
HOORN TUSSCHEN TWEE VUREN. 

SEPTEMBER EN 0CTOBER 1799. 

DOOR 

W. P. KOPS. 

I. 

In de voormalige eetzaal van het Logement van gecommit

teerue Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier zaten 

half . Juli 1799 de municipaliteitsleden van Hoorn in raadsverga· 

dering bijeen. Twee jaar geleden was het oude stadhuis op den 

Rood en Steen gesloopt en had men het pittoreske gebouw 

in de N i e uw s t r a at tot zetel der municipaliteit ingericht. 

Mochten bij het hooren voorlezen der langdradige notulen en der 

taaie ingekomen stukken de gedachten der leden afdwalen en 

hun blikken zich richten naar het massieve schoorsteenstuk, voor· 

stellende d,~n slag op de Zuiderzee van Jan Blanker hof, gevat 

in een kunstig gebeeldhouwde lijst: de aandacht werd plotseling 

levendig, toen de President, mr. Jacob Cornelis van de Blocquery, 

een missive voorlas van den Agent bij het Departement van 

inwendige Politie, den burger A. J. La Pierre. Dit stuk, gericht 

aan het Departementaal Bestuur van Texel, was door dit college 

aan alle Hollandsche gemeenteraden toegezonden en luidde aldus: 

"Burgers Bestuurders, 

Daar mijne berichten van allomme· medebrengen dat b~ina 
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overal de aanhangers van het vernietigd Stadhouderschap in dit 

t~idsgewrigt buitengemeen stout en onbeschaamd zijn evenals 

hadden zij thans meerder dan ooit grond voor hunne misdadige 

hoop op eene aanstaande tegenomwenteling, waardoor het ver

nietigd Stadhouderschap en Aristocratisch Bestuur, op de puin

hoopen eener orde van zaaken op te richten, van den mensch en 

den burger gegrondvest, zouden worden hersteld, zich niet ontzien, 

om van alle kanten niet alleen diverse schrik bare tijdingen te 

verspreiden, en oproerige contra-revolutionaire discoursen te 

houden, maar zelfs ook openlijk verzeekeren, dat de gewezen 

Stadhouder eerlang binnen deeze Republiek staat te retourneeren 

en van zijne posten weder bezit te neemen of anderen te occu

peeren; dewijl men mij daar en boven nog verzekert, dat er 

reeds in diverse plaatsen orange cocardes gemaakt, en ook 

opentlijk, zoo op kermissen als elders, onder b~jouterieën, en 

andere winkelwaaren, orangeteekenen gedebiteerd worden, en te 

koop liggen: En daar het niet alleen in ·t Generaal noodzakelijk 

is, daarinne te voorzien, gelijk ook diverse Publicatiën, sints de 

Revolutie van 1795, daertegen geemaneerd geworden zijn; maar 

ook in consideratie, dat vooral in deeze oogenblikken meer dan 

ooit noodzakelijk is, op alle deeze en andere geheime en openlijke 

machinatiën der verderfelijke Orange Partij een wakend oog te 

houden; zo dient deeze, om U E. aen te schrijven en te vermaan en 

om binnen UE. Departement de nodige aanschrijving te doen, en 

allen, die zulks aangaat, en de waakzaamheid over de· publicque 

veiligheid en in standhouding der tegenwoordige orde van zaaken 

is aanbevolen, op hunne verantwoordelijkheid te gelasten, op al 

't geen voorsz. is met verdubbelde attentie toe te zien, en alle 

mogelijke moeite aan te wenden ter ontdekkinge van de schul

digen en tegen dezelven het recht des Bataafschen volks waar 

te nemen en de vigeerende wetten zonder eenige conniventie te 

handhaven." 

Na "lange deliberatie" besloten de leden te doen wat verlangd 

werd. Want, patriotten als zij waren, konden zij het zich niet 

ontveinzen, dat de Agent de zaken niet te donker gekleurd had. 
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Immers op hetzelfde oogenblik, dat zij in Hoorns raadzaal deli · 

bereerden, was de Engelsche generaal Abercromby druk bezig 

in de havens van Yarmouth en Southampton de reeds lang be

raamde landing voor te bereiden op de Hollandsche kusten 1• 

Reeds in het najaar van 1798 hadden de regeeringen van En

geland en Rusland getracht den koning van Pruisen over te halen 

het systema van onzijdigheid vaarwel te zeggen, dat hij sinds 

den vrede van Bazel had gevolgd en zich bij de coalitie aan te 

sluiten. Met behulp van 45000 Russen moest er dan een inval 

aan de landzijde gedaan worden in de Bataafsche Republiek ten 

einde de Franschen te verdrijven en het Huis van Oranje in zijn 

vroegere waardigheden te herstellen. 

De Oranjepartij was het in dit opzicht niet geheel en al eens. 

Een gedeelte met den erfstadhouder en zijn gemàlin steur:.de op 

Engeland en verwachtte van den koning en zijn regeer:lng ~lles ; 
een ander gedeelte, aan welks hoofd de erfprins stond, rekende 

het meest op Pruisische hulp. 

Onderhandelingen werden zeer in het geheim gevoerd met den 

hertog van Brunswijk en de ministers van George III en Frede

rik WiJlem III, voornamelijk door tusschenkomst van de hoofden 

der Oranjepartij in de Bataafsche republiek, de Van Lyndens, 

de Bentincks, de Heeckerens, de Van Rheedes, en, niet het minst 

van de gebroeders Fagel. 

Robert Fagel was verbonden aan de kleine hofhouding van 

Willem V in Engeland en vertrok later met den erfprins als 

zijn adjudant naar Berlijn. Zijn broeder Hendrik werd in Enge

land afä tusschenpersoon gebruikt tusschen de Engelsche regee

ring in haar officieelen omgang met Willem V. De geheele 

Oranjepartij zag in Hendrik Fagel den man, die al de draden 

der tegenomwenteling in handen had. Jacob werd, toen de Anglo

Russische expeditie haar beslag gekregen had door Grenville 

1 Précis des Evénemens et opérations historiques et militaires des Armées 
Franco-Batave et Anglo-Russes sous les ordres du Général Brune et du Duc 
de York (Hambourg F. Perthes 1790), p. 5. Zie ook de Holl. vertaling (In den 
Haag bij 1. van Cleef). 

4 
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naar het vaste land gezonden om in overleg met den erfprins 

briefwisseling te houden met personen in de Bataafsche Repu

bliek om daar den opstand voor te bereiden. Hij bleef in Lingen, 

toen de erfprins in het begin van September naar Den Helder 

vertrok. Frans Fagel deed dienst als emissario, bleef in verstand

houding met de Oranjepartij in de republiek, trok heen en weer, 

bracht in 't geheim brieven over en onderhield met V erhuell 

gemeenschap met de officieren op de vloot, die de partij van 

Oranje waren toegedaan. ., 

In het begin van Januari 1799 besloot de .Oranjepart~i in Gel
derland een poging te wagen om den koning van Pruisen voor 

haar belangen te winnen. Als haar vertegenwoordiger vertrok 

naar het hof te Berlijn Jan Carel Elias van Lynden, maar noch 

bij den koning; noch bij graaf Haugwitz vond hij gunstig onthaal. 

Frederik Willem III, geslingerd tusschen zijn zucht naar neutra

liteit en zijn plicht om de herhaalde schendingen der demarcatie

lijn door de Fran"schen tegen te gaan, bleef weifelen en weigerde 

Van Lynden te woord te staan. Ook graaf Haugwitz -vermeed 

het hem te ontmoeten. Al zijn brieven bleven onbeantwoord. 

Maar de vurige Oranjeklant liet zich niet uit het veld slaan. 

Ging het niet met Pruisen, dan zou Van Lynden Engeland voor 

zijn plannen trachten te winnen. Van hem ging volgens Koole

mans Beynen het denkbeeld der expeditie uit, zooals die ten 

slotte heeft plaats gehad. 

Nu Pruisen bleef weigeren, werd den 12den Juni 1799 door 

Rusland en E1geland een nieuw verdrag gesloten om door een 

gecombineerde maritieme expeditie datgene te verkrijgen, wat 

Pruisen niet gezind was te doen. Den 3den Mei 1799 had Enge

land daartoe het eerste voorstel aan Rusland gedaan 1• 

Op z~in beurt trad ook de erfprins handelend op. Den 29sten 

Juli ging hij naar Lingen, waar hij 1 Augustus aankwam en vele 

1 Zie over dit alles de opstellen van G. J. W. Koolemans Beynen in de 
Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der N ederlandsche Let
terkunde te Leiden, jaargangen 1898(1899, 1899/1900, 1900/1901. 
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"geallowanceerde" officieren en eenige honderden trouwe aanhan

gers vereenigd vond, zeer gebrekkig met pistolen en jachtgewe

ren gewapend. Zoodra de Engelschen in Noord-Holland aan wal 

waren, zou men op verschillende punten over de oostelijke gren

zen gaan, zich verzekeren van de IJselsteden, Oldenzaal en En

schede, die van Heeckeren reeds heimelijk voor de zaak van den 

erfprins had overgehaald. Tegelijk zou men trachten Friesland 

voor de omwenteling te winnen en langs die zijde en over Har

derwijk met de Engelschen in gemeenschap te komen 1
• 

En er scheen inderdaad kans te zijn, dat de beraamde expe

dities zouden gelukken. 

Ontevreden was bijna iedereen in de Bataafsche republiek. De 

toestand des lands werd haast met den dag treuriger. Een zwak 

en weifelend bestuur 2, dat zich niet kon doen gehoorzamen, ~~n 

veeleischende bondgenoot, achteruitgang allerwege. De koloniën 

waren verloren, de zee was onveilig, handel en scheepvaart 

stonden nagenoeg stil, de visscherij leverde zoo goed als niets 

op, de neringen kwijnden, de levensmiddelen werden duurder; 

daarentegen stegen de belastingen. 

De twisten der Unitariërs, Federalisten en Moderaten onder

ling - het vorige jaar was getuige geweest van twee revoluties 

in v~jf maanden - maakten velen in die mate onverschillig voor 

de publieke zaak, dat een vurig patriottisch tijdgenoot er zich 

de handen van verbazing over in elkander sloeg 3, terwijl daaren

tegen, gelijk hij tot zijn verontwaardiging moest opmerken, de 

1 F. de Bàs, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd II, p. 171 en vv. 
2 Het was geen krachtig bewind. Delprat teekent de directeuren in grove 

trekken (Bijdragen en mededeelingen van het Historisch genootschap 18Ç}2): 
Van Haersolte, homme honnête, a principes, mais faible et pusillamine. 
Van Hooff, brave homme, mais tête exaltée, et qui n'avait des qualités de 

sa place qu'un patriotisme plus chaud que celui de ses collèges. 
Ermerins, bon jurisconsulte, bon travailleur, mais voilà tout. 
Hoeth, honnête homme, quoique affichant le Deïsme, mais nul comme Directeur. 
Besier, le plus fin et le plus entendu de tous, mais marquant d'énergie. 
3 L. C. Vonk, Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger 

in Noord-Holland, alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen zoo 
aldaar als in Vriesland en Gelderland in den jare 1799. Uit echte stukken en 
bescheiden. Haarlem, François Bohn, MDCCCI, I, blz. '17. 
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Oranjepartij in het geheim alle middelen in het werk stelde om 

weer op het kussen te komen. "Alomme en voornamelijk in het 

voormalig Noord-Holland," zoo schreef hij, "ontwaarde men de 

uitwerkselen dezer inblazingen waarschijnlijk door zich schuil 

houdende Geestelijken ondersteund en door heimelijke met 

Engelsch goud aangekochte Zendelingen aangewakkerd." 

Uit de middelen van voorziening, te dier tijd door den Agent 

van Inwendige Politie te werk gesteld, moet men besluiten, dat 

er zich toen onderscheidene emissarissen op het gron~gebied 

der Republiek bevonden. 

Ook hiervan konden de Hoornsche raadsleden zich weldra 

zwart op wit overtuigen, toen er in hun vergadering van 13 

Augustus een missive van den volgenden inhoud ter tafel werd 

gebracht: 

"Gelijkheid! Vrijheid! Broederschap! 

Burgers Bestuurders! 

De Agent bij het Departement 

van Inwendige Politie en toezigt 

op den Staat van dijken, wegen 

en wateren der Bataafsche Re

publiek. 

Aan 

Het Departementaal Bestuur 

van Texel. In den Haag den 9den 

Augustus 1799. 

Also bij mij informatien z\in ingeko~en, dat zeker Persoon, 

met name Elias Willoughby, zich ook noemende Wilby, oud tus
schen de 45 en 50 jaaren, groot 5 voet 8 duim, sterk en robuust, 

lijvig, bruin van aangezicht en zwart hair, zich door zijn conti

nueel reizen van Hamburg na Holland, ten uitersten suspect 

maakt, en om diverse redenen een Emissaris van het Engelsch 

Gouvernement scheint te zijn, en den 26 der voorleeden maand 

ook weder van daar na Holland is vertrokken, alsmede dat 

dezelve eenige maanden te vooren in Holland is geweest, en als 
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toen gelogeerd heeft in zekere Herberg, waarschijnl~ik bij Crab 

in de Generaal Elliot op de wijnhaven te Rotterdam. 

Zo dient deeze, om UE. aan te schrijven en te verzoeken, de 

nodige order te stellen, omme wanneer dezelve zich binnen uw 

Departement mogt vertoonen, denzelven alsdan dadelijk te doen 

arresteeren, en zich van zijne papieren te verzekeren, en daartoe 

termen vindende, tegen denzel ven te procedeeren, of doen pro

cedeeren, als in goede Justitie zal bevonden worden te behooren, 

en mij van uwe verrigtingen alsdan dadelijk kennis te geven. 

Niet twijfelende of hieraan zal door UE. op de prompste 

wijze worde voldaan, blijve 

Heil en Broederschap ! 

Uw Medeburger 

A. I. LA PIERRE." 

Willoughby of Wilby is nooit te Hoorn geweest, maar als h~j 

er vertoefd had, hij zou menig geopend oor voor zijn propositiën 

hebben gevonden. Immers zoo ergens, dan werd in Hoorn een 

veranderde staat van zaken hartelijk gewenscht 1• 

"Terende, gelijk overal elders, op de rijkdommen van het voor

geslacht, had zich ook daar de in het midden der achttiende 

eeuw heerschende geest niet verloochend en was er in het be

oefenen van handel en nijverheid weinig geestkracht en ijver 

ontwikkeld. Beide takken van volksbestaan waren mitsdien ach

teruitgegaan en kwijnende. Nog aangewakkerd door de meer en 

meer toenemende verzandingen in de Zuiderzee en de havens, 

waaraa~ niet zooveel als vroeger het vereischte onderhoud werd 

besteed. Maar de stad had behalve het vertier van den land

bouw nog aanzienlijke middelen van bestaan in de dáár aanwezige 

Staatscollegien en van de beide kamers der 0. en W. Indische 

Compagniën, met den handel en de voordeelen daaraan verbonden. 

De revolutie van 1795 vernietigde dit alles. Zij begon met de 

opheffing van het Collegie van Gecommitteerde Raden in West-

1 Jhr. mr. 0. van Akerlaken, Mr. Hendrik van Stralen. Aanteekeningen 
uit zijn nagelaten geschriften. 's Gravenhage, :\fartinus Nijhoff, 1878, blz. 56. 
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Friesland en het Noorderkwartier, gevolgd door dat van het Col

legie der Admiraliteit, waaraan 's lands werf, arsenaal en ir~J.·iFb

tingen van anderen aard verbonden waren, het Collegie der 

West-Friesche Munt, alle collegiën binnen Hoorn gezeteld, en 

eindelijk met de vernietiging der 0. en W. Indische Compagniën, 

waarvan twee kamers in Hoorn gevestigd waren en waardoor de 

gansche Oost- en West-Indische handel voor de stad teloor ging, 

een menigte trafieken, als touwslagerijen, zeilmakerijen, smederijen 

enz. de reden van haar bestaan verloren en werden opgeheven, 

een groot aantal ingezetenen broodeloos werd en de stad moest 

verlaten, en een aanzienlijk aantal perceelen, zoo openbare als 

b~izondere gebouwen en pakhuizen van hunne bestemming be

roofd en tot ledig staan of ter slooping gedoemd werden." 

Waren dit reeds redenen die den verstoksten Kees tot naden

ken konden brengen, zij maakten dat de Oranjegezinden reik

halzend uitzagen naar een tegenomwenteling, die hun Hoofd 

weer aan het bestuur zou brengen, en, met hem, naar zij als 

van zelf sprekend beschouwden, verandering en verbetering der 

toestanden. Even als elders was te Hoorn de volksklasse zeer 

oranjegezind. Dit was gebleken bij de "tumultueuse bewegingen" 

den ~-lden October 1786 voorgevallen hij de wapenoefening van 

het patriottisch gezelschap, toen "het veragtelijk Graauw'' den 

optocht der verschillende exercitie-genootschappen van Hoorn, 

Alkmaar, Purmerend, Oosthuizen en Twisk, feestelijk te Hoorn 

ontvangen ter viering van "den gedenkwaardigen dag van Bossu 's 

Nederlaag", in de war trachtte te brengen; "het waagde 0 ra n j e 

b ov en te roepen, 0 ra n j e -liedjes te zingen; de Patriotten 

te vervloeken en met steenen door het glas in de societeitskamer 

in de Doelens te werpen", en later een formeele drijfjacht op 

de Purmerenders te maken: "zeggende wij zuUen de Purmeren

ders den hals breken" 1• 

1 Cf. "Vaderlandsche Courant". A 0 • 1786, n°. 128 en 129 van 25 en 27 
October. Omtrent deze beweging en ook van die van Maart 1787 zijn nog een 
groot aantal gedrukte en ongedrukte bescheiden in het West-Friesch Museum 
te Hoorn aanwezig. 
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Diergelijke straattumulten hadden wederom plaats in Maart 

van het rumoerige jaar 1787. Het volk trok partij voor het "on

gelegaliseerde" Exercitie-genootschap, ook wel Oranjecorps ge

noemd, tegen het "gelegaliseerde" of patriottisch Vrijcorps "voor 

Vaderland en Vrij heid" en liep te hoop, wierp de glazen in bij 

den toenmaligen burgemeester N. van Foreest en andere burgers 

en maakte het zoo bont, dat de secretaris van gecommitteerde 

Raden, mr. Bernardus Blok, een fel patriot, er zich ernstig mee 

meende te moeten bemoeien en er een gecombineerde vergade

ring van heeren gecommitteerde Raden en den Magistraat der 

stad Hoorn plaats had om orde op al deze zaken te stellen 1• 

In die tumulten was zeer op den voorgrond getreden de stads

baas Hand - dat de patriotten hem hierom in 't oog hielden, 

zullen wij later zien - die tegen de scheepstimmerlieden zou 

gezegd hebben: "toe jongens toon nu wie je bent, gaat nu naar 

de Roode Steen". Niet alleen het "veragtelijk Graauw", ook vele 

aanzienlijken waren oranjegezind 2• Wij noemen hier slechts mr. 

Hendrik van Stralen (wel te onderscheiden van zijn broer mr. 

Jan Hendrik, den commandant van het patriottisch exercitiecorps, 

op wien het bekende liedje gemaakt is: "M~inheer van Stralen 

die brave kapitein") en Van Wickevoort Crommelin, omdat zij 

1 Zie: Bijdragen tot de Vaderlandsche gebeurtenissen des jaars 1787. Am
sterdam, bij de Erve F. de Kruyff en Wr. Brave, MDCCLXXXTX. De onge
noemde schrijver is een vurig Orangist en fel gebeten op mr. Blok. 

2 Wij mogen toch wel veronderstellen, dat de door Prins Willem V den 
24sten Mei 1788 aangestelde Vroedschappen en Burgemeesters tot de Oraoje
partij behoorden. Tot v r o e d schap p en werden benoemd : mr. Pieter 
Schagen,'·ml'. Joan van Bl'edehoff, Vrjjheet· van Oosthuyzen, mr. Pieter Opper
does, Jan Jager, mr. Abr. van Stralen, ·Jacob Berckbout, Anthony Cromhout, 
Cornelis Christoffel van Akerlaken, mr. Reep Verloren, Herman Berckhout, Dirk 
J ongemaats, J oan van Akerlaken, Hermanus de Hart, l\Iattheus over 't Water 
Verboom, mr. Hen.drik Carbasius, Boudewijnsz., dr. Jan Dirx Dirk de Feyfer, 
mr. Pieter van Stralen, Leonard Haverkamp, Matthijs Groot. Tot burg e
m eest el' s: mr. Pieter Schagen, mr. Joan van Bredehoff, Vrijheer van Oost
huyzen, mr. Abraham van Stralen, Anthony Cromhout. Tot hoogs c hout: 
mr. Boudewijn François Carbasius. 'rot s c h e p e n e n : mr. François Bink
horst, Mattheus over 't Water Verboom, Jan Chr. van der Vorm, mr. Herm. 
Berckhout, dr. Reinier Prins, Dirk de Feyfer, Theodorus Reek. Zie plakaat 
van aanstelling, gedrukt bij W. Brcebaart, ordinaris stadsdrukker op de 
Nieu wstrnat. 
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het waren op wie vooral in den herfst van 1799 het argwanend 

oog van het Uitvoerend Bewind gericht was. 

De kern der patriottenpartij .werd in Hoorn evenals elders ge

vormd door den gezeten middenstand en was belichaamd in het 

meergenoemd patriottisch Exercitiegenootschap. \Vij kennen ze 

haast allen bij naam en voornaam en . hun stand in de maat

schappij. In November 1786 leverden 235 burgers en ingezetenen 

van Hoorn een request in bij de H.H. Staten van Holland en 

West-Friesland nopens hunne sentimenten over het geqrag van 

Zijne Hoogheid. Dit request, gesteld in den bekenden hoogdra
venden stijl, laat ons over deze sentimenten niet in onzekerheid. 

Men leest er o.a. in: "dat hoe grievend dit ook zij, zulks nog 

aanmerkelijk word verzwaard door de bijkomende gedachten, dat 

Hij, die weleer was het voorwerp van de hoogachtinge, ja van 

de tederste liefde der Natie, Hij een afstammeling uit een Huis 

welker diensten met schatten zijn beloond; Hij die ons brood 

at: aan wien het Oosten z~jne Rijkdommen opofferde, en ter 

voldoening van wiens Weelde en Pracht de drukkendste belas

tingen zonder tegenspreken wierden gedragen en opgebracht ; 

dat Hij, W i 11 e m d e V ij f d e , in spijt van alle die weldaden 

laag genoeg heeft kunnen denken, om zich als de eenige oorzaak 

en bèwerker van alle deze onheilen te doen kennen. 

Dat hoe men zulks ook op alle wijze heeft trachten te ver

schoonen, de onvergeeflijke toeleg op de steden H at t e m en 

E 1 b u r g die waarheid in een onwedersprekelijk licht heeft ge

plaatst en de oogen van alle, die niet uit vuig eigenbelang of 

om andre duistre inzichten moedwillig blind zijn willen, heeft 

geopend, en W i 11 e m d e V ij f d e de rechtmatige haat en 

afkeer der Natie heeft op den hals gehaald" . . . . enz. 

Deze patrioiten, die na den terugkeer van den· erfstadhouder, 

gesteund door Pruisische bajonetten in September 1787, een 

toontje lager moesten zingen, hadden bij de omwenteling van 

1795 weer het hoogste woord. Wij zien dan ook velen hunner 

in regeeringsambten geplaatst. De eerste onderteekenaar van het 

request, "de brave kapitein van Stralen", was reeds in 1789 over-
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leden ; daarentegen vinden wij onder de leden der municipaliteit : 

Jan of Jac. van Crimpen, W. Schuurman, Gerrit Helleman, An

tony Schagen, Joannus Siewerts, Pieter Beets, Jan Bruin, Pieter 

Ham, J. T. G. Welman enz. Mr. Cornelis Carbasius, gesproten 

uit een oud Hoornsch geslacht, man van groote bekwaamheid en 

uitstekend jurist, van 1795-1804 president-schepen, komt even

eens op de lijst voor, zoo ook zijn medeschepenen Jacob Groes 

en Jan Breebaart. De drie anderen P. Pel, dr. Jan Jager en dr. 

H. G. Jordens worden er op gemist. Daarentegen prijkt er als 

n°. 5 op de oud-ritmeester bij de carabiniers. P. van Akerlaken, 

van 1796-1803 hoofdschout van Hoorn en Jurisdictie. Het request 

zou nooit onderteekend hebben, schoon hij patriot in zijn hart 

was, mr. Jacob, Cornelis van de Blocquery, in 1795 door de 

burgerij tot Provinsioneele Representant gekozen en sin~s 1798 

president der municipaliteit. Zelf geboren uit een patricisch ge

slacht en door zijn huwelijk met Margaretha Elisabeth van Aker

laken verwant aan de aanzienl~ikste families in Hoorn, was hij 

een man, wien het niet aan bekwaamheid en goeden wil ontbrak, 

maar die vooral uitblonk door voorzichtigheid, minzaamheid en 

bedaardheid. Daardoor heeft hij in het troebele en onrustige jaar 

1799 aan de stad groote diensten bewezen en zijn er gewis door 

zijn tusschenkomst vele onheilen voorkomen 1• 

Zóó was de toestand in Hoorn en zóó stonden de partijen 

tegenover elkander in den zomer van 1799. Allen waren in ge

spannen verwachting, want iedereen gevoelde, dat er iets broeide. 

Daar verscheen op het laatst van Juli de proclamatie van den 

erfprirts Willem Frederik van Oranje: " Aan h e t v o 1 k v an 

N e de r 1 an d !" 

Daarin, heette het: "In plaatse van de langduurige Slavernij, 

die u tot heden anderdrukt heeft, word u de waare Vrijheid op 

nieuws aangeboden, de eenigste, die tot bevordering van waar 

Geluk en Welzijn strekken kan" .... 

Daarin werden uitgenoodigd "alle de geene, welke voor de 

Verg. Jhr. mt'. D. van Akerlaken, a.w., blz. 318. 
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Fransche invasie in de Zeven Provintien en Landschap Drenthe 

de Collegiën of Commissies van Politie, Finantie en Justitie heb

ben geGonstitueerd en uitgemaakt, zonder tijdverzuim de provi

sioneele Administratie der Politie, Finantie en Justitie op zig te 

neemen tot er tijd toe, dat omtrend de finaale Regeering van 

den Lande nader zal zijn voorzien, en voorts te zorgen, dat 

dadelijk ook de Regeeringen in de steeden en ten platten Lande 

meede bij provisie weeder in activiteit wierden gebracht" .... enz. 

Volgens Vonk werd die proclamatie gezonden aan de ge.~ezen 

stemhebbende steden van Holland, vergezeld van een naam

looze missive, waarbij de municipaJiteiten gelast werden "om haar 

binnen vier en twintig uren na de ontvangst te doen publiceeren 

en affigeeren, met alle de solemniteiten, waarmee men gewoon 

was zulks te doen en wordende zij voor de nalatigheid van dien 

persoonlijk op Hunne Hoofden verantwoordelijk gesteld." 

Deze naamlooze brieven waren van buiten 's lands met de 

post aangekomen. Opmerkelijk was, dat in het hoofd derzelven 

niet de eertijds gebruikelijke titelaturen gebezigd waren, maar 

op den kant stond "aan de Municipaliteit" 1• 

De voorgenomen landing der Engelschen en Russen werd vol

strekt niet geheim gehouden, integendeel, er werd groote rucht

baarheid aan gegeven, juist omdat men in Engeland hoopte, dat, 

daardoor bemoedigd, de Oranjepartij in stad en land zich zou 

gaan roeren. Heerschte er dus in de Britsche oorlogshavens een 

bedrijvigheid, die maatregelen van tegenweer dringend noodzake

lijk maakte; de directeuren der Bataafsche Republiek schenen 

er zich aanvankelijk niet zeer bezorgd oYer te maken. Eerst toen 

Engelsche kruisers zich op de kusten van Holland en Vlaanderen 

vertoonden, toen er in Rotterdam, Groningen en andere plaatsen 

woelingen voorvielen door Van Heeckeren c. s. aangestookt, be

gon het Uitvoerend Bewind meer te letten op de onafgebroken 

1 Vonk, a.w., [, p. 20. In de notulen der municipaliteit van Hoorn echter 
heb ik geen spoor van een dergelijke missive gevonden. 
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waarschuwingen van zijn gezant te Parijs, mr. Rutger Jan Schim

melpenninck. 

Door den Agent van Oorlog werden m .Tuni de bezettingen 

aan den IJsel versterkt, maar het Directoire te Par\is meende, 

dat er niets te vreezen was, zoolang Frankrijk in goede ver

standhouding verkeerde met den koning van Pruisen. Tot afwe

ring van een aanval op de oostelijke grenzen zouden 5 bataljons 

infanterie en 2 regimenten ruiterij ruim voldoende zijn. Toen 

het echter er op aan kwam ze te doen optreden, bevond zich 

te Arnhem geen enkele soldaat van beroep. 

Van het Bataafsche leger geeft kolonel De Bas in zijn reeds 

aangehaald werk de volgende schildering. "Het was geheel nieuw 

samengesteld en zonder ondervinding. Slechts enkele oudere 

officieren hadden vóór 1795 gediend; de meesten waren jong en 

onervaren en dankten hun rang meerendeels aan staatkûndige 

meeningen of kuiperijen. Bij den geest van bezuiniging en de 

onvoldoende kennis der ambtenaren van het departement van 

oorlog waren de korpsen onvoltallig, on voldoende geoefend en 

uitgerust: ook werd er niet behoorlijk voorzien in het aanschaffen 

van paarden. Met het voerwezen stond het allerellendigst 1• Eerst 

een tiental dagen vóór de landing der Engelschen besloot het 

oorlogsbestuur tot den aankoop van 2000 paarden en het in 

dienst nemen van 800 voerlieden, meerendeels zonder eenig 

plichtgevoel of militaire waarde. De magazijnen en arsenalen 

waren, bij de onophoudelijke behoeften der Fransche hulptroe

pen, slecht voorzien. Aan den Eems en tot verdediging van den 

IJsel had men vroeger enkele weinig beteekenende versterkingen 

1 Vergelijk met deze beschouwing de Geschiedenis van de Landing der 
Engelschen en Russen in 't najaar van 1799, benevens anecdoten omtrent de 
bevelhebbers. Opgesteld door een officiet· van generaal Brnne. Gouda, H. L. 
Buma, 1801, blz. 1-16. 

Deze ongenoemde schrijver klaagt steen en been over de traagheid en zor
geloosheid van den Agent van Oorlog G. J. Pyman, omtrent wiens karakter 
hij een hoogst ongunstig getuigenis aflegt. Voornamelijk bij de uitrusting van 
den legertrein, paarden, karren, voerlieden, fourage, had er een ongeloofelijke 
geld verspilling plaats, maar l10t re.sultaat liet alles te wenschen over. 
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aangelegd. De werken ter verdediging van Holland en Zeeland 

aan de zeezijde waren hoogst gebrekkig en dagteekenden nog 

van de vroegere oorlogen met Engeland. Het Nieuwe Diep b~j 

Den Helder was sinds 1783 toegankelijk voor groote schepen ; 

de versterkingen op dit kwetsbare punt bestonden uit zeven bat

terijen, een retranchement en eene redoute, bewapend met een

en-zestig kanonnen van 24 pond, vier van 8 pond, twaalf houwit

sers en mortieren, kort vóór de vijandelijke landing beschikte 

men aan Den Helder tot bediening der kustbatterijen over n~uwe

l~jks één geoefend kannonier per stuk. De werken, evenals de 

verstoven s~randbatterijen ten zuiden van Kijkduin, verkeerden 

in deels on voltooiden, deels vervallen toestand: aan de landzijde 

was de stelling van Den Helder geheel onverdedigbaar. Overigens 

bezaten Holland en Friesland geen enkel versterkt punt." 

Bij de onzekerheid waar de landing zou plaats hebben, moest 

het betrekkelijk kleine Fransch-Bataafsche leger opgesteld worden 

langs de uitgestrekte kustlijn, die van den Dollart reikt tot aan 

de Zeeuwsche stroomen. Volgens de beschikkingen van den 

opperbevelhebber Brune werd het leger in twee nagenoeg ge· 

lijke afdeelingen gesplitst van 10500 man: de eerste onder het 

bevel van den luitn-generaal Daendels was bestemd voor de ver

dediging der Hollandsche kusten; de tweede, onder dat van luitn. 

generaal Dumonceau voor de kusten van Groningen en Friesland; 

van de nog overgebleven Franschen werd Zeeland door 5000 

man bezet, en het kleine overschot daarvan, nauwel~jks 3000 

man sterk, zou tot reserve dienen 1• 

De vloot op de reede van Texel onder bevel van den schout 

b~j nacht Story bestond uit slechts 8 linieschepen, 3 fregatten 

en 1 korvet, gekommandeerd door grootendeels on betrouw bare 

officieren 2 en bemand met haast louter oranjegezinde matrozen. 

1 Krayenhoff, Geschiedkundige beschouwing van den oorlog op bet grond
gebied der Bataafsche republiek in 1799. Nijmegen, J. C. Vieweg en Zoon, 
1832, blz. 41. Verg. ook F. de Bas, a.w., ll, blz. 194 en 195. 

2 Vonk, a.w., Il, bijlagen. Beknopt verslag van eenige Sententien, geslagen 
door den Hoogen Zee-krijgsraad, blz. 39-58. 
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In dien staat moest de vijand worden afgewacht en hij draalde 

niet lang. 

De Britsche vloot onder bevel van den admiraal Mitchell stak 

den 13den Augustus van uit de haven van Duins in zee en was 

den 20sten van die maand op de reede van Texel. 

Zeven dagen later begon de landing bij Callanti;;oog, welke de 

veelbelasterde 1 generaal Daendels niet kon beletten. Hij trok 

zich terug in den polder De Z~ipe en gaf den bevelhebber van het 
garnizoen te Den Helder, den kommandant Gilquin, last zich bij 

hem te voegen. De Engelschen bezetten den Helder. De Bataaf

sche vloot week naar de Vlieter en gaf zich den volgenden dag 

zonder slag of stoot schandelijk over. 

In de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam gaf 

de president zijn verontwaardiging hierover in deze krasse woor

den te kennen: "Welk eerl~ik man, B u r g e r s R e p r e s e n

t an t en ! om het even, welke partij h~j zij toegedaan, voelt zich 

niet verontwaardigd op het hooren van zulk een snood verraad, 

't welk zo wel tot schande verstrekt van de genen, die het be

werkt, als van de genen, die het uitgevoerd en toegelaten hebben? 

1 Omtrent de oordeelvellingen over Daendels' beleid in dezen veldtocht zie 
men Mendels a.w. blz. 251 vv. Voor Mendels is Daendels een held. Hij noemt 
hem: "een heldenfiguur, bij ongeluk verdwaald onder de achttiende eeuwsche 
politieke tinnegieters: de ridderlijke figuur van onzen prozaischen omwente
lingstijd", blz. 301. Voor de curiositeit geven wij hier als tegenhanger het oordeel 
van een tijdgenoot, die den veldtocht meemaakte (Gesch. der Landing enz. 
door een officier van generaal Brune). Volgens dezen schrijver [als getuige 
aangehaald in Jhr. van Sypesteyn's geschrift : "Iets over den veldtogt in N. 
Roll. in het jaar 1790, blz. 11] stelde Daendels zijne positiën slecht bij de lan
ding eD: was 't ontegenzeggelijk, dat hij onvergeeflijke misslagen heeft gemaakt. 
Ook het verlaten van den polder Zijpe wordt sterk afgekeurd. Brune zou bij 
het vernemen van dien aftocht van D. hebben uitgeroepen: "ou il est traitre, 
ou il est fou.'' Op Daendels' karakter heeft de schr. alles af te dingen. Hij 
was lomp, driftig, opvliegend, eigenzinnig, grof, soms dol en bezeten. Hij 
danst midden in de kogels, en roept: "Ze kunnen mij niet raken!" Men kan 
niet met hem spreken : 11 Voorwaarts! Voorwaarts !" is zijn eenigst antwoord. 
Hij houwt met zijn sabel op kanonpaarden, op zijn officieren en geeft zijn 
adjudanten oorvijgen. Wanneer hij iets beveelt is het altijd : "Dit moet gij 
doen, of ik laat u fusilleeren," enz. enz. 

Hierbij moet men wel in aanmerking nemen, dat deze anonymus het gedrag 
en beleid van alle aan voerders in dezen veldtocht afkeurt, en aan eigen door
zicht en kundigheden de hoogste waarde toekent. 
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G o e d e n H e m e 1 ! heeft daarom het Bataafsche Volk deze 

monsters zo langen tijd gevoed, om eindel\jk door hun op laf. 

hartige wijze bedrogen en verraden te worden! Dat de vijand 

wel vare met die snoodaards, die wij voor geen Bataven, voor 

geen Medeburgers erkennen - en de straf der misdaad neder

storte op de hoofden der bewerkers! Eenmaal zal de wraak ont

branden, en wee dan de hoofden, die zij treife!" 

V oorloopig echter ging het den snoodaards voor den wind. 

Daendels, van oordeel zich in de stelling De Zijpe niet te kµnnen 

handhaven, trok terug naar den polder De Schermer en vestigde 

zijn hoofdkwartier te Schermerhorn. Intusschen had generaal 

Brune zich ook naar het tooneel van den strijd begeven en een 

stelling ingenomen rondom Alkmaar, terwijl de uit Friesland te 

hulp geroepen generaal Dumonceau met zijn krijgsmacht in aan· 

tocht was. 

Dus was de toestand in het begin van September. In Hoorn 

vernam de burgerij met gemengde aandoeningen de berichten 

van het oorlogstooneel, al naar mate zij patriottisch of oranje

gezind was. Indien de Engelschen het waagden voort te rukken 

en Daendels retireeren moest, dan lag Hoorn zoo goed als open 

voor d~n v\jand. Er was geen garnizoen : de bewaking der stad 

was toevertrouwd aan de gewapende burgermacht, een corps 

zeer geschikt om parade te houden, maar minder in staat zich 

met geoefende troepen te meten. 

Dat het met de krijgstucht dier burgermacht ook niet al te 

nauw genomen werd, blijkt uit hetgeen in de notulen der muni

cipaliteit_ der stad Hoorn van 13 Augustus te lezen staat. Luite

nant Willem Olyslager had in z\jn wachtrapport aan den presi

dent der municipaliteit geschreven in plaats van: "Heil en 

Broederschap'', "Heil en Beterschap!" Voor den krijgsraad 

geroepen om zich deswegen te verantwoorden, verklaarde hij: 

"dat deze term niet door hem met eenig oogmerk was ter neder 

gesteld". Desniettemin had echter de krijgsraad "dezelve serieus. 

lijk vermaand ende geordonneerd, omme zig in 't vervolg in zijn 

qualiteit als Luitenant van alle indecente, injurieuse en ongeme-
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sureerde uitdrukkingen, zoo tegen UL. vergadering off derzelver 

President, als aan den Capitein Commandant onzer gewapende 

Burgermagt te onthouden" . . . . enz. 

De zaak liep, als zoovele in het patriottisch t\jdvak met den 

noodigen omhaal en deftigheid opgezet, met een sisser af, meer 

een komischen dan een tragischen indruk achterlatend. 

II. 

SEPTEMBER. 

Het was op Zondagmorgen, den lsten van Septembe:i;:maand, 

tusschen 11 en 12 uur, dat kolonel Gelderman, geëscorteerd van 

een officier, een wachtmeester, een korporaal en twaalf ruiters 

zich uit het hoofdkwartier te Schermerhorn opmaakte om volgens 

de bevelen van generaal Daendels een verkenning te doen naar 

den kant van Hoorn en Medemblik om te ontdekken, wat er bij 

"de inwoonders daar omstreeks al passeerde en of er geen kleine 

scheepjes van den v~jand zich te Medemblik bevonden." Van 

patriotten uit Hoorn toch had de generaal vernomen, dat de 

v\jand nog niet te Medemblik gearriveerd was, alleen dat eenige 

werklieden van de marinewerf de stadsregeering hadden willen 

dwingen de oranjevlag uit te steken 1• 

Tevens moest Gelderman bij .Abercromby informeeren naar 
' · 

1 Mendels, a w. Bijlagen, blz. 130-168. Copieboek: van Daendels. Brief van 
Daendels. . . . 1 Sept. 1799 Schermerhorn "P.S. Des patriotes de Horn m'arri
vent à !'instant et m'assurent que l'ennemi n'a point encore paru dans ces 
pays; il n'est pas même venu à ·Medemblik. Seulement la populace, ayant à 
sa tête quelques ouvriers du chantier de la marine, . s'est insurgée et a voulu 
forcer la municipalité à arborer au dessus de la tour un drnpeau orange et ne 
pouvant en trouver de cette couleur ils en ont fait arborer un aux trois cou
leurs, qui d'apre~ leurs intentions est neanmoins un signa! de révolution. Ces 
patriotes disent aussi qu'ils n'ont rion n.ppris de l'apparition des batimens 
ennemis dans le Zuiderzee." 



64 

de namen en het getal der Bataafsche officieren, die bij de landing 

te Callantsoog gesneuveld of krijgsgevangen waren gemaakt 1
• 

De komst van den kolonel te Hoorn bleef niet onopgemerkt. 

Toen de president van het College van Justitie, mr. C. Carbasius, 

de tijding had vernomen begaf hij zich terstond naar de woning 

van den heer Van Stralen om hem het nieuws mee te deelen. 

Immers mr. J. C. de Blocquery, president der municipaliteit, 

had op qualificatie van dat college mr. Van Stralen uitgenoodigd 

in die benarde tijden de stad en de regeering met zijn raad en 

daad te willen bijstaan 2• Van Stralen had hierin toegestemd en 

beiden hadden plechtig afgesproken niets voor elkander te zullen 

verbergen wat te hunner kennis mocht komen en het heil der 

stad en harer ingezetenen zonder eenig onderscheid van politieke 

denkwijze in acht te zullen nemen. Op hun verzoek verklaarden 

zich ook daartoe bereid de president van schepenen mr. C. Car

basius en de oud-equipagemeester der admiraliteit Van Wicke· 

voort Crommelin. Eigenaardig voor de toestanden in Hoorn is 

het nogmaals op te merken, dat De Blocquery en Carbasius 

patriotten en Van Stralen en Crommelin orangisten waren. 

Staande het gesprek der beide heeren kwam het bericht, dat 

de Hollandsche vloot zich aan de Engelschen had overgegeven 

en er gewapende vaartuigen gereed lagen om de aan de Zuidezzee 

liggende plaatsen, dus ook Hoorn, tot overgaaf te sommeeren. 

De heeren Van Stralen, Carbasius en De Blocquery, wien zij ook 

met het bericht in kennis gesteld hadden, meenden, dat het ge

wenscht was den hoofdofficier te gaan opzoeken. Juist toen zij 

zich hiertoe gereed maakten, werd hun gemeld, dat de kolonel 

kort te voren naar Medenblik vertrokken was. Op aandringen 

der beide anderen reisde Van Stralen hem in een fargon na, 

maar, te Medemblik gekomen, vernam hij, dat Gelderman die 

plaats niet had aangedaan, maar binnendoor was gereden over 

Kolhorn naar De Zijpe. Niet ontmoedigd, zette van Stralen zijn 

·1 Vonk, a.w. II, Bijl. blz. 76 en 77. 
2 Jhr. mr. D. v . .Akerlaken, a.w. blz. 58 en 59. 



65 

reis voort, tot hem een aantal Engelsche kavaleristen den door

tocht beletten. Hij nam nu de wijk naar het buitenverblijf van 

een zijner voor1:1alige Enkhuizer stadgenooten, mr. van Loosen, 

waar hij zich plotseling omringd zag door Engelsche officieren, 

die hem bevalen daar te blijven en de komst van generaal Aber

cromby af te wachten. Toen deze den volgenden morgen ver

scheen, verzocht Van Stralen hem dringend naar Hoorn te mogen 

terugkeeren. Dit werd geweigerd. Daarentegen werd hij eerst 

uitgenoodigd en later, toen hij zijn verzoek om naar . Hoorn te 

gaan herhaalde, hem bevolen in het Engelsch leger te blijven, ten 

einde "in zaken van politie, justitie en fürnntie werkzaam te zijn." 

Van Stralen gehoorzaamde, diende later, toen de erfprins in 

het hoofdkwartier gekomen was, hem tot raadsman en laadde 

daardoor de verdenking op zich de Bataafsche republiek te heb

ben verraden 1• 

1 Het wil ons toeschijnen, dat men, van zuiver patriottisch standpunt rede
neerende, daarvoor wel eenigen grond had. Van Stralen, dagelijks met den 
erfprins omgaande en in zijn naam bevelen gevende, kwam ernstig in conflict 
met § 9 van de proclamatie, uitgevaardigd ·door het U. B., 23 Augustus 1799. 
Daarin staat toch : "dat alle, die zich tegen eene geconstitueerde macht ge
wapenderhand of op eenigerlei manier verzetten - allen, die zich als eene 
geconstitueerde Macht opwerpen, strijdig met de tegenwoordige orde van zaa
ken, of welke die zonden poogen te misbruiken, tot herstel of eerbiediging 
van eenig inconstitutioneel gezag, onder welke gedaante of benaming ook, -
alle die door het aanheffen van een oproerkreet (Oranje boven), het dragen of 
uitsteken van tekenen (Oranje strikken en vlaggen) of seinen, het kleppen 
van Klokken, aansteeken van Vuuren, en soortgelijke daaden, aanleiding 
poogen te geven tot samenrottingen en Oproer, - alle, die zonder Burger
wapeni~g te zijn of zullen worden opgeroepen of toegelaten, gewapend buiten 
hunne huizen verschijnen, of bevonden worden eene verzameling van wapenen 
heimelijk binnen desel ve te hebben, alle, die tot den vijand overlopen, met 
denselven in verstandhouding staan - enz., zonder de gewoone form van 
Proces naer bevind van zaaken met den dood zullen worden gestraft.'' 

De heer Vonk, vurig patriot, secretaris van het Dep. Best. van Texel en 
geschiedschrijver der landing, laat dan ook niet na Van Stralen voortdurend 
aan te wijzen als een verkapt verrader en brengt met innig welbehagen alle 
daarop betrekking hebbende stukken ter tafel (a.w. II, Bijlage K. p. 67 vv.). 

Het geheele geruchtmakende proces is in .A kerlakens boek in extenso be
handeld, blz. 65-120. Daaruit blijkt, dat de patriottische hoofdschout P. v. 
Akerlaken het voor zijn oranjegezinden stadgenoot opnam tegen het U. B. 
Men kan er in lezen op hoe spitsvondige wijze de door den hoofdschout ge
raadpleegde advokaten, mr. Jan Schimmelpenninck en mr. S. A. Verburg, de 

5 



66 

Intusschen begon de stad de gevolgen te ondervinden der na

b~jheid van de Bataafsche armee. Door kapitein Boogmans liet 

generaal Daendels een aantal stukken geschut opeischen, waar

aan de municipaliteit niet dan onder plechtig protest voldeed. 

In de raadsvergaderiug van 3 September werd de volgende no

tificatie goedgekeurd : 

"Gelijkheid! Vrijheid! Broederschap ! 

Wij leden van de Municipaliteit der stadt Hoorn declareeren 

bij deezen, dat wij ter requisitie van Luit"Genenaal Daendels 

aan den capiteijn Boogmans hebben afgegeven twee en twintig 

metaale stukke~ canon vierponders met negentien affuiten aap. 

deeze stadt in eigendom toebehoorende, onder expresselijk pro

test van deezen stadseigendom op de voormelde stukken canon. 

En zal dit protest aan voornoemden capiteijn tegens een reçu 

worden ter hand gesteld en in de notulen deser vergadering 

worden geinsereerd. 

Actum binnen Hoorn den 3 September 1799, het vijfde 

jaar der Bataafsche Vrijheid. 

Ter ordonn. van de Municipaliteit voorn. 

(was get.) C. VAN PoMEREN, Secretaris." 

Daarbij bleef het echter niet. In de vergadering van 9 Sep

tember deelde de president mede, dat, op last van den generaal, 

majoor van der Me~j in de stad gekomen was om het bevel der 

gewapende burgermacht op zich te nemen. Nolens volens moest 

de gemeenteraad zich ook hierin schikken en den kapitein-com

mandant Hendrik Starre op eervolle w~jze ontslaan. Op haar 

klacht bij het Departementaal Bestuur van Texel werd z~i met 

handelwijze van Van Stralen trachtten goed te praten; maar daaruit blijkt 
ook, dat toen het vonnis te Hoorn gewezen werd, 24 Dec. 1799, de tijd voor de 
vervolgzieke patriotten voorbij was, dat de Moderaten zegevierden, voornamelijk 
door den coup d'état van Bonaparte te Parijs. Daarenboven had Van Stralen 
een goede voorspraak in . twee leden van het toenmalig U. B. de hh. Spoot·s 
en Besier. 
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een kluitje in het riet gestuurd. Immers het antwoord van dat 

college, in de vergadering van 17 September voorgelezen, luidde: 

"Medeburgers, 

In antwoord op UL. missive van 9 September is dienende, dat 

wij in het gevoelen staan, dat het zende1). van een militairen 

commandant naar uwe stad door den Luit.-Generaal Daendels, 

geen ander oogmerk heeft gehad dan alleen om hierdoor een 

militaire operatie te bewerkstelligen, zonder dat zulks zijn oor

sprong zoude verschuldigt z~jn aan het gedrag uwer ingezetenen 

en gijl. dus niet met die van Medenblik behoordet te werden 

gelijk gesteld, althans wij betuigen UL. hiervan geen kundschap 

hoe ook genaamd te draagen; iets hetgene echter zoude behooren 

plaats te hebben bij aldien uwe stadt, uit kracht van eene poli· 

ticque voorziening in staat van beleg was verklaard. 

Inmiddels hebben wij uwe missive copielijk ingezonden aan 

het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek en teevens van 

hetzelve verzocht te worden geinformeert, hoedaanig de gewaa

pende burgermagt uwer stadt zich behoort te gedraagen, met 

opzichte tot het respecteeren der orders van den militairen com

mandant." 

Op denzelfden dag, dat de municipaliteit van Hoorn haar klacht 

over het haar inziens willekeurig bedrijf van generaal Daendels aan 

het Departementaal Bestuur van Texel zond, was deze in een scherp 

gevecht met de Engelschen gewikkeld. Immers toen generaal 

Brune vernomen had, dat elken dag de hertog van York met een 

aanzienlijk transport troepen kon worden verwacht, vond hij de 

meerderheid in getalsterkte, ongeveer 5000 Franschen, een vol

doende reden om de stelling De Zijpe aan te tasten en bestemde 

den lüen September tot een algemeenen aanval. 

De bestorming echter van den Zijperd~ik mislukte deerl~jk. Het 

Fransch-Bataafsche leger werd met bebloede koppen teruggesla

gen. Het altijd vergrootende gerucht maakte van dit echec een 

volledige nederlaag. In Daendels' legerkamp aan den Langendijk 
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ontstond een valsch alarm, daarna een paniek, die zich des nachts 

voortplantte en St. Pancras, Koedijk, Oudorp, geheel Alkmaar 

in rep en roer bracht. Vluchtende soldaten brachten de schrik

mare zelfs te Haarlem, dat het vijandel~jk leger in snelle mar

schen tegen de stad oprukte. 

Brune's en Daendels, beleid werd geducht gehekeld 1• 

Niets echter van hetgeen gevreesd werd gebeurde, gedurende 

eenige dagen bleven beide legers werkeloos in hun vroegere 

stellingen. ·, 
Den 12e11 September ontving de Engelsche strijdmacht de lang 

verwachte versterking. Op de reede van Texel ontscheepte zich de 

Russische divisie, 7000 man sterk, onder bevel van den luitenant

generaal Hermann. Tegelijk zette ook de hertog van York te 

Helder voet aan wal en nam terstond het opperbevel over het 

Anglo-Russische leger op zich. Den 14en en 15en September kwa

men nog drie Engelsche brigades aan, zoodat de hertog thans 

34000 man onder zijn bevelen had, waartegenover Brune ternau

wernood 23000 man stellen kon. York en de erfprins waren toen 

vol hoop op het gelukken der expeditie, met één slag zouden zij 

den vijand uit z~jn stellingen nabij Bergen en Alkmaar verdr~iven 

en d~n weg naar Amsterdam openen. 

l De Bas noemt Brune een salonheld, die de krijgszaken afdeed met den 
franschen slag. Hij was vluchtig, maar niet vlug, onbekend met ons land en 
onze toestanden en een Uef hebber van spiritualiën. Van den slag van 10 Sep
tember zegt hij, dat de gebrekkige beschikkingen van Brune Sir Ralph Aber
cromby een gemakkelijke overwinning hadden bezorgd. p. 216. 

De ongenoemde officier van Brune zegt in zijn "Geschied. v. tl. landing der 
Engelschen en Russen" over dien generaal: "Hij is vrij agteloos en verlaat 
zig geheel op den Chef van zijn generaalen staf en zijne adjudanten. Hij is 
een groot lief hebber van gene ver; voor 't overige goed van character. Hij 
bemint zeer de pracht en heeft een ongemeene staat (suite). Zijn militaire 
talenten zijn middelmatig, maar hij is zeer bekwaam om militaire vertooningen 
te maken," blz. 51. Over Daendels is hij heelemaal niet te spreken: "ook dien 
dag deed hij weer on vergeeflijke misslagen: aan een artillerie-officier gaf hij 
oorvijgen en trok hem van 't paard; tegen een majoor borst hij uit in smaad
redenen'' enz. enz. Al zijn deze en dergelijke praatjes schromelijk overdreven 
of onwaar, zij deden in die dagen opgeld; werden maar al te gaarne ook in 
de Haagsche regeeringskringen herhaald en zwollen weldra aan tot heftige 
beschuldigingen van verraad, waarvan vooral de Fransche gezant de woord
voerder was (Mendels a.-w. blz. 275). 
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Van zijn overmacht besloot de Britsche· veldheer gebruik te 

maken door een algemeenen aanval op de Fransch-Bataafsche 

legermacht. Met drie kolonnes zou men den vijand aantasten, 

terwijl een vierde kolonne onder het bevel van generaal Aber

cromby den rechtervleugel van het Bataafsche leger moest om

trekken en Daendels in den rug bedreigen. Daar deze beweging 

meer tijd vorderde dan die der overige afdeelingen, ving Aber

cromby reeds in den namiddag van den 1Sen September zijn 

marsch aan. Zijn troepen, bestaande uit ongeveer 9000 man 

infanterie en 160 ruiters, trokken in twee afdeelingen op, de eene 

van Winkel en de andere van Aartswoude, met het plan om den 

volgenden dag bij den algemeenen aanval te Hoorn te kunnen 

zijn en vervolgens langs den kortsten weg op Purmerend aan te 

rukken, met het doel om langs deze zijde naar het Y door te 

drmgen, en, in vereeniging met de Engelsche zeemacht, Amster

dam tot onderwerping te brengen. 

"Zonder eenigen grond," beweert kolonel de Bas, "had de 
hertog al zijn verwachting gebouwd op de verrichtingen van deze 

colonne, die, al mocht zij slagen, zuidwaarts op nieuwe stellingen 

van den verdediger zou stuiten en voor de verpleging der troepen 

groote bezwaren ondervinden. Ook waren de strijdkrachten van 

York te ver verspreid, zoodat de verschillende colonnes elkaar 

onmogelijk bijtijds konden ondersteunen." 

Abercromby had op zijn marsch naar Hoorn niet den minsten 

tegenstand ontmoet en dit was zeer begrijpel\jk, daar de geheele 

streek '·van St. Pancras tot de Zuiderzee verlaten en onbezet 

gebleven was. Alleen had Daendels tusschen den 16en en 17en 

September een verkenning naar Hoorn laten ondernemen door 

een detachement kavalerie onder den ritmeester Sterke en 170 

man infanterie onder bevel van kapitein Thompson. Hij had 

echter last gegeven om, zoodra men daar uitgerust had, de stad 

weder te verlaten. De kavalerie volgde dit bevel op, maar op 

verzoek van den plaatselijken kommandant Van der Mey bleef 

de infanterie te Hoorn, echter met dien verstande, dat z\i zorgen 
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moest op Monnikendam te kunnen retireeren, wanneer de stad 

aangevallen en tot overgaaf genoodzaakt werd 1• 

Tot nog toe waren de burgers van Hoorn, ofschoon zij met 

spanning de gebeurtenissen in het Noorderkwartier hadden gade

geslagen, van vijandelijke aanvallen verschoond gebleven. Door 

den opmarsch van Abercromby zouden zij nu ook den Engelsch

man voor hunne muren zien. 

Dondermiddag, 17 September, vertoonde zich voor de Noorder

poort eene Engelsche patrouille, die, uit naam van hun komman-
·, 

dant de stad sommeerde zich over te geven. Dit werd geweigerd. 

Eenige pistool- en musketschoten werden gewisseld, waarna de 

ruiters zich terugtrokken 2• 

Terstond liet de kommandant Van der Mey alarm slaan, de 

wachtposten werden verdubbeld en de gewapende Burgermacht 

opgeroepen. De geheele stad raakte in beweging, maar van partij

schap was geen spoor te ontdekken. "Ieder was welgemoed en 

volvoerde met ijver zijn post." 

Den volgenden dag, 's morgens te drie ure, werd de geheele 

gewapende Burgermacht wederom in 't geweer geroepen. Een 

escorte trok uit "om de weinige Engelschen te keer te gaan, 

doch dezelven vertoonden zich niet en alles bleef in rust. Alleen 

'1 Daendels' Copyboek : ,,St. Pancras le 18 Septembre 1799 . 
. . . . J'ai rempli vos ordres à l'egard de 150 hommes qui sont à Hoorn et 

je leur ai ordonné de tenir dans cette ville autant que possible, mais d'avoir 
soin cependant de ne pas compromettre leur retraite qu'ils devront fafre sur 
Monnikendam . 

. . . . J'ai aussi reçu une lettre du commandant de Horn, qui avec sa petite 
garnison et la garde nationale de Horn a été à la pointe du jom sous les 
armes et a maintenu le plus grand calme dans la vHle. Je lui ai donné des 
ordres pour tenir dans cette ville autant que possible et de sommer le com
missaire de la Compagnie des Indes à faire evacuer les magasins: au cas que 
ce commissaire s'y refusat je lui recommande de s'entendre avec la municipa
lité, pour faire cette evacuation avec le plus grand ordre et le moindre dom
mage possible." 

2 Vergel. over dit alles en ook over het volgende : "Verbaal van het ge
beurde binnen de stad Hoorn den agtienden September" .... enz. afgedrukt bij 
Vonk a.w. I, blz. 200-218. Verder "Dagverhaal van het voorgevallene te Hoorn, 
tusscben 17 Sept. en 23 October'' enz. (M. S. in 't West-Friesch Museum te 
Hoorn). Voorts de Resolutiën van de Municipaliteit der stad Hoorn, September 
en October 1799. 
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hoorde men, dat een Engelsch Esquader voor Medemblik lag en 

men presumeerde, dat dit lot deeze stadt ook eerlang te wagten 

stond." 

Dit vermoeden zou blijken gegrond te wezen. Echter niet van 

den zeekant, maar van de landzijde zou Hoorn worden aan

gevallen. 

In den nacht van Donderdag op Vrijdag ongeveer 3 uur werd 

de .burger-luitenant Pieter Messchaert, die de wacht had aan de 

N oorderpoort, opgeschrikt door het geluid een er trompet 1• "Ik begaf 

mij," zoo berichtte hij, "buiten mijn wagtkamer, en 't trom petten

geschal ophoudende, wierd op het roepen van W ar da: geroe
pen : 0 p e n d e P o o r t; waarop ik oogenblikkelijk de poort 

door een mijner onderofficieren heb doen openen, en met een 

corporaal mij daar buiten heb doen sluiten; vervolgens door den 

bij mij hebbende corporpal de barriere doen openen en ·mij alleen 

doen buiten sluiten - vindende aldaar drie persoonen te paard 

voor zooveel mij toescheen twee officiers en een trompetter. Ik 

vraagde, wat is de Heeren haar boodschap, mijn wierd daarop 

gevraagd, zijt gij de kommandant der plaats? mijn antwoord was: 

Neen Mijn Heeren, ik ben commandant van de wagt aan deeze 

poort: dog zoo UEd. een briev aan den commandant der stad t 

heeft, ik sal hem direct doen ter hand stellen. 

't Antwoord was in goedt nederduitsch, wij hebben een bood

schap van den Engelschen Generaal Abercrombie aan den com

mandant der plaats mondeling te doen. 

Ik versogt daarom eenige oogenblikken geduld ten einde den 

commandant, zijnde den major Van der Meij, door een ordonance 

te doen haalen; 't welk m~j in zeer vriendelijke termen geaccor

deert wierdt. 

Nader binnen gekomen zijnde zond ik direct een der b~j mij 

wagt doende militairen als ordonnance om gem. commandant: 

deed schriftelijk rapport aan UEd. en sond nog een militair or-

1 Rapport van den luitenant P. Messcbaert, commandeerende de wagt aan 
de Noorderpoort der stadt Hoorn, aan den capitein Dirk Langewageu, oom.
mandant der blll'ger Hoofdwagt binnen gemelde stadt. 
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donnance na de caserne ten einde de alhier in garnisoen liggende 

militairen te wekken - dan gedurende dit alles de trompet weder 

geblasen zijnde, tradt ik in maniere als voren omschreven weder 

alleen buiten, en vondt toen vijf officieren en een trompetter, 

vraagende direct: wat is van de Heeren haar dienst? 

't Antwoord was: 

God verdomme mijnheer, oogenblikkelijk de poort open of ik 

sal de stadt doen plat schieten, 7000 man met de nodige artel

lerie staan daartoe gereed. 

Mijn weder-antwoord: 
Mijn persoon is in uwe magt, maar 't is niet mogelijk om m~j 

te dwingen, dat ik orde geev tot het openen der poort - g~i als 

militair weet wat militaire orde's zijn - en ik open dus geen 

poort voordat mijn commandant m~jn zulks ordonneert - maar 

in Godsnaam nog een weinig geduld dan zal de commandant 

hier zijn. 

Hierop volgde een discours in de Engelsche, voor mij onver· 

staanbare taal, tusschen meergenoemde officieren: 't welk geeijn

digt zijnde den voorigen spreeker tegen mij seide: gaat dan maar 

weder na binnen: maar segt dat de commandant spoedig hier is. 

Dan naulijks binnen zijnde wierdt er weder op de trompet 

geblasèn: terwijl gelijkertijdt den commandant Van der Mey bij 

mij kwam en na kortelijk door mij van het voorgevallene zijnde 

geinformeerdt, mij ordonneerde met hem na buiten te gaan ; 

't geen oogenblikkelijk is geschied; en de poort door een der 

onderofficieren agter ons gesloten zijnde, liet ik de door mij 

daartoe mede geordonneerde corporaal J. Th. Wognum de bar

rière ontsluiten en zeide - in substantie ziedaar mijn Heeren 

de commandant der plaats - edog helaas met dit ongelukkig en 

tegen 't regt des oorlogs strijdend gevolg - dat den commandant 

Van der Mey op zijne vraag: wat is de Heeren haar boodschap 

met kling-slagen wierd beantwoord en zijn Ed. also overweldigt 

en krijgsgevangen gemaakt - roepende aan mij doe maar open, 

doe maar open. 
Dit roepen was mijne orde, waarop ik aan den binnen den 
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poort geposteerd staande onderofficier toeriep en gelaste de 

Noorderpoort te openen, waar aan direct voldaan wierdt: edog 

mijn commandant riep presenteer 't geweer 't welk ik direct bij 

't openen der poort deed; wierd door militaire nog burgers ge

observeerd, maar alle gingen vlugten: 't geen aangesien de groote 

magt welke den vijand had, de onaangenaame en alszints onbil

lijke behandeling, welke zij den bra ven commandant Van der Me~j 

zagen ondergaan en eindelijk ook 't gesigt van de kling-slagen, 

welke mij wierden toegedeelt . egter mijns insiens wel is te ex
cuseer en." 

Door de geopende N oorderpoort stroomden nu de Engelschen 

binnen de stad, nadat van te voren reeds eenigen met hun paar

den getracht hadden door de gracht te zwemmen. 

Met de Engelschen was mr. Hendrik van Stralen in de stad 

gekomen en volgens aller getuigenis heeft hij door zijn-kennis 

der Engelsche taal en zijn goede verstandhouding met generaal 

Abercromby menig burger van den strop gered en de stad voor 

een bombardement bewaard 1. 

In de verwarring en ontsteltenis, die overal ontstonden, gaven de 

Engelschen zich aan uitspattingen en mishandelingen over en 

namen verschillende personen zoo militairen als burgers gevangen. 

Onder hen bevond zich ook de kapitein der burgermacht Dirk 

Langewagen, die van de hoofdwacht, welke hij kommandeerde, 

naar buiten in het hoofdkwartier van den generaal Abercromby 

gebracht werd en groot gevaar liep om opgehangen te worden. 
Men beweerde nl., dat hij den vorigen dag last zou hebben ge

geven,. om te vuren op eene Engelsche patrouille en nu wederom 

verzet zou hebben bevolen. Na vele en aanhoudende pogingen 

van Van Stralen, die verklaarde: "dat zoo deze man moest wor

den opgehangen, men hem dan maar naast hem moest hangen, 

daar Langewagen als een braaf man zijn plicht had gedaan," 

werd hij den volgenden dag losgelaten en door Van Stralen in 

zijn huis teruggebracht. 

1 Jhr. mr. D. v. Akerlaken, a.w. blz. 65. 



74 

Even voor z~in gevangenneming was op kapitein Langewagen, 

toen hij uit het raadhuis kwam een ruiter afgereden en had hem, 

eerst in 't Engelsch en later in goed Hollandsch gevraagd, waar 

de president van den Raad zich bevond, want dat l:iij hem spre

ken moest. Langewagen had hem naar de woning van mr. van 

de Blocquery vergezeld, maar eer zij er waren, kwamen zij hem 

reeds tegen op weg naar het Raadhuis. De adjudant zeide "dat 

de generaal Abercromby hem b~j zich requireerde," waarop de 

president antwoordde: "ik zal medegaan." ., 

Vergezeld van een stadsbode, den kapitein Langewagen, den 

luitenant Messchaert en den Engelschen ka vallerist begaf de 

president zich op weg naar het hoofdkwartier van generaal 

Abercromby. 

Op dat oogenblik werd de hoofd wacht door de Engelschen 

aangevallen en had de arrestatie van Langewagen plaats. Het 

geheele garnizoen werd krijgsgevangen gemaakt en de vrijheids

boomen werden omgehakt: in 't kort het was een rumoerige 

nacht, die den schrijver van het Dagverhaal deed zuchten: "voor 

plundering, moord en brand behoede ons God!" 

Zoo ver zou het gelukkig niet komen. 

Nadat de president der municipaliteit, begeleid door militairen, 

langen tijd te vergeefs naar generaal Abercromby had gezocht, 

begaf hij zich weer naar het raadhuis, waar hij de overige raads

leden op hem wachtende vond, die hij, zoo goed en zoo kwaad 

als het in de verwarring van 't oogenblik ging, had laten con

voceeren. 
Het was zes uur in den ochtend. Te midden van het uit- en 

inloopen der vreemde soldaten en officieren, onder het bulderen 

van het geschut, opende de president de vergadering en gaf den 

leden kennis, dat in den vroegen morgen de stad door de En

gelsche militaire macht met den generaal Abercromby zelven 

aan het hoofd "geweldigd was bemachtigd." Eenparig werd be

sloten: "zig door het geweld overmeesterd te houden voor ont

slaagen van den Eed b~i den aanvang hunner posten en vervol

gens tot handhaving der staatsregeling, en daarbij bepaalde orde 
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van zaaken gedaan : doch tot bewaaring van alle mogelijke orde 

zoo lange in het stadsbestuur te continueeren tot de vergadering 

door eene gequalificeerde magt worde ontslagen." 

Staande de vergadering werd de president wederom bij den 

generaal Abercromby ontboden. 

Te negen ure was hij terug en deelde den leden mede, dat de 

generaal had gelast, "dat de Leeden van het steedelijk politicq 

en Justitieel bestuur in hunne posten moesten continueeren: doch 

dat deeze Vergadering op zijne sterke instantie van 't doen 

eener proclamatie van den Prins van Oranje was geexcuseerd ge

worden." 

Verder vermeldde hij> dat 's morgens tegen drie à vier ure de 

stadsbaas bij hem geweest was met de vraag wat hij doen moest, 

daar vier Engelsche officieren hem bevolen hadden de Prinsen

vlag op den toren te plaatsen. Hij had hem geantwoord, "dat 

vermits deeze stadt in d.e magt der Engelschen was, hij 't zelve 

zoude aanzien." 

De leden van den Raad betuigden hun goedkeuring ten aanzien 

van het gedrag van hun president. 

Nog een ander punt werd besproken en wel het dragen van 

oranjelinten naar aanleiding van een opmerking der commissie 

uit het College van Justitie, welke ook ter vergadering aanwezig 

was. Genoemde commissie gaf in overweging nu "de Engelschen 

requireerden, dat de ingezeten zig van een distinctiev oranjeteken 

moeten voorzien, ter voorkoming van onrustigheden en laesie 

aan de Leeden van het Bestuur hadden goedgevonden, zig mede 

van zo'danig distinctiev teken te voorzien-" 

En aangezien een goed voorbeeld graag navolging vindt, zoo 

besloten ook de leden der municipaliteit zich met een oranjelint 

te versieren, hiermede echter zich blootstellende aan de gevolgen 

van de overtreding van § 9 der proclamatie, uitgevaardigd door 

het Uitvoerend Bewind 23 Augustus 1799. 

Den ganschen dag waren de leden der municipaliteit in de 

weer om aan de req uisitiën van den vijand te voldoen en, zoo 

gaat de schrijver van het verbaal voort, "en de Justitie invoege 
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als voren vermeld, door het arrest van den Hoofd-Officier en 

zijn dienaren als 't ware verlamd zijnde, is hun van het op dien 

dag voorgevallene niets 1 e g a a 1 s bewust, zijnde hun, buiten 

- het verbranden van den Vrijheidsboom op de Roode-steen, geene 

verdere hostiliteiten des v~jands ter kennisse gekomen." 

Wij merken hierbij op, dat dit verbaal is opgesteld, om de 

leden van de municipaliteit zooveel mogelijk te verdedigen tegen 

tal van beschuldigingen, die vanwege het Departementaal Bestuur 

van Texel en het Uitvoerend Bewind tegen hun houding w:~rden 

ingebracht. Vandaar wellicht, dat het "Verbaal" geheel zwijgt van 

de vreugde veler ingezetenen over de komst der Engelschen, die, 

naar zij hoopten, weldra zou gevolgd worden door den terugkeer 

van den Prins van Oranje. De schrijver van het "Dagverhaal", 

die geen onbescheiden blikken te vreezen had, weet te melden, 

"dat de Engelschen alle poorten bezet hadden, en behalven het 

geduurig Hoezee, Lang leve Oranje & & is alles hier ordentelijk, 

eenigen wenschen elkanderen geluk doch men doet niemand 

mollest aan van welke gezindheid hij zij. 

Het getal Engelsche troupes zoo hier als in de ommestreeken 

word geschat op Agt duizend man, men kan onverhinderd door 

het Engelsche leger wandelen. De Engelschen maken het wel 

en betaalen zoo men zegt alles met comptante specie. Men hoort 

zwaar schieten van de kant van Alkmaar, doch men weet niets, 

wijl alle communicatie daar heen is afgesneden." 

Dat was het kanongebulder van den slag bij Bergen, waar het 

Engelsch-Russische leger een gevoelige nederlaag leed en de 

Russische generaal Hermann met een afdeeling werd gevangen 

genomen. 

De Hoornsche burgerij hiervan totaal onkundig, was ten zeerste 

verbaasd, toen zij aan den avond van dien merkwaardigen Don

derdag de Engelsche troepen zag aftrekken, alleen een paar 

wachtposten aan de Wester- en Noorderpoorten achterlatende. 

Den volgenden dag, Vrijdag 20 September, woei de Prinsenvlag 

nog van den toren en liepen de burgers met oranjestrikken door 

d~ straten. Alles, zegt onze Dagverhaalschrijver, was rustig en 
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wel. Tegen twaalf uur op den middag vertrokken ook de nog 

achtergebleven Engelschen ijlings uit de stad. In den namiddag 

tegen vier ure verscheen een Hollandsch parlementair officier met 

een trompetter, "order hebbende om den generaal Don of Doch 

te spreken en is na het Engelsch leger vertrokken." 

Dit was de voorbode van meer. Zaterdag, 's morgens te zeven 

ure, kwamen er drie Hollandsche dragonders en te tien ure 

een voorpost Hollandsche jagers, welke de lieden, die oranje

linten droegen, bedreigden, veel tumult maakten, maar spoedig 

weer vertrokken. Daardoor echter waren de gemoederen verhit 

en toen, 's namiddags om half drie er wederom een patrouille 

jagers, ongeveer 50 à 60 man sterk, verscheen, waarvan er zes de 

de stad introkken en de vlaggen wilden verbranden, kwam het 

tot een uitbarsting. De heer De Blocquery, steeds op zijn post 

en alle geweldadigheden willende voorkomen, begaf zich terstond 

naar de poort, waar de luitenant met zijn manschappen zich be· 

vond en vroeg hem naar de reden zijner komst. Het antwoord 

luidde, dat hem geordonneerd was de vlaggen te verbranden en 

de met Oranje versierde lieden dood te schieten. Maar toen hem 

gezegd werd, "dat deeze stadt niet uit hoofde van oproerige be

weegingen, maar door overmagt der Engelschen zulks had moeten 

doen" vertrok hij weder. "Dan de jagers", zoo gaat het "Dagver

haal" voort, "welke nog in de stadt waaren maakte voortdurend 

beweging, waardoor een hoop gemeen aangezet, zig met stokken, 

beezems en steenen wapenden, en hun onder een geduurig roe

pen van Hoezee de stadt uitdreeven; zig verbeeldende hierdoor 

een groote overwinning te hebben behaald. Doch vier van de 

aanzienlijkste lieden mr. H. van Straalen, mr. J. v. d. Blocquery, 

mr. C. Carbasins en P. v. Wickevoort Crommelijn deeden de 

poorten sluiten en stilden de oproerige beweegingen." 

De beide volgende dagen verliepen zonder dat er iets bijzon

ders voorviel, maar Dinsdag, 24 September, was weer een dag 

van veel emotie. 
Reeds vroeg in den morgen kwamen er eenige Fransche dra

gonders, meldden zich bij den president der municipaliteit, 
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recognosceerden buiten de stad en bezetten de poorten. Op den 

dtjk buiten de W esterpoort verzamelde zich langzamerhand een 

troep van ongeveer 400 man infanterie en kavallerie. 

Onmiddellijk verzamelde de president zijn getrouwen om zich 

heen. In de raadszitting, gehouden 's morgens om half tien, deed 

hij yerslag van hetgeen er Zaterdag gebeurd was en welke maat

regelen hij in overleg met de meeste leden der vergadering en 

van den kommandant der burgerwacht had genomen. 

Om ongeregeldheden als dien dag waren voorgevallen, in 't 

vervolg te voorkomen, besloot men de poorten te sluiten en met 

een burgerwacht te bezetten. Maar considereerende het gevaar 

't welk daarin stak btj een terugkomst der Engelschen voor zoo. 

danige burgers, als zijnde reeds door de Engelschen ontwapend, 

zouden zij alleen gewapend zijn met een snaphaan en bajonet 

zonder zijdgeweer, bandelier of patroontasch. Zij zouden te zorgen 

hebben dat geen militairen binnen de stad werden gelaten, tenzij 

onder commando van een officier, en voorts voor de bewaring der 
inwendige rust. 

Dit alles was te nauwernood besproken en vastgesteld, of te 

midden der vergadering verscheen de Fransche chef de brigade 

Bardet, _die verklaarde de stad in naam der Bataafsche Republiek 

te hebben hernomen, rehabiliteerende de municipafüeit en het 

college van schepenen in hun voormalige posten en gelastende 

zulks per notificatie aan de burgerti kond te doen. 

Weldra verscheen dan ook een plakkaat van den volgenden 

inhoud: 

"Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap. 

Notificatie. 

De Municipalitait met concurrentie van het Collegie van Justitie 

binnen de stadt Hoorn, adverteert bij deezen aan de burgerij 

derzelve stadt. 

Dat deeze stadt wederom door de Fransche Troupes in naam 

der Bataafsche republicq zijnde hernoomen en alzoo uit de magt 
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der Engelschen zijnde ontslaagen alle vorige wetten & Public;i.

tiën, welke door de inrukking der Engelsche troupes waaren 

buiten effect gesteld, van stonde aan weder in volle vigeure 

zullen werken en stand gr~ipen, en wel inzonderheid die tegen 

het draagen van oranjetekenen, het uitsteken v~n vlaggen en 

dargelijken daartegen strijdende daaden en gedraagingen en wel 

speciaal der publicatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche 

Republicq van den 23en Augustus ll. 

En opdat niemand hiervan ignorantie zoude praetendeeren is 

deeze gepubliceerd en geaffigeerd binnen Hoorn den 24en Sep

tember 1799, het 5de jaar der Bataafsche vrijheid. 

Ter ordonnantie van de Municipaliteit en Collegie 

van Justitie der stadt Hoorn voornoemt: 

(get.) W. N. VAN FOREEST.!' 

De prinsenvlag werd van den toren gehaald en eenige voor

name oranjegezinde burgers gearresteerd, met name de heeren 

Van Wickevoort Crommelin, Patijn en Tullinck, die in het huis 

van mr. H. van Straalen logeerden. Deze laatste was bij de 

komst der Franschen uit de stad verdwenen. 

"Tot groote ongerustheid van alle weldenkenden,'' schrijft de 

heer van Foreest in zijn "Verbaal", "verliet de generaal Bardet 

met zijn onder-hebbende manschappen des avonds wederom onze 

stad." De in arrest genomen personen werden meegevoerd naar 

Alkmaar. 
Den volgenden dag, 's middags te twee ure, reden in gestrek

ten draf veertig Engelsche huzaren de stad binnen en eischten, 

dat men de pas opgeborgen oranjestrikken weer voor den dag 

halen en de prinsenvlag van uit den toren steken zou. Zij ver

voegden zich bij den president der municipaliteit en vroegen de 

reden van de veranderingen in de stad. "Dewelke hun gegeven 

zijnde vertrokken zij in haast, ordonneerende inquartiering voor 

2000 man tegens deezen nagt." 

Begrijpelijk was de ongerustheid van Hoorns burgerij, die er 
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niet minder op werd, toen tegen den avond het gerucht door de 

stad liep: "volgens ingewonnen berigten onthouden zig een aan

zienl~jk aantal Engelsche troupes met artillerie ten noorden en 

oosten dezer stadt, en de Franschen ten westen welke men wil 

aldaar batterijen te hebben opgeworpen." 

Zoo scheen het dan ernst te zullen worden en de straten 

van West-Frieslands hoofdstad het tooneel van een vcrwoe

den strijd. 

Gelukkig baarde de berg een muis. 

In den vroegen morgen van Donderdag, 26 September, onge

veer 4 uren trokken door de stad dezelfde troepen onder generaal 

Bardet, "doch meerder in getal zijnde circa 600." De Fransche 

rijdende patrouille ontmoette daar eenige Engelsche kavalleristen. 

Een schermutseling had plaats. De Engelschen moesten voor de 

overmacht wijken en werden door de Koepoort de stad uitge

dreven. De Franschen sloegen evenals vroeger hun bivak op 

buiten de poorten. 's Middags arresteerden z~i Jacob de Hoop, die 

weldra echter weder ontslagen werd, maar de burger Jan Hand, 

de bekende orangistische stadsbaas, werd door de Franschen 

meegevoerd, toen zij 's avonds tegen zes uur aftrokken. 

Dienzelfden dag had de president de leden der municipaliteit 

bijeen geroepen. Hij had, zoo deelde hij de leden mede, 's mor

gens vroeg reeds door middel van een expresse van generaal 

Van Damme een missive van den burger P. van Wickevoort 

Crommelin ontvangen, die ' twee dagen geleden door d~ Franschen 

was opgelicht en zich nu in arrest in de Hoofdwacht te Alkmaar 

bevond. Deze had tot zijn groote bevreemding van den Franschen 

auditeur-militair De Loches vernomen, dat hij op last van de 

municipaliteit van Hoorn was gearresteerd geworden, en daar 

hij dit niet gelooven kon, zoo verzocht hij zoo spoedig mogelijk 

het "contrarie berigt deezer vergadering." 
Wegens het spoedeischende der zaak had h~j in overleg met 

den vice-president, den hoofd.officier en den president-schepen 

namens de municipaliteit en het Collegie van Justitie aan gene

ràal Van Damme de volgende missive gezonden: 
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Gelijkheid! Vrijheid! Broederschap! 
De Municipaliteit en Collegie van Justitie 

tot Hoorn. 
Aan 

den generaal L. van Damme. 

Burger-generaal ! 

De burger P. van Wicquefoort Crommelin op eergisteren alhier, 

wanneer onze stadt door de Fransche troupes in naam der 

Bataafsche Republiek weder is hernomen, en uit de magt der 

Engelschen ontslaagen door een Detachement gewapende man

schappen alhier gearresteerd en van herwaarts na Alkmaar ver

voerd zijnde zig aan ons per missive geadresseerd hebbende, met 

communicatie, dat de auditeur-militair De Loches hem had te 

kennen gegeven, dat hij op last van de Municipaliteit dezer stadt 

was gearresteerd geworden, verzoekende daarop onze berigte, 

hebben w~j ons om de waarheid hulde te doen verpligt gevonden 

voorsz. gepretendeerde te desavoueeren, zulks doende bij deezen: 

met verzeekering dat voorsz. arrestatie ten eenenmaale buiten 

onzen last en kennisse is geschied: en dat ons geen de minste 

poincten van beschuldiging tegens genoemden burger Crommelin 

zijn be,,rust; neen maar integendeel dat dezelve bij de geexteerd 

hebbende invasie der Engelschen binnen deeze stadt in de voor

ledene week door den generaal Abercrombie in alle gevallen de 

municipaliteit tot handhaving der inwendige rust en ordre en 

protectie der braa ve Patriotten heeft geadsisteerd, en zig als een 

verdienstelijk burger gedraagen. 

Wes,~alve wij verzoeken, dat gemelde burger ten spoedigste 

uit zijn arrest worde ontslaagen, en aan denzelven eene veilige 

pas verleend, om vrij en onverlet na herwaarts te retourneeren. 

Heil en Broederschap! 

De Municipaliteit en Collegie van Justitie der stadt Hoorn. 

(was get.) J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, president. 

J. F. G. WELMAN, vice-president. 

P. VAN AKERLAKEN, bailluw. 

C. CARBASIUS, president-scheepen. 

C. VAN PoMEREN, secretaris. 
6 
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In die zelfde vergadering werd besloten aan de requisitie van 

den chef de brigade Bardet, om alle paarden welke binnen de 

stad en hare jurisdictie zich bevonden naar Haarlem op te zenden, 

slechts in zooverre te voldoen als het luxe-paarden betroffen. Na 

veel heen en weer praten berustte de chef hierin. 

Aan de raadsvergaderingen dier dagen was geen einde. Nau

welijks ~adden de leden tijd gehad om uit te blazen van de 

gewichtige resolutiën, die zij 's morgens genomen hadden, of zij 

werden weder 's middags weer bijeen geroepen ter behandeling 

van een barren brief, hun door den kort aangebonden chef Bar

det toegezonden. 

De brief luidde als volgt : 

Du quartier général à Schermer-hom. 

Le 3 V endémiaire, an 8 de la Rép. 

Française. Le général commandant des 

fianqueurs de droite aux 

Magistrats de la ville de Hoorn. 

Je suis informé citoyens, qu'il sort journellement de votre ville 

des provisions pour les Anglo-Russes et qu'ils sont aidés par ce 

moyen dans leur projet affreux de subjuger les deux peuples des 

deux républiques; je vous préviens, cito yens, que si à l'avenir 

votre ville fait la moindre fourniture à l'ennemi, je me servirai 

d'après les ordres, qui me sont donnés, des forces à ma dispo

sition pour punir d'une manière éclatante et terrible tous ceux 

qui serviraient, par quelques moyens et en quelque manière que 

ce soit, les vues de l'armée ennemie. 

Si vous aviez besoin d'un exemple je vous citerais celui des 

personnes arrêtées hier dans votre ville, et qui seront fusillés 

sous peu de jours. Je n'ai pas besoin de vous dire que la pro

tection est assurée à ceux qui aiment leur pays, restent fidèles 

aux lois de leur gon vernement et cherchent à se rendre 

u_tiles. 
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Accusez-moi réception de la présente et faites passer les let. 

tres incluses à leur adresse. 

Salut et Fraternité 

(signé) BARDET. 

accordeert 

(get.) ANTHONY ScHAAGEN. 

Het was te begrijpen, dat de heeren met dien brief in hun 

maag zaten en alles wilden doen om de booze vermoedens van 

zich af te schuiven. De raadsleden Welman en Stam werden er op 

uitgezonden om den slecht gehumeurden chef de brigade "lî~t 
contrarie van dien onder 't oog te .brengen." Maar hij was daar

over niet goed te spreken en renvoyeerde de commissie aan den 

generaal Van Damme. Zij toog nu, vermeerderd met den seçretaris 

Schagen, naar Alkmaar en bracht den volgenden dag in de volle 

vergadering rapport uit van haar wedervaren. 

Bijzonder gelukkig hadden zij het niet getroffen. Aangekomen 

in het kwartier van generaal Van Damme, waren zij in gesprek 

geraakt met een officier, dien zij dachten dat generaal Van 

Damme was, maar die later bleek . generaal Muller te zijn en die 

hen naar het schijnt nog al uit de hoogte behandeld had. Hij gaf 

hun ten minste te kennen, "dat hij zich niet verpligt achten om 

van zijne correspondentie aan deeze vergadering kennis te geven," 

en, toen de gecommitteerden "den voorn. generaal hadden afge

vraagd of het arresteeren van den burger Crommelin op eene 

ingekomen missive van deze vergadering was geschied, gaf hij hun 

ten a~twoord: "dat zij ten dien opzigte geen missive van deeze 

vergadering hadden ontvangen, maar dat gemelden arrestatie was 

geschied op de bij hun ingekomen informatiën van particuliere 

individus, dewelke hij hield voor geselleerde Patriotten." Daarop 

waarschuwde hij, niettegenstaande de leden der commissie ten 

sterkste ontkenden dat zulks had plaats gehad, hen nogmaals 

zeer scherp, om vooral zorg te dragen, dat men van uit Hoorn 

geen levensmiddelen naar den vijand of v~jandelijke plaatsen zou 

zenden en betuigde ten slotte zijn hevig ongenoegen, "dat er 
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niet beter aan de requisitie der Plaisir Paarden was voldaan, eu 

dus ten sterkste op hun verantwoordelijkheid gelaste omme zoo 

spoedig doenlijk alle de Paarden van Luxe binnen deze stad 

gevonden wordende na Haarlem op te zenden." 

En met deze vrij wel op een uitbrander gelijkende vermaning 

konden de heeren huiswaarts gaan. 

Wat het laatste betreft, meenden de raadsleden te moeten ge

hoorzamen en zij besloten nog dienzelfden avond "alle zoodanige 

ingezetenen binnen deeze stadt welke Paarden voor Plaisir hou

den aan te schrijven en te verzoeken omme op morgen ogtend 

ten negen uuren alle hunne Paarden aan 't stads Fabricq te 

zenden ten einde ons in staat te stellen aan bovengemelde last 

te voldoen." 

Voor 't overige wilde men zich echter niet door een Franschen 

generaal laten brutaliseeren, maar in hoogste instantie satisfactie 

vragen. 

Men kwam overeen "een gedetailleerd verslag van 't voorge

vallene zedert de verovering dezer stadt door de Engelsche 

Trouppen aan 't Uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek 

op te geeven en teff ens daarbij te insteeren om bij aldien deze 

vergad~ring zig van hunne verpligting heeft gekweeten, dat dan 

dceze vergadering zodanig worde gemaintineerd als aan wettige 

geconstitueerde magten betaamd en bevrijd worden van verdere 

beschuldigingen en derzelver eerrovende dénuntiateurs openbaar 

gemaakt en na merite van zaaken, worden gestraft." 

Dit verslag, bevattende in hoofdzaak hetgeen hierboven vermeld 

is omtrent de inneming van Hoorn door de Engelschen, werd 

door den secretaris opgesteld en naar Den Haag gezonden. 

De volgende dag, 28 September, bracht weer zijn beslomme

ringen en veel hoofdbrekens voor de achtbare leden der munici

paliteit. Op den middag kwamen de Fransche troepen andermaal 

binnen de stad, na eerst buiten vrij wat baldadigheden gepleegd 

te hebben, en eischten brood, haver en jenever: "waarop dooi· 
de vergadering de nodige orders zijn gesteldt en bovengemelde 

requisitie terstond is voldaan." 
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Maar zoo gemakkelijk kwamen de heeren dezen dag er niet af: 

Immers aan 't vorschend oog van den Franschen kommandant 

was het niet ontgaan, dat ·er een schip van den beurtschipper op 

Rotterdam, Pieter Vroom, in de haven lag, beladen met jenever, 

"gedestineerd na plaatsen door vijandelijke Trouppen bezet", en 

hij eischte nu op hoogen toon, "dat de Leeden der vergadering 

op hunne verantwoordel,jkheid de voorsz. Genever zoo spoedig 

doenl~jk na Schermerhorn (het hoofdkwartier van generaal Daen

dels) zouden doen transporteeren." 

Gewjchtige vraag waarover veel en lang gedelibereerd werd! 

In overweging werd genomen "de onmogelijkheid omme de voorsz. 

Genever zoo spoedig na Avenhorn en Schermerhorn te transpor

teeren vermits de laagheid van 't water en de klijnheid van 

't vaartuig dewelke de Genever zoude moeten vervoeren welke 

niet meer als vier à vijf stukken zoude kunnen laden - is ge

resolveert Commissarissen van 't Rhijnschippersgilde voor deeze 

vergadering te doen compareeren en dezelve af te vragen of zij 

geen zwarigheid zoude maken omme de Genever welke alhier in 

voorn : Beurtman is leggende vrij en zonder eenig gevaar van den 

vijand na Edam te vervoeren en daarvan aan deeze vergadering 

een door hun onderteekend declaratoir ter hand te stellen. 

Commissarissen van 't Rh,jnschippersgilde ter vergadering ge

compareert zijnde en hun het bovenstaande afgevraagt z'jnde, 

hebben dezelve gedeclareert zwarigheid te maken omme de voorz. 

genever over zee na Edam te transporteeren en dus daarvan geen 

declaratoir aan deeze vergadering te kunnen geeven - op welk 

gedecl~reerde na voorgaande deliberatie is goedgevonden alle 

voorsz. vaten gcnever met schuiten binnen door te doen trans

porteeren, dan in aanmerkii1g genomen z'inde dat er maar een 

schuit ter transportcering binnen deeze stad is leggende, is ge

resolveert, de Municipaliteit van Berkhout nog heden dezen avond 

aan te schrijven omme twaalf Praamen uit hunne plaats na her

waarts te zenden, omme alsoo aan 't requisit van den Franschen 

generaal te voldoen, en van deese gemaakte schikking den Fran

schen generaal voornoemt kennisse te geven. 
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En zal extract deeses worden gezonden aan den schipper Vroom, 

voor zo verre het hem is specteerende." 

Na deze afmattende deliberatiën konden de heeren een poos 

rust nemen om weer op adem te komen, want gedurende de 

twee laatste dagen van September viel er in de stad niets bij

zonders voor, alleen de doorrit van een Engelschen trompetter 

herinnerde de burgerij er aan, dat er nog een vijandelijk leger 

in de buurt stond. 

III. 

ÜCTOBER. 

Maar in het begin van October zou het weer· gaan spannen. 

De bevelhebbers der Anglo.Russische legercorpsen begrepen, dat 

indien er van de zoo hoog gespannen verwachtingen, die de ex

peditie gewekt had, iets terecht zou komen, men zich haasten 

moest. Reeds was door den ongunstigen afloop van het gevecht 

bij Bergen het vooruitzicht verloren gegaan op krachtige hulp 

door de stadhouderlijke partij. En daar was veel kans op geweest. 

Van der Hoop te Amsterdam verzekerde, dat de zaak voor den 

prins gewonnen was, volgens Mollerus "stond de meerderheyd 

van het U ytvoerend Bewind en eenige der voornaamste Agenten 

in die begrippen": wat meer zegt, uit de laatste nasporingen is 

gebleken, dat de Bataafsche regeering, buiten Brune om, geheime 

onderhandelingen had aangeknoopt met den opperbevelhebber 

der Engelsche armee en den erfprins 1• Juist toen de bemoeiingen 

van Mollerus, van der Hoop e. a. schenen bekroond te worden 

met goeden uitslag dwong de nederlaag van Bergen tot nieuw 

uitstel. En steeds nog bleef de hertog van York dralen. Eerst 

1 G. J. W. Koolemans Beynen: Twee zendingen van g·eneraal Don uit het 
Engelsch hoofdkwartier, in de Handelingen en Mededeelingen van de Maat
schappij der Ned. Letterkunde te Leiden, 1900/1901, blz. 145-148. 
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moest de komst der Russische divisie Emmé afgewacht worden . 

ter aanvulling der geleden verliezen; later waren het de herfst. 

regens, die zijn operaties belemmerden: .... eindelijk besloot hij 

den aanval te wagen. Woensdag 2 October hoorde men in Hoorn 

"zwaer schieten" van den kant van Alkmaar, dat tot 's avonds 

7 ure voortduurde. Het was het kanongebulder van den slag bij 

Alkmaar, waar de hertog van York zegepraalde. Brune werd ge· 

dwongen tot Beverwijk terug te trekken en Daendels moest z~jn 

stelling te St. Pancras opgeven en zich gaan verschanser:i in de 

linie Monnikendam-Purmerend, in welke plaats hij 's avonds 

den 3den October aankwam 1• 

Zoo lag Hoorn weer open en bloot voor een Engelschen inval 

en lang duurde het ook niet of men zag de roode uniform op 

nieuw in de straten der stad. Dienzelfden Donderdag, dat Daen

dels Purmerend binnentrok, rukte een Engelsche patrouille van 

ongeveer 40 man Hoorn binnen, kocht er eenige provisie en ver

trok daarna weder. Hetzelfde geschiedde den volgenden dag. Maar 

Zaterdags werd het eerst ernst. Met het krieken van den morgen 

verscheen in de ha ven een Engelsch vaartuig met een officier 

en eenige matrozen, die op alle schepen, die er lagen, beslag 

legde, terwijl van de landzijde generaal Mannorie met 400 man 

infanterie en eenige dragonders de stad binnentrok. Evenals in 

September eischte de generaal, dat de prinsen vlag van den toren 

moest worden uitgestoken en dat ieder zich van een oranjestrik 

moest voorzien. De heeren der municipaliteit, dien dag weer 

bijeengeroepen, waren huns ondanks gedwongen zich er -bij neer 

te leggen en tevens te zorgen, dat de zware requisitien werden 

1 Krayenboff, a. w. blz. 190, De Bas, a. w. blz. 226-230; Copyboek van 
Daendels: 

Purmerend le 3 Octobre. 
Au Chef de brigade Bardet. 

En arrivant ici, citoyen commandant! je trouve que les ouvrages de ma 
position sont encore tres peu avancés: que dans l'état ou elle est, elle n'est 
reellement pas tenable. Je vous prie donc de tenir encore pendant deux ou 
trois jours, si vous Ie pouvez, une position, soit à Avenhorn et à Oudendijk ou 
plus en arrière, mais de manière de couvrir Purmerend et le Purmer du coté 
de Hoorn. 
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opgebracht, tot dertig duizend pond brood daags. Toch bleef het 

rustig in de stad tot Maandag 7 October. 

Daags te voren had de bloedigste slag uit deze campagne, de 

slag bij Castricum, plaats gehad, waarin de Engelschen en Russen 

een zoo gevoelige nederlaag leden, dat zij den terugtocht moesten 

aannemen. Ook Mannorie kreeg bevel te retireeren. Voor hij 

echter vertrok, liet hij, buiten weten of voorkennis der munici

paliteit bij trommelslag gelasten, dat "alle leden van de geëxteerd 

hebben~e gewapende Burgermacht der stad, welke nog ~eweer 

en wapens hadden, dezelven in persoon in den Doele moesten 

opbrengen." 

Uit vreeze voor de gevolgen "in cas van disobedientie" voldeed 

een ieder aan dezen last, doch met dat ongelukkig gevolg, dat 

verscheiden burgers en wel met name de burgers Cornelis Bree

veldt, Jan Beets, Herman Snoek en Jan Christiaan Lont, en meer 

anderen, ontwapend naar huis keerende, door een hoop gemeen 

volk, "welke zich voor den Doele geschaard had, wierden geattac
queerd en met schelden, stooten, schoppen en slagen overladen; 

waarop diezelve gemeene hoop zich begaf naar het huis, alwaar 

't Constitutioneel Gezelschap "De vriend-en der Eenheid", 

pleeg te vergaderen, ruïneerde daar alles, eI). gooide de geplun

derde -meubelen met deur en vensters op straat en vervolgens 

met hetzelve dessein na het zoogenoemde K e e ze Tuintje 

gingen. Doch de heer Crommell.jn, welke even thuis gekoomen 

was, deconcert met de regeering beraamde zodanige middelen 

als nodig geoordeeld wierden tot stuiting van verdere hostiliteiten 

en wierd door hun Lieden het verdere oproer gestuit - patrouil

leerende te dien einde met effect eenige Engelsche troupes door 

de stad." 

's Nachts tegen half twaalf verlieten de Engelschen de stad 

met achterlating van 6 à 7 man, na van te voren de geweren 

der schutterij gebroken en in het water geworpen te hebben. 

Zoodra echter generaal Brune den aftocht van het Engelsch· 

Russisch leger bespeurde, gelastte hij den vijand te vervolgen . 

. Daendels ontving te Monnikendam bevel naar Hoorn op te breken ; 
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een bevel, waarvan de uitvoering zeer moeilijk was wegens de· 

staande inundatiën en de vele doorsnijdingen in d~jken en wegen. 

Toch toog hij moedig op weg. Reeds dicnzelfden avond tegen 11 

uren reed een patrouille Bataafsche dragonders de stad binnen 

en namen de achtergebleven Engelschen gevangen. Door middel 

dier dragonders liet de municipaliteit ook terstond onderzoek 

doen naar de belhamels der oproerige bewegingen van den vorigen 

dag, "doch welke als toen niet te vinden zijnde apparentelijk 

met de Engelschen de stad hadden verlaten, wordende de ver

dere recherches na de strafschuldigen aan den Hoofd-officier R. 0 . 

overgelaten, welke daarin met concurrentie van de Militaire Magt 

werkzaam is." 

Den volgenden dag, Woensdag 9 October, 's morgens tegen 9 

uur arriveerde de geheele rechtervleugel der armée met den gene

raal Daendels aan 't hoofd. Door zijn adjudant liet hij dè leden 

der municipaliteit weten, "dat hij de stad Hoorn in naam der 

Bataafsche republiek hebbende hernomen, diensvolgens de ver

gadering ontsloeg van de magt der Engelschen, en rehabiliteerde 

op dienzelfden voet, als dezelve voor de inrukking der Engelsche 

troupes was geweest, versoekende dat deze vergadering hiervan 

terstond door het speelen der klokken en 't strijke~ der vlag & 

bij eene notificatie aan de burgerij van deeze heugelijke gebeur

tenisse kennisse te geven, en dat alle zodanige wetten welke 

voor de inrukking der Engelsche troupes zijn buiten effect ge

steld, van stonden aan weder zouden moeten in werking worden 
gebragt." 

Aan dit verzoek, gel~jk staande met een bevel, werd onmiddel

lijk gehoor gegeven en voor de derde maal mochten de burgers 

hun oranjelinten en strikken tot nader order opbergen. 

De soldaten werden ingekwartierd bij de burgerij, de groote 

kerk werd ook voor hen ontruimd en op last van Daendels wer

den 120 wagens en paarden gerequireerd zoo in de stad als van 

uit de omliggende dorpen. 

Lang echter bleef Daendels niet in Hoorn. Zijn last luidde de 

Engelschen te vervolgen en steeds "voorwaarts" was zijn leus. 
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Den volgenden morgen om 5 uur reeds werd reveille geblazen 

en vertrok het grootste gedeelte der troepen noordwaarts, 'smid

dags om 4 uur werden er 14 Engelsche krijgsgevangenen binnen

gebracht en eenige Bataafsche gekwetsten, ten bewijze, dat 

Daendels ernst maakte met zijn vervolging, en 's avonds om 11 

uren kwam een officieel bericht melden, dat de generaal tot Aarts

woude was geavanceerd, zich meester had gemaakt van de Noor

der of Koggedijk en den vijand tot Winkel voor zich uitdreef. 

Den 11 den Octol>er vereenigden de legercorpsen van Brurrn en 

Daendels zich bij Nierop en den 13den werd bevel gegeven alle 

vijandel~jkheden te staken, omdat de onderhandelingen waren 

aangevangen, die tot de capitulatie van 18 October zouden leiden. 

Hoorn was dus gevrijwaard voor verdere invallen. Maar de 

leden van het stadsbestuur zouden nog eerst een mauvais quart 

d'heure hebben · door te maken, eer zij zich weer rustig en 

m het volle besef hunner waardigheid in hun zetels konden 

neervleien. 

Het Uitvoerend Bewind, reeds lang ongerust omtrent de houding 

van de municipaliteit van Hoorn, had zijn Commissaris bij het 

Departementaal Bestuur van Texel, Salomon Bos, opgedragen, 

een on4erzoek in te stellen omtrent de geruchten, die er van t~jd 

tot tijd in omloop werden gebracht. Den llden October maakte 

hij zich op, om aan dien last gevolg te geven. 

"Ik had," zoo schreef hij later (19 Oct.) aan het U. B., "om 

in allen gevallen mij niet te exponeren, den burger Cambier ver

zocht, voor mij in gereedheid te willen bezorgen, een klein deta

chement ter geleide, en de commandant van Amsterdam heeft 

mij op diens voordragt, zeer gratieuselijk, zes vrijwillige cavalliers 

toegevoegd. Zaterdag den 12den October, mij des avonds naar 

Amsterdam begeven hebbende, ben ik des Zondags daaraan vol

gende naar Hoorn gegaan." 

Intusschen had de president Van de Blocquery reeds van hem een 

brief ontvangen, gedateerd 10 October, waarin hij meldde, dat hij 

Zaterdag te elf uur een bezoek aan Hoorn brengen wilde en dat hij 

gaarne zou zien, dat de municipaliteit op dat uur vergaderd was om 
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hem op te wachten. Reeds was m de vergadering van het stads~ 

bestuur, gehouden 12 October, een commissie benoemd, bestaande 

uit de burgers Schuurman, Van Berkel en den secretaris Van 

Pomeren, "omme zig te begeven naer 't Huis van Jan Mayer 

casteleijn in 't Logement "'t onvolmaakte Schip" ten einde voorn. 

Commissaris aldaer af te wagten en deselve alsdan ter deser ver

gadering te introduceeren"; toen er een brief van hem kwam, 

dat "een tusschen beiden komend voorval z~in aankomst een dag 

had vertraagd." 

Op dien Zondag nu had de genoemde Commissie in 't Onvol

maakte Schip een besoigne gehouden met den heer Commissaris, 

waarin deze hun had te kennen gegeven, dat hem gelast was 

van de municipaliteit antwoord te vorderen op "eenige vraag

poincten", welke hij haar zou toezenden. 

In de vergadering van het stadsbestuur nog dienzelfden morgen 

bijeengeroepen, werd een commissie benoemd, bestaande uit den 

president Van de Blocquery en den secretaris Van Pomeren 

"omme bijaldien de voorsz. vraagpoincten zijn ingekomen dezelve 

in hunne handen te stellen omme daarop de nodige antwoorden 

te concipieeren en alsdan te deezer vergadering te produceeren." 

Met bekwamen spoed kweten de heeren zich van hunne taak. 

's Avonds reeds hadden zij hun antwoorden gereed en lazen hun 

memorie aan de raadsleden voor: 

"Op art. 1. W a a r o m d e M u n i c i p a 1 i t e i t , b ij h u n n e 

rescriptie in dato 23 September, ll. aan het 

Departementaal Bestuur nagelaten heeft te 

bezi,gen, het sints de revolutie van 1795 aan

genomen motto, als ook van de jaartelling der 

Bataafsche Vrijheid? 

is dienende, dat deze stadt op den 19 ' bevoorens door de vijan

delijke wapenen en met geweld zijnde bemagtigd, en dien ten 

gevolge de Municipaliteit door den Engelschen Generaal Aber

crombie, tegen wil en dank, in een gecontinueerd steedelijk Be

stuur geconverteerd, in een t\idstip, dat haare stadt wel door het 

gros van 's vijands leger was geévacueerd, maar nog dagelijks 
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door derzelver patrouilles wierd bezogt, door requisitiën geprangd, 

en alzoo nog door geene Fransche of Bataafsche troupes her

noomen zijnde, nog werkelijk onder de magt van den vijand, die 

zig in haare als gecontinueerde geconstitueerde magt van den 

Generaal Abercrombie, oordeelden geensins bevoegd te zijn zig 

de Vr~iheid ! Gelijkheid en Broederschap met het respectabel 

Departementaal Bestuur te mogen arrogeeren, veel min zig te 

hebben kunnen beroemen op dien tijd, in het 5ue jaar haarer 

Bataafsche vrijheid te leeven. - ·, 

Art. 2. W a ar o m d e M u n ic i p a 1 i t e i t, z o n d e r d a a r

t o e te zijn aangezocht, van zich heeft k"unnen 

verkrijgen om zich zelve zo wel te ontslaan 

van den Eed bij den aanvang hunner posten 

g e d a a n , a l s m e d e v a n d e h a n d h a v i n g d e r s t a a t s

r egel in g en de daarbij bepaalde orde van 
zaak en? 

zij 't ons gepermitteerd, zonder te urgeeren op de juistheid 

van de Extensie eener resolutie, genomen op een oogenblik, toen 

onze weerlooze stadt, door eene vijandelijke magt van ruim 8000 

wierd overrompeld, ons raadhuis bezet en onze raadkamer om

cingeld, zonder zekerheid van personeele veiligheid, daarop, be

houdens alle reverentie, te repliceeren, dat uit den inhoude der 

gementioneerde resolutie, onzes erachtens, geenzints consteert, 

dat onze vergadering zich in dier voege zelve heeft ontslagen, 

maar wel dat dezelve door militair geweld zich hield voor ont

slagen; althans affirmeeren wij, dat de geest der vergadering 

niet anders geweest zij, dan dat zij door vijandelijk geweld en 

overmagt, zich buiten staat gesteld ziende om haar Eed en 

pligt te betragten, door overmagt en geweld zich moesten hou

den voor ontslaagen, wilde zij zich zelve niet aan meineed schul

dig maken. -

Art. 3. W a a r o m d e z e 1 v e , n a s u c c e s s i v e e v a c u -

a t i e d e r s t a d d o o r d e n v ~i a n tl , z i c h n i e t b e

s c h o u w d e n i n h u n n e n v o r i g e n s t a n d t e z ~j n 

gerehabiliteerd, maar alleen met het oogmerk, 
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a n d e r z i n t s p r ij z e n s w a a r d i g , m e t d e w a a r n e e-. 

min g van der zelver posten hebben ge conti

n u eer d, om zo veel in hun vermogen was te 

zorgen voor de conservatie der inwendige 

rust en orde? 

dient, dat onze stadt, zo als wij boven allegueerde, op den 21 

September, wel door het gros van 's vijands trouppen was gee

vacueerd, maar geenzints derzelver ommestreeken, alwaer dezelve 

zig nog dagelijks vertoonden en onze stadt door hunne patrouil

les bezogten en door geen Bataafsche of Fransche Trouppen 

hernomen, waardoor wij nog onder vijands subordinatie, in 't o~

zekere verseerden of onze stadt vooreerst weder door den vijand 

zou worden bezet, of door de Bataafsche of Fransche Trouppen 

hernomen, en wij in dien gevallen op eene legaale wijze gereha

biliteert, welk laatste door den Franschen Generaal Bardet, in 

naam der Bataafsche Republiek op den 24e Septemper zijnde 

geschied, beschouwde zich onze vergadering ook van stonden 

aan voor wettig gerehabiliteert en gaf daarvan zonder verwijl 

kennis aan den volke bij eene notificatie, 't geen voor dien tijd 

onzes erachtens niet legaal konden worden gedaan en met geene 

mogelijkheid geéffectueerd. -

Art. 4. 0 f d e r e d e n e n , w e 1 k e d e M u n i c i p a 1 i te i t 

bewoogen om het voorbeeld van het Committé 

van Justitie te volgen, door zich van een 

0 r a Il j e t e k e Il t e v 0 0 r z i e Il' v a n d a t g e w i g t w a a

ren, dat dezelve in de noodzakelijkheid was, 

om eene diergelijke resolutie te neemen? 

dient eeniglijk: dat wij wel verzekerd waaren, dat er buiten 

zodanig teken voor de leeden onzer vergadering, in 't publicq 

verschijnende, geene personeèle veijligheid te wagten was, daar 

de Engelschen zulks met geweld requireerden : zooals ook ieder 

Burger zig daaraan heeft moeten onderwerpen. -

Art. 5. 0 f d e M u n i c i p a 1 i t e i t w e 1 h e e f t m e d e

g e w e r k t , d a t d e o p r o e r m a k e r s ,· z e k e r 1 ij k b ij 

h u n b e k e n d , i n h a n d e n d e r j u s t i t i e z ij n g e v a 1-
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1 e n o m 't b i 11 ij k 1 o o n h u n n e r s c h e n d d a a d e n t e 

ontvangen? 

Is dienende : dat de Leeden onzer vergadering zo dra door de 

evacuatie der Engelschen, de gelegenheid zulks toeliet, en zelfs 

wanneer zig nog Engelsche in de stadt bevonden, zig terstond 

hebben bevlijtigd de oproermakers op te spooren doch welke 

apparentelijk met de Engelsche de stadt hadden verlaaten, ten 

minste niet te vinden waaren, en overigens aan den Hoofd

officier R. 0. overgelaten de verdere recherches na de schuldigen 
" te doen." 

Na eenige deliberatie werd de Commissie bedankt voor haar 

moeite en het "geconcipieerde antwoord geapprobeerd". Verder 

werd, "in aanmerking genomen, dat in 't laatste vraagartikel 

werd gevorderd een Naukeurig Verbaal van al hetgeen van den 

18 September ll. en vervolgens is voorgevallen op te rnaaken en 

aan den Commissaris ter hand te stellen, geresolveerd een com

missie uit deeze vergadering te benoemen omme het benoodigt 

verbaal deswegens te concipieeren. En zijn tot gezegde commis

sie benoemd de Burgers Van de Blocquerij, Schuurman, Hans, 

Siewerts beneffens den secretaris Van Pom eren." 

Deze brachten hun Ver baal ter tafel in de Vergadering van 

15 October, waarin het werd goedgekeurd en aan den Commis

saris van het U. B. toegezonden. 

Daarop had Maandags een extra-ordinaire vergadering plaats. 

Met de vereischte plechtigheid werd de Commissaris door de 

daartoe gecommitteerde leden uit zijn logement "'t Onvolmaakte 

Schip" afgehaald en in de V ergad.ering geïntroduceerd, waarin h~j 

de volgende vaderlijke toespraak hield : 

"Burgers! 

Reeds ten deele voldaan hebbende aan den last mij door het 

Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek opgedragen, vinde 

ik mij, eer ik verder gaa, verpligt, U uit naam van hetzelve be

wind, te kennen te geeven, dat hoezeer gij ook, door het vijande

lijk geweld, buiten staat waard gesteld, om uwe functiën, op 



95 

uwen voorigen Eed te continuéren, gij echter u zei ven niet voor 

ontslagen hebt kunnen, hebt mogen verklaren van den Eed, bij 

de aanvaarding uwer posten gedaan. 

Ik zal u niet onder het oog behoeven te brengen, welke ge· 

volgen deeze en soortgelijke daaden, welke natuurlijk de serieuste 

attentie van het voorsz. bewind, ten einde dezelve terstond te 

keer te gaan, hebben moeten opwekken, konden te weeg bren· 

gen; en hoe daardoor die staatsregeling in een haar wezenlijkste 

deelen is geschonden, en alle banden van maatschappelijke orde 

op eens zijn losgerukt. 

Ik zal ook vermeiden uit te weiden over uwe resolutie van 

den 19en Sept. ll., welke, op het af te keuren voorbeeld van het 

committé van Justitie deezer stad, u verbond tot het draagen van 

een oranjeteken. De noodzakelijkheid om zich hiervan ter lijfsvei

ligheid te voorzien, is mij wel gebleeken, maar deeze Rèsolutie, 

Burgers! - waarlijk de.ze! ve had niet behooren te worden genomen. 

Dan wanneer men de omstandigheden, waarin gij U, bij afwis· 

selende krijgstooneelen, hebt bevonden, in aanmerking neemt; 

wanneer men de verschillende hartstochten, door welken gij ge· 

slingert zijt geworden, zich voor den geest brengt; wanneer men 

de veelvuldige gevaaren, welken u boven 't hoofd zweefden, be

rekend; en wanneer men, eindelijk, zich, met u, hartelijk moet 

verblijden over uwe verlossing! wie neigt dan niet, om uwe han· 

delingen uit een gunstiger oogpunt te beschouwen, en dezelve 

op een min gestrenge wijze te beoordeelen? 

Ja, Burgers! gaarne vereenigt zich m\in hart met dit denkbeeld! 

Uw patriottisme is mij een zekere waarborg, dat, schoon, voor 

een oogenblik, uwe daaden niet, in allen opzichte, de toets van 

fermiteit konden doorstaan, uwe grondbeginselen dezelve bleeven, 

en het vaderland en de vrijheid U niet min dierbaar waaren : 

Ik houde mij verzekerd, dat g~j vuurig wenscht, bij het gestreng 

vervullen uwer pligten, U, in 't vervolg, de achting van het 

gouvernement en het vertrouwen en de liefde uwer burgerij 

waardig te maaken. 

Het is om die reden en om aan mijnen last tevens te voldoen, 
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dat ik u thands, uit naam van het Uitvoerend Bewind der Ba

taafsche Republiek, allen, op deeze plegtige wijze, herstelle als 

Leden van het Gemeentebestuur deeser stad Hoorn, en u gelaste 

om uwe functiën, op den Eed, gegrond op- de staatsregeling, bij 

voortduring, waar te neemen. 

Vergun mij nu, Burgers! Leden der Municipaliteit deezer stad! 

u hartelijk te mogen gelukwenschen met de wederherstelling in 

uwe posten! het getrouw en standvastig waarneemen derzelve, 

wissche uwen misstap voor immer uit! 
Dat eerlang de woeste Roverbenden, welken reeds aanvan· 

gelijk, door de zegepraalende wapenen der vr~jheid, van het 

grondgebied uwer stad, zijn verdreeven, geheel van den Bataaf. 

schen grond mogen worden verjaagd! Dat z~j de schande met 

zich voeren, van zich door hunne euveldaaden, verfoeilijk te 

hebben gemaakt, bij alle braave bewooners van dit vrij gemeene

best ! Dat eerlang eene duurzame vreede,. de rechtvaardige zaak 

bekroone, en de bloei en luister van dit gezegend oord, opnieuw 

herbooren worde, en voor altoos bevestigd blijve !" 

De notulen dezer voor den gemeenteraad van Hoorn zeer gedenk

waardige vergadering zijn merkwaardig kort. Wat de president, 

wat een der leden op deze, zij 't dan ook in zeer verschoonende 

termen vervatte, boetpredikatie hebben geantwoord, wordt niet 

gemeld. Over de geheele zitting slechts deze vijf korte regels : 

"Gezegde commissaris diensvolgends ter vergadering geïntro

duceerd zijnde heeft dezelve deeze vergadering in een korte aan

spraak in naam van het uitvoerend bewind der Bataafsche 

Republiek wederom gerehabiliteerd, 't welk bij alle Leeden ook 

is geaccepteerd." 

Zoo scheen dan deze zaak afgedaan en alles weer te zijn pour 

Ie mieux dans Ie meilleur des mondes; maar het zou te veel 

gevergd wezen van de breedsprakigheid en schrijfiustigheid der 

autoriteiten van die dagen, om het nu maar zonder meer blauw 

blauw te laten. Eer men er in berustte, moesten er nog verschil

lende paparassen heen en weer gezonden worden. 
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De Commissaris van het U. B. bij het Dep. Bestuur van Texel, 

de heer Salomon Bos, zond 19 October met zijn rapport van 

hetgeen hij in Hoorn gedaan had, de afschriften der stukken 

aan de Directeuren in 'Den Haag, en voegde er bij: "Ik neem de 

vrijheid, Burgers Directeurs, bij deeze gelegenheid u openhartig 

te betuigen, dat de situatie in welke alle de leden der geconsti

tueerde machten, binnen Hoorn gevestigd, zich bevonden en 

welke mij uit de verschillende particuliere verhaalen en berichten 

ter oore kwaamen, waarlijk allerzorgelijkst is geweest; ik heb 

niet kunnen nalaaten deeze ongelukkigen te beklagen, welke 

de gevolgen der verschillende tooneelen des oorlogs zo ge

ducht ondervonden en welkers harten telkens door zo veele 

onderscheidene gewaarwordingen, zo gevoelig zijn geschokt ge· 

worden." 

Dit was als het ware het leitmotief, waarop nu verder de 
algeheele verzoeningscantate zou worden gecomponeerd door den 

procureur-generaal, mr. Cornelis Felix van Maanen. 

Immers de Agent van Justitie van het U. B. zond den bundel 

aan den "President en Raaden in den Hove van Justitia over de 

voormalige gewesten Holland en Zeeland" om hem te dienen van 

consideratie en ad vies en deze stelden de stukken ter hand aan 

den procureur-generaal bij gemeld Hof, die er een breedvoerig 

advies over gaf. 

Mr. van Maanen meende, na rijpe overdenking, deze twee 

vragen te moeten beantwoorden: 

a. "Off de Municipaliteit door haare gedraagingen zoodanig als 
dezelvè' bij de stukken vermeld zijn, zig ook aan eenig vergrijp 

of plichtverzuijm heeft schuldig gemaakt?" 

Waarop hij niet anders kon verklaren "dan dat de solutiën 

welke de Municipaliteit bij haare memorie van antwoord heeft 

gegeven hem zoo voldoende voorkwamen, dat z~j in de gegeven 

omstandigheden niet anders had kunnen handelen en zig mits

dien aan geen vergrijp of plichtverzuijm heeft schuldig ge

maakt." 

b. "Welke voorziening of mesures zouden bchooren genomen te 
7 
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worden omtrent zodanige andere personen, welke zig volgens die 

stukken aan eenig misdrijf of plichtverzuijm hebben schuldig 

gemaakt?" 

Volgens het Verbaal van de municipaliteit te Hoorn, schreef 

de procureur-generaal, hebben zich de voornaamste oproerigheden 

binnen Hoorn bepaald: 

1°. tot de "resistentie aan een militaire patrouille bejeegend", 

welke de ingezeetenen noodzaaken wilde hunne oranjeteekenen 

af te leggen. 

2°. tot de mishandelingen "aan sommige burgers door den dol· 

len oproerigen hoop bejegend", nadat z~j hun geweer en wapenen 

hadden opgebracht. 

3°. tot de plundering van het "huys alwaar het zogenaamde 

Constitutioneel Gezelschap binnen Hoorn vergaderde." 

"Dat zodanige faiten notoir misdaadig z~jn en ten sterkste be· 

hooren te worden geanimadverseerd," gaat mr. van Maanen voort, 

"vereijscht evenmin eenig betoog, als dat de Officier van Hoorn 

alleen bevoegd is om deswegens te ageeren ;" waartoe hij dan 

ook omtrent het tweede punt concludeert. 

Maar aan het scherpziend oog van den procureur-generaal was 

het niet ontgaan, dat in de vergaderingen van den Hoornschen 

gemeenteraad gedurende de woelige maanden September en Oc

tober steeds afwezig was geweest de burger Van Crimpen. Was 

die absentie al dan niet wettig en noodzakelijk? Ziedaar een 

punt, dat volgens het begrip van Zijn Hoog Ed. Gestr. eenig nader 

onderzoek verdiende, ten einde daarna ten opzichte van burger 

Van Crimpen naar bevind van zaaken te disponeeren. 

Met deze consideratie en dit ad vies vereenigde zich geheel de 

Agent van Justitie en gaf het U. B. in overweging de zaak voor 

afgedaan te beschouwen. 

Of nu evenwel de afwezige municipaal Van Crimpen, die in 

zijn persoon het spreekwoord illustreerde, que les absents ont 

toujours tort, de zondebok is geworden van hetgeen de wel aan

wezigen gedaan of niet gedaan hadden, is mij niet gelukt te 
· ontdekken. 
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De burgerij en het gemeentebestuur van Hoorn herademden. 

Van het oorlogstooneel kwamen voordurend gunstiger berichten 

van generaal Daendels, die bij notificatie den volke werden 

kond gedaan. 

In den algemeenen feestroes besloot men de verlossing der stad 

van het Engelsche juk- te herdenken met een plechtig feest. De 

23ste October was daarvoor aangewezen en dan zou onder toe

spraken, kanongebulder en schetterend klaroengeschal de Vrij

heidsboom weder worden opgericht, het veelgeprezen symbool 

van alle burgerdeugden, die door de snoode barbaren onder 

"ijselijk misbaar" was omgehakt en verbrand. 

Daags te voren was de luit.-generaal Daendels zelf in de stad 

gekomen, "hebbende het huis van den heer van Straalen geoccu

peerd voor plaisirpartijen." 

Groot was het enthousiasme en de feestvreugde der Hoornaars 1, 

toen op den Rooden Steen de Vr~jheidsboom weer werd geplant, 

waarbij assisteeren moesten een vrouw en een man, die den 

vorigen hadden helpen verbranden. 

Van al de oranjevlaggen en linten, die men maar had kunnen 

bemachtigen, had men twee poppen gemaakt, waarvan de eene 

Van Straalen en de ander den Prins moest verbeelden, die onder 

luid gejuich werden verbrand. 

Toen nu eindelijk de Vrijheidsboom geplant was en 111 dicht

gesloten rijen de burger~i en de militairen er om heen geschaard 

waren, betrad de president der municipaliteit het spreekgestoelte 

en hield de volgende toespraak: 

Uit Daendels copy boek: Hoorn Je 23 Octobre. 

Citoyen General. 

L'arbre de la liberté s'est replanté dans tous les villes et villages de l'ar
rondissemcnt de ma division. Cette cérémonie à été célébrée partout avec beau
coup de joie et d'enthousiasme, et j'ai vu avec plaisir que les patriottes de 
toutes les nuances ont oublié le8 sujets de divisioni pour se réunÜ' dans cette 
fête civique. J'ai assisté moi même à la cérémonie qui s'est celebrée à Horn, 
et j'ai été on ne peut pa:; plu8 :;atisfait de l'espl'Ît qui y regnoit. 
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"Bataafsche Burgerschaar. 

Was het een gedenkwaardige dag, waarop alhier het Eerst de 

Vrijheidsboom binnen onze muren geplant mogt worden gesien, 

niet minder gedenkwaardig is deze dag, waarop het ons mag 

gebeuren, de vrijheidsboom daar dezelve door Britsch geweld 

was ter neder gehouwen, toen onse stad en hare burgerij zuch

ten onder het geweld en de overmagt van onse vijande, wederom 

met alle regt hersteld te zien. ·, 

Nog weynige dagen geleden bevond zig dit gemeentebestuur 

door 's vijands magt overmeesterd, buyten staat gesteld, om hare 

geheyligde plichten te vervullen, en de gewapende Burgermagt 

door woest geweld ontwapend. 

Thans ziet g\j dezelve door de zegevierende wapenen onser 

bataafsche en fransche krijgsbroeders volkomen hersteld en 

wederom gewapend. 

En door de schandelijke aftogt onser vijanden en de geslootene 

capitulatie bevestigd. 

Geluk, ja, driewerf geluk dan, m\jne medeburgers, dat wij dit 

teken onser vrijheid wederom mogen sien opgericht en wij ons 

mogen streelen met het blijde vooruitgesigt, dat onse Vaderland

sche grond eerlang geheel van onse vijanden zal worden ont

ruymd. 

Dat deeze dag voor altijd in de geschiedrollen onser gemeente 

getekend zij, als een dag der herstelling onser vrijheid, de aan

brengster van vreed en heyl, en onverwelkbre voorspoed tot in 

het laatste nageslagt. 

Hulde zij toegebragt aan die dapperen krijgshelden waarvan 

een gedeelte ons hier omringen, die met onverschrokken moed 

de drijgendste gevaaren getard en ons onse dierbre vr~jheid heb

ben wedergegeven. 

Dankbare erkentenis aan die onsterfel~jke mannen, die voor 

het behoud onser vr~jheyd hun leven hebben opgeofferd of hunne 

Lauren met hun bloed getekend. 

Wel verdiende Lo:ff aan de brave Leeden van de gewapende 



101 

burgermacht dewelke terwijl de dappere krijgslieden streden . 

tegen de benden onzer vijanden, soo manmoedig als met ijver en 

getrouwheid dag en nagt met opoffering van Huislijke belangens 

hebben medegewerkt en gezorgd ter bewaring van de rust en 

goede ordere binnen deze stadt. 

En gij lieden burgers Generaals en verdere Bataafsche Helden 

voor wie de Eer was bewaard gebleven om deze stadt volkomen 

uyt 's vijands magt te ontslaan zo lang deze grond door vader

landsche burgers wordt bewoond, zo lange hier harten voor de 

vrijheijd zullen kloppen, zoolang de geheugenis van deezen ge

denkdag in weezen zijn zal, zo lange zal uw naam en faam in 

de dankbaare harten van Hoorns burgerij onuitwischbaar gegra

veerd blijven. 

Leeve de Fransche en Bataafsche Republicg ! 

Leeve de Fransche en Bataafsche krijgshelden! 

Leeve de Vrijheid!" 

Mocht men meenen, dat de feestredenaar in wat al te hoogen 

toonaard den lof zong der Hoornsche gewapende burgermacht en 

dat de houding der Edel-Achtbare leden der Hoornsche munici

paliteit in die dagen, niet, gelijk de commissaris S. Bos zich 

uitdrukte, in allen opzichte de toets van fermiteit kon doorstaan, 

dat zij meer met den stroom der gebeurtenissen waren mee

gegleden, dan er zelfstandig tegen hadden opgegroeid - wij wil

len het niet tegenspreken: maar wij erkennen dat ten hunnen 

opzichte veel waarheid lag in de notificatie, die de municipaliteit 

van Berkhout aan hare "braave" burgers uitvaardigde, te weten: 

"dat w~j uit aanmerking van de hachelijke omstandigheden waarin 

onze plaats thans verkeert, daar wij aan de eene zijde hebben 

de stad Hoorn, thans overgegeven aan de Engelschen of liever 

aan den Prins van Oranje en aan de andere zijde onze Bataaff

sche armee, welker voorposten niet alleen gedurig tot in onze 

nabuurschap, maar zelfs tot op onze Jurisdictie zijn uitgestrekt, 

en wij uit dien hoofde (mogen wij het eens zoo noemen) t u S· 
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s c h e n t w e e v u r e n i n d e as s c h e z i t t e n , niet we

tende, welke krijgsbenden bij ons het eerst zullen inrukken, 

noodig geoordeeld hebben, alle onze ingezetenen bij deze aan te 

manen, even veel van welke denkwijze hij ook is, zich stil en 

vreedzaam te gedragen, zich door geen geruchten van welken 

aard zich te laten verblijden of verschrikken." 

Dit is zeker geen heroïeke taal, maar. wij weten immers allen, 

dat de Patriottentijd ons heldentijdvak niet geweest is. 
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