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Het einde van de Republiek

Stadhouder Willem V (1748-1806)

Gouvernante Anna
Willem V was nog maar drie jaar toen zijn vader 
Willem IV stierf. Zijn Engelse moeder regeerde voor 
hem. ‘Gouvernante Anna’ werd ze genoemd. In 1766 
werd Willem V zelf stadhouder. Hij trouwde met de 
Duitse prinses Wilhelmina uit Pruisen. 

Jos en Mirthe mogen in de zomervakantie meevaren met hun oom 
en tante. De vaartocht met de motorboot gaat van Gouda naar 
Utrecht over de Hollandse IJssel. Even voorbij Haastrecht ligt in de 
rivier bij het gehucht Goejanverwelle een sluis. Oom vertelt, als ze 
bij deze schutsluis komen, dat deze plek erg beroemd is geworden. 
‘Hoe dan oom?’, vragen Jos en Mirthe nieuwsgierig. ‘Hier dichtbij is 
een weggetje waar vroeger een prinses is aangehouden. Ze heette 
Wilhelmina van Pruisen en was getrouwd met onze prins Willem V. 
Op school zal je wel horen waarom de prinses niet verder mocht in 
haar koets’. ‘Hé’, roept Mirthe, ‘de boerderij naast de sluis heet de 
Prinsessenboerderij’. Daar werd de prinses door de soldaten naar toe 
gebracht, staat op het bord bij de Prinses Wilhelminabrug. 

Sluis in Goejanverwelle

Aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis

Steden en StatenPruiken en Revoluties
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De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784)
Engeland voerde al een aantal jaren strijd tegen 
de opstandige koloniën in Noord-Amerika. 
In dat gebied hadden zich veel Europeanen 
gevestigd. Ze wilden vrij zijn. De Fransen hielpen 
hen. De Amerikaanse vrijheidsoorlog betekende 
ook oorlog tussen Engeland en Frankrijk. De 
Republiek wilde met deze strijd niets te maken 
hebben. Wel wilden de kooplieden graag handel 
drijven met de vrijheidsstrijders. De Hollanders 
konden hen wel aan wapens helpen.

Als straf voor de steun aan de Amerikaanse 
vrijheidsstrijders verklaarden de Engelsen in 1780 de 
oorlog aan de Republiek. De Vierde Engelse oorlog 

werd een ramp voor ons land. Er was geen sterke 
oorlogsvloot om handelsschepen en koloniën te 
beschermen. De Hollanders verloren honderden 
schepen. Alleen de Slag bij Doggersbank leverde 
een kleine overwinning op. Na vier jaar moest de 
Republiek vrede sluiten.

De Amerikaanse vrijheidsoorlog

Slag bij Doggersbank
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Patriotten
In deze tijd lagen handel en scheepvaart in de 
Republiek bijna stil. Dat betekende achteruitgang 
en verval. De stadhouder kreeg de schuld van alle 
ellende. De democraten waren teleurgesteld in de 
prins. Ze sloten zich aan bij de regenten, hun vroegere 
tegenstanders. Samen vormden ze een nieuwe partij: 
de ‘patriotten’ of vaderlanders. Willem V noemden ze 
een ‘Engelandsvriend, een verrader des vaderlands’. 
De patriotten vormden overal gewapende groepjes 
of vrijkorpsen. Gekleed in blauwe slipjassen, witte 
broeken en met de 
‘sjako’ op het hoofd, 
marcheerden ze 
door de straten. De 
regenten schrokken 
ervan. Wat zou er 
gebeuren als de 
patriotten de macht 
in handen kregen? 
Het duurde niet lang 
of er braken in het 
hele land vechtpartijen uit tussen prinsgezinden en 
patriotten. De Staten van Holland probeerden er een 
eind aan te maken door het zingen van het Wilhelmus 
en het dragen van de kleur oranje te verbieden. De 
stadhouder werd afgezet als bevelhebber van het 
garnizoen in Den Haag. 

Hulp uit Pruisen
Teleurgesteld vertrok Willem V naar zijn vrienden 
in Gelderland. Toen de prins weigerde om zijn 
tegenstanders aan te pakken, besloot zijn vrouw 
Wilhelmina in 1787 naar Den Haag te gaan. De koetsen 

van de prinses werden dichtbij het Hollandse gehucht 
Goejanverwellesluis omsingeld door patriotten. 
Wilhelmina mocht Holland niet binnen. Toen riep ze 
haar broer, de koning van Pruisen, te hulp. Die stuurde 
een leger van 20.000 man naar de Republiek. Haastig 
vluchtten de patriotten naar Frankrijk. Overal in de 
Republiek wapperden oranje vlaggen. Willem V werd 
in zijn ambten hersteld. 

De patriottentijd

Wilhelmina van Pruisen

Theodorus van der Groe 
 (1705-1784)

Een bekend predikant uit deze tijd 
was ds. Theodorus van der Groe. 
Hij wees erop dat armoede en 
tegenslagen een oordeel waren 
van de Heere. God strafte het 
Nederlandse volk om hun zonden.

Patriotten
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Alle mensen vrij en gelijk
De oorlogen van Lodewijk XIV 
hadden Frankrijk veel geld gekost. 
Boeren en burgers leefden in 
armoede. De Franse koningen 
leidden echter een rijk leven. 
Dit gold ook voor de adel en 
de geestelijkheid. Geen wonder dat de burgers 
ontevreden werden. 
In de boeken van Rousseau en Voltaire lazen ze over 
het misbruik dat adel en geestelijkheid van hun 
macht maakten. Daarom moesten de vorsten worden 
afgezet. Alle mensen behoorden vrij en gelijk te zijn. 
Ieder mens is zijn eigen meester. 

Dit vrije, verlichte denken hield geen 
rekening met wat God in Zijn Woord 
zegt. Voltaire en anderen zeiden dat een 
mens zijn ‘rede’, zijn verstand, moest 
gebruiken, in plaats van het Woord. Zo 
zou een betere maatschappij ontstaan. 
De verlichte denkers spotten met alles 
wat in hun ogen bijgeloof was. 

Frankrijk een republiek
De Franse Revolutie barstte los. Het volk kwam 
in opstand tegen adel en geestelijkheid. Koning 
Lodewijk XVI werd afgezet en onthoofd. Edelen 
vluchtten het land uit of vonden de dood onder de 
valbijl, de guillotine. Daarna werd de oorlog verklaard 
aan alle ‘tirannen’ in Europa. Ook in de Republiek 
zouden de Fransen de revolutie brengen.

Guillotine De Franse Revolutie

Een vrijheidsboom in Amsterdam
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De Fransen komen
In januari 1795 trokken Franse troepen de Republiek 
binnen. Zelfs het water kon hen niet tegenhouden, 
omdat de rivieren waren dichtgevroren. Duizenden 
patriotten trokken met het Franse leger mee. Zij 
wilden erbij zijn nu hun vrienden ‘vrijheid, gelijkheid 
en broederschap’ gingen brengen in de Republiek. 
De Fransen werden als bevrijders onthaald. Overal 
werden vrijheidsbomen opgericht, waar armen en 
rijken samen omheen dansten. Iedereen was nu 
immers gelijk? Leve de vrijheid! 

Willem V naar Engeland
Prins Willem V en zijn twee zonen, Willem en Frederik, 
vertrokken per vissersscheepje vanuit Scheveningen 
naar Engeland. Zijn vrouw Wilhelmina was al vooruit 

gegaan. De gevluchte stadhouder werd hartelijk 
ontvangen in Engeland. 
Met het vertrek van Willem V kwam er een einde aan 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Het einde van de Republiek

‘God heeft een twist met 
Nederland’
Toen stadhouder Willem V naar Engeland vertrok, 
zei hij:
‘De ware Bron van onze ongelukken moeten 
wij zoeken in de nationale zonden en 
ongerechtigheden, waaraan zich de inwoners 
van Nederland hebben schuldig gemaakt, en ik 
zelf mij voor de Alwetende niet verontschuldigen 
kan. God heeft een twist met Nederland …’

Het vertrek van Willem V uit Scheveningen in januari 1795


