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Verloren vriendschap
Vijf ‘Leidsche Heeren’ in het Bataafse bestuur

Er dreigde een burgeroorlog in Nederland. De patriotten hadden na 1780 toe-
nemende kritiek op stadhouder Willem v en de regenten op wie hij steunde. Ook 
in Leiden stonden patriotten en oranjegezinden tegenover elkaar. De politieke 
verdeeldheid kwam tot uiting in de kleur van de talrijke sociëteiten en andere 
genootschappen. Alleen de Heerensociëteit, de voorloper van Amicitia, was een 
uitzondering; zowel patriotten als oranjegezinden zochten daar hun vertier. De 
Heerensociëteit met haar neutrale karakter telde in de loop van de tijd toch ook 
enkele zeer vooraanstaande patriotten als lid, die na de Bataafse Omwenteling 
functies vervulden in de landspolitiek. Het waren Pieter Vreede, Stephan van 
Langen, Jacob Hahn, Jacob Spoors en Abraham La Pierre. Maar de onderlinge 
verdeeldheid binnen het kamp van de patriotten was groot; er werd wel gezegd 
dat iedere patriot zijn eigen politieke droombeeld van de toekomst had. Nadat de 
patriotten in 1795 aan de macht waren gekomen en zich Bataven gingen noemen, 
bestreden de verschillende groepen elkaar fel. Er zouden in het landelijke bestuur 
dan ook zes machtswisselingen volgen. Ook de ideeën en politieke opstellingen 
van de vijf Leidse patriotten verschilden sterk, zodat deze leden van de Heeren-
sociëteit in het landsbestuur op verschillende momenten tegenover elkaar zouden 
komen te staan. 

Het Leids Ontwerp
De belangrijkste Leidse patriot was Pieter Vreede. Toen hij in de jaren tachtig in 
Leiden woonde, was zijn politieke optreden al spectaculair. De welgestelde tex-
tielfabrikant van doopsgezinde huize was een radicale patriot. Hij was niet alleen 
lid van de neutrale Heerensociëteit, maar ook van twee patriotse genootschap-
pen, namelijk het lees- en dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen 
(kwdav) en het schuttersgenootschap Voor Vrijheid en Vaderland. Veel aandacht 
trok in 1785 zijn leidende functie tijdens een vergadering van een vijftigtal afge-
vaardigden van patriotse schutterskorpsen uit het gewest Holland. De bijeen-
komst werd gehouden in een zaal van kwdav aan de Langebrug in Leiden, achter 
de nog steeds bestaande, maar intussen vernieuwde toegangspoort ‘De gekroonde 
liefde’. Er kwam een belangrijk politiek manifest tot stand, het Leids Ontwerp. 
Het pamflet gaf in bondige taal de politieke gedachten van de patriotten over de 
hervorming van het staatsbestel in de Republiek van de Zeven Verenigde Neder-
landen weer. Het wilde de bevoegdheden beperken van de stadhouder en van de 
regenten die met hem verbonden waren. Daartoe werden aan het slot van het 68 
bladzijden tellende ‘beginselprogramma’ twintig hervormingsvoorstellen gefor-
muleerd. Aldus bevatte het Leids Ontwerp een concrete uitwerking van een stelsel 
van representatieve volksregering op stedelijk niveau en van instrumenten voor 
de burgerlijke controle op de stadsbesturen (burgercommissies, recht van petitie, 
burgerwapening). Door vermaarde Britse historici als Simon Schama en Jonathan 
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Israel is het Leids Ontwerp op een voetstuk geplaatst. Er is een relatie gelegd tus-
sen de tekst van dit politieke pamflet en de Verklaring van de Rechten van de 
Mens, die het belangrijkste document van de Franse Revolutie zou worden. De 
Franse journalist Cérisier was enige tijd in dienst geweest bij Etienne Luzac, me-
de-uitgever van de beroemde Franstalige Gazette de Leyde en lid van de Leidse 
Heerensociëteit. Cérisier zou het Leids Ontwerp bij de Franse revolutionairen heb-
ben geïntroduceerd, nadat hij in Frankrijk was teruggekeerd. Ook is het pamflet 
gezien als een vroege voorloper van de Grondwet van 1848 van Thorbecke.

Vreede was ook lid van het college van geconstitueerden dat in 1786 ontstond. 
Dat waren negentien patriotse Leidenaren die waren aangewezen om namens de 
bevolking verzoekschriften in te dienen bij het stadsbestuur. De patriotten vorm-
den zo een politiek lichaam, dat steeds meer als een ‘democratische tegenhanger’ 
van het stadsbestuur ging fungeren. Niet minder dan dertien van de negentien 
geconstitueerden waren lid van de Heerensociëteit. Tot deze dertien behoorden 
naast Vreede ook de textielfabrikant Abraham La Pierre en de secretaris van de 
Leidse Universiteit Jacob George Hieronymus Hahn.

In 1787 werd prinses Wilhelmina, de vrouw van stadhouder Willem v, bij Goe-
janverwellesluis door een patriotse brigade aangehouden, een bekend feit uit de 
geschiedenisboekjes. De patriotse beweging werd daarna met behulp van Pruisi-
sche troepen hardhandig neergeslagen door de stadhouder en zijn medestanders. 
Pieter Vreede moest vluchten naar de Zuidelijke Nederlanden en vestigde zich 
vervolgens in Tilburg. In het begin van de jaren negentig begonnen de patriotten 
zich weer te roeren. Zo trad Jacob Hahn op als voorzitter van een vergadering van 
dertig afgevaardigden van revolutionaire clubs uit Holland, Overijssel, Utrecht en 
Groningen, die in een herberg in de Haarlemmerhout bespraken hoe ze de latere 
Bataafse omwenteling konden ontketenen.

Patriotten aan de macht
De Leidse patriotten waren ook nog steeds actief in de Heerensociëteit, die in mei 
1794 voor het eerst een eigen gebouw betrok, onder de nieuwe naam Amicitia. 
Daarvoor werd een lening aangegaan van twintigduizend gulden. Twee patriot-
ten die tot het bestuur van de Heerensociëteit behoorden en de notariële acte als 
comparanten ondertekenden waarmee de lening werd geregeld, waren La Pierre 
en Jacob Spoors, een Leids advocaat die zeer actief was in de patriotse beweging.

In januari 1795 werden de politieke bakens verzet en kwamen de patriotten aan 
de macht. De komst van de Fransen maakte de Bataafse Republiek mogelijk en de 
stadhouder moest naar Engeland vluchten. Hahn speelde in Leiden een  actieve 
rol bij de omwenteling op 18 en 19 januari. Ruim een jaar later kwam in Den Haag 
voor het eerst de Nationale Vergadering bijeen, waarmee de parlementaire demo-
cratie in de Nederlandse geschiedenis begon. In het nieuwe parlement gingen ver-
schillende Leidenaren een rol spelen, namelijk Vreede, Hahn en de textiel fabrikant 
Stephanus van Langen. Het feit dat ze elkaar als lid van Amicitia kenden, bleek 
echter geen waarborg voor politieke vriendschap. De Amicitianen waren ver-
spreid over het gehele politieke spectrum. Zo leidde Pieter Vreede in de  Nationale 
 Vergadering de groep radicale afgevaardigden; hij voerde felle  debatten met zijn 
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politieke tegenstanders, onder wie Hahn. De laatste was wel hervormingsgezind, 
maar stelde zich in de politieke praktijk onafhankelijk op. Van Langen maakte wel 
deel uit van de radicale fractie van Vreede.

Belangrijk discussiepunt was de vorming van de eenheidsstaat versus hand-
having van de federale opzet met zeven autonome gewesten. Hoewel Vreede en 
Hahn beiden voorstander van de eenheidsstaat waren, kregen ze ruzie over de 
zogenaamde 'Leidse kwestie'. In december 1796 kwam er zware kritiek uit Leiden 
op de Nationale Vergadering, die al negen maanden debatteerde over een een-
heidsconstitutie zonder dat er vorderingen werden gemaakt. Vanuit Leiden kwam 
het voorstel om als tegenhanger van de Nationale Vergadering een centrale ver-
gadering van afgevaardigden van lokale comités uit de hele Bataafse Republiek 
bijeen te roepen die het parlement kritisch kon begeleiden. Het conflict liep hoog 
op. De Nationale Vergadering liet enkele initiatiefnemers uit Leiden arresteren en 
naar Den Haag overbrengen. Als reactie daarop werd de stad tegenover eventueel 
naderend krijgsvolk in staat van verdediging gebracht. In de Nationale Vergade-
ring vlogen Vreede en Hahn elkaar in de haren. Vreede verdedigde het Leidse ini-
tiatief, Hahn bestreed het Leidse plan, dat na een verbeten discussie met 78 tegen 
24 stemmen werd afgewezen.

Over de eenheidsconstitutie werd geen overeenstemming bereikt, er werd nog 
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een jaar doorgemodderd. Nadat een politieke impasse was ontstaan, pleegden op 
22 januari 1798 Vreede en zijn radicalen een staatsgreep. Een twintigtal tegenstan-
ders, onder wie Hahn, werd in hechtenis genomen en uit de Nationale Vergadering 
verwijderd. Er kwam een landelijke regering, een vijfkoppig Uitvoerend Bewind, 
waarvan de kern werd gevormd door Vreede, Van Langen en Wybo Fijnje. De laat-
ste was een Delftse patriot die sterke banden met Leiden had en bevriend was met 
Vreede. Historici hebben aan Pieter Vreede, die als leider van de staatsgreep van 
januari 1798 de wagen van de Bataafse hervorming weer op gang bracht, wel de 
titel van de stichter van het moderne Nederland toegekend. Zijn Staatsregeling be-
vatte voor het eerst het uitgangspunt van eenheid: de samensmelting van de zeven 
gewesten tot een eenheidsstaat. Het Uitvoerend Bewind werd bijgestaan door 
zeven agenten ofwel ministers. Toen de benoeming aan de orde kwam, noemde 
Van Langen uit zijn Leidse kennissenkring van patriotse leden van Amicitia de 
namen van La Pierre en Spoors. De eerste werd agent van Binnenlandse Zaken, de 
tweede agent van Marine.

Weer een staatsgreep
Vreede en zijn radicale Uitvoerend Bewind bruskeerden de gematigde Bataven 
op vele manieren. Dat wekte de weerstand van Spoors en Gogel, de agenten van 
 Marine en Financiën, die na enkele maanden al het initiatief namen tot een nieuwe 
staatsgreep die in juni 1798 werd uitgevoerd. La Pierre en twee andere agenten 
sloten zich daarbij op het laatste moment aan. Het Uitvoerend Bewind werd af-
gezet en in een uitgebreide Memorie, ook ondertekend door Spoors en La Pierre, 
beschuldigd van machtsmisbruik: ‘Alles bewijst onkunde, nalatigheid, slordig-
heid en ontrouw’. Van Langen en Fijnje werden in hechtenis genomen; Vreede 
wist aan arrestatie te ontkomen, dook onder en verliet de politiek. In het bijzon-
der Van Langen werd door de nieuwe machthebbers ook nog beschuldigd van 
zelf verrijking. Hij kwam echter vrij na een algemene amnestie. Hiermee was een 
eind gekomen aan de politieke loopbaan van Vreede en Van Langen. Zij moesten 
verbitterd toezien hoe hun vroegere sociëteitsgenoten Spoors en La Pierre nu de 
lakens uitdeelden. 

Anders dan Vreede en Van Langen had Hahn profijt van de machtswisseling. 
Hij was na de radicale staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen gezet. Hij steunde 
de gematigden en kreeg na de coup van 12 juni eerherstel. Hahn kwam terug als 
bestuurder van de Hollandse posterijen, een functie die hij in 1796 had verlaten, 
toen hij tot lid van de Nationale Vergadering was gekozen. Maar ook onder de 
gematigden was het geen koek en ei. Al snel kreeg Hahn het aan de stok met La 
Pierre, nog steeds agent van Binnenlandse Zaken. La Pierre zorgde als agent voor 
het opsporen van misdrijven en oproerige daden; hij maakte daarbij gebruik van 
zijn dubbelrol, hij was verantwoordelijk voor het verzamelen van inlichtingen en 
voor het toezicht op de posterijen. Op zijn gezag werden poststukken onderschept 
en geopend. Hahn was daarover als postbestuurder zeer verontwaardigd en hij 
diende daarover in september 1798 een klacht in bij het parlement. Dat stelde 
hem in het gelijk en het verbood La Pierre eigenmachtig te werk te gaan. De ver-
houding tussen La Pierre en Hahn bleef zeer gespannen, totdat eind 1799 Hahn 
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 geheel overwon en het Uitvoerend Bewind La Pierre het toezicht over de posterijen 
 grotendeels ontnam.

Slaande ruzie
Ook Spoors en La Pierre kregen het met elkaar aan de stok. Na een nieuwe staats-
greep (de derde machtsgreep in de Bataafse Republiek) schakelde het nieuwe 
Staatsbewind waar Spoors deel van uitmaakte het agentschap van La Pierre uit. La 
Pierre werd hoofdschout in Den Haag. De verhouding tussen de sociëteits genoten 
Spoors en La Pierre, die in 1794 nog samen aan het nieuwe  Amicita-gebouw hadden 
gewerkt, was volledig verstoord. Dat bewees de merkwaardige rechtszaak waarbij 
Spoors en La Pierre betrokken waren, die gezien hun hoge functies beslecht moest 
worden door het Nationaal Gerechtshof. Bij Spoors was een hoeveelheid zilver 
gestolen, het was aangetroffen in Haarlem en daar in beslag genomen. Spoors had 
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La Pierre als Haagse hoofdschout gevraagd om het beslag op te heffen. Bij een 
overleg daarover bij Spoors thuis eind december 1803 was deze ‘in een groot aantal 
scheldwoorden en vloeken uitgebarsten’. Daarna had hij een stok gepakt en La 
Pierre gezegd ‘dat hij hem daarmee tussen hals en nek zou slaan’ als La Pierre het 
beslag niet zou opheffen. La Pierre had dat vervolgens onder deze dreiging gedaan. 
Er werd een langdurig proces achter gesloten deuren bij het Natio naal Gerechtshof 
gevoerd. De procureur-generaal eiste dat Spoors uit zijn ambt zou worden gezet, 
maar het proces eindigde met ontslag van rechtsvervolging. Het zou niet lang 
meer duren voordat de publieke rol van beide kemphanen was uitgespeeld. Spoors 
raakte in december 1804 in ongenade bij keizer Napoleon, wat het einde van zijn 
politieke loopbaan betekende. La Pierre werd enkele jaren later onder koning  
Lodewijk Napoleon aan de kant gezet.

Hahn bleef bij alle machtswisselingen belangrijke functies in het postwezen 
bekleden. Hij kan dan ook als de organisator van het Nederlandse postwezen wor-
den beschouwd. Na de Inlijving bij Frankrijk in 1810 kreeg hij echter de opdracht 
zijn eigen schepping te liquideren en op te laten gaan in de Franse organisatie van 
het postwezen. Teleurgesteld vroeg hij hetzelfde jaar ontslag.

Voor elk van de vijf patriotse Leidse sociëteitsgenoten, van wie de politieke 
carrière zo veelbelovend was begonnen, was het politieke leven in een desillusie 
geëindigd. In hun politieke avonturen weerspiegelde zich het roerige karakter van 
de Bataafs-Franse periode.
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