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De gemeenteraad van Oudewater tussen 1848 en 1870* 

door P. Minkjan 

Inleiding 
In Nederland leidde de invoering van directe verkiezingen door de Grondwet van 1848 tot poli
tisering en uiteindelijk partijvorming. Een gevolg daarvan was dat vroeger of later de oude 
garde van aristocratische bestuurders plaats moest maken voor nieuwkomers. Met name binnen 
het lokale bestuur waren van oudsher functies in handen van een klein aantal families.1 In een 
gemeente als Oudewater met net 2000 inwoners en misschien een honderdtal kiezers zal de 
politisering niet gauw aantoonbaar zijn, want kiezersverenigingen zijn daar aanvankelijk niet 
geweest; daarvoor was het aantal kiezers veel te klein. Op welke manier is de invloed van de 
politieke veranderingen op de samenstelling van het stedelijk bestuur dan wel te bepalen? 
Van Dijk beantwoordde deze vraag voor Rotterdam in de negentiende eeuw door de samenstel
ling van de raad en de samenstelling van de lokale (economische) elite te onderzoeken. Hij 
kwam tot de conclusie dat er in Rotterdam sprake was van een zekere continuïteit wat de situ
atie voor en na 1851 betrof.2 Ik heb zijn methode - een analyse van de politieke en economische 
elite - toegepast op Oudewater tussen 1848 en 1870 om informatie te krijgen over de elitewis
seling in zo'n kleine stad op het platteland. Wanneer vond die wisseling plaats? En wat is daar
bij de invloed geweest van de conflicten en ontwikkelingen in de nationale politiek? 
Religieuze tegenstellingen speelden in de jaren tussen 1848 en 1870 in de politiek een belang
rijke rol. Waarschijnlijk was dat ook het geval in Oudewater, waar ongeveer 50% van de bevol
king rooms-katholiek was en ongeveer 50% protestants. Dat kan het lokale effect hebben ver
sterkt van de nationale politieke en religieuze strijdpunten rond het midden van de negentiende 
eeuw, zoals het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, de Aprilbeweging van 1853 en de 
schoolstrijd. Aan de andere kant kan dat effect zijn verzwakt doordat Oudewater een geogra
fisch vrij geïsoleerd stadje was waarin een klein aantal families eeuwenlang een vooraanstaan
de rol speelde. Het scharnierpunt bij de elitewisseling is 1851: het jaar van de eerste recht
streekse verkiezingen voor de gemeenteraad. 

De verkiezingen vonden plaats in een tijd dat de liberalen bij verkiezingen zoals die voor de 
Tweede Kamer in 1850 duidelijk de grootste partij waren. Van Tijn benadrukt in een analyse van 
de nationale en regionale politieke ontwikkelingen een belangrijk verschil tussen de conserva
tieven en de liberalen: de eerste groep wilde de oude elite handhaven, de tweede wilde nieuwe 
mensen aan de macht. Het liberale tij werd gekeerd door conservatieve ontwikkelingen rond 
1853, zoals de Aprilbeweging. Ook speelde een rol dat veel lokale politici die als liberaal geko
zen waren in feite conservatief bleken te zijn.3 Erg veel invloed in Zuid-Holland had het tradi
tionele anti-katholieke protestantisme vanaf 1853.4 

Landelijk gezien werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen meer behoudend 
gestemd dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten en bovendien was 
op het platteland de continuïteit groter dan in de stad.5 Grote verschuivingen vonden pas plaats 
toen nationaal religieuze tegenstellingen een grote rol gingen spelen, bijvoorbeeld bij de 
Aprilbeweging en de schoolstrijd die onder andere in 1855 in het middelpunt van de belang
stelling kwam te staan.6 De effecten van het nieuwe kiesstelsel varieerden van gemeente tot 
gemeente. In Woerden kreeg de vervanging van de oude elite haar beslag in I860.7 Maar in 
IJsselstein waren de verkiezingen van 1851 al direct van ingrijpende betekenis: het aantal katho
lieken in de raad groeide in een keer van één naar zeven.8 



Over de ontwikkelingen in de gemeentepolitiek van Oudewater tussen 1815 en 1900 is vrijwel 
niets gepubliceerd. Er is een boek van W.C. van Zijll Jz uit 1861 dat de geschiedenis van 
Oudewater beschrijft, maar daar staat weinig informatie in over de periode na 1815.' In het boek 
van Den Boer en Schouten uit 1965 eindigt de geschiedenis van Oudewater al in 1813.10 De 
meeste andere publikaties over Oudewater beperken zich tot de gebeurtenissen in de zestiende 
eeuw. Er zijn wel overzichten gepubliceerd over buurgemeenten als Snelrewaard en Willeskop 
- met ook lijsten van raadsleden uit de negentiende eeuw - maar aangezien de situatie daar sterk 
verschilde van het stedelijke Oudewater levert dat weinig vergelijkingsmateriaal op. Het boek 
van K. Hazelzet over de burgers en bestuurders van Oudewater van de zestiende tot en met de 
twintigste eeuw, heeft vooral een anekdotisch karakter." Er is door J.D. van Galen een scriptie 
geschreven over de vroedschap van Oudewater in de jaren 1700-1750, maar die kan alleen van 
marginaal belang voor de periode na 1850 zijn.12 Hooguit kan daarmee vastgesteld worden of 
er sprake is van continuïteit in de namen van de families die leden leverden voor het stadsbe
stuur. De Monumenteninventarisatie van de gemeente Oudewater vat de verschenen literatuur 
samen, bevat een sociaal-economische geschiedenis van Oudewater en een goede bibliografie, 
maar besteedt geen aandacht aan de politieke ontwikkelingen in de negentiende eeuw.'3 

Een andere weg naar het beantwoorden van vragen over de politieke ontwikkeling loopt via het 
archiefonderzoek. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld duidelijk maken wie er tussen 1848 en 1870 
in de gemeenteraad van Oudewater zaten en welke verschuivingen er plaats vonden. Met dat 
doel bestudeerde ik de raadsverslagen uit die jaren. Van de aangetroffen personen zijn daarna 
gegevens opgezocht in onder andere het bevolkingsregister, registers van volkstellingen en in 
verschillende genealogische bronnen. Voor de resultaten daarvan ter sprake komen schets ik in 
het volgende gedeelte een beeld van de oude situatie: eerst demografisch en economisch, daar
na aan de hand van beschrijvingen van drie vooraanstaande families ook politiek. Die schets 
wordt voortgezet in het daarop volgende gedeelte, dat begint met een beschrijving van de zit
tende raadsleden voor de verkiezingen van 1851. Daarna volgen de resultaten van de verkie
zingen voor de gemeenteraden van 1851 tot 1870 en een analyse van die resultaten. 

Oudewater vóór 1851 
Rond 1845 had Oudewater 2050 inwoners. 49 procent van hen was hervormd, 47 procent 
rooms-katholiek. Daarnaast waren er nog kleine groepen oud-katholieken, joden en afgeschei
denen. Er stonden in de gemeente 280 huizen waarin 473 gezinnen woonden. Het belangrijkste 
middel van bestaan in Oudewater in 1845 was de touwindustrie. Ook was er een vrij uitgebrei
de kaashandel: Oudewater had een eigen waag en er werden kaasmarkten gehouden.14 De 
gemeente grensde aan een aantal echte plattelandsgemeenten: Papekop, Snelrewaard, 
Willeskop, Hoenkoop en Hekendorp, die wat oppervlakte betreft veel groter waren. Ze hadden 
op Hekendorp na allemaal een grotendeels katholieke bevolking. Het kwam voor dat een bur
gemeester van Oudewater tevens de burgemeester van een van deze gemeenten was of was 
geweest, zoals bijvoorbeeld J.J. Montijn en A.M. Montijn. De omringende gemeenten waren 
overwegend agrarisch van aard, maar Oudewater zelf had maar een klein buitengebied: de hele 
gemeente besloeg slechts 144 hectare. 
In heel Nederland ging de economie achteruit tussen 1840 en 1848. Het mislukken van aardap
pel- en graanoogsten veroorzaakte bovendien extra ellende op het platteland.15 Doordat de eco
nomie van Oudewater vooral dreef op de touwindustrie zal het stadje in die tijd met nog extra 
problemen te kampen hebben gehad: deze tak van industrie ging al sinds het eind van de acht
tiende eeuw voortdurend achteruit en steeds meer touwbanen werden gesloten.16 De kaashandel 
liep ook terug doordat met het verbeteren van de verbindingen allerlei lokale markten aan bete
kenis verloren. De weg van Montfoort naar Gouda die langs Oudewater liep werd verhard in de 
loop van de negentiende eeuw, de IJssel werd gekanaliseerd tussen 1851 en 1862 en daardoor 
beter bevaarbaar en aantrekkelijker als handelsroute. In 1857 is de spoorlijn Utrecht-Gouda aan-



gelegd, waarbij Oudewater wel een station kreeg, maar dat lag meer dan twee kilometer ten 
noorden van de stad en er reed een paardentram om die afstand te overbruggen.17 Er zijn van
wege die teruglopende economie in die tijd veel arme mensen in Oudewater geweest. Dat blijkt 
ook uit het feit dat er in 1846 een werkinrichting voor behoeftigen werd gesticht.18 In heel 
Nederland was in 1847 15,5 procent van de bevolking op bedeling aangewezen19; er is geen 
reden om te veronderstellen dat in Oudewater de situatie rooskleuriger zal zijn geweest. De 
post "Armwezen" op de begroting van 1848 bedroeg ƒ 2.440,- op een totaal aan uitgaven van 
ƒ 10.533,93lh. Zowel de posten algemeen armbestuur als rooms-katholiek armbestuur waren in 
vergelijking met het vorige jaar met ƒ 100,- verhoogd. In een aantekening in de marge spoor
den Gedeputeerde Staten de gemeente aan tot "de meest mogelijke spaarzaamheid".20 

Minder last van de economische teruggang hadden de rijke families. Op de lijst van "diverse 
belastingschuldigen volgens Kohier", waarop de bedragen voorkomen die werden aangeslagen 
voor de buitengewone omslag, stonden in 1844 237 aangeslagenen. Bij 178 namen betrof het 
bedragen van minimaal een gulden. Bij 18 personen ging het om aanslagen van tien gulden of 
hoger. Dergelijke aanslagen waren vaak gebaseerd op uiterlijke tekenen van welstand, maar 
men kan er van uitgaan dat in elk geval de rijkste inwoners in die hogere categorie zaten. We 
treffen daarin onder andere de namen Montijn (driemaal), Putman (tweemaal) en Van der Lee 
aan. Dat zijn namen die ook steeds terugkomen in hoge functies van het gemeentebestuur van 
Oudewater. Met een behandeling van deze drie families wil ik een beeld geven van de oude poli
tiek in Oudewater en van de oude stedelijke oligarchie: waar kwamen ze vandaan, hoe verdien
den ze hun geld? 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND. GEMEENTE OUDE WATE K. 
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De familie Van der Lee woonde al eeuwenlang in Oudewater.21 Van der Lees hadden met de 
Watergeuzen meegestreden en tegen de Spanjaarden gevochten toen die Oudewater belegerden 
in 1575. Eeuwenlang leverde het geslacht Van der Lee leden van de vroedschap, schouten, sche
penen, raadsleden en burgemeesters. Zo was Cornelis Ghijsbertz van der Lee burgemeester van 
Oudewater in 1564. De belangrijkste beroepsmatige bezigheid van de familie was de touwfa-
bricage. J.P. van der Lee, die burgemeester was in 1581 en 1586, was al lijndraaier van beroep. 
In de zestiende eeuw waren er tientallen touwfabrieken en lijnbanen in Oudewater.22 Na 1780 
zette de neergang in en uiteindelijk bleef alleen de lijnbaan van de Van der Lees over, mede 
dankzij het feit dat zij - als eerste touwfabriek in Nederland - overschakelden op het gebruik van 
stoom.2-1 

De Montijns waren minder lang in Oudewater.24 Ze waren pas in de zeventiende eeuw 
Nederland binnengekomen uit het Duitse Wezel. Al vrij snel belandden ze in Oudewater: 
Anthony Mo(o)ntijn was er soldaat in het Staatse garnizoen, voordat hij in 1688 in Engeland 
sneuvelde in het leger van Willem III. Zijn broer was eigenaar van een baanhuis in Oudewater 
en diens zoon Jan was lijnslagersbaas. Hij kwam in 1734 in de vroedschap van Oudewater en 
in 1741 en 1748 was hij schepen. Andere Montijns hielden zich ook bezig met de handel en met 
het notariaat. Later zou het geslacht burgemeestersposten bekleden, in buurgemeenten zoals 
Papekop, Hekendorp en Lange Ruige Weide, maar ook in Oudewater zelf. J.J. Montijn (1769-
1833) was vóór 1795 actief in de patriotse oppositie, werd in 1795 gekozen tot burgemeester, 
om daarna in de Franse tijd maire te zijn en tenslotte na 1815 weer burgemeester te worden. Hij 
bleef dat tot zijn dood in 1833 en werd toen opgevolgd door zijn zoon Adriaan Maarten ( L792-
1864) die niet alleen burgemeester was, maar ook gemeentesecretaris, ambtenaar van de bur
gerlijke stand en lid van de plaatselijke commissie van schooltoezicht. Hij zat ook in het kerk
bestuur van de hervormde gemeente.25 Van 1850 tot 1853 is hij bovendien lid van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland geweest. 

De familie Putman was een katholieke familie die pas in de tweede helft van de achttiende eeuw 
in Oudewater was terecht gekomen.26 Ze waren afkomstig uit het Duitse Mengede en maakten 
fortuin met de handel in tabak en koffie. Josephus Putman was de tweede generatie in 
Oudewater; hij werd raadslid en wethouder in 1795. Hij was ook thesaurier van de gemeente. 
Later zou zijn zoon Jan Philip Putman (1782-1855, ook handelaar in tabak en koffie) in de raad 
komen, wethouder worden en in het kerkbestuur zitten. De broer van Jan Philip, Willem (1786-
1870) was een van de 376 mannen die in maart 1814 stemden over de nieuwe grondwet. Hij 
stemde - zoals alle katholieke stemmers - tegen. Kleinzoon Johannes, die leefde van 1819 tot 
1897, kwam ook in de raad en hij zat in het armenbestuur. 
De geschiedenis van deze drie families geeft aan dat hoge posten in het gemeentebestuur vaak 
generaties lang door dezelfde families werden bezet. We komen hun namen ook weer tegen in 
de opsomming van de raadsleden uit de periode 1851-1870. 

De samenstelling van de gemeenteraad tussen 1851 en 1870 
De grondwet van 1848 introduceerde rechtstreekse verkiezingen en volledige ministeriële ver
antwoordelijkheid. In de provinciewet en de kieswet van 1850 werden verschillende zaken uit
gevoerd die al in de grondwet waren bepaald. Hetzelfde gebeurde in de gemeentewet van 1851. 
Het directe kiesrecht betekende een drastische breuk met het verleden, toen verkiezingen voor 
vertegenwoordigende lichamen via een getrapt kiesstelsel verliepen. In de zogenaamde platte
landsgemeenten werden de raadsleden zelfs helemaal niet gekozen, maar benoemd door 
Gedeputeerde Staten, na het horen van de zittende leden van de raad. Oudewater viel zoals meer 
kleine steden onder de plattelandsreglementen, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat het vóór 
1848 assessoren had in plaats van wethouders.27 Door de manier waarop de gemeenteraad werd 
samengesteld bleven in veel steden en dorpen de raadszetels in handen van een klein aantal 



families. Een bekend verschijnsel dat daar een gevolg van is, is de zogenaamde verzwagering: 
veel raadsleden waren familie van elkaar of van mannen die in eerdere jaren in de raad zaten. 
Met de kieswet van 1850 zou dat allemaal kunnen veranderen. De gemeenteraad kon nu ook in 
plattelandsgemeenten rechtstreeks gekozen worden door de censuskiezers. In grote steden lag 
de census in het algemeen hoger dan in kleine steden en op het platteland. Voor 493 gemeenten 
gold de minimum-census van tien gulden bij verkiezingen van leden van de gemeenteraad.28 In 
heel Nederland mocht daarbij gemiddeld 4,5% van de bevolking gaan stemmen. Op het platte
land lag dat percentage in het algemeen hoger, in de gemeente Hoenkoop bijvoorbeeld - gren
zend aan Oudewater - waren dat in 1855 22 personen, op een totale bevolking van ongeveer 370: 
circa 6%.29 Vergeleken met de situatie van vóór 1848, toen de leden van de raad voor het leven 
werden benoemd, kregen veel meer personen dan voorheen invloed op de samenstelling van de 
gemeenteraad en ook zeker voor een deel andere personen, mede doordat nu ook de patentbe
lasting voor de census mee ging tellen. Dat was een belasting die men moest betalen om een 
handel, beroep of bedrijf uit te kunnen oefenen. Middenstanders en kleinere handelaren konden 
daardoor mee stemmen: bewoners die geen deel uitmaakten van de aristocratische groep.30 

Welke veranderingen veroorzaakten vervolgens die verkiezingen en de verkiezingen in de jaren 
daarna? Zijn er patronen te ontdekken in de wisseling van de bezetting van de raad? 
In het gemeentearchief trof ik geen lijsten van de gemeenteraadsleden aan of gedrukte gemeen
teverslagen31, daarom heb ik de namen zelf moeten destilleren uit de verslagen van de raads
vergaderingen. Daarna zijn van de namen die in de verslagen werden genoemd gegevens opge
zocht in de registers van de volkstellingen van 1829 en 1839, in de bevolkingsregisters van 1850 
tot 1890 en in een aantal registers van geboorten, huwelijk en overlijden. Hoewel in sommige 
gevallen alleen de initialen van een nieuw raadslid werden gegeven in de raadsverslagen was het 
meestal mogelijk de betreffende persoon terug te vinden in een register of de burgerlijke stand. 
Wanneer er twijfel was over de identiteit van een raadslid heb ik dat in de tekst aangegeven. Van 
de raadsleden heb ik de leeftijd opgezocht, de religie en het beroep dat zij uitoefenden. 
Voor de invoering van de gemeentewet in 1851 zaten in de raad van Oudewater de volgende per
sonen: Adriaan Maarten Montijn, Cornelis van Dam, Adrianus de Jong, Gerrit Bakker, Jan 
Putman, Jan Kranenburg, en Johannes Rigardus van Beek.32 (In het schema hieronder staan deze 
namen gecursiveerd). De raad bestond - inclusief de burgemeester - uit zeven personen. Vier 
leden waren hervormd, twee rooms-katholiek en een was oud-katholiek. M.A. Montijn was de 
zoon van de vorige burgemeester en een aangetrouwde zwager van het latere raadslid G. van der 
Lee. C.A. van Dam was een zoon van Jacobus van Dam die rond 1807 in de raad zat. Zijn zoon 
was getrouwd met een Putman uit Oudewater.33 J. Putman was de zoon van voormalig wethou
der Josephus Putman en hij was getrouwd met een zuster van C.A. van Dam. Kranenburg en 
Van Beek zaten pas sinds juni 1849 in de raad, ze werden benoemd door Gedeputeerde Staten, 
met een besluit van 31 mei 1849.34 Ze namen de plaats in van E.L. Nielsen en E.C. Langerak. 
De benoeming van de oud-katholiek Van Beek terwijl de nieuwe grondwet al aangenomen was 
lijkt een protest-benoeming met een duidelijk anti-katholieke strekking. Opvallend is wel dat 
deze twee nieuwe leden uit de kleine middenstand afkomstig waren. 

Na invoering van de gemeentewet in 1851 volgden in september en augustus de eerste directe 
verkiezingen voor de gemeenteraad. Het aantal leden van de raad bleef gelijk. De samenstelling 
van de raad veranderde na stemming en herstemming maar op één positie: Van Beek verdween 
uit de raad en werd opgevolgd door de hervormde koopman Adrianus Cornelis van Aelst.41 Van 
Aelst was een zwager van G. van der Lee. De nieuwe gemeenteraad werd op 4 oktober geïn
stalleerd. Toen zaten er dus vijf hervormden in en twee rooms-katholieken. Daarna volgden elke 
twee jaar verkiezingen, waarbij steeds verkiezingen werden gehouden voor twee raadszetels, 
terwijl eens in de zes jaar ook de burgemeester herkozen moest worden in de raad. 



Naam en geb.jaar' Rel.16 Beroep/functie Benmd. Vertrek Reden vertrek 
A.M. Montijn 1792 Prot. burgemr./secret. 1833 1855 ontslag gevraagd 
CA. van Dam 1778 R.K. koopman/weth. ca. 1825" 1855 procedurefout 
A. de Jong 1770 Prot. burgemr./weth. voor 1839 1854 verkiezingen 
C. Bakker 1808 Prot. korenmolenaar voor 1848 1853 verkiezingen 
J. Ph. Putman 1782 R.K. koopman voor 1848 1853 verkiezingen 
J.R. van Beek 1808 O.Kath grutter 1849 1851 verkiezingen 
J. Kranenburg 1799 Prot. loodgieter 1849 1856 verkiezingen 
A.C. van Aelst 1808 Prot. koopman/weth. 1851 1871 overleden 
E.C. Langerak 1812 Prot. koopman/weth. 1853 na 1871 
I.S. van Praag 1805 Prot. geneesheer/weth. 1853 na 1871 
W.J. Thier 1814 R.K. geneesheer 1854 1861 verkiezingen 
J.C. Römer 1807 Prot. hulppredikant 1855 1866 overleden 
R.W. Haentjens 

Dekker 1827 Prot. burgemeester 1856 na 1871 
G. van der Lee 1819 Prot. lijnbaaneigenaar 1856 na 1871 
C. Kikkert 1829 Prot. lijndraaier 1861 na 1871 
J. Putman 1819 R.K. koopman/rentenr 1867 na 1871 

Na de verkiezingen van 1853 kwamen er twee nieuwe leden in de raad: Evert Cornelis Langerak 
(een protestants koopman, geboren in 1812, hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon als de E.C. 
Langerak die tot juni 1849 in de raad had gezeten) en Izak Salomon van Praag (protestants 
geneesheer/vroedmeester).42 Putman en Bakker verdwenen uit de raad. Als enige katholiek bleef 
daarmee Cornelis van Dam over. Na tussentijdse verkiezingen voor een opengevallen plaats (die 
van Adrianus de Jong) werd op 10 februari 1854 als nieuw raadslid Wilhelmus Josephus Thier 
beëdigd, een rooms-katholiek heel- en verloskundige, geboren in Gouda. Hij was getrouwd met 
een nicht van Jan Putman. 
Bij de verkiezingen van 1855 werden Van Dam en Montijn herkozen. Op 22 augustus veroor
zaakte dat een conflict in de raad, dat ertoe leidde dat Montijn op 15 september zijn ontslag 
vroeg als gemeentesecretaris en in de vergadering van 27 december afscheid nam als burge
meester. In 1851 was hij overigens al vertrokken als burgemeester van Papekop (zijn zoon was 
hem opgevolgd). Het conflict draaide om de herbenoeming van Cornelis van Dam. Op het doop
register zoals de burgemeester had overlegd stond een tweede doopnaam die niet in het origi
nele register voorkwam. Dat was voor drie van de raadsleden de formele reden om de herbe
noeming te blokkeren: Van Aelst, Langerak en Van Praag stemden tegen. Doordat de burge
meester in tweede instantie niet meestemde (hij was zelf nog niet beëdigd na zijn herverkiezing) 
waren er maar twee stemmen voor Van Dams herbenoeming: Kranenburg en Thier.43 Opvallend 
is dat alleen de al lang zittende leden plus de katholiek Thier voor de benoeming stemden. Alle 
andere nieuwkomers stemden tegen, maar dat kan ook zijn geweest omdat zij alledrie protes
tants waren en Van Dam katholiek. Rond deze tijd begon de schoolstrijd een belangrijke rol te 
spelen in de nationale politiek. In 1856 zou dat op lokaal niveau zijn weerslag vinden in een 
conflict rond de benoeming van een katholiek onderwijzer in Oudewater. Die benoeming kon 
pas doorgaan nadat katholieken zich na veel tegenwerking door de gemeenteraad hadden 
gewend tot Gedeputeerde Staten.44 

Per 1 januari 1856 werd Montijn - hij was toen 63 jaar oud - op eigen verzoek eervol ontslag 
verleend.4"1 Hij was inmiddels ook al vertrokken als ambtenaar van de burgerlijke stand en ver
liet op 7 januari de commissie van schooltoezicht. Hij bleef wel in Oudewater wonen, waar hij 
in 1864 overleed.46 Zijn zoon zou nog burgemeester van Papekop blijven tot 1861, daarna ver
trok hij als notaris naar Gouda. De nieuwe burgemeester werd Rijnardus William Haentjens 



Dekker en vermoedelijk voor het eerst was de schout of burgemeester niet afkomstig uit 
Oudewater zelf: Haentjens Dekker was afkomstig uit Hendrik-Ido-Ambacht (geboren op 1 
augustus 1827 in Dordrecht) en hervormd.47 Hij zou burgemeester blijven tot zijn dood in 
1902.48 Hij was tevens gemeentesecretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Als vervanger voor Cornelis van Dam werd na verkiezingen op 17 november 1855 Jacobus 
Cornells Römer beëdigd als raadslid. Hij was werkzaam als hulppredikant in Hekendorp en was 
een zwager van E.L. Nielsen, die tot juni 1849 in de raad had gezeten.49 Daarnaast was hij aan 
moeders kant gelieerd met de familie Langerak. Nu was Thier dus de enige katholiek in de raad. 
Op 8 juli 1856 werd Gijsbert van der Lee beëdigd als gemeenteraadslid, een protestants lijn
baaneigenaar. Hij was ook hoogheemraad van het Groot-Waterschap van Woerden en president
kerkvoogd van de hervormde kerk. J. Kranenburg kwam niet terug in de raad. Na de verkiezin
gen van 1861 werd op 6 september de hervormde lijndraaier C. Kikkert als nieuw raadslid beë
digd, hij was geboren in Viaardingen. Römer werd herkozen. Kikkert volgde Thier op; die was 
al sinds 26 juli niet meer op de vergaderingen geweest. Met Thier vertrok de laatste katholiek 
uit de raad. In 1863 werden Van Aelst, Van Praag en Van der Lee herkozen als raadsleden, in 
1864 Haentjens Dekker en Langerak. 

Op 18 januari 1867 werd weer een katholiek gekozen tot raadslid: Johannes Putman, een zoon 
van Jan Putman die tot 1853 in de raad zat. Hij was een kaashandelaar, die al op 39-jarige leef
tijd ging rentenieren en een soort privé-bank begon.50 De Putmans waren erg rijk. Hij nam de 
plaats in van Römer, die niet meer op de vergaderingen was verschenen na 11 oktober 1865 en 
die in 1866 was overleden.51 De verkiezingen in september 1867 brachten geen verandering 
evenmin als die van 1869. De samenstelling van de raad bleef dezelfde tot 26 juni 1871 : burge
meester Haentjens Dekker (NH), wethouders Van Aelst (NH) en Langerak (NH), raadsleden 
Kikkert (NH), Van Praag (NH), Van der Lee (NH) en Putman (RK). Van Aelst overleed in dat 
jaar en zijn zwager Van der Lee volgde hem op als wethouder. 

Adriaan Maarten Montijn 
(1792-1864), burgemeester 
van Oudewater 1833-1855 



Analyse van de gegevens 
Er zijn een aantal opvallende elementen in het overzicht van de raadsleden van Oudewater tus
sen 1848 en 1870. Allereerst neemt het aandeel van de rooms-katholieken af vanaf 1851, tot er 
een periode komt waarin er zelfs geen enkele rooms-katholiek in de raad zit: van 1861 tot 1867. 
Er is geen reden om te veronderstellen dat Oudewater afweek van de landelijke trend dat er 
vooral langs religieuze lijnen werd gestemd in Nederland.^2 Dat kan dus maar twee dingen bete
kenen: of er waren erg weinig katholieken met stemrecht in Oudewater of veel katholieken met 
stemrecht bleven thuis bij verkiezingen. Erg opvallend is bijvoorbeeld dat bij verkiezingen in 
1863 om drie plaatsen en op een moment dat er geen enkele katholiek in de raad zit tóch drie 
protestanten gekozen werden. De enige katholieken die in de onderzochte negentien jaar wer
den gekozen of herkozen waren Van Dam, Thier en in 1867 de jonge Putman. Van Dam was in 
1850 opnieuw benoemd53 en werd in 1856 herkozen, maar bleef door een procedurefout buiten 
de nieuwe gemeenteraad. Thier werd gekozen terwijl er om maar één zetel hoefde te worden 
gestemd, in 1854. 
Als er weinig katholieken met stemrecht waren kan dat alleen geweest zijn omdat verhou
dingsgewijs veel minder katholieken de census haalden: ze waren armer. Dat was bijvoorbeeld 
ook het geval in Haarlem omstreeks 1840: 37% van de bevolking was katholiek, maar slechts 
9% van de stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1842.54 Mogelijk is dat een 
landelijk patroon geweest. Bij zo'n stemverhouding maakte een katholieke kandidaat alleen 
kans als veel protestanten wegbleven bij de verkiezingen. De opkomst kon erg laag zijn bij ver
kiezingen wanneer er geen sprake was van een aansprekend politiek strijdpunt. In 1853 daar
entegen was de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen extra hoog. In de jaren daarna is 
veel geklaagd over de politieke desinteresse bij het volk. In de grote steden kon het opkomst
percentage soms zakken tot omstreeks de twintig procent.55 

Het is mij niet bekend of in Oudewater het opkomstpercentage ook zo sterk daalde: ik kon er in 
het gemeentearchief geen gegevens over vinden. Was dat wel het geval, dan kregen de katho
lieken daardoor mogelijk toch nog soms een van hun kandidaten gekozen, zoals in 1854 Thier. 
Na 1856 was er minder belangstelling voor kerkelijke conflicten en tegenstellingen en was er 
landelijk sprake van een achteruitgang van de aanhang van de protestantse politici. Dat verklaart 
mogelijk de verkiezing van J. Putman in 1867. Maar waarom werden in 1863 toch drie protes
tanten gekozen? Zien we hier een weerspiegeling van de sterke positie van de conservatieve pro
testanten in Zuid-Holland die Van Tijn schetste? Of speelde een lokaal politiek conflict daarbij 
een rol, bijvoorbeeld dat rond de benoeming van een katholieke onderwijzer? Een echte door
braak van de katholieken was pas mogelijk toen de census verlaagd werd. Maar dat zou pas in 
1887 gebeuren. 
Ten tweede valt op dat alle raadsleden die in 1848 in de raad zaten in juli 1856 al waren ver
dwenen. De jaren 1854 en 1855 vormden daarbij duidelijk een cesuur: beide wethouders en de 
burgemeester verlieten de raad tussen februari 1854 en december 1855: na 22 jaar verdween de 
burgemeester, na meer dan 30 jaar vertrok - onvrijwillig - wethouder Van Dam. Nieuwkomers 
waren Van Aelst, Van der Lee, Langerak en Van Praag. Ze zouden daarna vele jaren in de raad 
zitten. Als we letten op de beroepen die de raadsleden uitoefenden, zien we daarin een weer
spiegeling van de landelijke politieke golfbeweging: tijdens het hoogtij van het liberalisme 
kwam een aantal mensen uit de kleine burgerij in de raad: in 1848 en 1849 een korenmolenaar, 
een grutter en een loodgieter. Het waren bovendien mannen zonder familiebanden met andere 
raadsleden. Het zijn daarmee goede voorbeelden van de elite-vervangende nieuwkomers die de 
liberalen volgens Van Tijn aan de macht wilden helpen.56 Toen de conservatieve stroming lan
delijk sterker werd leidde dat ook in Oudewater tot raadsleden die weer afkomstig waren uit 
beroepen die hoger in aanzien stonden, zoals koopman en medicus, bovendien ging het om 
mensen die vaak weer gelieerd waren aan de oude elite of daar zelfs zelf - Langerak - deel van 
uitmaakten. 



De derde constatering is dat familierelaties een grote rol bleven spelen bij de raadsleden. Voor 
1856, maar ook daarna nog, al past daarbij uiteraard de aantekening dat Oudewater een kleine 
gemeenschap was. A.M. Montijn was een aangetrouwde zwager van Van der Lee, Van der Lee 
was een zwager van Van Aelst. Johannes Putman was de zoon van Jan Putman, Jan Putman was 
de zwager van C. van Dam en bovendien was de zoon van raadslid Cornells van Dam getrouwd 
met een Putman. Thier was getrouwd met een nicht van Jan Putman; J.C. Römer was een zwa
ger van E.C. Nielsen, die tot januari 1851 raadslid was. 

Het Stadhuis van Oudewater 
in 1871. Collectie gemeente 
Oudewater. 

Conclusie 
De eerste conclusie kan zijn dat er in Oudewater door de invoering van directe verkiezingen 
geen eind kwam aan de verzwagering: een aantal nauw met elkaar verbonden families speelde 
ook na 1851 nog een grote rol. Maar dat wil niet zeggen dat er niets veranderde. Opvallend is 
allereerst dat na 1851 het aandeel van de katholieken in de raad terugliep in plaats van toenam. 
Blijkbaar kregen in Oudewater verhoudingsgewijs veel minder katholieken dan protestanten het 
kiesrecht, omdat ze minder belasting betaalden. Dat ze dat stemrecht wel kregen maar er min
der gebruik van maakten lijkt minder waarschijnlijk, want katholieke kandidaten werden wèl 
gekozen in periodes dat er nationaal geen sprake was van scherpe religieuze tegenstellingen en 
de opkomst bij de verkiezingen vermoedelijk lager was. 



Daarnaast valt op dat alle raadsleden die voor de eerste directe verkiezingen in de raad zaten 
binnen zes jaar waren vertrokken. Er kan daarom van een wisseling van de wacht worden 
gesproken in 1855 en 1856. Voor de familie Montijn, die meer dan een halve eeuw een zeer 
vooraanstaande rol speelde in de gemeentepolitiek, betekende het zelfs al snel een definitief 
afscheid daarvan en voor de meesten ook van de gemeente Oudewater. Twee zonen van Adriaan 
Maarten waren notaris en werden burgemeester van kleinere gemeenten.57 De familie Van der 
Lee bleef nog lang een vooraanstaande rol spelen en hun touwfabriek staat nog steeds in 
Oudewater. Ook de jongere broer van Gijsbert en zijn kleinzoon zouden nog in de raad van 
Oudewater komen. Een enkel lid van de familie Putman woont ook nog steeds in Oudewater, 
maar de meesten zijn vertrokken. 
De analyse van de politieke en economische elite binnen een gemeenschap blijkt ook in 
Oudewater interessante gegevens op te leveren wat de veranderingen in de lokale politiek na 
1848 betreft. En de invloed van de landelijke politieke ontwikkelingen zoals geschetst door Van 
Dijk en Van Tijn blijkt aantoonbaar aanwezig, zowel in de religieuze als de sociale achtergrond 
van de raadsleden. Voor een beter begrip van de veranderingen in de samenstelling van de 
gemeenteraad en van de uitkomsten van de verkiezingen zijn meer gegevens nodig. 
Bijvoorbeeld over het aantal kiezers, het percentage katholieke kiezers en over het aantal men
sen dat zijn stem uit kwam brengen. Ook naar andere ontwikkelingen in de lokale politiek in de 
negentiende eeuw is nog steeds veel te weinig onderzoek verricht, Oudewater is wat dat betreft 
geen uitzondering. 
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De invoering van de Lutherse psalmberijming 

in 1780 te Bodegraven 

door C. Hamoen 

Dat invoering van een nieuwe psalmberijming kan leiden tot grote meningsverschillen binnen 
een kerkenraad en gemeente is wel bekend. Ook bij de invoering van een nieuwe berijming in 
de hervormde kerk in 1773 is dit het geval geweest. Dat de invoering van een nieuwe Lutherse 
berijming in 1780 zoveel stof zou doen opwaaien was echter niet te verwachten. Toch leidde 
deze invoering in Bodegraven zelfs tot een rechtszaak voor schout en schepenen op 21 juni 
1780.' 
Aangenomen mag worden dat tot 1780 in Bodegraven gebruik gemaakt is van het liedboek van 
ds. Johannes Ligarius, luthers predikant te Woerden (1586-1591). Dit "Woerdische Sangboeck" 
is later enkele malen herdrukt. 
In 1770 besluit het consistorie van Amsterdam om een nieuw psalm- en gezangenboek te laten 
samenstellen. Leden van het dichtgenootschap LAUS DEO SALUS POPULO worden gevraagd 
om hieraan mee te werken. Dit genootschap had ook aan de vervanging van de berijming van 
Datheen voor de gereformeerden in 1773 haar bijdragen geleverd. De nieuwe bundel wordt op 
2 januari 1780 te Amsterdam plechtig in gebruik genomen. 
Op 30 november 1779 had de kerkenraad van de lutherse gemeente van Bodegraven met een 
brief van de kerkenraad van Amsterdam2 twee exemplaren ontvangen. Een exemplaar was 
bestemd voor de predikant en een voor de kerkenraad. Op 1 januari 1780 vergadert de 
Bodegraafse kerkenraad over de brief uit Amsterdam. Men besluit een bedankbrief te zenden en 
daarbij de kerkenraad Gods zegen toe te wensen. Men is verheugd over de goede communica
tie met de Amsterdamse kerkenraad. Dat de communicatie binnen de Bodegraafse kerkenraad 
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