 1781,1785 
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Pernis W. Hagestein Schout 1796 
Pesselse C. Hei- en Boeicop Diaken 1791 
Pesselze H. Everdingen Ouderling 1783 
Pesselze G. Everdingen Diaken 1781 
Pijserman B. Schoonrewoerd Ouderling 1785,1795 
Pit A. Hagestein Rentmeester 1780 
Ponssen C. Everdingen Diaken 1780,1788,1794 
Pouw v.d. B. Lexmond Schepen 1783,1790-1791 
Quint F. Lexmond Schepen 1785-1786 
Ramot J.D. Vianen Schepen 1782-1795 
Ramot J.D. Vianen Ouderling 1779,1785,1789,1794 
Ramoth J. Lexmond Diaken 1781 
Ramoth J. Lexmond Schepen 1798-1800 
Reene van J. Vianen Ouderling 1783,1788 
Renswou van R. Hagestein Schepen 1780-1786 
Rhijn van C. Oosterwijk Diaken 1782 
Rhijn van C. Oosterwijk Schepen 1800 
Rhijn van H.N. Vianen Diaken 1785 
Rhode van A. Oosterwijk Ouderling 1802, Diaken 1788,1798 
Ridder de H. Kedichem Ouderling 1783 
Ridder de H. Hagestein Schepen 1796 
Rijssel van J. Vianen Ouderling 1781,1786 
Rijssel van B. Vianen Diaken 1784 
Rijssel van J. Vianen Schepen 1795 
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Rijssel van W. Leerdam Ouderling* 1791 
Rohde van P. Oosterwijk Ouderling 1780 
Roode van A. Oosterwijk Schepen 1795-1796 
Rooijen van J. Lexmond Ouderling 1795, Diaken 1780,1784,1792 
Rooijen van F. Lexmond Ouderling 1782,1784,1800 
Rooijen van C.zn F. Lexmond Ouderling 1788 
Rooijen van P.zn F. Lexmond Ouderling 1789,1793 
Roux Jalabert le A. Vianen Griffier KvJ 1774-1795 
Rozendaal R. Hei- en Boeicop Ouderling 1800, Diaken 1790 
Samson J. Lexmond Schepen 1786 
Sarvaas G.J. Leerdam Drossaard 1790-1795 
Sarvaas  Leerdam Ouderling* 1793 
Schepp J.H. Vianen Schepen 1780 
Scherpenzeel van W. Lexmond Diaken 1781 
Schmittmann J.J. Vianen Secretaris 1795, Schepen 1795 
Schoeff v.d. O. Hagestein Secretaris 1793 
Schrevelius A. Vianen Secretaris 1777-1795? 
Schrijver K. Nieuwland Ouderling 1780 
Schrijver A. Nieuwland Ouderling 1791, Diaken 1784 
Sijdervelt G. Schoonrewoerd Diaken 1796 
Sinderen van J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1780 
Slagboom W. Leerdam Ouderling 1783,1787 
Slingeland van N. Leerdam Schepen 1780-1782 
Sluis v.d. W. Nieuwland Ouderling 1793,1801 
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Sluiters van J. Leerdam Schepen 1795-1797 
Smitsbergen  Leerdam Schepen 1780-1785 
Somberg D. Leerdam Ouderling 1799, Diaken 1790,1794 
Sontag J.C. Everdingen/Zijderveld Secretaris 1780-1794 
Spaan L. Vianen Ouderling 1787 
Speen L. Vianen Schepen 1788-1791 
Spiegel J. Vianen Ouderling 1780 
Steenbergen van W. Leerdam Schepen 1796-1797 
Steenbergen van J. Nieuwland Diaken 1781 
Steijn van P. Hagestein Schepen 1796 
Stek F. Oosterwijk CR 1795 
Stek H. Leerbroek Ouderling 1782 
Stek A. Oosterwijk Schout/secretaris 1793-1800 
Sterk Jan Everdingen Diaken 1787 
Sterk C. Nieuwland Ouderling 1783,1790,1794, Diaken 1779 
Sterk J. Everdingen/Zijderveld Schepen 1787-1792 
Sterk J. Nieuwland Ouderling 1803,1805,  Diaken 1792,1800 
Sterk M. Everdingen Diaken 1785 
Sterk Joost Everdingen Diaken 1786,1789 
Sterk R. Oosterwijk Schepen 1795-1800 
Sterk A. Everdingen Ouderling 1780 
Sterk R. Oosterwijk Ouderling 1797, Diaken 1783,1793 
Sterk A. Everdingen/Zijderveld Schepen 1782-1785 
Sterk Ariese A. Oosterwijk Diaken 1790 
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Sterk Roele A. Oosterwijk Ouderling 1779,1785 
Sterrenburg H. Oosterwijk CR 1795 
Stigter H. Everdingen/Zijderveld Schepen 1795-1799 
Stigter de G. Kedichem Schout 1798; schepen 1795 
Stigter de W. Kedichem Ouderling 1787,1789,1793, Diaken 1781,1783 
Stijn van C. Oosterwijk Schepen 1798 
Streef W. Everdingen Diaken 1792 
Swamborn C. Schoonrewoerd Diaken 1795 
Swamborn C. Schoonrewoerd Schepen 1795 
Swamborn J. Lexmond Ouderling 1788,1793 
Switzer de C. Vianen Ouderling 1787, Diaken 1783 
Tettman  Leerdam Schepen 1795 
Theesingh J. Vianen Schepen 1787-1789 
Tichelman B. Vianen Ouderling 1790,1794, Diaken 1782,1786 
Tiel van J. Leerdam Diaken 1795 
Tienhoven van J. Lexmond Ouderling 1787,1791, Diaken 1782 
Tienhoven van J. Lexmond Schepen 1788-1794 
Tijdgaat J. Vianen Diaken 1789 
Toom A. Leerbroek Diaken 1790,1795 
Tuerenhout van W. Leerdam Ouderling 1783 
Tukker G. Leerdam Ouderling 1795,1796,1800,1805, Diaken 1784 
Tukker G. Leerdam Schepen 1798 
Tukker A. Lexmond Schepen 1788-1795 
Tukker B. Leerdam Ouderling 1783 
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Tukker K. Zijderveld Ouderling 1790 
Uitman G. Everdingen Ouderling 1786, Diaken 1779 
Varsseveld van F. Leerdam Ouderling 1795,1801 Diaken 1786,1791 
Veen J. Lexmond Diaken 1789 
Veen H. Vianen Diaken 1781 
Veen v.d. A. Lexmond Schepen 1803-1810 
Veen van G. Leerbroek Ouderling 1799 
Veer de H. Vianen Diaken 1780 
Velde v.d. J. Vianen Ouderling 1785,1790 
Verduin H. Oosterwijk Ouderling 1801, Diaken 1791,1797 
Verduin P. Nieuwland Diaken 1785,1798 
Verduyn H. Oosterwijk Schepen 1793 
Verhaar W. Kedichem Diaken 1787,1789 
Verhaar F. Kedichem Diaken 1781 
Verhoef P. Hei- en Boeicop Ouderling 1795, Diaken 1787 
Verhoef A. Lexmond Diaken 1790 
Verhoeven C. Hagestein Schepen 1780-1792 
Verrips G. Schoonrewoerd Ouderling 1799, Diaken 1783 
Vervoorn R. Leerdam Schepen 1796,1797 
Vervoorn A. Leerdam Maire 1796,1797 
Vervoorn A. Leerdam Ouderling 1786,1798 
Vink P. Kedichem Diaken 1788,1799 
Vink F. Kedichem Ouderling 1793 
Vlist v.d. D. Vianen Diaken 1779 
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Vlist v.d. D. Vianen Schepen 1784-1795 
Voorthuijsen van P. Leerdam Ouderling 1799, Diaken 1785,1795 
Voorthuijsen van G. Leerdam Ouderling 1797 
Voorthuijzen van A. Leerdam Schepen 1795 
Voorthuijzen van G. Leerdam Burgemeester 1798, Schepen 1796-1797 
Vos de H. Hei- en Boeicop Ouderling 1779 
Vos de F. Hei- en Boeicop Diaken 1798 
Vuren van L. Zijderveld Ouderling 1785 
Waal de C. Vianen Ouderling 1779,1782 
Waal de C. Vianen Schepen 1749-1787 
Waal de M.C. Lexmond Ambachtsheer 1782 
Werkhoven P. Hagestein Schepen 1780-1792 
Werkhoven van P. Everdingen/Zijderveld Schepen 1795 
Werkhoven van J. Everdingen/Zijderveld Secretaris 1795-1800 
Westerhout K. Schoonrewoerd Diaken 1792,1795 
Westerlaken P. Leerdam Diaken 1788 
Westervelt van E. Vianen Schepen 1777-1794 
Westervelt van D. Vianen Schepen 1748-1789 
Westervelt van E. Vianen Ouderling 1785, Diaken 1779 
Westervelt van D. Vianen Ouderling 1782 
Wevers D. Leerdam Diaken 1796,1799 
Wiel v.d. Joost Kedichem Diaken 1797 
Wiel v.d. Joh. Kedichem Diaken 1793,1795 
Wildt de Th. Hei- en Boeicop Ouderling 1780 
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Wit de D. Lexmond Diaken 1787 
Wit de J. Leerdam Ouderling* 1783,1794 
With de F. Hei- en Boeicop Diaken 1799 
With de H. Hei- en Boeicop Diaken 1794 
With de W. Hei- en Boeicop Ouderling 1781 
Yserman B. Leerdam Diaken 1799 
Yserman J. Leerdam Schepen 1798 
Yserman A. Leerdam Schepen 1795-1798 
Yserman J. Leerdam Ouderling 1785,1797 
Yserman A. Leerdam Ouderling 1802, Diaken 1791,1795,1806 
Zeeuw de H. Lexmond Diaken 1791 
Zenden van J. Hei- en Boeicop Ouderling 1796, Diaken 1789 
Zijderveld G. Hei- en Boeicop Diaken 1797 
Zijderveld J. Hei- en Boeicop Ouderling 1790, Diaken 1784 
Zijderveld P. Leerbroek Diaken 1785 
Zijderveld P. Hei- en Boeicop Ouderling 1798, Diaken 1792 
Zuylen van G. Schoonrewoerd Ouderling 1792,1795,1800, Diaken 1785 
    
Bronnen:    
Blom, T.A., Leerdam. Heerlijkheid, stad en graafschap (Leerdam 2005). 
Krijnen L.G., De politiek-juridische elite van Vianen in de achttiende eeuw (Utrecht 1985). 
Seinen, S.J., Van Sidewendervelt tot Zijderveld (Goudriaan 1973). 
Nationaal Archief, provinciale, gemeentelijke en kerkelijke archieven (zie archivalia). 

Teun Bikker 1-2-2008
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Teun Bikker (1941) is geboren in het Hoogeind te Leerdam. In 

1947 verhuisde hij naar Lexmond (Achthoven). Hij volgde de 

lagere school in Ameide, de HBS in Gorinchem en de HTS te 

Utrecht. Na het vervullen van de militaire dienstplicht behaalde 

hij het ingenieursdiploma Elektrotechniek in Delft. In 

verschillende functies was hij werkzaam bij de overheid en in 

het bedrijfsleven, laatstelijk als directieadviseur bij het 

ingenieursbureau Holland Railconsult, thans Movares 

Nederland, te Utrecht.   

 

Na zijn pensionering studeerde hij Geschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht. De historie van de Vijfherenlanden had 

daarbij zijn speciale aandacht. Zo verrichte hij onderzoek naar 

vrijgezellen (20e eeuw), armoede (18e eeuw) en kunst (17e 

eeuw) in dit gebied. Dit boek vormt de eindscriptie voor de 

master Vroegmoderne Geschiedenis. 


