
De achttiende eeuw staat be-

kend als periode van stagnatie

en achteruitgang in de Lage Lan-

den, ook n DelÍt. Het contrast

met de zeventiende eeuw, toen

de bomen tot in de hemel leken

te groeien, is bijzonder groot.

Den Haag neemt een groot aantal

bestuurlilke taken over. De eens

zo beroemde Porceleyne Fles kan

alleen overleven door naast Delfts

blauw ook bouwkeramiek te pro-

duceren. Onder invloed van de

Verlichting komen moderne denk-

beelden over democratie, vrijheid

en gelijkheid in zwang. Onder de

burgerbevolking ontwikkelt zich

een toenemende onvrede over

de heerschappij van de adel. De

rol van de kerk zwakt af en er ontstaat onder de burgerij een brede boven a;: : 
=

meer vertrouwen heeft in het gezonde verstand en eigen keuzes. Deze roep .- -=-'
vrilheid en medezeggenschap rs natuurlijk tegen het zere been van de hee's:-:=

regentenorde, maar het volk vlndt het allemaal prachtig. De vrijheidsbeweging : - =:

typisch Nederlands. Overal in Europa ontstaan onlusten, die in 1789 u te -:=

leiden tot de Franse Revolutie. Ook in Nederland wordt het onrustig. De burge' , -==':

genoeg van de stadhouder en zijn regenten. De meer democratrsch georë.::=':=

patriotten - die zoeken naar een economisch, cultureel en pol tiek herste .:- :=

Republiek - komen tegenover de traditionele Oranjegezinden te staan. Er:'E,,:- ::
verschillende plaatsen onlusten uit. ln Delft is de patriot en ex-militair Adarr G='=':

Willent V van Oranle Nassau. De laatste Erfstac':-::'
van de Republiek der Verentgde Nederlanden c's - -' -,::
moest vluchten naar Engeland. Schilderil var, r--.-'
Georg Ziesenis, I 768-i 769.
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Mappa vanaÍ 17a3 aclieÍ in een plaaiselijk exercitiegenootschap, een soort buÍger

lijke mlitie dle als tegenhanger Íungeed voor de klasseke Oranjeeeznde schul

terijer er vrjcorpsen. Uit d i genootschap wordt eer 'v egend esottie'samengesteld

van driehondeíd man en tweehonderd paarden Dittrekt langs verschilLefde steden

in Holand, zoa s Leider, Dord recht, Vlaard ngen, I'/lortÍood, Gorinchem Alkmaar,

Hoorn €n N4onn kendam, om de plaatsellike paÍiotten te ondersieunen blj hei ver

wiideren van de Oranjeeez nden u t de vroedschappen. N'lappa sLaai ook zln kamp

op buiten De it. Zorder dat iemard var zijn troepen een voet binnen de stad zet s

alLeen al ziin aanwezigheld genoeg onr op 21 atsustus 1787 verander ngen in de

samensteL nE van de DelÍtse vroedschap dooí te voeren. De patrlotten slagen er n ei

in defln ileÍ voet aan de grord ie krijgen n NederLand. I'/lappa vlu.ht n i7a9 naar.i
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