
Na de gouden tijd in de zeventiende eeuw ging het minder goed met de 

Republiek. Er was minder handel en meer landen die wilden meedoen. 

Het leek af en toe wel crisis. Veel mensen vonden dat de regering de 

problemen moest oplossen. Maar omdat ze niks te zeggen hadden, 

werden ze boos. Maar op wie eigenlijk?
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Thema 6.3  Les 4
Protesterende patriotten
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nederLandse 
oPsTand
In de achttiende eeuw waren ook 
veel Nederlanders ontevreden. 
Bijvoorbeeld over stadhouder 
Willem de Vijfde en zijn vrienden. 
Deze opstandige Nederlanders, die 
zichzelf de Patriotten noemden, 
wilden meer invloed hebben op het 
bestuur van het land. Ze vonden dat 
Willem en zijn raadgevers teveel zelf 
beslisten, en alle macht hadden. 
Ze protesteerden met pamfletten 
en spotprenten en hadden eigen 
legertjes. De Pruisen kwam de 
stadhouder te hulp. Willem was 
namelijk getrouwd met Wilhelmina, 
de zus van de koning van Pruisen. 
De Fransen stonden aan de kant 
van de Patriotten. Toen de Fransen 
het land binnenvielen, kregen de 
Patriotten de macht.

oP Wie moest je boos zijn?
De Nederlandse Republiek bestond 
uit verschillende provincies die 
samenwerkten. De belangrijkste man van 
de regering was de stadhouder, Willem 
de Vijfde. Vanaf 1766 was hij de baas. De 
ontevreden mensen werden dus boos op 
hem en de regenten.
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sPotPrenten
De Patriotten maakten Willem de Vijfde en 
de regenten belachelijk met spotprenten. 
Door te laten zien hoe dom de bestuurders 
waren, hoopten ze dat mensen hun kant 
zouden kiezen. 
Lang niet alle mensen waren het eens 
met de Patriotten. De aanhangers van 
de regering (de Prinsgezinden) 
maakten op hun beurt de Patriotten 
belachelijk met spotprenten.

De b i jnaam van 
de Patr iotten was 
‘Kezen’. Ze vormden 
legert jes. Vandaar 
‘De gewapende Kees’.

W il lem V voorgesteld als varken. 
Met zi jn achterpoten vertrapt 
hi j ‘Stad en Burger Regten’.

stiekem je mening geven
In de achttiende eeuw gebruikten allerlei 
mensen pamfletten om hun mening over de 
regering te geven, omdat ze niet echt mee 
mochten praten. Een pamflet is een papier 
waarop een mening staat. Bijvoorbeeld 
hoe je denkt over de politiek of het geloof. 
Het schrijven van pamfletten ging stiekem, 
want als je hardop protesteerde tegen de 
regering kon je in de gevangenis komen.

het beroemdste PamfLet
Een groep mensen die aan het einde van de 
achttiende eeuw in opstand kwam, heette 
de Patriotten. Zij maakten veel pamfletten. 
Het bekendste Patriotten-pamflet werd in 
het geheim verspreid in de nacht van 25 
op 26 september 1781. Het pamflet was 
gericht aan het ‘Volk van Nederland’. Er 
stond in wat er allemaal mis was met de 
bestuurders. Mensen moesten in opstand 
komen tegen de regering. De Patriotten 
wilden ook iets te zeggen hebben in het 
bestuur van het land.

Zeg het met  een pamFlet

Willem V 


