
Utrecht in 1811:  
Een stad in Noord-Frankrijk
Met circa 35.000 inwoners was Utrecht in 1811, net als nu, de vierde 

stad van Holland. Het was een van de weinige Hollandse steden in 

de Franse Tijd waar de bevolking toenam in plaats van daalde. Een 

beschrijving van een stad die ook op demografisch vlak afweek. 

DOOR RENGER DE BRUIN

De elite was al eeuwen beeldbe-

palend voor de stad. Behalve 

een stadspatriciaat, een groep 

families die generaties lang de leden van 

het lokale bestuur had geleverd, kende 

Utrecht ook een omvangrijke adel, die 

met de stedelijke regenten in de 17e 

en 18e eeuw het beleid in de provincie 

Utrecht had bepaald. Naast hun stadswo-

ningen bezaten edellieden en patriciërs 

kastelen en buitenplaatsen op het plat-

teland, vooral in het zuidoostelijke deel 

van de provincie. Ten noordwesten van 

Utrecht, aan de Vecht, domineerden de 

Amsterdammers.

Patriciërs en edellieden bepaalden het 

sociale en culturele klimaat in Utrecht. Zij 

bevolkten behalve de bestuursorganen 

(vroedschap en Staten) ook de besturen 

van liefdadigheidsinstellingen, kerkenra-

den en gezelschappen als het Collegium 

Musicum Trajectinum, dat concerten hield 

in het koor van de Mariakerk. Een theater 

was in Utrecht om godsdienstige redenen 

tot 1795 verboden. Bolwerken van de 

elite waren uit de Middeleeuwen overge-

bleven instellingen met een grote rijkdom 

aan landerijen: de kapittels (Dom, Oud-

Munster, St. Pieter, St. Jan en St. Marie) en 

de Duitse Orde. De Utrechtse bovenlaag 

had door bestedingen bij middenstanders 

en het inhuren van personeel een grote 

betekenis voor de lokale economie. Ge-

voegd bij de sterke rol van de overheid 

(de besturen van stad en provincie, het 

provinciaal gerechtshof en de universi-

teit) leidde dit er toe dat de economische 

betekenis van handel en nijverheid in 

Gezicht op de Oude-
gracht met de Stadhuis-
brug, links het stadhuis 
en op de achtergrond de 
huizen aan de Vismarkt 
en de Domkerk en -toren, 
ca. 1790 (collectie: Het 
Utrechts Archief)
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Utrecht veel kleiner was dan in de grote 

Hollandse steden. De agrarische sector 

was daarentegen van groter belang, 

omdat Utrecht een uitgestrekt plattelands-

gebied in de stadsvrijheid had. (De stads-

vrijheid was een gebied buiten de muren 

van de stad, met een stuk of vijftien 

ambachtsheerlijkheden, die onderhorig 

waren aan het stadsbestuur.) Daar produ-

ceerden kleine boeren groenten en zuivel 

voor de stadsbewoners. Uit een wijdere 

omgeving kwamen landbouwproducten 

naar de Utrechtse markt.

De andere verhouding tussen de econo-

mische sectoren had er in de zeventiende 

eeuw toe geleid dat Utrecht achterbleef 

bij het westen van het land. Was de Dom-

stad aan het begin van de zestiende eeuw 

nog de grootste in de Noordelijke Neder-

landen, ruim anderhalve eeuw later was 

zij ingehaald door Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag, Leiden, Haarlem en mogelijk 

zelfs Middelburg. Diezelfde economische 

structuur zorgde er bij de achteruitgang 

in de achttiende eeuw voor dat Utrecht 

veel minder kwetsbaar was voor de 

problemen in handel en nijverheid. Waar 

de klappen in de overzeese handel en in 

industriële sectoren als de textiel Amster-

dam, Haarlem en Leiden zwaar troffen, 

bleef Utrecht met de overheid als stabiele 

factor aardig overeind. In de tweede helft 

van de achttiende eeuw wist de stad als 

agrarisch marktcentrum te profiteren van 

de opbloei van de landbouw, terwijl de 

grote aantallen renteniers de voordelen 

genoten van de toenemende opbrengst 

van (deels buitenlandse) aandelen en 

obligaties. Tussen 1750 en 1810 groeide 

het inwonertal van 25.000 naar 35.000, 

terwijl de grote Hollandse steden krimp te 

zien gaven. Utrecht klom weer naar een 

vierde positie, een plek die sindsdien is 

vastgehouden.

Had de Domstad een afwijkende de-

mografische ontwikkeling die samen-

hing met de economische structuur, in 

religieuze samenstelling van de bevolking 

kwam Utrecht aardig overeen met het 

Nederlandse gemiddelde. Rond 60% van 

de inwoners behoorde tot de kerk die 

sinds het ontstaan van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden een bevoorrechte 

positie innam: de gereformeerde. Deze 

kerk, steeds vaker als ‘hervormde’ aange-

duid, raakte die speciale status na 1795 

kwijt. Na het verbod op de rooms-katho-

lieke eredienst in 1580 was in de vroegere 

bisschopsstad het aan Rome trouwe deel 

van de bevolking teruggelopen tot onge-

veer een derde deel. De katholieken kwa-

men bijeen in schuilkerken, die aanvan-

kelijk bestreden werden, maar in de loop 

van de tijd steeds meer gedoogd werden 

tot ze na 1795 een volledig legale status 

kregen. In het begin van de achttiende 

eeuw leidden spanningen binnen de ka-

tholieke gemeenschap tot een scheuring, 

het Utrechtse Schisma. De daaruit voort-

gekomen oud-katholieke kerk rekende 

rond 1800 2,5% van de stadsbevolking 

tot haar aanhang. De achterban van de 

kleine protestantse kerkgenootschappen 

(lutheranen, remonstranten en doopsge-

zinden) was iets groter. Joden waren er 

maar weinig in Utrecht. Na de verdrij-

ving aan het eind van de Middeleeuwen 

kregen joden pas in 1789 weer toestem-

ming tot vestiging. Er ontstond al snel een 

gemeente met een eigen synagoge aan de 

Springweg, maar erg groot was die niet. 

In 1809 hingen 352 Utrechters het joodse 

geloof aan, 1% van de bevolking.

Bloedkuyl

Zowel de religieuze als de sociale groe-

pen waren ongelijk over de stad ver-

deeld. Utrecht binnen de middeleeuwse 

omwalling kende acht wijken gebaseerd 

op de zestiende-eeuwse schuttersvendels. 

Ze droegen fraaie namen als Hand-

voetboog, Bloedkuyl, Papenvaandel of 

Turkijen, die refereerden aan de heldhaf-

tige strijd tegen de Spanjaarden waarin 

de Utrechtse schutters een belangrijke 

Gezicht op een stadspoort te Utrecht waaruit vluchtende militairen te voet en te paard vertrekken in de nacht van 15 
op 16 september 1787. (Collectie: Het Utrechts Archief)

Dagboek van een ooggetuige
Op 1 januari 1793 begon de Utrechtse apotheker Hendrik Keetell (1759-1845) een dagboek over de ge-

beurtenissen in zijn tijd (‘Aanteekeningen betreffende de Bataafsche omwenteling, voornamelijk binnen 

Utrecht, door een ooggetuige’). Aanleiding was de oorlogsdreiging, die van het revolutionaire Frankrijk 

uitging. Keetell voelde goed aan dat de oorlog, die een maand later inderdaad zou uitbreken, ingrijpende 

gevolgen zou hebben voor zijn stad. Het op poeder-en receptenpapiertjes geschreven dagboek, dat 

Keetell tot 1816 heeft volgehouden, vormt een belangrijke bron voor de beleving van de revolutieperiode 

door gewone burgers. Het belang van de bron is al in de negentiende eeuw onderkend. Gedeelten zijn 

toen al uitgegeven. Rond 1900 is ook de rest in druk verschenen. Het originele handschrift wordt in de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht bewaard. Ook over het bezoek van Napoleon aan Holland, en vooral 

Utrecht, heeft Keetell uitgebreid geschreven.
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rol hadden gespeeld. In 1795 werden de 

namen in verband met de inkwartiering 

van de Franse soldaten, die ze onmo-

gelijk konden uitspreken, veranderd in 

de letters A t/m H, met huisnummers. 

Van deze wijkaanduidingen is alleen de 

naam Wijk C blijven hangen. Het tamelijk 

grote stadsgebied buiten de muren was 

verdeeld in vier stukken, I t/m M. Zoals 

gezegd was dit buitengebied grotendeels 

agrarisch, maar dichtbij de vier stads-

poorten was de bevolkingsconcentratie 

groter. Ten noorden van de stad, bij de 

Weerdpoort, was er sprake van een echte 

voorstad die zelfs ommuurd was, de Be-

muurde Weerd. Dit gebied telde veel in-

dustriële bedrijven. De vaak vervuilende 

nijverheid was hier geconcentreerd om-

dat het water van de Vecht alles afvoerde. 

Vervuilende bedrijven mochten zich niet 

aan de zuidkant van de stad vestigen, 

omdat de Oudegracht, waaruit onder 

meer het water voor de bierbrouwerijen 

gehaald werd, dan verontreinigd zou ra-

ken. De lozingen in de Bemuurde Weerd 

leidden tot conflicten met Amsterdam, 

dat drinkwater met speciale schuiten uit 

de Vecht haalde, omdat de plaatselijke 

grachten te smerig waren. De Utrechtse 

grachten, in feite gekanaliseerde rivieren 

met stromend water, waren veel schoner.

De bevolking van de buitenwijken was 

grotendeels katholiek. De hoveniers 

waren bijna allemaal rooms-katholiek of 

oud-katholiek. Alle binnenstadswijken 

kenden een gereformeerde meerderheid, 

maar het percentage katholieken lag 

bijvoorbeeld in de volkswijk Handvoet-

boog (Wijk C) aanzienlijk hoger dan in 

de elitewijk Papenvaandel (Wijk F). De 

joden waren geconcentreerd in het zuiden 

van de binnenstad, dichtbij hun synagoge. 

Ook de bevolkingsdichtheid varieerde. Zo 

leefden er in Wijk C in 1809 4391 mensen 

tegen 2205 in Wijk F, terwijl laatstgenoem-

de wijk groter was. In die wijk stonden 

de fraaiste stadshuizen van edellieden en 

patriciërs, die ook in de wijken H, G en A 

te vinden waren. Het voormalige konink-

lijke paleis lag in wijk H, aan de Drift en 

de Wittevrouwenstraat in het oostelijk deel 

van de stad. Van een complete segregatie 

was echter geen sprake. Zelfs in Wijk C 

stonden behoorlijke koopmanshuizen aan 

de Oudegracht en ook in de betere wijken 

waren armen te vinden die huisden in 

achterafsteegjes. Arm en rijk woonden 

rond 1800 nooit ver van elkaar af.

Toenemende armoede

Utrecht mocht het in de achttiende eeuw 

dan beter gedaan hebben dan de grote 

Hollandse steden, een groot deel van de 

bevolking leed wel degelijk armoede. 

En de werkloosheid was dan wel niet 

zo dramatisch als elders, maar een groot 

deel van de beroepsbevolking had toch 

problemen om permanent werk te vin-

den. Die problemen namen in het laatste 

kwart van de eeuw toe. De oorlogen met 

Engeland en later met Frankrijk leidden 

tot verstoring van de handel, wangedrag 

van soldaten en verhoogde belastingdruk. 

Met name tijdens de langdurige bezet-

ting door de Fransen was dat het geval. 

Aangezien het grootste deel van de belas-

tingopbrengst uit accijnzen kwam, had 

het armere deel van de bevolking daar 

het meeste last van. Vanaf 1793 kwamen 

er vermogensheffingen en belastingen 

op luxe die juist de beter gesitueerden 

troffen, maar de bezuinigingen waartoe 

die vervolgens moesten overgaan, troffen 

weer de arbeidende bevolking, omdat er 

minder huishoudelijk personeel in dienst 

werd genomen en er minder werd ge-

kocht bij de plaatselijke middenstand. 

Wie gezond was, kon in ieder geval nog 

hopen op werk, al werd dat steeds moei-

lijker. Echt uitzichtloos was de situatie 

voor degenen die door ziekte, ongevallen 

of ouderdom tijdelijk of blijvend ar-

beidsongeschikt waren. De situatie werd 

Utrecht voor korte tijd dé koninklijke residentie

De eerste residentie van koning Lodewijk Napoleon is in 

Den Haag, vanaf 1806. In 1807 schrijft Lodewijk aan zijn 

oudere broer, de keizer, dat gezondheidsredenen hem 

noodzaken de nabijheid van de zee te ontvluchten. Hij hoopt 

dat de winters in Utrecht draaglijker zijn en wil zijn residentie 

naar deze stad verhuizen. Lodewijk laat een serie panden aan de 

Drift en de Wittevrouwenstraat opkopen om te verbouwen tot 

koninklijk verblijf en kantoor van overheidsdiensten. De bewoners 

krijgen een schadevergoeding bovenop de koopprijs van hun 

huis, omdat ze direct moeten verhuizen. Op 2 augustus 1807 

begint onder leiding van architect J.D. Zocher sr. (1791-1870) de 

verbouwingen. Tachtig bouwvakkers werken dag en nacht door. 

Ze breken muren door om de huizen onderling te verbinden 

en trekken sommige gangen bij kamers om grotere vertrekken 

te krijgen. Maar voor de Franse grandeur blijft het klein: grote 

diners moeten ergens anders gehouden worden. Lodewijk geeft 

opdracht om achter Drift 27 een nieuwe vleugel te bouwen met 

een ‘Grande Galerie’ en twee salons.

Nu Utrecht residentie is van Lodewijk verandert de stille bis-

schopstad in een wereldse plaats vol leven en vertier. Keetell is 

trots en schrijft: ‘Zolang Utrecht gestaan had, had het nooit van 

eenige grootheden kunnen getuigen, welke met die van dit jaar 

1807 te vergelijken waren. In de eerste plaats hadden wij dan bin-

nen onze muren een Koning (nog geen Koningin), een Roomsch 

koning, als Opperhoofd over onze aloude zeven vereenigde 

Provintieën, met zijne gansche residentie, en met zijn gansche 

hofhouding in een daartoe nieuw gebouwt paleis. Vervolgens de 

Kamerheeren en hooge ambtenaren van het Hof, die allen, ieder 

voor zig, een huis bewoonden. Dan ’s lands Hooge Vergadering, 

het Wetgevend Lighaam, uit 36 leden bestaande.’

Lang duurde de pret niet. Op 27 november had Lodewijk het pa-

leis in Utrecht nog niet eens daadwerkelijk betrokken, maar toen 

al sprak hij al weer van vertrekken. Keetell: ‘Wegens de residentie 

gebruikte Z. M. de volgende woorden: “Onze groote hoofdstad 

Amsterdam heeft met recht aanspraak op onze residentie. Ik 

ben ook van voorneemen dezelve na die stad over te brengen […] 

zodat de Koning alweer van heengaan praatte, en hij was nog niet 

eens gekomen; d. i. Z. M. praatte van een paleis te Amsterdam 

en hij had het paleis te Utrecht nog niet eens betrokken! Onder-

tusschen, de Amsterdammers, hiervan lont geroken hebbende, 10
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verergerd door de hoge voedselprijzen. 

Vanaf 1770 stegen die (met de nodige 

fluctuaties) tot ongekende hoogten. De 

oorlogen die vanaf het uitbreken van de 

Amerikaanse Vrijheidsoorlog in 1773 een 

vrijwel permanent verschijnsel werden, 

joegen de kosten van de eerste levens-

behoeften steeds verder op. Wanneer er 

nog eens misoogsten bovenop kwamen, 

werden graan- en melkproducten onbe-

taalbaar, niet alleen voor de allerarmsten, 

maar ook voor velen die nog wel werk 

hadden. Rond 1800 leefde meer dan de 

helft van de Utrechtse bevolking onder 

de armoedegrens.

Nu bestond er een uitgebreid vangnet 

van liefdadige instellingen en personen. 

Het belangrijkste was de gereformeerde 

diaconie. Al vanaf de beginfase in de 16e 

eeuw had deze gezorgd voor onder-

steuning van behoeftige gemeenteleden. 

Niet-gereformeerden kwamen niet voor 

steun in aanmerking, maar daar waren 

dan soortgelijke instellingen van andere 

kerkgenootschappen of de Stadsaal-

moezenierskamer voor. Voor de opvang 

van specifieke groepen als bejaarden 

of wezen waren instellingen als het 

Bartholomeüsgasthuis of het Gerefor-

meerd Burgerweeshuis. Het beschermen 

van behoeftigen uit de eigen gemeen-

schap stond steeds voorop. Bij de stad 

als geheel bleek dat bijvoorbeeld uit het 

beleid om van elders komende bedelaars 

zo snel mogelijk uit te zetten.

De economische problemen die het 

gevolg waren van de oorlogstoestand 

en die uiteindelijk ook Utrecht troffen, 

bereikten hun dieptepunt in de tijd dat 

Napoleon de stad bezocht. De door 

hem bedachte economische boycot 

tegen Engeland, het Continentaal Stelsel, 

leidde ook hier tot schaarste aan goe-

deren en verlies aan werkgelegenheid. 

Veel harder kwamen de opheffing van 

de universiteit en de kapittels aan. Ook 

de tiërcering van de staatsschuld, het 

besluit om voortaan nog maar een derde 

van de rente op de staatsschuld uit te 

betalen, hakte er stevig in. In de eerste 

plaats werden de rijken er door getrof-

fen, maar ook de kleine spaarder had er 

last van. Door de bezuinigingen waartoe 

de beter gesitueerden moesten overgaan 

en doordat ook de liefdadigheidsfondsen 

in overheidspapieren belegd hadden, 

bleef er ook voor de armenzorg minder 

over. De bezuinigingen bij de gemeente 

gingen eveneens ten koste van de steun. 

In plaats van uitkeringen in geld kwa-

men er voedseluitdelingen, onder meer 

van de calorierijke Rumfordse soep, die 

bij de Dom in de Heilige Kruiskapel 

(de soepkapel) werd verstrekt. Dat had 

volgens sommigen ook het voordeel dat 

armen de uitkering niet meer konden 

verbrassen.

Een gevolg van de steeds grotere armoede 

was dat de bevolkingsgroei tot staan 

kwam en zelfs overging in krimp. Een an-

dere oorzaak daarvan was dat veel jonge 

Utrechtse mannen niet levend terugkwa-

men van Napoleon’s veldtochten. Per 1 

januari 1811 was de dienstplicht ingevoerd 

en opname in het keizerlijke leger gold als 

Rond 1800 leefde meer dan de helft van de  
Utrechtse bevolking onder de armoedegrens

beijverden zig aan alle kanten met ter haast dit voordeel deelach-

tig te worden en alles aan te wenden om den Koning na hen toe 

te lokken. Zij boden zelfs Z. M. al schielijk het Stadhuis tot een 

paleis aan, hetgeen gratieuselijk door Z. M. wierd aangenomen.’

Amsterdam wordt de koninklijke residentie. Op 20 april 1808 is de 

officiële intocht van Lodewijk in Amsterdam. De hofhouding volgde 

al snel, en daarna de ministers en hun departementen. Op 19 april 

schrijft Keetell: ‘Het is gedaan. De pret is over. Het is voor altijd 

Amen! […] Eindelijk ’s voormiddags omtrent 10 uuren wierden wij 

waarlijk door onzen tedergeliefden Monarch verlaten.’[…] De Ko-

ning was dan alweer verdwenen, en de Koningin was nog niet eens 

verschenen. Er waren zoveel toebereidselen op het palijs tot Haare 

Maj. ontvangst gereed gemaakt. Er waren zoveel meubelen voor 

Haare Maj. aangekocht: en het was alles nutteloos. Haare Maj. 

verwaardigde zig niet eens haar pakje in haar Koningrijk af te leg-

gen, want juist op deeze zelve dag, op deeze dag van Zijner Majs. 

statige intreede in Zijn hoofdstad baarde Haare Maj. een zoon, 

maar niet in Holland. Neen! in Parijs. Het was klaar en duidelijk 

(wij hebben het al meer gezegt) Groote liefde maar weinig trek.’

Het paleis in Utrecht was niet meer dan een pied à terre gewor-

den waar Lodewijk soms verbleef. Zoals enkele maanden voor de 

gedwongen troonsafstand van Lodewijk (1 juli 1810). Zijn vrouw, 

(toen nog) koningin Hortense de Beauharnais (1783-1837), kwam 

zeer tegen haar zin op 14 april 1810 op bezoek in Utrecht. Lode-

wijk begroette haar officieel maar tot echt contact kwam het niet. 

Letterlijk zelfs! De wantrouwige Lodewijk had voor haar komst alle 

verbindingen tussen zijn en haar appartementen laten dichtmetse-

len. Op 23 april vertrokken zij ieder afzonderlijk naar Amsterdam.

Voorgevels van de huizen aan de zuidzijde van de Wittevrouwenstraat te Utrecht na de verbouwing tot paleis van koning Lodewijk Napoleon, 1834 (collectie: Het Utrechts Archief)
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een uitgesteld doodvonnis. De keuringen 

en lotingen riepen grote spanningen in de 

samenleving op. Al in maart 1811 kwam 

het in Wijk C tot ernstige ongeregeldhe-

den. Toen bekend werd hoe veel doden 

Napoleons tocht naar Rusland had gekost, 

was de woede enorm. In Utrecht uitte die 

woede zich minder gewelddadig dan in 

andere delen van het ingelijfde gebied, 

maar een verontrustend signaal was de 

weigering van de Nationale Garde (de 

voortzetting van de schutterij) om op 2 de-

cember 1812 aan de jaarlijkse herdenking 

van Napoleons kroning deel te nemen. 

Begin 1813 vonden nog enkele incidenten 

plaats. Zo werd bij het vertrek van een 

regiment dienstplichtigen het Wilhelmus 

gespeeld. De officier die daar tegen op 

wilde treden, werd met rot fruit bekogeld.

Politieke spanningen

De zichtbare armoede trok tegen het einde 

van de achttiende eeuw steeds meer de 

aandacht. Verlichte burgers probeerden 

daar iets aan te doen door economische 

stimuleringsmaatregelen. Ook poli-

tieke hervormingen stonden hoog op de 

agenda. In de jaren na 1780 eisten politiek 

bewuste burgers, die zich patriotten noem-

den, meer inspraak. Ze voerden de druk 

op het stadsbestuur steeds verder op tot ze 

in augustus 1786 de macht overnamen en 

een democratisch regeringsreglement in-

voerden. Ook elders in het land had deze 

beweging succes, maar Utrecht was het 

centrum. In september 1787 

maakte het Pruisische leger een 

einde aan het experiment en 

herstelde het stadhouder Wil-

lem V in al zijn waardigheden. 

Ruim zeven jaar later brachten 

de legers van het revolutio-

naire Frankrijk de revolutie 

terug. Vanaf begin 1795 bracht 

de Bataafse Revolutie een golf 

van democratische hervormin-

gen over het land. Besturen 

op alle niveau’s werden door 

de (mannelijke) bevolking 

gekozen. Voor het eerst sinds 

de zestiende eeuw mochten 

katholieken weer meedoen in 

de politiek. De gereformeerden 

verloren hun bestuurlijke mo-

nopolie. Ook in sociale samen-

stelling veranderden de gremia 

ingrijpend. Naast revolutiege-

zinde edelen en patriciërs, die 

nog steeds mochten meedoen, 

namen nu ook beoefenaren 

van vrije beroepen, kooplie-

den, fabrikanten en zelfs kleine 

middenstanders zitting op het 

kussen.

De revolutie radicaliseerde 

steeds verder. Moeilijke kwes-

ties waren het optreden tegen de oude 

regenten, de scheiding van kerk en staat 

en de mate van autonomie die steden en 

provincies mochten behouden. Vooral de 

laatste kwestie leidde tot heftige debatten 

op allerlei niveau’s. Aanvankelijk steunden 

de Franse autoriteiten de gematigde ele-

menten, maar begin 1798 hielpen Franse 

militairen bij een staatsgreep die de radi-

calen aan de macht bracht. Die voerden 

in een korte tijd een eenheidsstaat door. 

Drie jaar later waren het opnieuw Franse 

troepen die een einde maakten aan de 

Bataafse Revolutie. Het nieuwe bewind 

streefde een verzoening na met aanhan-

gers van de verdreven stadhouder. Die 

traden weer toe tot de besturen, ook in 

Utrecht. De samenwerking tussen voorma-

lige revolutionairen en hun tegenstanders 

zou bepalend worden voor de verhoudin-

gen. Ook onder Lodewijk Napoleon en 

tijdens de Inlijving bestond het Utrechtse 

stadsbestuur uit een combinatie van telgen 

uit regentengeslachten en burgers die met 

de revolutie van 1795 politiek actief waren 

geworden. Dat gold ook voor het college 

van maire en adjunct-maires (burgemees-

ter en wethouders), dat Napoleon in 

oktober 1811 welkom heette. De maire, 

mr. A.J.W. van Dielen (1772-1812), was de 

zoon van een oranjegezinde regent, terwijl 

twee van de adjunct-maires rooms-ka-

tholieke burgers waren. Een van hen, mr. 

P.W. Bosch van Drakestein (1771-1834) 

zou na het overlijden van zijn meerdere 

diens post overnemen, hij zou zich weinig 

geliefd maken met een zeer pro-Frans 

beleid. Waar Van Dielen probeerde de 

Franse maatregelen te verzachten, deed 

Bosch van Drakestein er nog een schepje 

bovenop. De door Napoleon genomen 

maatregelen troffen de stad zwaar. Bij 

zaken als belastingen en bezuinigingen 

deelde Utrecht het lot van andere steden, 

maar specifiek nadelig was de opheffing 

van belangrijke instellingen: de universi-

teit, de kapittels en de Ridderlijke Duitse 

Orde Balije van Utrecht. Die instituties 

hadden de stad veel inkomen en pres-

tige verschaft en dat viel nu weg. In de 

maanden na het bezoek van Napoleon 

werden de nadelige gevolgen van de an-

nexatie door het keizerrijk steeds duide-

lijker. Groot was de opluchting toen de 

Franse troepen in de vroege ochtend van 

28 november 1813 de stad ontruimden. Ze 

waren net op tijd, want aan het begin van 

de middag bereikte een Kozakkeneenheid 

als voorhoede van het Pruisisch-Russische 

leger de oostkant van Utrecht. Een bloed-

bad was voorkomen. Op de muren ston-

den Utrechters opnieuw vreemde soldaten 

toe te juichen. n

RENGER DE BRUIN IS CONSERVATOR STADSGE-

SCHIEDENIS BIJ HET CENTRAAL MUSEUM TE 

UTRECHT EN BIJZONDER HOOGLERAAR UTRECHT 

STUDIES AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT.

Armoede in Utrecht. In plaats van uitkeringen in geld kwamen er 
voedseluitdelingen, onder meer van de calorierijke Rumfordse soep, 
die bij de Dom in de Heilige Kruiskapel (de soepkapel) werd verstrekt. 
Rumfordse soep bestond uit gort, erwten, aardappelen, wittebrood, 
azijn en water. Later werd er ook nog vlees, uien en selderij aan 
toegevoegd. Op de voorgrond een gezin dat vanuit de kapel soep heeft 
ontvangen. Tekening van P.C. Wonder uit 1810-1830. (Collectie: Het 
Utrechts Archief)
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