Een democratisch blad
De Courier van Bataafsch Braband
(1795-1796)
door

A.W.M. BOGERS
Na de Bataafse Omwenteling werd door een aantal West-Brabanders gestart met
de uitgave van de; 'Courier van Bataafsch Braband'. In de bestaande literatuur wordt
weinig aandacht aan het blad geschonken. Het doel van dit artikel is een duidelijk beeld
te geven van deze krant. Dit geldt zowel voor het institutionele als het ideële aspect. Tevens zal haar plaats in de Nederlandse persgeschiedenis aan de orde komen.

Inleiding
Op 18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V met zijn getrouwen voor de
oprukkende Fransen naar Engeland. Binnen de kortste keren namen de patriotten het
heft in handen en proclameerden de Bataafse Republiek. Vredesonderhandelingen met
Frankrijk leidden tot de ondertekening van de zogenaamde Haagse Verdrag - dat een
offensiefen defensiefverbond behelsde - op 16 mei 1795. 1
Intern bleek de Republiek ernstig verdeeld tussen democraten en aristocraten.
Eerstgenoemden streefden een eenheidsstaat na; laatstgenoemden waren voorstanders
van een federatieve staat, waarin de historisch gegroeide soevereiniteit van de gewesten
zoveel mogelijk behouden bleef. Weldra trad een patstelling tussen beide facties op, die
pas met de staatsgreep van 22 januari 1798 in democratische zin werd doorbroken: de
eenheidsstaat werd in de grondwet vastgelegd. Hoewel de aristocraten na de revolutie
van 1801 de macht weer in handen namen, werd aan het principe van de eenheidsstaat
niet meer getornd. 2
Tijdens de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden was Brabant politiek onmondig. Als Generaliteitsland stond het gewest onder direct gezag van de Staten-Generaal. Ter plaatse werd de overwegend katholieke bevolking door een protestantse
minderheid bestuurd. 3 Na de verovering door de Fransen in 1794 herleefde bij veel
Brabanders de hoop op herstel van de soevereiniteit, mede doordat op 8 januari 1795
een 'administration centrale' voor de veroverde gebieden was opgericht, die op 31 maart
1795 werd vervangen door de opperadministratie. Krachtens het Haagse verdrag werd
Brabant aan de Bataafse Republiek teruggegeven. Een bepaling dat Brabant als een volwaardig, soeverein gewest deel van de Bataafse Republiek zou uitmaken kwam echter
niet in het verdrag voor. 4 Het gevaar was daarom niet denkbeeldig dat alles bij het oude
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bleef. Dit bleek duidelijk toen de Staten-Generaal op 8 juni 1795 een resolutie uitvaardigden waarin was bepaald dat Brabant Generaliteitsland bleef totdat een Nationale
Conventie zou zijn bijeengeroepen. 5
Ondertussen hadden de Brabantse steden en landen niet stilgezeten. Onmiddellijk
nadat bekend geworden was dat Brabant tot de Bataafse Republiek zou behoren, namen
zij het initiatief tot de oprichting van een eigen gewestelijk bestuur dat op 11 juni 1795
onder de naam 'Provisioneele Representanten van het Volk van Bataafsch Braband' voor het
eerst bijeenkwam. 6 De resolutie van 8 juni leidde tot felle protesten en in veel steden en
dorpen kon zij slechts met behulp van een gewapende krijgsmacht worden opgehangen. 7
Het conflict resulteerde in het 'Concept-Plan van Tusschenbestuur', dat op 11 juli
1795 door de gedeputeerden van de Staten-Generaal en de Provisionele Representanten
werd getekend. Laatstgenoemden hadden echter het voorbehoud gemaakt dat het verdrag pas rechtsgeldigheid bezat als het door het volk van Bataafs Brabant was geaccepteerd. De Staten-Generaal erkenden weliswaar het gezag van de Provisionele Representanten, maar de municipaliteiten waren verplicht hiervoor tweemaal zoveel lieden aan
te wijzen als nodig. Uit deze gegadigden zouden de Staten-Generaal de leden van het
gewestelijk bestuur kiezen. Deze situatie zou tot 1796 blijven bestaan. Pas daarna zou
Brabant als volwaardig gewest in de Republiek worden opgenomen. 8
Het conceptplan stuitte aanvankelijk op veel weerstand omdat het een aantasting
van de Brabantse soevereiniteit zou betekenen. 9 Hierdoor stemden de Brabantse steden
en landen pas weken later in met het verdrag dat op 8 augustus 1795 werd geratificeerd.
De 24e augustus d.o.v. werden de leden van het tussenbestuur officieel beëdigd. 10 Ondanks deze overeenkomst zou het tot 1 maart 1796 - toen de Brabantse afgevaardigden
in de slotzitting van de Staten- Generaal werden toegelaten - duren, voordat Brabant
als soeverein gewest werd erkend. 11
Sedert 1781 was er in Nederland voor het eerst sprake van een politieke pers. De
pers was verdeeld in twee kampen, prinsgezind en patriots. Na de prinsgezinde restauratie in 1787, verdwenen de patriotse bladen nagenoeg geheel van het toneel, maar
commentaar en interpretatie bleven de kranten kenmerken. Na de Bataafse omwenteling waren de prinsgezinde persorganen aan de beurt om te verdwijnen. In het gehele
land ondergingen de overgebleven kranten een naamsverandering of werd het opschrift Bataeifsche of Vaderlandsche aan de titel toegevoegd. Door de gedecentraliseerde
staatsstructuur bestond in ons land tot 1798 een zekere praktische maar geen theoretische persvrijheid. Hierdoor ontstonden tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek binnen de Nederlandse pers verschillende stromingen, wier meningen overeenkwamen met die der eerdergemelde facties. Na de revolutie vanjanuari 1798 was de situatie juist andersom. Hoewel de vrijheid van drukpers uitdrukkelijk in de grondwet
werd verankerd, werden sedertdien maatregelen genomen die de persvrijheid uiteindelijk geheel teniet deden. 12

Het ontstaan van de Courier van Bataafsch Braband
Het eerste nummer van de 'Courier van Bataafsch Braband' is waarschijnlijk in de
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eerste helft vanjuli 1795 verschenen. De exacte datum waarop dit nummer werd uitgegeven valt niet meer te achterhalen omdat geen enkele editie gedateerd is. In de ' 's-Hertogenbossche Vaderlandsche Courant' van 21 juli 1795 staat de volgende advertentie:

Heden word by Jv. van Bergen te Breda, en alomme by zyne correspondentien in de Bataafsche Provintien uitgegeeven. DE COURIER van BATAAFSCH BRABAND no: 3 bevattende het
Concept Plan, tusschen de gedeputeerden der Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden, en
der Provinsioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband. Zullende in het midden deezer week No: 4 behelzende, het vervolg en slot der beantwoording des Brieft geplaatst in No:
8 van de Nieuwe Post van den Neder-Rhyn benevens een zeer belangryke missive, met de propositien van Gelrus Batavus het licht zien. 13 In de 's-Hertogenbossche Vaderlandsche Courant' van 28 juli van dat jaar is sprake van het vijfde nummer van de krant die door Willem van Bergen te Breda en de patriotten Steven Van Bronkhorst en zijn compagnon
Willem van Riemsdijk te Bergen op Zoom gezamenlijk werd uitgegeven. 14 Aan de
hand van deze advertenties lijkt het gerechtvaardigd te concluderen dat de 'Courier'
tweemaal per week verscheen. In dat geval moet het eerste nummer in de tweede week
van juli in omloop zijn gebracht. In het eerste nummer wordt echter vermeld dat het
blad een keer per week voor de prijs van anderhalve stuiver per nummer werd uitgegeven,15 zodat het goed mogelijk is dat de krant op 1 juli 1795 voor het eerst in omloop
werd gebracht. Gaat men echter op de inhoud van het blad af, dan moeten aanvankelijk
meerdere nummers per week zijn verschenen want in no. 12 van de 'Courier' staat een
lofdicht op de acceptatie van het 'Conceptplan van Tusschenbestuur' op 8 augustus. De
reden waarom aanvankelijk meerdere nummers per week werden uitgegeven is duidelijk. Ter verkrijging van een zo groot mogelijk debiet was het immers zaak zo snel mogelijk bekendheid te verwerven.
Pas op 1 september 1795 werd aan de Provisionele Representanten toestemming
gevraagd voor de uitgave van de krant. Tot de aanvragers behoorde behalve de reeds genoemde drukkers ook Servaas van de Graaff. Een dag later werd het verzoek goedgekeurd. 16 Het tijdstip lijkt op het eerste gezicht onlogischer dan de werkelijkheid. De
Provisionele Representanten van juli waren niet algemeen erkend, die van 24 augustus
daarentegen wèl. De beslissingen van de nieuw gekozen Provisionele Representanten
bezaten derhalve rechtsgeldigheid, zodat het zin had toestemming te vragen.
Het ontstaan van de 'Courier van Bataafsch Braband' moet tegen de achtergrond
van het conflict tussen de Staten- Generaal en de Provisionele Representanten omtrent
de status van het gewest worden geplaatst. Dit conflict deed de gemoederen in Brabant
flink oplaaien en was op het moment dat de uitgave van het blad werd gestart nog niet
beslist. Derhalve was het nieuws omtrent de achtergronden en ontwikkelingen zeer gevraagd. Bovendien was de markt voor een democratisch blad na de Bataafse omwenteling so wie so erg gunstig. 17 De democratische doelstellingen van het blad komen in het
eerste nummer duidelijk naar voren. In de 'Inleiding tot dit werk' werd op het gevaar
van een tegenomwenteling gewezen. Zo werd onder meer betoogd dat ondanks het feit
dat de macht officieel bij het volk berustte, de invloed van de aristocraten bij de gewestelijke overheden en de nationale overheid duidelijk merkbaar bleef; de aristocraten
hadden na de omwenteling nog vele belangrijke ambten weten te verwerven. Bovendien was door toedoen van deze lieden een aantal maatregelen tegengehouden die de
oprichting van een Nationale Conventie hadden moeten bevorderen. De doelstelling
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26. Eerste nummer van de Courier van Bataafsch Braband uit 1795 (RU Limburg).
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werd als volgt verwoord: Men mooge ons Blad vervloeken - onze poogingen ter ontdekking der
waarheid, was het mogelijk te veriedelen,ja zelfs ons vervolgen, dit zij zó. Wij hebben gezworen om
geene waarheid waar van het getuigenis de Natie tot nut spreken kan te verzwijgen, en tevens ook
niets te verzuimen, om het geluk van de vrije Bataaven te bevorderen. Zij die het hart hebben om
zich tegen het heil des volks te verzetten, houden wij en zullen wij doen kennen als verachters van de
rechten van den Mensch en Burger, als heerschzuchtigen eigenbelangzoekers en verdervers van hun
vaderland. 18
Ten einde de aristocraten zoveel mogelijk op te sporen, de onderdrukkers en schenders van mensenrechten zoveel mogelijk aan de kaak te stellen, verzochten de uitgevers
de vaderlandse sociëteiten, corpora's, ete. aan drukker Willem Van Bergen, die tevens het
bureau van dit blad heift, alle voorstellen die door Representanten en municipaliteiten van
de hand waren gewezen ofwaarop nog niet was gereageerd, alsmede alle overige stukken, die van belang werden geacht, franco toe te zenden. 19

Redactie en verspreiding

*

Raadsels

Wie de redactie van de 'Courier van Bataafsch Braband' en de daarbij behorende
'Bylagen' heeft verzorgd is niet duidelijk. Aangezien het kantoor van de krant, zoals gezegd, bij de drukkerij van Willem van Bergen gevestigd was, zou deze voor de functie
van redacteur in aanmerking kunnen komen. Temeer daar hij in 1792/93 de 'Bredasche
Courant' had uitgegeven. 2o Een garantie is dit echter niet. Sedert 1781 was de scheiding
tussen redacteur en uitgever -tot dan toe in één persoon verenigd- vrij algemeen. 21 Andere serieuze gegadigden waren Carel van Riemsdijk en Steven van Bronkhorst.
Laatstgenoemde was in 1786 zelfs correspondent van het patriotse blad 'De Post van
den Neder-Rhyn' geweest, zodat hij zeker in staat was de 'Courier' te redigeren. Desondanks is het erg onwaarschijnlijk dat beiden zich in eerste instantie met de redactie
hebben beziggehouden. Van Bronkhorst was medio 1795 niet alleen president van de
burgersociëteit 'De Eendracht' en lid van de municipaliteit van Bergen op Zoom, maar
tevens lid van de Provisionele Representanten van Bataafs Brabant. Als gecommitteerde van dit bestuurscollege vertrok hij samen met Pieter Vreede naar Den Haag om de
toelating van Brabant tot de Staten Generaal te bepleiten. Van Riemsdijk was secretaris
van 'De Eendracht'. Uit deze sociëteit was -na de komst van de Fransen- een 'comité revolutionaire' geformeerd met Van Bronkhorst aan het hoofd. Door toedoen van dit comité
werd de magistraat vervangen door de municipaliteit. Vanwege hun beslommeringen
in de provinciale en lokale politiek zullen zij geen tijd hebben gehad om naast de drukkerij ook nog de redactie van de 'Courier' op zich te nemen. 22 De mogelijkheid dat Servaas van de Graaff zich met de redactie van het blad heeft beziggehouden, lijkt waarschijnlijker.
De redactie plaatste haar reactie op ingezonden stukken en haar commentaren op
bepaalde gebeurtenissen grotendeels zonder enige ondertekening. Zo ook in het tweede nummer naar aanleiding van de opmerking van WV.H. in de 'Nieuwe Post van den
Neder-Rhyn' dat de inwoners van de Meierij lijdelijke, volgzame jabroers waren. Deze
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opmerking wordt als volgt gepareerd: Wij hebben ook tien jaar in de Generaliteit nu Bataafsch Braband gewoond, en meenen. ook den gullen aart van deszeifS inwooners te kennen - maar
wij moeten tot 10Jvan de Ingezeetenen van Bataafsch Braband erkennen. dat wij zo wel ten platten
lande als in den Steden veele cordaate vernuJtige, met een woord veele braave mannen en. denkende
koppen, die alles behalvejabroers waren, hebben aangetroJfen. 23 De enige die kon beweren dat
hij tienjaar in Brabant had gewoond is Servaas van de Graaff, die tussen 1785 en 1787
van Dordrecht naar Zevenbergen is verhuisd. 24 Van Bronkhorst en Van Riemsdijk
trokken pas in 1790 naar Bergen op Zoom, terwijl Van Bergen zijn gehele leven in Breda heeft gewoond. 25 Bovendien staat in het twaalfde nummer van de 'Courier' een
'VRYHEIDS-ZANG opgedraagen aan de In- en Opgezeetenen van Bataafsch Braband: bij gelegenheid der Ratificatie van het Concept-Plan eener Tusschen-Regeering;
den 8 augustus, het eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid; te Tilburg uitgewisseld'.26 Het
dichtwerk was vervaardigd door De Schrijver van den Courier van Bataafsch Braband. 27 En
Van de Graaffhad reeds eerder dergelijke lofdichten geschreven. Zo verschenen in 1783
en 1784 te Haarlem patriotse verzen van zijn hand. Eenjaar later schreef Van de Graaff
twee gedichten, een ter gelegenheid van het trouwzweren van de schutterij 'St. Joris en
de voetboog' aan de regering te Dordrecht op 25 februari 1785 en een ter gelegenheid
der eerste afvuring op 10 mei 1785. Twee jaar later overigens vervaardigde hij, naar
eigen zeggen, onder druk van de prinsgezinden drie oranjeversjes, die bij Willem Van
Bergen (!) werden gedrukt en die hem in 1795 tijdelijk in moeilijkheden brachten. 28
Het is niet waarschijnlijk dat Van de Graaff de redactie van alle nummers van de
'Courier', die tot injuli/augustus 1796 verscheen heeft verzorgd. In 1795 is hij namelijk
van Zevenbergen naar Den Bosch verhuisd. Wanneer is niet precies duidelijk. Feit is dat
hij op 19 november het ambt van commies ter secretarie van de Provisionele Representanten te Den Bosch aanvaardde en dat hij in 1796 en 1797 in die stad woonde. 29 Hierdoor werd hij gedwongen zijn werkzaamheden voor het blad te staken. Dit blijkt duidelijk uit een rekest dat de Representanten op 11 maart 1796 ontvingen. Hierin werd
niet alleen om toestemrning tot de uitgave van het 'Dagblad van Bataafsch Braband'
maar tevens om gunstige portovoorwaarden voor de 'Courier van Bataafsch Braband'
verzocht. Aanvragers waren Van Bronkhorst, Van Riemsdijk en Van Bergen. 30 Het is
erg onwaarschijnlijk dat Van de Graaffindien hij nog bij de uitgave van het blad betrokken zou zijn geweest, dit rekest niet mede zou hebben ondertekend.
Een vervanger voor Van de Graaffis waarschijnlijk niet aangetrokken. Het zojuist
aangehaalde rekest wijst in ieder geval niet in die richting. In dat geval moeten de uitgevers zelf de redactie hebben verzorgd. Harde bewijzen bestaan hiervoor ook weer niet,
maar het is opvallend dat in de 'Courier' een aantal stukken uit Breda zijn geplaatst, terwijl in de 'Bylagen' opmerkelijk veel stukken uit Bergen op Zoom stonden. 31 Dit zou
een indicatie kunnen zijn dat Van Bergen de redactie van de 'Courier' heeft verzorgd
terwijl de 'Bylagen' door Van Bronkhorst en Van Riemsdijk zijn samengesteld. Gezien
hun hierboven vermelde kranteverleden moeten de drukkers hiertoe in staat worden
geacht.

*

Correspondenten
De 'Courier van Bataafsch Braband' heeft een aantal correspondenten gehad
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waarvan de identiteit niet meer te achterhalen valt omdat hun stukken onder een schuilnaam of onder gefingeerde initialen werden gepubliceerd. De volgende voorbeelden
mogen dit verduidelijken: Gelrus Batavus; G.v.d.H.; M.P.;Jacob Kleinbegrip; Levi A.;
L.].K.; P.v.R.; ].P.v.E.; N.S.; en L.v.B.32 Slechts in een beperkt aantal gevallen is echt
duidelijk wie de inzender van het stuk is. In zijn briefvan 20 juli 1795 biedt Pieter Vreede zijn reeds in bovenstaande aangehaalde 'Aanspraak aan de stemgerechtigde Burgerij
van Tilburg' aan. Brief en 'Aanspraak' werden in het vijfde nummer van de 'Courier'

27. Advertentie in de 's-Hertogenbossche Vaderlandsche Courant van 28 juli 1795 voor nummer 5 van de
Courier met de Aanspraak van Pieter Vreede (KU Brabant).

geplaatst. 33 In het zestiende nummer van de krant staat een gedicht getiteld 'Bij het
planten van de vrijheidsboom te Wouw, den 24 augustus het eerstejaar der Bataafsche
Vrijheid', dat door Petronella Moens is vervaardigd. 34 Laatstgenoemde, een goede bekende van Van Bronkhorst en Van Riemsdijk, had samen met haar minnaar Bernardus
Bosch de dichtbundel 'Liederen voor het Vaderland' uitgegeven. 35 De officiële stukken
van de Provisionele Representanten, de municipaliteiten en de vaderlandse sociëteiten
werden naar alle waarschijnlijkheid door de betrokken instanties zelfverstrekt. Voor de
sociëteit 'De Eendracht' uit Bergen op Zoom betekende dit, dat Van Riemsdijk - als
secretaris - en Van Bronkhorst - als voorzitter - hiervoor zorg zullen hebben gedragen.

*

Verspreidingsgebied
In het eerste nummer van de 'Courier' stond de volgende mededeling: Dit blad word
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28. Het eerste nummer van de 'Aurhentique stukken betreffende de zaaken van Bataafsch
Braband', die als bijlagen van de Courier zijn verschenen (KU Brabant).
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Weekelijks à één en een halve Stuiv. uitgegeeven: Te Amsterdam bij W. Holtrop enJW.
Smith; Haarlem Loosjes Pz. enBohn; Leyden D. du Mortier en Zoon, Herding en Cyfveer; Delft Roelofswaard; 's Hage Leeuwenstein; Rotterdam D. Vis en Meyer; Schiedam Sweben; Gouda Buma en Comp.; Gorinchem van der Wal; Dordrecht Blussé en
Zoon en De Haas; Leerdam Hoefnagel; Hoorn Vermande; Alkmaar Hand; Enkhuyzen
Franx; Edam Rolfs; Utrecht G T van Paddenburg en de Wed. de Waal en Zoon; Middelburg Keel; Vlissingen Maarsman; Zirkzee Van den Thoorn; Nymegen Van Campen;
Arnhem Troost; Meppeld Voogd; Zutphen Eldik; Leeuwaarden Cahais; Groningen
Oomkens en Doekema; Deventer Karssenberg; Bergen op Zoom Van Riemsdijk en
Van Bronkhorst; 's Bosch Palier en Zoon, en te Breda by W. Van Bergen. 36 Indien de
krant werkelijk door al deze drukkers zou zijn verkocht zou de 'Courier' een landelijk
verspreidingsgebied hebben gehad. Dat zou voor die tijd uitzonderlijk zijn geweestY
De titel duidt er zonder meer op dat het blad bedoeld was voor geheel Brabant. De
advertenties die de uitgevers in de' 's-Hertogenbossche Vaderlandse Courant' van 21
en 28 juli en van 15 augustus 1795 hebben geplaatst zouden wel eens een indicatie kunnen zijn dat het aantal abonnees in de Meierij niet erg groot is geweest. 38 Dit is ook niet
verwonderlijk. In Den Bosch verschenen injuli 1795 drie kranten: de "s-Hertogenbossche Vaderlandsche Courant', uitgegeven door de Wed. C.A. Vieweg en Zoon, de
'Bataavs-Brabandsche-Bossche Courant' en de 'Vaderlandsche Sociëteits Courant',
beide uitgegeven door J.B. Van Gulpen en Zoon. 39 In hoeverre de 'Courier' erin
geslaagd is in Oost-Brabant vaste voet aan de grond te krijgen is niet duidelijk, maar in
augustus 1795 moet het goed zijn gegaan met de krant. In hun rekest van 1 september
1795 aan de Provisionele Representanten delen de oprichters opgewekt mee dat hy (de
'Courier', A.B.) hetgeluk heeft van vry algemeen in dit Landgelezen te worden. 40 Doch uit het
rekest van 11 maart 1796 moet men concluderen dat het aantal afnemers is geslonken. 41
Anders valt het verzoek om gunstiger portovoorwaarden niet te verklaren. Nadat de
Brabantse emancipatie eenmaal een feit was, is de belangstelling voor het blad waarschijnlijk dermate afgenomen, dat de uitgave in juli/augustus 1796 moest worden
gestaakt. 42

,r-..Jieuws en commentaar
Zoals reeds opgemerkt, verschenen naast de krant zelf ook nog de 'Authentique
stukken betreffende de zaaken van Bataafsch- Braband dienende te gelijk tot bylagen
voor den Courier van Bataafsch Braband'. Deze bijlagen zijn voor het onderzoek oninteressant omdat er zonder commentaar officiële stukken van sociëteiten, municipaliteiten, de Provisionele Representanten, ete. in zijn weergegeven. Wat de 'Courier' zelfbetreft zal in dit bestek aandacht worden besteed aan die onderwerpen welke het meest
aan de orde zijn gekomen.

*

Vooral nationaal nieuws

Internationale zaken werden slechts behandeld voor zover ze op Nederland betrek97
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king hadden. Op 16 mei 1795 werd het Haagse Verdrag tussen de Franse en Bataafse
Republiek ondertekend. Het was een offensiefen defensiefverbond, waarbij de Bataafse Republiek zich verplichtte Frankrijk met de helft van zijn vloot en leger bij te staan en
25.000 Franse soldaten te voeden en te kleden. Staats-Vlaanderen, Venlo en Maastricht
werden aan de Franse Republiek afgestaan. Voorts diende de Republiek 100 miljoen
gulden aan schadeloosstelling voor de verovering aan Frankrijk te betalen. Aanvankelijk had Frankrijk alle gebieden beneden de Maas en Waal willen inlijven, doch met name dankzij Pieter Paulus werden deze eisen aanmerkelijk afgezwakt. Desondanks bestond hier te lande grote onvrede, met name over de gebiedsafstanden en de schadevergoeding. 43
Reeds in het eerste nummer van de 'Courier' werd het Haagse Verdrag verdedigd.
Het blad erkende dat de lasten zwaar waren maar wees nadrukkelijk op de grote voordelen die er tegenover stonden: Het edelmoedigste volk van de aardbodem, dat ons onverdiend de
Vrijheid geschonken heift, dat eene of- en difensive alliantie met ons aangaat, welks eerste articui de
vernietiging van het Stadhouderlijk bestuur, en dus het weeren van den Engelschen invloed behelst,
zal nooit dulden, dat wij door dien invloed beheerst worden. - Nog de dankbaarheid, nog de rechten
en de pligten van den Mensch, nog de staatkunde, kunnen dien invloed voorspreeken - Naast God!
zijn wij den Franschen onze vrijheid verschuldigd. Ten aanzien van de annexatie van StaatsVlaanderen waardoor de Fransen de controle over de Schelde verwierven,44 was het
blad van mening, dat, nu het verbond tussen Frankrijk en de Republiek een feit was dit
voor de Republiek geen nadeel zou opleveren. Temeer daar de Oostenrijkse Nederlanden waarschijnlijk toch bij de Franse Republiek zouden worden ingelijfd. Het blad was
blij van de kostbaare steenhoopen en nutteloze aardewerken Maastricht en Venlo af te zijn. Deze
steden lagen buiten de natuurlijke grenzen van de Republiek en waren daarom door een
troepenmacht van 20.000 man nauwelijks te verdedigen. Bovendien dienden veel extra
kosten voor de aanleg, de aanschaf en het onderhoud van magazijnen, kanonnen e.d. te
worden gemaakt. De 100 miljoen gulden schadevergoeding was veel doch de krant was
ervan overtuigd dat er voldoende middelen voorhanden waren deze som op te brengen.
De opvatting dat de opofferingen buitensporig waren werd dan ook bestreden. Indien
Frankrijk de Kaap de Goede Hoop, Walcheren, de Baronie van Breda, het land aan de
overzijde van Den Bosch had geannexeerd, dàn hadden de opofferingen waarlijk groot
genoemd kunnen worden. Al deze kritiek en de irritatie over het feit dat de Republiek in
werkelijkheid heel wat meer dan de in het verdrag vastgestelde 25.000 Franse soldaten
moest onderhouden, dienden slechts om de Oranjekraaijers op te winden en kortzigtigen de
oogen verder te verduisteren. 45
Na de ondertekening van het verdrag verklaarde Engeland, reeds in oorlog met
Frankrijk, ook de Bataafse Republiek de oorlog en begon de koloniën te bezetten.46 Engeland diende derhalve zoveel mogelijk te worden bestreden. In het 47e nummer van de
'Courier' werd volmondig erkend dat de vloot van Engeland onoverwinnelijk was.
Het was daarom zaak de bloeiende Engelse koophandel, waardoor het land in staat was
een zo grote krijgsmacht op de been te houden, te treffen. Zullen wij nu dit Rijk eenen wezentlijken ajbreuk doen, - dan moeten wij geenen inval doen in Engeland, om, zo als men spreekt,
eene diversie te maaken, dit kan niets beslissen, en zou wellicht onze Navale Magt in gevaar brengen; neen wij moeten het den hartäder eifsteeken, door zijnen Koophandel tefnuiken, waar door het
alle zijne magt ontleend. Evenals de Amerikaanse opstandelingen moesten de Nederlan-
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ders de Engelse produkten boycotten en zich tevreden stellen met de inheemse goederen. Deze politiek had namelijk tot gevolg gehad dat alle Engelsen met economische
belangen in Amerika zo luid geprotesteerd hadden, dat de Engelse regering wel aan de
Amerikaanse eisen (de onafhankelijkheid, A.B.) had moeten toegeven. Nederland zou
Engeland op dezelfde manier op de knieën krijgen: Zo de (Nationale, A.B.) Conventie het
vertier der Engelsclte Manufacturen verbood, zouden duizende arbeidende handen in Grootbrittanje werkloos blijven, waar uit zulk een gemor ontstaan zou, het geen weltigt den Vrede ten gevolge
zou kunnen hebben. 4 7

*

Drifensie

Dit wil niet zeggen dat de 'Courier' geen heil in versterking van de vloot zag! Die was
onontbeerlijk ter bescherming van de kust en van de koopvaardijvloot. 48 Op de verbetering van de landmacht werd eveneens sterk aangedrongen. Aanleiding was het zogenaamde 'rassemblement' van Nederlandse emigranten te Bremen en Osnabrück. De
jongste zoon van de stadhouder, prins Frederick, had op 19 juli 1795 van zijn vader de
opdracht gekregen alle uitgeweken militairen daar te verenigen en, in verband met de
nog in Noord-Duitsland aanwezige Engelse troepen, een inval in het oosten van de Bataafse Republiek voor te bereiden. Spoedig bleek dat Pruisen, sedert 1795 (de Vrede van
Bazel) met Frankrijk in vrede, niet van zins was de onderneming te steunen. Toen koning George III zich als keurvorst van Saksen in september 1795 bij de Vrede van Bazel
aansloot, waren de kansen verkeken omdat de Engelse troepen uit Duitsland werden
teruggetrokken. Hoewel het rassemblement in het bevriende Brunswijk onderdak
vond, kwamen stadhouder en prins de maand daarop tot de conclusie dat Pruisen en
Engeland nooit te hulp zouden schieten. Het rassemblement werd ontbonden en het
grootste gedeelte van de troepen ging over in Engelse, Hannoveraanse en Brunswijkse
dienst. 49
In het 23e nummer van de 'Courier' werd de inactiviteit met betrekking tot de
landmacht zwaar bekritiseerd. Indien direct na het vertrek van de stadhouder passende
maatregelen ter versterking van de grenzen waren genomen, zouden langs de grenzen
nooit troepenconcentraties hebben plaatsgevonden. Maar helaas! een al te blind vertrouwen
op de onmooglijkheid, dat men ons immer zouden durven attaqueeren, wijl Frankrijk ons Vrij gemaakt had, en zich met ons allieerde, deedt ons de zekerheid daarvan, naamlijk: de versterking onzer
verwaarloosdegrenzen, uit het oog verliezen, aldus de krant die van mening was dat een versterking van de landsverdediging tevens tot inwendige rust van de Bataafse Republiek
zou hebben bijgedragen. De Coalitie, d.w.z. de tegenstanders van Frankrijk, zouden in
dat geval nooit een troepenmacht langs de Nederlandse grens hebben getolereerd, zodat van die zijde niets te vrezen zou zijn geweest. Bovendien zou de Oranjefactie zich bij
de nieuwe stand van zaken hebben neergelegd. so
Maar er waren ook tactische fouten begaan. Door allerlei kleine zaken waarmee
men beter had kunnen wachten totdat er een conventie was, had men de gematigde
orangisten, die de patriotten niets in de weg hadden gelegd, eveneens tegen zich in het
harnas gejaagd. Hierdoor was het onmogelijk geworden van de nog immer vermogende orangisten geld voor de verdediging van het land te verkrijgen. Veel noodzakelijke
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maatregelen waren daarenboven niet getroffen doordat volgens de krant het kaf nog
van het koren gescheiden moest worden. In veel gewestelijke volksvertegenwoordigingen zaten schijnpatriotten die trachttende ware patriotten de mond te snoeren. Indien
het ooit zover zou komen, dan was de ondergang nabij. Deze opmerking sloeg op de
ontstane tegenstelling tussen unitarissenen federalisten waardoor het land intern ernstig verdeeld raakte. Hierop zal ik nog terugkomen. 51
Vervolgens ging de 'Courier' weer over tot de bedreiging vanuit het oosten. Niet
het rassemblement maar Pruisen werd als de grootste bedreiging voor de Bataafse Republiek beschouwd. Gezien de inval van de Pruisische troepen in 1787, waardoor prins
Willem V in zijn macht werd hersteld en de patriotten het onderspit hadden gedolven,
was de krant ervan overtuigd dat dat land, indien het de kans kreeg, de dwingelandij ten
tweede male met geweld in ons land zou herstellen. Maar ondanks alle gevaren was niet
alles verloren. Alle zeilen moesten worden bijgezet om de verdediging van de grenzen
op pijl te brengen: Om te werken worden handen vereischt} en middelen om den Arbeidsman te
spijzen} door het stilstaan van de Fabrieken en Trafieken en van veele Neeringen en Ha/1teeringen
zullen er een genoegzaam getal ledige handen gevonden worden} die gaarne onder eene behoorlijke
Militaire bedekking} waar op zij staat kunnen maaken} naar de Grenzen zullen trekken} om daar
tegen eene ordentelijke belooning} aan het maaken van batterijen} Redouten en Inmmdatiën te arbeiden. 52

*

Een democratisch blad

Behalve de beveiliging van de landsgrenzen trok de oprichting van de Nationale
Conventie de aandacht van de 'Courier'. Dit is niet verwonderlijk. Hoewel de patriotten na de omwenteling de macht in handen hadden, werd de factie verscheurd door de
tegenstelling tussen unitarissen en federalisten. De beginselen van de unitarissen waren
in 1795 reeds democratisch. De federalisten zouden uiteindelijk met de orangisten het
aristocratische blok gaan vormen. 53 Het conflict splitste zich, zoals gezegd, toe op de
vraag ofde Bataafse Republiek een eenheidsstaat dan wel een federatieve staat zou moeten worden. Met name de patriotten in Friesland, Groningen en Zeeland waren dermate fervente aanhangers van een federatieve staatsvorm, dat zij aanvankelijk niet eens aan
de totstandkoming van de Nationale Conventie, die een grondwet moest samenstellen,
wilden meewerken. Mede door tussenkomst van de Franse gezant gingen de drie provincies overstag. 54
Uit het derde deel van de 'Zamenspraak' tussen A en Z, die in het 27e nummer van
de 'Courier' was geplaatst, blijkt dat het blad het unitaristische standpunt aanhing. Z
erkende de voordelen van het unitaristische standpunt maar gaftoe dat er voor de argumentatie van o.a. de Zeeuwen tegen een Nationale Conventie ook wel wat te zeggen
viel. A reageerde hierop als volgt: Het is zeker dat de Zeeuwen zaaken te berde brengen, die oppervlakking beschouwd} iemand die niet doordenkt, tegen eene Nationale Conventie zoude voorinneemen; maar als men het voor en tegen} in zijngeheel beredeneerd} dan dunkt mij blijft ergeene dan
minsten twijfel over, ofeen één en ondeelbaar bestuUt~ is verre weg te prefereeren boven eene bondgenootschappelijke Regeeringswijze, zo als voormaals plaats vondt, die aan oneindig meer toevallen is
blootgesteld, als eenen enkele staat. A stelde voor een commissie bestaande uit twee of meer
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kundige en onbevooroordeelde patriotten uit elke provincie, Bataafs Brabant en het
Landschap Drenthe samen te stellen. Deze commissie zou de gemaakte bezwaren tegen
een Nationale Conventie moeten onderzoeken, de gebreken inherent aan een federatief
bestuur moeten aantonen en daarentegen de kracht van een unitaristische staatsvorm
moeten bewijzen. Dan zou het grootste gedeelte van het volk voor de Nationale Conventie zijn. 55
Op de opmerking van Z dat tegenstanders van een eenheidsstaat op de daaruit gekomen terreur in Frankrijk wezen, antwoordde A dat hij niet geloofde dat iets dergelijks in ons land zou plaatsvinden dewijl in ons land oneindig minder bronnen van misnoegen
voorhanden zijn, het gevaar van verwoesting, zo wij ons met elkander verëenigden ook niet vierdepart zo groot is, dat men zich wel verbeeld. 56 Deze opmerking getuigt van een scherp inzicht
van de auteur. Een van de grote verschillen tussen de Bataafse Republiek en het revolutionaire Frankrijk was dat de haat tussen de standen in Nederland niet zo groot was. Het
conflict ging voornamelijk tussen de kleine bourgeoisie en de regentenaristocratie. De
burgerij wenste eindelijk medezeggenschap in het landsbestuur en beschouwde de eenheidsstaat als de beste waarborg deze inspraak te verwerven en te behouden.57
Herhaaldelijk werd in de 'Courier' op deze tweespalt teruggekomen. Zo ook in het
31 e nummer waarin duidelijk werd gesteld, dat, zolang de patriotten niet eensgezind
werden, de revolutie zou stranden. Dit gold ook voor het geval dat een Nationale Conventie zou worden bijeengeroepen zonder dat het geschil van te voren was bijgelegd. Zo
de wederzijdse BondgerlOoten, niet door Concilliatoire middelen, door inschikkelijkheden in een
Staats Sijsthema verkeeren, is het duidelijk te voorzien, dat al kaamt er eene Nationaale Conventie,
er eeuwige haperingen en voorwerpen tot krakeelingCl1 zullen overblijven die niet dan tot verderfvan
het geheele Volk kunnen strekkCl1. 58 Het waren profetische woorden. De Nationale Conventie werd in maart 1796 bijeengeroepen terwijl op dat moment een oplossing van de
problemen nog lang niet in zicht was. Door de staatsgreep van 1798 werd het conflict in
democratische zin doorbroken. Meer dan tweejaren van besluiteloosheid werden hiermee afgesloten. 59 De krant besloot met een oproep om een Nationale Conventie te
creëren waarin o.a. gehoopt mocht worden op een goed ingericht algemeen wetboek,
evenredige belastingen en op algemene burgerwapening 60 , verlangens die duidelijk
unitaristisch waren.
De contacten die Van Bronkhorst met de democraat Pieter Vreede heeft onderhouden zouden mede aan de democratische voorkeur van de 'Courier' ten grondslag kunnen hebben gelegen. Van Bronkhorst was immers in 1795 met Vreede, als gecommitteerde van de Provisionele Representanten naar Den Haag gereisd om de toelating van
Brabant tot de Staten- Generaal te bepleiten. Vreede, die als afgevaardigde van Bergen
op Zoom (!) in de Nationale Conventie zitting had, toonde zich in 1796 een groot voorstander van een grondwet gebaseerd op eenheid en ondeelbaarheid. Hij zou een belangrijke rol spelen bij de democratische staatsgreep vanjanuari 1798, zelfs deel van het Uitvoerend Bewind uitmaken. 61 Het is in elk geval opvallend dat redevoeringen van Vreede zowel in de 'Courier' als in de 'Bylagen' gepubliceerd zijn. 62

*

De emancipatie van Brabant
Zoals in de inleiding reeds vermeld, waren de ingezetenen van Brabant in 1795 met
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de Staten-Generaal in conflict geraakt omtrent de status van het gewest. Niet alleen de
Provisionele Representanten maar vooral de vaderlandse sociëteiten waren fel tegen een
terugkeer naar de positie van Generaliteitsland gekant. De Bossche vaderlandse sociëteit had herhaaldelijk op de teruggave van de in 1795 geconfisceerde wapens aangedrongen. Op 5 juli 1795 wezen de gedeputeerden van de Staten-Generaal dit verzoek
resoluut van de hand omdat de toestand door de dreigende houding van de sociëteiten
explosiefwas. Indien de wapens op dat moment aan de Bossche sociëteit waren uitgereikt, zou waarschijnlijk een burgeroorlog zijn uitgebroken. De harde opstelling van de
vaderlandse sociëteiten heeft de gedeputeerden echter wel tot het treffen van een redelijk vergelijk doen besluiten. 63
De onderhandelingen resulteerden in het 'Conceptplan van Tusschenbestuur', dat
aanvankelijk op grote weerstand stuitte. Het feit dat de kandidaten voor de Provisionele
Representanten niet door de stemgerechtigden werden gekozen en het feit dat de Staten-Generaal hun invloed bij de samenstelling van het gemeentelijk bestuur behielden,
achtten zij in strijd met de op de rechten van de mens gebaseerde gelijkheid. 64 Met name de vaderlandse sociëteit van Den Bosch keerde zich fel tegen het conceptplan. Hun
grieven werden verwoord in de zogenaamde 'Conceptaanmerkingen op het conceptplan' en waren op de zojuist aangehaalde gronden gebaseerd. De protesten - die spoedig een gewelddadig karakter aannamen - hadden tot gevolg dat het conceptplan door
een overweldigende meerderheid van de Bossche kiesgerechtigden werd afgewezen. 65
De activiteiten van de leden van de Bossche sociëteiten beperkten zich overigens niet alleen tot de stad zelf Het is bekend dat zij, tevergeefs overigens, geprobeerd hebben de
kiezers van het Kempenland over te halen tegen het conceptplan te stemmen. 66 De
voorstanders van het conceptplan verweten hun tegenstanders kortzichtigheid. Weliswaar erkenden zij dat er van een inbreuk op de rechten van de mens sprake was, maar dat
was slechts tijdelijk. Vanaf 1januari 1796 genoten de Brabanders immers dezelfde politieke rechten als de ingezetenen van de overige gewesten. 67
De 'Courier van Bataafsch Braband' toonde zich een voorstander van het conceptplan, dat reeds in het derde nummer in extenso werd afgedrukt. 68 In het vijfde nummer
werd een door Pieter Vreede gehouden 'Aanspraak aan de stemgerechtigde Burgerij
van Tilburg' gepubliceerd. Hierin werd de tijdelijke aard van de overeenkomst nog
eens benadrukt: Zo veel, nog oneindig meer, zijn de voordeelen, die het Concept-Plan thans in
overweging aanbieden. Uw zeljbestuur de beschikking over u ze/ven, word 'er u provisioneel op zekere voorwaarden in overgelaten - na zes maanden zo te hebben doorgebragt; op den vast aanspoeiende 31 December, zijtgij alles; zijtgij volkomen wat alle andere Inwoners zijn, der overige Provintiën. 69 Wat de geschillen rond het al dan niet accepteren van het conceptplan betrof, stelde M.P. uit Bergen op Zoom dat hij erkende dat het opperste gezag bij het volk berustte
en dat het volk het onbetwiste recht had om haar vertegenwoordigers te kiezen. Het geschil kwam volgens hem neer op de vraag of de ontwerpers van het concept-plan getracht hadden de vrijheid van Bataafs Brabant te bevorderen of tegen te gaan.
Volgens de correspondent waren er drie mogelijkheden waaruit gekozen kon worden: te blijven op den ouden voet, en daar door misschien wederom als te vooren, aan allerleie onderdrukkingen bloot te staan: - Eene Tusschen Regeering ingevolge hetgemelde Concept-Plan te beramen, daar bij zo veel tot 's Volks nut te bedingen als mooglijk was, en zeker te zijn, van na verloop
van tijd, zo veel vrijheid te genieten als een der andere Provinciën: - ofdoor eene volstrekte weige102

Jaarboek De Oranjeboom 44 (1991)

29. Gedeelte uit het lofdicht op de ondertekening van het conceptplan voor
een tussenregering op 8 augustus 1795, afgedrukt in nummer 12 van de
Courier (RU Limburg).
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ring, en door niets toe te geven aan de vorderingen van H.H. Hoog. Mog. zich aan allegevolgen van
eenen Burgerlijken Oorlog bloot te stellen? De auteur vervolgde met de stelling dat hoe beter
hij het plan bestudeerde, hoe meer hij de oplossing ervan beschouwde als een staatkundige meesterzet, waarop de aristocratie niet had gerekend. Het waren de aristocraten
geweest die zich het meest tegen de gelijkberechtiging van Brabant hadden gekant, omdat zij zich goed realiseerden dat het Brabantse volk - eenmaal uit haar boeien bevrijd met een herstel van de onderdrukking geen genoegen meer zou nemen en zich desnoods gewapenderhand zou verzetten. Met andere woorden, het was er de aristocraten
om te doen tweedracht onder de Brabantse democraten te zaaien, ten einde hen in het
verderf te storten: Dan eerst zouden de Aristocraaten hunne grooten rol gespeeld hebben - door
het strooijen van goud bij behoeftigen en het zaaijen van tweedragt onder de heethoofdigen, als door
het aanrukken van TYoupes, het zoverre gebracht hebben, dat de ene Bataaftegen den anderen den
Sabel haddegetrokken, en het eene District tegen het andere was te veldegetogen. En zie daar dan,
de beginselen van eenen Burgerlijken Oorlog! die niet dan met ons verdeifzou geëindigd hebben;
doch het welke nu gelukkig, door deze Tusschen-Regeering, wordt voorgekomen. 70
Wat de afwijzende houding van de leden van de Bossche vaderlandse sociëteit betrofwas de schrijver er van overtuigd dat dit kon worden toegeschreven aan een combinatie van een verborgen zucht naar macht, een ontijdigen ijver, misleiding ofaan een verkeerd idee van de oprechte patriotten. 71
Deze opmerking sloeg op het feit dat secretaris Timaeus en voorzitter Willem Hubert de indruk hadden gewekt dat het conceptplan een definitieve regeling zou zijn. In
hun verlangen Brabant ogenblikkelijk de gelijkberechtiging t.a.v. de overige gewesten
te verschaffen, hadden zij het gewaagd de inleiding op het conceptplan, waarin nadrukkelijk op de tijdelijkheid van de regeling was gewezen, onwettig te verklaren. Bovendien werd Timaeus eind Juli 1795 betrapt op zijn Orangistisch verleden en werd hij geroyeerd.7 2 Een beter bewijs van machtswellust en van een verkeerd begrip van de ware
patriotten konden de voorstanders zich niet wensen. Aan het slot riep de correspondent
de Bosschenaren op zich zo spoedig mogelijk bij de voorstanders van het conceptplan
aan te sluiten ten einde eene waare, onkreukbaare Vrijheid, met vereënigde handen te helpen
vestigen. 73
Uiteindelijk liep het conflict met een sisser af Nadat gebleken was dat de overgrote
meerderheid van Brabant voor het conceptplan had gestemd, restte Den Bosch niets
anders dan zich op 5 augustus hierbij aan te sluiten. Drie dagen later werd het verdrag te
Tilburg ondertekend. De redacteur van de 'Courier van Bataafsch Braband' toonde
zich met de goede afloop zo ingenomen, dat hij er in het twaalfde nummer een eigenhandig geschreven 'Vryheids-zang' aan wijdde opgedmagen aan de In-en Opgezetenen van
Bataafsch Braband. 74 De tweede strofe luidde als volgt:
Zinds bijna tweemaal honderdJaaren
Zaagt ge U mishandelt, onderjukt;
Tèn prooij aan Volks-geweldenaaren,
Werdt gij hoe langs zo meer verdrukt:
Geen bede kon Uw smart verzagten:
Men spotte met der Burg'ren klagten:
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Gij schreeuwende wraak! - dit hoorde God!
Zijn Almagt schiep op aardgeen slaaven
Maar zandt de Fransehen, om Bataven
te ontrukken aan hun deerlijk lot. 75
Het feit dat mede-uitgever Van Bronkhorst als Provisioneel Representant vóór het
conceptplan had gestemd, is ongetwijfeld medebepalend voor de keuze van het blad
geweest. Het lijkt niet waarschijnlijk dat iemand - ook al draagt hij zelf geen zorg voor
de redactie - bij de uitgave van een blad betrokken zou zijn, dat zijn politieke idealen
bestrijdt. Hiermee was de zaak der Brabantse Emancipatie voor de 'Courier van Bataafsch Braband' afgedaan. Zelfs over de twee maanden vertraging werd met geen
woord gerept.
Nu Brabant als volwaardig gewest deel van de Bataafse Republiek uitmaakte, was
het voor de krant vanzelfsprekend dat de Brabanders niet alleen de voordelen genoten
maar ook de lasten droegen. Zo werd bijvoorbeeld in no. 52 van de 'Courier' niet alleen
tot deelname aan de 'Burgerwapening' door de ingezetenen van Brabant opgeroepen
maar werd tevens een geheel uitgewerkt plan tot de oprichting en van de organisatie van
de burgerwacht gegeven. 76
Wat betreft het lokale nieuws zijn er in de 'Courier' een aantal stukken geplaatst
met betrekking tot de correspondentie tussen de municipaliteit en vaderlandse sociëteit
van Breda, echter zonder commentaar. 77 Een standpunt van de redacteur valt er derhalve niet uit af te leiden, waardoor het binnen dit kader niet interessant is om er nader op
in te gaan.

NAWOORD
Het ontstaan van de 'Courier van Bataafsch Braband' moet worden gezien in het
licht van het in 1795 hoog oplaaiende conflict tussen de Staten-Generaal en de Provisionele Representanten omtrent de status van Brabant. Deze kwestie vormde waarschijnlijk ook de bestaansreden voor het blad, want nadat de emancipatie een feit was, slonk
het aantal afnemers. De krant sleepte haar bestaan nog voort totjuli/augustus 1796. Wat
het ideële aspect betreft kan worden gesteld dat de krant op nationaal niveau een democratisch standpunt innam. Het blad was voor de eenheidsstaat en toonde zich bereid alle
consequenties te aanvaarden die dat met zich meebracht. De 'Courier' pleitte tevens
voor een sterke defensie om de aristocratische dreiging van binnenuit en buitenaf af te
weren. Op provinciaal niveau streed de krant op een bedachtzame manier voor de
emancipatie van Brabant. Derhalve steunde zij het conceptplan en keurde zij het gewelddadige optreden van de Bossche vaderlandse sociëteit af
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BijLAGE
Willem Van Bergen (Ned. Herv.) werd op 16 september 1764 in de Grote Kerk te Breda gedoopt. Zijn ouders waren Johan van Bergen, van beroep wijnverkoper, en Anna Maria Hambenk. Op
10 mei 1791 huwde Van Bergen Nanta van de Sande. Uit dit huwelijk zou slechts één kind, een dochter, voortkomen. Het eerste werk dat door Van Bergen werd gedrukt -'Verklaring van Psalm 63 in de
9 Leerredenen'- verscheen in 1784. Aanvang 1792 startte hij met de uitgave van de 'Bredasche Courant'. Van Bergen woonde in 1793 in 'De Bijl', momenteel Tolbrugstraat 16 in Breda.
In samenwerking met de boekdrukkers Van Bronkhorst en Van Riemsdijk, beiden uit Bergen op
Zoom, gafhij in 1794-1795 het 'Nuttig en vermaaklijk weekblad voor Burgers en Landlieden' uit.
Met deze collega's verzorgde hij in 1795- 1796 tevens de uitgave van de 'Courier van Bataafsch Braband'. In 1808 woonde hij op de Grote Markt, het huidige nummer 21 te Breda. Willem van Bergen
deed in 1797 een vergeefse poging om in het stedelijk bestuur te worden verkozen. Hij werd in 1792
toegelaten in de 'Groote Sociëteit' van Breda en had een groot aandeel in de oprichting van de 'Sociëteit Amicitia et Concordia' (1807-1812). Van Bergen startte in 1812 met de uitgave van 'Feuilles d'annonces pour les mouvements de merchandises et les vents d'immeubles'. In 1814 hervatte hij de uitgave van de 'Bredasche Courant'. Eenjaar later associeerde hij zich met FB. Hollingerius Pijpers die de
zaak eenjaar na het overlijden van Willem van Bergen, op 18 oktober 1818, overnam. l
Servaas van de Graaftwerd op 22 juni 1757 in de N.H.- kerk te Dordrecht gedoopt. Zijn ouders
waren Corstiaan van de Graaff en Maria Lotzy. Hij huwde op 19 december 1786 Elizabeth Maria van
Rijen, die hem vier kinderen schonk. Van de Graaffwas van Bredase komafen werd te Breda grootgebracht. Hij was eerst als klerk ter griffie te Breda werkzaam, vervolgens op de secretarie van de heerlijkheid Princenhage, daarna in Holland (o.a. te Dordrecht) en was tenslotte van 1787 tot in 1795 burger, inwoner en gaarder van degemeenlands collectieve middelen. te Zevenbergen.
In 1795 was hij voorzitter van de Vaderlandse Broederschap te Zevenbergen en tevens betrokken
bij de uitgave van de 'Courier van Bataafsch Braband'. Aan het eind van dat jaar kwam Van de Graaff
tijdelijk in politieke problemen vanwege zijn, in 1787 bij Van Bergen gedrukte oranjeversjes. Hij
slaagde er echter in aan te tonen dat deze versjes onder dwang van de prinsgezinden werden gepubliceerd. Zijn verdere carrière werd er niet door geschaad. Vanaf november 1795 bekleedde Van de
Graaff de functie van 'commies ter secretarije' van de Provisionele Representanten van Bataafs Brabant. Hieruit werd hij op 23 december 1795 geschorst onder belofte van uitzicht op een gelijkwaardige post zonder invloed op het regeringsbewind. Hij woonde in 1796 en 1797 in Den Bosch waar hij
eerste commies was bij het 'Committée der Domeinen en Financiën' van Bataafs Brabant. Van de
Graaff werd voor 22 januari 1798 als secretaris door het Uitvoerend Bewind naar Den Haag ontboden.
In deze stad richtte hij een drukkerij op. Op 18 maart van dat jaar bood hij zich bij het Uitvoerend
bewind aan als redacteur van de 'Binnenlandsche Bataafsche Courant' tegen een vast contract van
j 2.000, = perjaar. Daarna bekleedde hij nog tal van functies en schreefhij een aantal boeken. Vermeldenswaard is het in 1806-1807 geschreven 'Historisch Statistische Beschrijving van het Departement
Braband' (dl. 1, de Meijerij van 's-Hertogenbosch). Hetlaatste wat van hem bekend is, is dat hij in1810
op het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkzaam was als commies 2

Steven van Bronkhorst en CareI Willem Pieter van Riemsdijk. Van Bronkhorst werd op 26
mei 1763 in de N.H.-kerk te Arnhem gedoopt. Zijn ouders waren Herwen van Bronkhorst enJohanna van Spankeren. Samen met zijn vriend Carel van Riemsdijk richtte hij op 1 februari 1785 te Arnhem
een patriots genootschap met de naam 'Aan 't nut v\ln 't algemeen, aan 't heil van stad en land, zij steeds
deez' broedrenkring door trouwen deugd verpand'. Van Bronkhorst fungeerde in 1786 als correspondent van 'De Post van den Neder-Rhyn'. Injanuari 1787 traden de 'directeuren' van het genootschap, Van Bronkhorst en Van Riemsdijk, na een conflict binnen het vierhoofdig directoraat af. Beiden
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meldaen zich als auxilliairen bij het Gelderse Vrijkorps aan dat zich naar Utrecht begaf om daar de patriotten te steunen, die door de stadhouderlijke troepen in het nauw waren gebracht. Na de prinsgezinde restauratie in september 1787 vluchtten beiden naar Antwerpen. Hier trad Van Bronkhorst op
15 juli 1789 in het huwelijk met de zuster van zijn vriend, Anna Sophia van Riemsdijk. Eenjaar later
vestigde hij zich samen met Van Riemsdijk in Bergen op Zoom.
Aldaar begonnen zij nog datzelfde jaar een drukkerij onder de naam 'Van Riemsdijk en Van
Bronkhorst'. In 1791 waren beiden betrokken bij de oprichting van de eerste Brabantse afdeling van de
'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'. Ook waren zij betrokken bij de uitgave van het 'Nuttig en
vermaaklijk weekblad voor burgers en landlieden' en van de 'Courier van Bataafsch Braband'. Van
Bronkhorst was in 1795 voorzitter en Van Riemsdijk secretaris van de sociëteit 'De Eendracht' inBergen op Zoom.
Eerstgenoemde was tevens voorzitter van het, uit deze sociëteit geformeerde 'comité revolutionaire', dat de oude magistraat verving door de municipaliteit. In 1797 trok hij weg uit Bergen op Zoom
en keerde terug naar Arnhem waar hem een interessante politieke enjournalistieke loopbaan wachtte.
Na de revolutie vanjanuari 1798, waarin zijn politieke vriend Pieter Vreede een zo grote rol speelde,
werd hij o.a. secretaris van het intermediair administratief bestuur van Gelderland. In 1799 werd hij
zelfs voorzitter van het bestuur van het Departement van den Rijn. In dejaren 1811-1813 verzorgde
Van Bronkhorst in samenwerking met Rapin de uitgave van het 'Staatkundig Dagblad van het Departement van den Boven-IJssel'. Eenjaar later gaven zij op last van de prefect de 'Bekendmakingen en
Berigten tot bijvoegsel van het Staatkundig Dagblad van het Departement van den Boven-Ijssel' uit.
In december 1813 startte hij met de uitgave van de 'Arnhemsche Courant' die hij in 1816 verkocht aan
Thieme. Daarna werd hij tot zijn dood op 26 mei 1826, commissaris van politie in Arnhem.
Zijn voormalige compagnon Van Riemsdijk zette de drukkerij te Bergen op Zoom voort tot in
1801. Toen besloot hij als magazijnmeester van de artillerie in zijn woonplaats in 's lands dienst te treden. In 1810 vertrok hij met zijn vrouw Sebilla Elisabeth Ke.:r naar Emden. 3
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