
De prins
Willem (Batavus) V was pas drie jaar oud toen hij in 1751
erfstadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden werd. Na het overlijden van zijn moeder in
1759 werden de regeringstaken waargenomen door de
hertog Van Brunswijk. Willem V stelde zoveel belang in

de mening van de hertog, dat hij hem toen hij meerderja-
rig werd, aanstelde als adviseur in een geheime Acte van
Consulentschap. In feite betekende dit dat de ‘dikke her-
tog’ de politieke touwtjes in handen had. Dat kwam Wil-
lem wel goed uit: hij stelde weinig belang in de politiek.
Wilhelmina van Pruisen, met wie hij in 1767 trouwde, had
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Goejanverwellesluis en de patriottentijd.

Het was een interessante tijd, die bijna op

een burgeroorlog tussen de prinsgezinden

en de patriotten uitliep. Net als in de rest

van het land waren de partijen in 

Hilversum verdeeld.

Stadhouder Willem V rond 1768 geschilderd door de Duitse portretschilder Johann George Ziesenis (1716-1776). 
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grote invloed op hem, maar ze wist haar besluiteloze
echtgenoot pas na jaren te bewegen zich meer in staats-
zaken te verdiepen. In het land nam de weerstand tegen
de bestuurlijke elite, die zich verrijkte en elkaar baantjes
toeschoof, toe, maar veel prinsgezinden bleven op hun
post, ook in Hilversum. 

De patriotten
Onder invloed van de Verlichting vonden de ideeën over
onder andere meer invloed van de burgers en vrijheid van
meningsuiting steeds meer ingang. Het was onvermijde-
lijk dat dit in veel landen vroeg of laat zou resulteren in
wijziging van de machtsverhoudingen of revolutie. 

De Amerikaanse kolonisten of  ‘patriots’ waren de eer-
sten in de achttiende eeuw, die zo’n revolutie bewerk-
stelligden en zich wisten te bevrijden. Die
ontwikkelingen werden in de jaren zeventig in ons land
met belangstelling gevolgd. De voorstanders van de
strijd, patriotten, wilden ook in eigen land hervormingen
doorvoeren. Ze wilden onder andere dat de burger meer
bij bestuur en politiek betrokken zou raken en dat kon
door het volk zijn eigen bestuurders te laten kiezen. Ook
in Hilversum waren er veel aanhangers van deze stro-
ming, maar dit waren ideeën waarop de toenmalige
prinsgezinde regenten hier niet zaten te wachten.

Erg populair in de jaren tachtig werd serviesgoed, waarop de
politieke voorkeur tot uitdrukking kwam. Patriotten noemden
zich ook wel Kezen naar een van hun voormannen Cornelis de
Gijselaar. Vandaar dat op de patriotse afbeeldingen vaak een
Keeshond, plassend op een Oranjeboom, te zien is. (coll. Kas-
teel Sypesteyn, Loosdrecht)

Buste van Joan Derk van der Cappellen tot de Pol,
eén van de aanvoerders van het eerste uur van de
patriotten. Hij verspreidde in 1781 op grote schaal
het pamflet Aan het Volk van Nederland, waarin de
patriotse gedachten werden verwoord. (coll. Kas-
teel Sypesteyn, Loosdrecht)
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Mediaoffensief
Bij de ontwikkelingen in de jaren tachtig van de acht-
tiende eeuw in ons land, is het gedrukte woord van groot
belang geweest. In 1781 verscheen het eerste patriottische
tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn. Naast dit Utrechtse
tijdschrift was De Politieke Kruyer (1783-1787) uit Amster-
dam de bekendste en daarin verschenen ook brieven uit
Hilversum. Er waren uiteindelijk tientallen politieke tijd-
schriften op de markt. Ze bevatten brieven over misstan-
den, uiteraard in de ogen van de patriotten, en
logischerwijze werden  niet onder eigen naam ingezon-
den. Afzenders tekenden bijvoorbeeld als Joris Eenvou-
dig, Batavus, Eleutherophilus (Grieks voor ‘vriend van de
vrijheid’), Kees Roompot, Beminnaar der Rechtvaerdig-
heid of Patriottische kokardedrager. De zwarte kokarde
was het kenmerk van de patriot, zoals de oranje linten en
strikken dat waren voor de prinsgezinden. 
Uiteraard kwam er een reactie van de Oranjeaanhangers
met titels als De Post naar den Neder-Rhijn en De Ouderwetsch
Nederlandsche Patriot, maar het Hof voerde hier de regie
over en ze bereikten nooit de populariteit die de patriot-
tische bladen hadden.

Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784)
De laatste Engelse Zeeoorlog was in 1674 beëindigd. In-
vesteringen in de vloot bleven in de achttiende eeuw ach-
ter, ondanks aandringen van de Hollandse regenten om
zich tegen de grote handelsconcurrent te kunnen verde-
digen. Willem V was daar geen voorstander van. Dat
pakte desastreus uit toen Engeland erachter kwam dat

Nederland in het geheim de opstandelingen in de Ame-
rikaanse koloniën steunde. Dat was reden voor een straf-
expeditie, die alle lagen van de bevolking raakte. 
De Hilversummer Cornelis de Jager schreef in zijn kro-
niek 1 hierover: den oorlog tusschen Holland en Engeland in den
maand Januarij 1781 2 begonnen, deet d’oost en westindische
waaren extra rijzen, en door dezelve veele koopmanschappen ge-
stremd zijnde, was het werk hier zeer schaars het geen gevoegd bij
den guuren tijd, over het algemeen veel armoede veroorzaakte.De
strenge winter had de bevolking ook niet veel goeds ge-
bracht en dat was evenzeer het geval in 1784. Overstro-
mingen als gevolg van de plotselinge dooi brachten grote
ellende. De kroniekschrijver meldde hierover dat dit en
de oorlog met Engeland onze Republiecq in een deernis waar-
dige toestand gebragt heeft.De oorlog was inderdaad ramp-
zalig verlopen, hetgeen Willem V zeer kwalijk werd
genomen, evenals de geheime afspraak met de hertog
Van Brunswijk, die rond die tijd bekend werd.

Schieten in de kerk
Na de zeeoorlog dreigde van een andere kant gevaar. De
Jager schreef eind 1784 over de oorlogsdreiging door den
R. Keijzer, Josephus den 2de, en dat men zig tegen een buijtenge-
wone meenigte krijgs lieden zal dienen te wapenen. Als gevolg
daarvan geboden de Staten van Holland een telling van
alle weerbare mannen tussen de 18 en 60 jaar om dezelve te
wapenen en de krijgs order te leeren, om in tijd van nood zig te
kunnen verdeedigen voor aanvallende strooppartijen. De Jager
meldde dat de telling op 26 november in Hilversum op
780 koppen uitkwam, maar het kladformulier in het
dorpsarchief 3 geeft 77 vermogenden en 642 onvermo-
genden aan. Hierbij zijn niet geteld diverse ambtenaren
en bijvoorbeeld molenaars en dokters, die te belangrijk
waren om deel te nemen aan de verdediging. Ook werd in
januari een lijst opgesteld van tien mannen, die geschikt
waren om de oefeningen in de waapenhandel te leiden en ver-
volgens ging men aan de slag met de vrijwillige oefenin-
gen. Dat dat niet door iedereen werd gewaardeerd, valt in
het verslag van het dorpsbestuur van 7 april 1785 te lezen:
de snaphanen 4 waren vermenigtvuldigt, en dien volgende ’t
publique schieten binnen dezen dorpe tot schrik en onsteltenis der
ingesetene zoo bij dag als avond. Daarop volgde een verbod
op schieten in het dorp.
Het bestuur vond wel dat zij de oefeningen voor de goed-
willenden moest faciliteren. Een commissie van vijf man
- de schout, oudste buurmeester, twee schepenen en de
secretaris - stelde een nieuwe lijst op, waarvan bij loting
elke derde man werd aangewezen. Verder werd bepaald
dat gemelde wapenoefening en exerceering door de bereijds geoe-
fende comparanten voortaan alle donderdagen des agtermiddaags
van vijf tot agt uuren, onder opsigt van de geregtelijke commissa-
rissen alhier in de kerk gesamentlijk en door hun alle aanhoor sal

Onder de naam Beminnaar der Rechtvaerdigheid schreef
een Amsterdammer, die Hilversum goed kende, want hij
kwam hier dikwijls ’s zomers om er een frischen lucht in te
ademen. In deze brief schreef hij over buurmeesters, die
vanwege hun beroep de zittingdagen van het bestuur niet
bij konden worden. Dat was wel noodzakelijk, gezien hun
functie op het gebied van financiën
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geschieden. De kerk was in die tijd een normale plek voor
een wapenoefening.

Aftocht uit Den Haag
De toestand in het land werd in 1785 steeds onrustiger.
Na een paar ernstige incidenten werd het dragen van
oranje verboden. Zelfs in een overwegend prinsgezinde
stad als de hofstad Den Haag kreeg de prins te maken
met tegenstand. Op 5 september braken daar ongere-
geldheden uit en toen de prins niets deed, grepen de Sta-
ten van Holland, waarvan de leden overwegend
patriotten waren, in. Dat deed hem uit woede besluiten
uit Den Haag te vertrekken. De opdracht van hogerhand
aan de baljuw om de wapenoefening in het Gooi te rege-
len zal hier een direct gevolg van geweest zijn.
Op 13 september werden vertegenwoordigers van de
Gooise dorpen in Muiden ontboden om gezamenlijk een
reglement op te stellen, maar Hilversum zag dat blijk-
baar niet zitten. Na terugkomst werd een lange briefv aan
de baljuw opgesteld, die begon met in aller naam hart-
grondig dank te zeggen voor de bizondere blijken uwer onver-
moejden ijver en attentie omme .... de gementioneerde wapen
oeffeninge in Goojland.... te helpen introduceeren.Het bestuur
verwachtte dat de oefening nimmer dan met de uytterste con-
fusie en gedugte gevolgen zelfs van lijf en goederen zal kunnen
worden ondernomen en dat er weinig animo zou zijn door
twisten, haatelijke berigten der nieuwspapieren. Verder dat de
loting van de derde man en de permissie tot het overdoen
dier post of verpligtinge op anderen, heeft geoccasioneert dat de
vermogenden en verdere best capabelen door middel van geld,
ander gering volkje in hunne plaatsen hebben gekogt, waardoor
dus present alhier, zoo niet alle, altans verre het meerendeel tot de

Verslaafde schout

Een zaak die uitgebreid uit de doeken gedaan wordt in

nummer 404 van De Politieke Kruyer is die van Rijk van

Mansum, die op 8 november 1786 letterlijk zijn eigen gla-

zen ingooide. Hij was opgepakt nadat hij bij zijn huisbaas

de ruiten had ingeslagen. Na zijn aanhouding zijn er vijf

verklaringen over zijn misdaden, soms van maanden terug,

vastgelegd. Dat roept de vraag op waarom deze man niet

eerder was aangehouden. De Jager schrijft in zijn kroniek:

Deze kwaaddoener had reeds langen tijd veel diefstallen en

andere boosdaden verrigt, zonder dat onze schout of regen-

ten zig daaran stoorden. De verklaring die de briefschrijver in

De Politieke Kruyer hiervan geeft. is ontluisterend. Van

Mansum genoot speciale bescherming van schout Wessel

ten Dam. Toen de schout het incident gemeld werd, wilde

hij zijn bed niet uitkomen (hij wist niet over wie het ging),

de nachtwacht moest het maar regelen. Degene die de

boodschap overbracht was de dorpsbode Hermanus Hol-

dorp, een overtuigd patriot. Van Mansum werd diezelfde

avond nog in zijn kraag gevat en vastgezet. Volgens de

briefschrijver gebruikte de schout slaapkruid (of opium). Hij

schreef dat zyn Ed. het zeer dikwils inneemt, ja zoo meenig-

maal als hy maar Leveranciers kan krygen en dat Van

Mansum zijn beste leverancier was. De schout telde hier veel

geld voor neer (soms tien gouden dukaten). Om dit te be-

kostigen liet hij grote bedragen - zyn Ed. vraagd niet zelden

twintig Ducaten voor een Bakkers Acte - betalen door bur-

gers die toestemming vroegen om een beroep te mogen

uitoefenen. 

Net als in veel andere plaatsen gingen de patriotten ook in
Hilversum over tot het oprichten van een lokale tak van het
Genoodschap van de Wapenhandel. Daarover is in het Hil-
versumse archief niets te vinden, maar op 25 augustus 1787
verscheen deze mededeling in de Oprechte Haerlemsche
Courant.
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wapenoeffeninge verplichte manschap bestaat uijt een hoop zeer
arme behoeftige spinders, wevers of voorts vreemdelingen.
In Laren en Blaricum was de loting evenmin ingevoerd
en volgens de constitutie en rangschikkinge der dorpen in Gooj-
land van onheugelijke tijden is bekent in zaken en gevallen geheel
Goojland conserneerende altoos Laaren als zijnde het oudste dorp
moet voorgaan. Dat laatste kwam Hilversum wel erg goed
van pas. Het lijkt erop dat niets terecht is gekomen van
de gezamenlijke oefeningen.

Inkwartiering
Van de informatie van het dorpsbestuur moeten we het
niet hebben: er zijn maar weinig vergaderverslagen te vin-
den tussen die over het gezamenlijk reglement en oktober
1786. Het is vreemd dat over het inslaan van ruiten eind
september bij de patriotten Houthuijsen en Vreedenburg
niets in het dorpsarchief is te vinden, maar dat het voor-
val wel is vermeld  in de Nederlandse courant. Cornelis de
Jager schreef in 17866 over de onenigheden welke in meest alle
provinciën heerschen en hunne oorsprong hebben uijt het algemeen
slegt bestier van meest alle regenten en de grote last die boer en
burger hadden van de gevolgen.
Op 29 september 1786 werden twee compagnieën ruiters
ingekwartierd, die hoofdzakelijk ondergebracht werden
bij boeren en verder bij burgers thuis. De Jager beschreef
de maandenlage troepenverplaatsingen van deze dra-
gonders, die meestal maar een paar weken bleven. De
eerste groep betrof 12 officieren, 13 onderofficieren, 135
ruiters en 160 paarden7. Dat was niet te bekostigen door
de gastheren en daarom werd een bijdrage gevraagd van
alle inwoners, maar daarbij werd met twee maten geme-
ten. Dat blijkt uit een brief van vier inwoners aan het
dorpsbestuur. Ze gaven daarin aan dat ze weliswaar niet

tegen inkwartiering waren, maar dat alle ingezeetene dezes
dorps in den jaare 1766 [na de grote dorpsbrand -IdR] heb-
ben beloofd om alle lasten dezer dorpe met malkanderen, ieder na
vermoogen gelijkelijk te helpen draagen en Dus versoeken wij Edele
agtb heeren dat andere gegoede ingezeetenen nevens ons verpligt
in deezen ook zullen deelen. 
In De Politieke Kruyer8 valt over deze kwestie meer te lezen.
Eind 1786 werden vijf brieven geplaatst van twee niet-Hil-
versummers, de een uit Utrecht en de ander van een Am-
sterdammer. Beiden hadden zich op de hoogte gesteld
van de situatie in Hilversum. De plaatselijke dominee had
gemeld dat de bestuurders niet hoefden mee te betalen,
wat een van de briefschrijvers deed optekenen: waar be-
moeid die Man zich al mede, met te zeggen, (...) de Regenten zyn
vry van inkwartiering! Ei lieve kyk eens, zou die Man ook al
Oranje mostert gegeeten hebben. Beide inzenders verbaasden
zich er overigens over dat zo’n groot aantal van de gere-
formeerden de Oranjepartij aanhing en vrijwel alle ka-
tholieken aan de ‘goede’ kant stonden. Dat was elders in
het land blijkbaar anders.

Oranje snaaken
Het Hilversum van die tijd lijkt te zijn geregeerd door be-
stuurders die stevig op het pluche zaten en zichzelf ver-
rijkten ten koste van de burgers, precies wat de patriotten
wilden veranderen.
In de brieven werd veel meer aan de kaak gesteld. Zo was
er het geval van de ingeslagen ruiten (een populair tijd-
verdrijf in die tijd) van wijnkoper De Jong. De volgende
dag werd zijn buurman, bakker Houthuijsen, in de be-
stuursvergadering geroepen, maar hij wilde niet mee-
werken, vond dat het college niet bevoegd was en dat hij
over deze zaak niet nader dagte weder te komen en dat hij schout

Een van de vele notities als
verklaring ten tijde van de in-
kwartiering. Hendrik
Andriessen claimt 12 weken
en 2 dagen, maar verwacht
geen compensatie en wil lie-
ver geen dragonders meer op
zijn dak. Andriessen kocht in
1790 het huis op de hoek
Schoutenstraat/Kerkstraat
van de in ongenade gevallen
chirurgijn Vredenburg. Zijn
zoon Barend werd later burge-
meester van Hilversum. (SAGV
Dorpsbestuur nr 185)
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maar zoude oppassen dat hij niet eerder gehaald wierde. In num-
mer 393 van De Politieke Kruyer staat een beschrijving van
het voorval. De ruiten waren ingegooid door twee Oranje
snaaken en de vader van een van hen ging nog dezelfde
dag naar de wijnkoper om de schade te regelen. De bak-
ker, die door het bestuur ontboden werd, was patriot en
had natuurlijk volkomen gelijk dat het college niet be-
voegd was. Dit soort verklaringen moesten worden afge-
legd voor het gerecht of in ernstige gevallen bij de
criminele rechtbank in Naarden.
Niet alleen de schout maar ook de secretaris krijgt er in de
brieven van langs. In januari werd een voorlopig laatste
inzending gepubliceerd, dit keer van een Hilversummer
die als pseudoniem H. Kerkbring gebruikte. Hij had alle
inzendingen met genoegen gelezen en verwachtte dat het
geschrevene tot verandering zou leiden. Immers Waarom
zouden wy niet eens uit onze eigen oogen zien, en altyd als Kin-
deren aan de Leiband van een vetgemeste Schout en een lang-
draadige Secretaris loopen? 
Of er veel veranderde in Hilversum naar aanleiding van
de brieven is onbekend. Wel bleef het een komen en gaan
van dragonders, die de nodige overlast teweegbrachten,
maar vermoedelijk wel zorgden voor een beetje orde.
Oranjeaanhangers konden hun voorkeur beter niet in het
openbaar verkondigen, zoals blijkt uit de verklaring voor
gerecht van 30 mei over het roepen van vivat orangie in een
kroeg. Bartus Horst, een lid van de Gereformeerde Kerk,
hield in die tijd de predikbeurten bij in een schriftje9 en
meldde dat de dominee op 17 juni gepreekt had uit Psalm
15 wegens toenemende verdeeldheid in ons land.

Kogel in slaapkamer
Willem V zat met zijn gezin nog steeds in Nijmegen en
zijn vrouw vond dat het lang genoeg geduurd had. Ze
ging donderdag 28 juni naar Den Haag om de prinselijke
terugkeer te regelen, maar het gerucht van de tocht be-
reikte de patriotten. Vlakbij Schoonhoven werd het ge-
zelschap aangehouden en naar Goejanverwellesluis
gebracht, vanwaar ze niet verder mochten reizen. Wil-
helmina deed een poging om een vrijbrief van de Staten
van Holland te krijgen, maar moest onverrichter zaken
terugkeren naar Nijmegen. Over deze gebeurtenis is niets
in de Hilversumse bronnen vermeld.
Wel waren er in juli een paar incidenten. Er waren weer
eens ruiten ingeslagen en op 24 juli werd een verklaring
afgelegd van een omgetrokken muur. In hetzelfde docu-
ment staat een ander, veel ernstiger vergrijp: ’s nachts

Na het bezoek van het prinselijk gezin op 5 september 1788 ging ‘een aantal jongelieden ter vreugdebedrijf’  het
glas heffen. Herbergier Lambert Lam (tegenover de Vituskerk) schonk 82 flessen wijn uit. Het kostte het dorp
57,40 gulden. Eerder dat jaar was 21 gulden en 15 stuivers betaald voor twee prinsenvlaggen van respectievelijk 5
en 10 el lang. (SAGV 240/3 Dorpsrekening 1788)  

Spotprent van de Pruis die hanen (de Fransen) 
en kezen verdrijft. 
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was geschoten op het huis (een kogel was door de slaap-
kamer van de kinderen gegaan) van chirurgijn Dirk
Vreedenburg. Vreemd dat deze twee verklaringen ge-
combineerd zijn en dat een zwaar misdrijf als het schie-
ten als laatste werd opgetekend. De daders waren te
paard en wisten te ontkomen. Vier dagen later maakte de
Oprechte Haerlemsche courant daar melding van en liet weten:
beloofd de Baljuw van Gooyland, een Praemie van honderd Du-
caaten, aan den geene die de Daaders, of een derzelver in handen
van de Justitie levert.

Voor Hollands recht en Gooilands rust
De dragonders waren in juli uit Hilversum vertrokken.
Dat was vermoedelijk de aanleiding dat ook hier de op-
richting van een genootschap van wapenhandel, dat de
naam ‘Voor Hollands recht en Gooilands rust’ kreeg, ter
hand werd genomen om zichzelf te beschermen. De Jager
schreef eind juli: Deze wapenoefening is door heel Holland ge-
meen geworden in de tijd van omtrent twee jaren.
De Hilversumse patriotten lieten in augustus steeds meer

van zich horen. Zo schreven Kees Roompot en Arie de
Vlasboer, ongetwijfeld gefingeerde namen, brieven naar
De Politieke Kruijer. Ze spreken daarin hun afschuw uit over
de prinsgezinde regenten. De patriotten kregen steeds
meer het gevoel, dat het binnenkort afgelopen zou zijn
met de Oranje-aanhangers. Waren het eerst met name de
Oranjeklanten, die voor vernielingen zorgden, nu was het
de beurt aan de patriotten. In de nacht van 12 augustus
werd David Morrenberg belaagd door een groep mensen,
die hem uitscholden met jou geuse blixem : prinsendonder en
beloofden dat zij hun handen in zijn geuse bloed souden wassen.
De ruiten van zijn huis werden ingegooid en hij kon hen
slechts met veel moeite en dankzij zijn degen van het lijf
houden. Ook begin september was er weer een aanvaring
tussen aanhangers van de twee partijen. Toch werden in
die tijd nog steeds oranje strikken gemaakt en verkochtx,
zoals door het echtpaar Dijkman. Weliswaar onder de
toonbank dog aan geen landberoerders enkel en alleen maar aan
een prinsgezinde, maar het was voor de prinsgezinden zaak
om erg voorzichtig te zijn. 

De (Jonge) Graaf van Buuren

In oktober 1788 reisde de stadhouderlijke familie door Hilversum, waar zij werd opgewacht en toegesproken. Volgens
de overlevering was dit niet het eerste bezoek van stadhouder Willem V aan het dorp. Hij zou in zijn jonge jaren, over-
vallen door noodweer, hier hebben overnacht. Volgens het hedendaagse restaurant De Jonghe Graef van Buuren zou
dat daar zijn geweest. Dat lijkt echter hoogst onwaarschijnlijk: de plek waar het restaurant zich bevindt, stond in de
achttiende eeuw bekend als een ongure buurt met namen als Duivelshoek en Hellesteeg. Zeker geen buurt waar een
prins zich zou begeven. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat het huidige restaurant een logement was. 
Veel logischer was het om onderdak te zoeken aan de doorgaande weg in het centum van het dorp, dus in de buurt
van de kerk. Daartegenover stond al decennia een herberg en de naamgeving in aktes en publicaties lijkt erop te wij-
zen dat een mogelijke overnachting van de prins daar heeft plaatsgehad. De herberg ging bij de brand van 1766 verlo-
ren, maar werd in september 1767 weer opgebouwd en heette toen de Graaf van Buuren. Ook het jaar daarna, bij de
executieverkoop, wordt deze naam vermeld, evenals in 1776 toen de herberg in andere handen overging. En in een
akte rond dezelfde tijd, waarin een huurachterstand wordt geregistreerd, staat alwaar de Jonge Graaf van Buuren uit-
hangt. Er hing dus een uithangbord met die naam. Tot 1794 komen beide namen afwisselend voor en alleen bij deze
herberg. Als de prins in Hilversum heeft overnacht, moet dat op de Kerkbrink zijn geweest. 

Koningin Wilhelmina en prinses Juli-
ana in 1924 in de Langestraat ter
hoogte van De Jonghe Graef van Buu-
ren. (coll. Krijn Brouwer) . 
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Orde op zaken
Dat Wilhelmina van Pruisen was tegengehouden bij Goe-
janverwellesluis bleef niet zonder gevolgen. Ze had de be-
jegening door de patriotten als een grote belediging
ervaren en vroeg haar broer, de koning van Pruisen, te
helpen om haar man weer in het zadel te krijgen. En dat
gebeurde. Grote troepen Pruisen trokken ons land bin-
nen en veel dorpen en steden gaven zich al snel gewon-
nen, vermoedelijk ook omdat ze de onrust zat waren. Bij
de patriotten was er nog wel enige hoop dat hun bond-
genoot Frankrijk hen te hulp zou schieten, maar die steun
bleef uit. 
Hilversum kreeg weer te maken met indringers. Zo’n
drieduizend Pruisen sloegen op 17 september hun kam-
pement op aan weerszijden van de ’s-Gravelandseweg.
Een grote  aanslag op het dorp, want de gewassen werden
vernield en er moest haver en rogge voor de paarden ge-
leverd worden11. Bartus Horst, die vanaf 19 september
ruim een jaar hoofdzakelijk kerkelijke gebeurtenissen op-
schreef, meldde op 10 oktober dat er twee zondagen geen
kerkdienst was geweest in verband met de komst van de
Pruisen en tevens dat de dominee van ’s-Graveland ge-
vlucht was uit vrees voor vergeldingen. Hilversum zat
zonder dominee: deze was op 17 september overleden.
Op 6 oktober preekte de veldprediker van de Pruisen bij
de roomsen en acht dagen later hield hij een redevoering
in de gereformeerde kerk. Vier dagen daarvoor had het

laatste patriottische bolwerk, Amsterdam, zich gewon-
nen gegeven. Grote delen van de bevolking moesten met
lede ogen aanzien dat hun idealen niet verwezenlijkt zou-
den worden, althans niet op korte termijn.
Volgens de dorpsrekening over 1787 kostte de inkwartie-
ring van de dragonders dat jaar ruim 325 gulden. De on-
kosten door de komst van de Pruisen bedroegen ruim 695
gulden. Daaronder vielen leveranties van bier aan de troe-
pen bij Utrecht voor 362 gulden.

Vergelding 
De prinsgezinden bleven dus aan de macht en veel patri-
otten kozen het hazenpad. Dat was ook in Hilversum het
geval. En zij hadden de situatie goed ingeschat, want te-
genover bepaalde personen was het dorpsbestuur wel erg
rancuneus.
Wat chirurgijn Dirk Vredenburg precies misdaan had is
onduidelijk. Hij was drie keer schepen geweest, voor het
laatst in 1784. Misschien was hij te kritisch, maar in elk
geval was hij patriot. Dat was reden genoeg om op 25 ok-
tober zijn admissie in te trekken, net als die van nog twee
anderen. Bakker Houthuijsen, die ooit zo brutaal was om
de schout te weerstaan, mocht zijn beroep niet meer uit-
oefenen, al trok het bestuur dit verbod in december weer
in. De derde die uit zijn functie werd ontheven was 
Hermanus Holdorp, de dorpsbode, ook een overtuigd pa-
triot. Hij had de schout tegen de schenen geschopt door
zijn beschermeling en leverancier van slaapkruid op te



HHT-EP 2013/4  169

pakken (zie kader op pagina 164). Een functie als ambte-
naar zat er in Hilversum dus niet meer in.
Al eerder was er een besluit genomen over Arie Brest, die
kort voor de komst van de Pruisen de benen had geno-
men. Hij mocht zich in Hilversum niet meer vertonen,
omdat hij zich had schuldig gemaakt aan verregaande expres-
sies en uijtdrukkingen tot hoon en versmading van het doorlugtig
huijs van orangie, ja selfs zijn huijs en herberg bepaaldelijk laten
gebruijken ter bijeenkomen en vergadering door de bevelvoerders en
tekenaaren van het sogenaamd patriots genoodschap van wapen-
handel alhier voor enige weken buijten kennis en goedkeuring van
Heeren Regenten op geregt.
Een patriot, aan wie het bestuur in 1787 geen aandacht
besteedde, was dokter Dubois. Hij was gevlucht naar
Frankrijk, maar claimde bij terugkomst in 1795 alsnog
een vergoeding voor de vernieling van zijn huis en in-
boedel waaronder een apotheek en bibliotheek12.
Feest, maar niet voor iedereen
De rust was niet meteen teruggekeerd in het land. In mei
1788 kwam er nog een waarschuwing van het stadsbe-
stuur van Naarden, dat het afgelopen moest zijn met de
ongeregeldheden en in het bijzonder alle samenrottingen
met of zonder geweer, het exerceren met snaphanen, knuppels, het
optrekken van kinderen of bejaarden met vaandels, trommen bij-
len of andere versiersels onder voorgeven van Zijn Doorlugtige
Hoogheid daar mede te vereeren13. Op overtreding stond een
boete van zes gulden.
Kort daarvoor had het dorpsbestuur van Hilversum een

hernieuwde eed van trouw aan de prins afgelegd en me-
ters dundoek besteld voor nieuwe vlaggen, die dat jaar bij
een aantal gelegenheden zouden wapperen.
Net als in het grootste deel van het land werd ook hier de
verjaardag van prinses Wilhelmina op 7 augustus gevierd
met een illuminatie. Wat dat precies inhield is niet dui-
delijk, maar verboden was het schieten met Snaphaanen, bus-
sen of eenig ander schietgeweer, het afsteken van voetzoekers,
zwemmers en alle andere soorten van vuurwerken.
Op vrijdag 5 september passeerde het prinselijk gezin
Hilversum. Dat was eerder die week al bekend en het
dorps- en kerkbestuur (dat samenviel in die tijd) greep de
gelegenheid aan om een ontvangst te organiseren. Een
uitgebreid verslag hiervan werd gepubliceerd in de Hof-
courant van 13 september. Er waren erebogen door de jon-
gelingen van de gereformeerde kerk zelf bekostigd, jonge
Dogters en Kinderen ten getalle van meer dan honderd, merendeels
in het wit gekleed, verzeld van een aantal Muzikanten nevens ge-
melde Jongelingen, en veele Joden en Jodinnen en Heeren Regen-
ten en Kerkenraad, en genoegzaam alle verdere Leeden der
Gereformeerde Gemeente alle in ’t zwart gekleed. De klokken
luidden, overal hingen vlaggen en de pas geïnstalleerde
dominee Ham hield een toespraak.
De Jager meldt deze doortocht ook in zijn kroniek, maar
heeft gezien zijn beschrijving zeker niet meegedaan aan
het feest. Hij moest nog ruim zes jaar wachten voordat
er, met de komst van de Bataafse Republiek, veranderin-
gen in het bestuur zouden plaatsvinden. Het implemen-

Geheel links: kaart van de Pruisische
linies tussen Hilversum en Naarden
op 17 september 1787. De troepen bij
Hilversum lagen aan weerszijde van
de ‘s-Gravelandseweg, tussen de 
Van der Lindenlaan de Schuttersweg
(SAGV coll. Francois Renoú)

Links: overal in het het land werden
in de jaren tachtig excercitiegenoot-
schappen, of genootschappen voor
de wapenhandel opgericht, de eerste
in 1783 in Dordrecht. Op dit plaatje
het betreffende Exercitiegenootschap
‘De Vrijheid‘. 
(coll. Stadsarchief Dordrecht)
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teren van de idealen van de patriotten zou nog zestig jaar
duren. Toen werd de nieuwe grondwet van 1848 van
kracht.

Gedeelte uit de trans-
portakte van 8-7-1788
van het door de Pruij-
sche troepen veron-
trampeneert pand,
waar herbergier Arie
Brest de oprichting
van het Genoodschap
voor de Wapenhandel
had gefaciliteerd. De
herberg stond aan de
’s-Gravelandseweg,
hoek Oude Enghweg.
(SAGV Rechterlijk ar-
chief nr 3291) 
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