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De Bataafse Republiek en het Koninkrijk 
Holland
In de Hollandse steden waren al vóór de komst van de
Fransen revolutionaire comités opgericht. In Leiden
dwong het revolutionaire comité na de val van Utrecht in
een nachtelijke bijeenkomst - waarbij  ruim duizend men-
sen  voor het stadhuis verschenen -  de vroedschap te ver-
gaderen om het in 1787 ontbonden patriotse vrijkorps in
ere te herstellen en daarna af te treden. De andere Hol-
landse steden volgden in rap tempo. Alleen in Gouda en

Den Haag hielden de Oranjegezinde regenten nog even
stand.1 Eigenlijk werd de patriotse revolutie hervat of
voortgezet. Immers in het kielzog van de Franse legers
kwamen de verdreven patriotten terug. 
De oude machthebbers werden vervangen door patriot-
ten of mensen met patriotse sympathieën. Natuurlijk ge-
beurde dit ook in Hilversum. Hilversum telde in 1795
drieduizend zielen. De omwenteling en de gevolgen voor
het dorpsbestuur van Hilversum beschrijft J.W. Schneider
in een artikel in ons blad in 1995. Een nieuwe regering
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werd gekozen onder leiding van maire Jan Cornelisz Reyn.
De nieuwe dorpsregering begaf zich onder toeziend
Frans oog naar het raadhuis waar het zittende dorpsbe-
stuur in vergadering bijeen was. De overdracht van de
macht ging op een geweldloze manier.2

Met het vertrek van de Oranjeprins werd de weg vrijge-
maakt om de Republiek om te vormen tot de Bataafse Re-
publiek. De bevolking was in het begin van de Bataafse
Republiek zeer zeker niet tegen het nieuwe regime en de
Fransen. De Engelsen merkten dat bij een invasiepoging

in 1799. De invasiemacht kreeg weinig tot geen steun van
de bevolking.3

Er werden allerlei hervormingen doorgevoerd. Zo werd
de vrijheid van godsdienst ingevoerd. Het land werd in
124 kiesdistricten verdeeld en alle mannelijke personen
die niet van één of andere vorm van bedeling leefden
mochten stemmen in zogeheten grondvergaderingen. In
de districtsvergaderingen werden de representanten aan-
gewezen. Zij kwamen bijeen in de Nationale Vergadering.
Overigens was dit niet de definitieve regeringsvorm van

Kozakken bij Hilversum in 1813, aquarel van J. van Ravenswaay. (coll. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam)
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de Bataafse Republiek. Het zou te ver voeren om dat hier
te  bespreken, maar één ding was duidelijk geworden. De
geest was uit de fles. Een terugkeer naar de oude Repu-
bliek met aan het ’hoofd’ de erfstadhouder was onmoge-
lijk geworden.
In 1806 besloot - de ondertussen in Frankrijk aan de
macht gekomen -  Napoleon de Bataafse Republiek op te
heffen en er een koninkrijk van te maken. Zijn broer Lo-
dewijk Napoleon werd de koning. Lodewijk Napoleon
had het goede voor met zijn nieuwe koninkrijk. Hij zette

zich in voor zijn onderdanen en probeerde zelfs de taal
te leren spreken door lessen te nemen bij Willem Bilder-
dijk. De Fransen kregen een steeds grotere greep op het
leven van de Nederlanders, zeker na de inlijving van het
koninkrijk bij het Franse keizerrijk. De conscriptie waar-
door Nederlandse jongens opgeroepen werden om in het
Franse leger te dienen en de economische blokkade door
de Britten veranderde het  enthousiasme waarmee de
Fransen waren ingehaald in de wens van deze bezetter
verlost te zijn.  

Prins Willem Frederik 
De stadhouder Willem V had in een proclamatie afstand
gedaan van zijn rechten. Zijn zoon Willem Frederik
wenste zich daar niet bij neer te leggen. Hij hoopte op een
snelle terugkeer naar Nederland. Hij wilde met hulp van
de Engelsen zijn gebied  heroveren. Na de mislukte inva-
sie van 1799 keerde hij Engeland echter de rug toe, ver-
trok naar Pruisen en startte onderhandelingen met
Napoleon. In 1802 kreeg hij in ruil voor de afstand van
het stadhouderschap en de daarbij behorende Neder-
landse domeinen een aantal gebieden in Duitsland, waar-
van Fulda het belangrijkst was.
Lang duurde zijn bewind over zijn Duitse vorstendom
niet. Na vier jaar raakte hij Fulda alweer kwijt. Hij had
zich namelijk aangesloten bij Rusland en zijn zwager, de
Pruisische koning, die een aanval tegen Napoleon aan het
voorbereiden waren. In de slag bij Jena (1806) werd Prui-
sen verpletterend verslagen. Het vorstendom werd hem
ontnomen. Willem Frederik wendde zich in een smeek-
brief tot Napoleon, maar die had niet  veel meer op met de
prins van Oranje. In 1813 leed Napoleon een grote ne-
derlaag bij Leipzig. De prins vond dat de tijd gekomen
was om terug te keren naar Engeland. Voorzichtig bood
hij zich bij de Engelsen aan en vroeg of hij na Napoleons
nederlaag de regering zou mogen aanvaarden.4 De En-
gelsen aarzelden, maar na de coup in Holland op 17 no-
vember  1813 door Van Hogendorp en consorten kwam
Willem in beeld als soevereine vorst voor een bevrijd Ne-
derland. Hadden de Nederlanders de Fransen in 1795 en-
thousiast binnengehaald; in 1813 was de stemming totaal
omgeslagen. Men wilde van Franse bezetter af. De roep
om Oranje keerde terug en de Fransen, geplaagd door ne-
derlagen tegen geallieerde legers, begonnen terrein te
verliezen.

Albertus Perk
De naamgever van onze vereniging heeft deze roerige tijd
als tiener meegemaakt. Hij was geboren in 1795 en had
de oude Republiek met de erfstadhouder Willem V niet
gekend. Hij was opgegroeid in de ‘Franse‘ tijd en 19 jaar

Koning Willem I
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oud toen in september 1813 bij het Gouvernement Gene-
raal het geheime bericht binnenkwam dat vrijwel alle
Franse troepen uit Nederland zouden worden terugge-
trokken. In Napoleons militaire strategie waren de ste-
den Den Helder, Naarden en Gorinchem aangewezen als
laatste bolwerken.5

Perk had een zeer brede belangstelling en verdiepte zich
onder andere in de geschiedenis van het Gooi, de beel-
dende kunsten, godsdienst, filosofie en archeologie.6 Het
is dan ook niet verbazingwekkend dat hij de actuele  ge-
beurtenissen volgde en vastlegde in een verhaal dat Perk
zelf genoemd heeft: Dagverhaal van het gebeurde te Hilver-
sum en in den omtrek, sedert de omwenteling, gedurende de blok-
kade en beleegering van Naarden, tot na de ontruiming van die
stad door den Franschen, den 12 mei 1814.7

De gebeurtenissen van 1813
Na jaren de Oranjes niet te hebben gemist was er in 1813
de hoop op een terugkeer van een prins van Oranje. De
geruchtenmachine kwam op gang. De Engelsen zouden

in november zijn geland met aan het hoofd de Prins van
Oranje en de Fransen  zouden op 15 november het land al
hebben verlaten. Op 18 november trof Perk in Loosdrecht
mensen aan die waren getooid met oranje.  Dit was verre
van algemeen, constateerde hij. In Hilversum gedroeg
men zich voorzichtiger. Daar keek men eerst de kat uit de
boom, onder het motto: ‘eerst zien en dan geloven’. De
maire had in overeenstemming met de voornaamste in-
gezetenen maatregelen genomen om de rust te bewaren.
Maar er was wel wat aan de hand. Het was alsof het einde
van de Franse bezetting in de lucht hing. Toen Albertus
Perk op 19 november met Hendrik van Veerssen, leeftijd-
genoot en lid van een belangrijke Hilversumse familie, in
Naarden was zag hij een toestroom van Franse douane-
ambtenaren en bedienden, die een toevlucht zochten in
de vesting, omdat ze zich buiten niet meer veilig voelden.
De stad werd ook in staat van beleg gebracht. Naarden
werd versterkt. Het Franse leger was met 2200 man sa-
mengetrokken in het vestingstadje.
In Hilversum hoorde Perk ondertussen dat de Russen

De aankomst van soldaten en kanonnen van de Nationale Garde van Amsterdam op de Schans (in de vorm
van een lunet of halve maan) buiten Naarden, op 7 april 1814. Olieverfschilderij van Pieter Gerardus van Os.
(coll. Rijksmuseum Amsterdam)
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Apeldoorn bereikt hadden en dat de Kozakken bij Elburg
stonden, maar er waren ook geruchten over de aanwe-
zigheid van Kozakken in de nabije omgeving. Zo vernam
hij dat op 24 november ’s nachts Kozakken door Hilver-
sum richting Amsterdam waren getrokken. Hij ging pols-
hoogte nemen bij Eemnes, nadat hij had vernomen dat
Kozakken en Fransen bij dat dorp hadden gevochten. Hij
vond 13 bomen die door kogels waren getroffen. 
De verhalen over barbaarse daden door de Fransen in het
heroverde Woerden zorgden ervoor dat de Hilversum-
mers zich gedeisd hielden. Dit in tegenstelling tot inwo-
ners van dorpen als Tienhoven, Loosdrecht,  Kortenhoef
en ’s-Graveland, waar vlaggen werden uitgehangen,
kerkklokken geluid en oranjeversierselen gedragen. Dat
dit niet zonder gevaar was bleek op vrijdag 26 november.
Geheel Loosdrecht, pas zoo vol moed en leven, beefde en sid-
derde op het inrukken van eene Fransche armee van zeven man,
die van den vlaggenopbrengers vlaggenafhaalders maakten, het
gelui deden staken, oranjelinten verdwijnen, de burgers angstig
in de huizen zitten en de naburige dorpen hunne omtijdige vreug-

denbedrijven deeden ophouden met een spoed die hunne verlegen-
heid te kennen gaf, terwijl Hilversum over geen plundertocht te
blozen en geene te vroeg geopenbaarde gevoelens te herroepen heb-
ben, even gerust bleef…
Hij vond het gezwaai met oranje versierselen onverstan-
dig met de Fransen zo dichtbij. Omdat de belegerings-
troepen onder leiding van Johannis van den Bosch en
bestaande uit Pruisen, Kozakken en Nederlanders nog
niet sterk genoeg waren, dreigde er vanuit Naarden nog
steeds gevaar.8 Hilversum had nog geen geallieerde be-
scherming toen op 28 november het Franse leger Hilver-
sum ’vereerde’ met een bezoek. Honderd dekens, drie
wagens met stro en enige kachels werden gevorderd. De
soldaten deden zich tegoed aan wijn, jenever en brood
van de maire.

Kozakken in het dorp
Op 30 november kreeg Albertus bericht dat er Kozakken
in Hilversum waren aangekomen. Zij hadden hun kamp
opgeslagen voor het huis van de maire. Perk ging kijken

Het door-ijzen van de Karnemelksloot tijdens het beleg van Naarden in 1814, geschilderd door P.G. van Os. 
(coll. Rijksmuseum Amsterdam)
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en trof 25 Kozakken rond een groot vuur. Op die dag
plunderden de Franse bezetters Bussum. Een half aan-
geklede man vertelde over de plundering en dat hij net
had weten te ontkomen. Meteen kwamen de Kozakken
in actie en trokken naar Bussum gevolgd door veele Hil-
versumse toekijkers.
Diezelfde dag kwam de prins van Oranje bij Schevenin-
gen aan land. Het bericht van de landing van de prins be-
reikte Hilversum op 2 december. De volgende dag werd
de vlag op de kerktoren gehesen en ging ieder liefhebber van
den Prins met oranje versierd naar de Kerkbrink en juichtte
deze verrigtingen toe. Tegen 1 uur deed de maire, ook van
oranjeversierselen voorzien, een proclamatie van de pro-
visionele raad van de gemeente. In de proclamatie werd
aangeraden om oranje te dragen en rustig te blijven.
’s-Avonds werd er zelfs door burgerlieden bij den weg gezongen en
gesprongen, maar volstrekt geen baldadigheid gepleegd. De in-
woners van Hilversum hadden waarschijnlijk gehoord,

dat de prins van Oranje in Amsterdam de soevereiniteit
was aangeboden. Het zal de feestvreugde vergroot heb-
ben. Het bleef echter spannend met de Fransen op een
steenworp afstand. De Pruisen en Kozakken kwamen op
5 december bij wijze van sinterklaasgeschenk het dorp
beschermen. De Kozakken verbleven op de Groest. Men
was deze heerschappen toch redelijk snel zat. Perk
schreef op 17 december dat er niets was voorgevallen, be-
halven dat wij de Cosakken hier nog hebben die ons verschrikke-
lijk veel geld kosten is hier ter oorzake van Naarden niets te doen.
Wanneer dat nare Naarden eens met ernst zal aangepakt worden
weet de hemel. Het lijkt er thans nog in ’t geheel niet na. De eu-
forie van de komst van de Kozakken was verdwenen. 
Af en toe pleegden de Fransen uitvallen. Fransgezinden
kregen weer moed, wist Perk op Eerste Kerstdag te mel-
den. De dag daarna hadden Roomsche Rekels het lef gehad
in een herberg het oranje van de hoeden af te scheuren
en te verbranden.

De kazematten voor Naarden in 1814. Lage schuren bij een schans. Links zitten soldaten rond een tafel. 
Olieverfschilderij van P.G. van Os. (coll. Rijksmuseum Amsterdam)



200  HHT-EP 2013/4 

De schermutselingen in het zuiden rond de stad Breda
waar de Fransen volgens de berichten de aanval inzetten,
deden het enthousiasme wat temperen. Albertus Perk,
ondertussen lid geworden van de Landstorm, was op 30
december in Amsterdam waar hij de erfprins (de toe-
komstige Koning Willem I) in de Kalverstraat zag. De erf-
prins was van plan de troepen in ’s-Graveland en Bussum
te inspecteren.
De volgende dag zag hij de prins van zeer nabij tijdens de
parade. Perk maakte deel uit van Hilversumse compag-
nieën van de Landstorm, die deelnamen aan de belege-
ring van Naarden. Hij klaagde over de organisatie van de
Landstorm. De maire zou willekeurig en partijdig de of-
ficieren hebben gekozen. Er heerste onenigheid, wan-
orde, lafheid bij de hoofden en onverzettelijke
standvastigheid bij de minderen. Er was tussenkomst van
een hogere macht nodig, verzuchtte hij.

De ommekeer in 1814
Half januari kwam dan toch de ommekeer. Continue de-
serteerden er manschappen uit Naarden. Men hoorde dat
de steun voor Napoleon in Frankrijk  aan het afnemen
was en dat er al weer gesproken werd over de restauratie
van de Bourbons. De geallieerden hadden Frankrijk al be-
reikt, maar Napoleon was nog niet verslagen. De janua-
rimaand was koud. Het had gesneeuwd en Perk verhaalde
op 19 januari dat men naar Bussum marcheerde, de kou
en de noordoostenwind trotserend. Hij nam deel aan het
beleg van Naarden. In de maanden februari en maart von-
den er schermutselingen plaats. Soms deed het Naar-
dense bezettingsleger een uitval. 
De prins van Oranje verscheen weer ten tonele op 31
maart. Nu om ingehuldigd te worden in Amsterdam. Al-
bertus Perk was daar bij. Op die dag marcheerden de ge-

Kozakken-voorpost in 1813 Olieverfschilderij van P.G. van Os. (coll. Rijksmuseum Amsterdam)
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allieerden ook Parijs binnen en werd Napoleon afgezet.
In Naarden zat echter nog steeds het Franse leger.
Na de inhuldiging ging Perk terug naar het ‘front’. 2 april
begon onrustig. De Landstorm vergaderde weer met haar
gewoonlijke traagheid. Na de vergadering trok men op
naar het hoofdkwartier waar men zich bij de Loosdrech-
ters en ’s-Gravelanders voegde en toen kwam kroonprins
Frederik. Albertus stond met de Landstorm uit Hilver-
sum, ’s-Graveland en Loosdrecht in het gelid toen de
prins passeerde. Hij kon hem van dichtbij zien.
Op 3 april deden 400 Fransen een uitval vanuit de Amers-
foortse Poort, waarbij een voorpost van dertig man Hil-
versumse Landstorm werd verrast. Twaalf werden er
krijgsgevangen gemaakt. 
Ondertussen waren de geallieerden in Naarden in onder-
handeling met de Fransen over de voorwaarden van een
capitulatie. De onderhandelingen duurden nog tot 7 mei.
Maar toen was het zover. Het Gooi kon opgelucht adem
halen. Enkele dagen later gaven de Fransen de vesting op.
Al wat de Gooische lucht inadem, en dat getal is niet gering, viert
dezen dag met vreugde.

Tot slot
Wat kan men na lezing van Perks verslag zeggen over
Oranje en Hilversum in deze voor de Oranjes lastige tijd,

een periode van afwezigheid? Uit het Dagverhaal, maar
ook uit literatuur over dit tijdperk, blijkt dat er in 1795
geen opstandig gevoel bij de bevolking was toen de laat-
ste stadhouder het veld moest ruimen. In Hilversum werd
op rustige wijze de macht overgedragen. Er ontstaat niet
de indruk dat de omwenteling veel verzet heeft teweeg-
gebracht. Dat de liefde voor de Fransen redelijk snel be-
koeld was en de Oranjes wederom werden omarmd, lag
ook wel in de lijn der verwachting. Tenslotte bleek Oranje
een samenbindende factor. Maar ook toen ging in Hil-
versum ‘het dak er niet af ’.  Men keek de kat uit de boom,
wellicht bang voor Franse repressailles, een angst waar-
van de omliggende dorpen kennelijk minder last  had-
den. Zij kregen wel te maken met Franse soldaten, die een
eind maakte aan het Oranje-enthousiasme en de burgers
weer deden sidderen. Uit het verslag van de jonge Alber-
tus Perk blijkt een zekere opwinding bij het zien van de
Oranjetelgen. Men omarmde het nieuwe regime en was
blij dat het Franse gevaar was geweken.
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