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In september 1783 kreeg het stadje Wijk bij Duurstede nationale 

bekendheid als broedplaats en wijkplaats van revolutionaire patriotten. 

Een kleine vier jaar hield dit patriotse bolwerk stand, totdat een 

stadhouderlijk regiment voor de stadspoort verscheen. Zonder slag of 

stoot werd het stadje 'ingenomen' 

en keerde de rust weer terug. 

Over deze opmerkelijke periode in 

de Wijkse geschiedenis verscheen 

in 1889 het vaak geciteerde 

boekwerkje De patriotten te Wijk-

bij-Duurstede 1783-1787 van J.F. 

Croockewit. Croockewit beschreef 

met name wat zich afspeelde in 

Wijk gedurende deze revolutionaire periode. In dit artikel wordt vooral 

het waarom beschreven, aan de hand van de hoofdrolspelers en hun 

motieven. Was er in Wijk sprake van een breed gedragen revolutie van 

het volk, of ging het om een factiestrijd tussen regenten die profiteer

den van de situatie? Wat maakte Wijk nu zo bijzonder en waren de 

ontwikkelingen hier ook daadwerkelijk van nationaal belang? 

Edwin Maes (1967). studeerde geschiedenis in Utrecht. 

Hij is werkzaam bij Landschap Erfgoed Utrecht en doet 

, in het kader van het onderzoeksproject Waard om te 

Weten onderzoek naar de bestuurlijke elite in Wijk bij 

Duurstede gedurende de i8de en igae eeuw. 
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De patriotse revolutionaire periode in Wijk verliep in vier fases. In de eerste fase grepen 

de patriotten de macht, met behulp van de stadsschutterij. De strijd speelde zich echter 

voornamelijk in de magistraat af, waar de prinsgezinde factie al snel het onderspit moest 

delven. Niet de patriotse regeringsleiders speelden een opvallende rol, maar een zojuist 

afgestudeerde rechtenstudent en een Wijkse deurwaarder. De tweede fase stond in het 

teken van de democratische bestuurshervormingen. Er ontstond een tweedeling in echte 

democraten en gematigden. Een door het volk voorgedragen burgemeester symboliseer

de die democratische hervormingen. In de derde fase gingen - volgens sommige patriot

ten-de hervormingen nog te langzaam. Het invoeren van een eigen bestuursreglement 

kon niet voorkomen dat er een scheiding ontstond tussen radicale en gematigden demo

craten. De vierde en laatste fase kenmerkte zich door interne verdeeldheid. Het gebrek aan 

militaire steun uit andere patriotse steden maakte de stad een gemakkelijk doelwit.: 

Inleiding 

De jaren 1780-1787 waren voor de Republiek onder stadhouder Willem V onrustige tijden. 

Nederland was door de catastrofaal verlopen Vierde Engelse oorlog (1780-1784) in een 

wankele economische en politieke positie geraakt en de ontevredenheid over het bestuur 

van het land nam daardoor toe. In de zomer van 1781 verscheen in tientallen steden en 

dorpen een anoniem pamflet Aan het Volk van Nederland en dat veroorzaakte een schok 

in het land. Niet alleen stelde het pamflet de wantoestanden in de Republiek aan de kaak, 

ook werd de verantwoordelijke hiervan aangewezen: stadhouder Willem V. Volgens het 

pamflet was de grote machtvan de stadhouder de belangrijkste oorzaak van de economi

sche stagnatie. De schrijver van het pamflet - naar veel later bleek de Overijssels-Gelderse 

baron Joan Derk van der Ca pellen tot den Pol - bood ook een alternatief. Hij was voorstan

der van een volksregering, waarbij de regenten niet door de stadhouder, maar door het 

volk gekozen werden. Om dat laatste kracht bij te zetten werd het volk opgeroepen zich 

sterk te maken door middel van drukpers en burgerbewapening. 

Het verzet in het land nam toe en de ontevreden aristocraten en idealistische democra

ten, ook wel patriotten genaamd, bundelden hun krachten in hun streven naar een be

stuurlijke vernieuwing. Er verschenen steeds meer oppositionele periodieken, zoals in 

Amsterdam De Politieke Kruyeren het Utrechtse De Post van den Neder-Rhyn. Een belang

rijkere eerste stap om tot politieke veranderingen te komen, was het in ere herstellen van 

talrijke stadsschutterijen in Utrechtse steden, zoals dat in juli 1783 te Utrecht en in sep

tember van datzelfde jaar in Amersfoort en Wijk bij Duurstede gebeurde. Naast de schut

terijen ontstonden in verscheidene steden ook patriotse legertjes (zogenaamde vrijkorp-

sen). De oprichting daarvan achtten de patriotten noodzakelijk om zich tegen aanvallen 

van orangisten te kunnen beschermen. In werkelijkheid waren deze gewapende burgers 

een geschikt instrument om de druk op de lokale politiek te vergroten en deze te beïn

vloeden. Het was het begin van een onrustige en chaotische periode die het land op de 
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rand van een burgeroorlog deed balanceren. Een opmerkelijke rol in die periode speelde 

Wijk bij Duurstede. 

De recommandatie 

Rond 1780 woonden in Wijk bij Duurstede ongeveer 1450 personen. Het stadje had vooral 

een markt-en verzorgingsfunctie voor het omringende platteland. Ongeveer de helft van 

de bevolking werkte in de nijverheid, de handel en het verkeer. De nijverheid, dat waren 

vooral kleine ambachtslieden die voor de lokale markt werkten. De categorie handel en 

verkeer werd in hoofdzaak gevormd door kleine middenstanders, zoals winkeliers en 

groente- en fruitverkopers, naast een aantal schippers en kooplieden in wijnen. ' 

Het grootste deel van de Wijkse inwoners was Rooms-katholiek: ongeveer twee keer zo 

talrijk als de gereformeerden.Toch had de katholieke bevolking op bestuurlijk gebied ver

houdingsgewijs weinig in te brengen. Voor de vervulling van een openbaar ambt in de 

Republiek was lidmaatschap van de gereformeerde kerk een vereiste. Hoewel er onderde 

katholieke bevolking veel armoede was, woonden er in de stad ook katholieken die de 

meeste gereformeerde regenten in rijkdom overtroffen. De afstand tussen de regenten 

en de sociale lagen daaronder was in een kleine stad als Wijk veel geringer dan in een 

grote stad als Utrecht (met rond de 30.000 inwoners).4 De meeste aanzienlijke regenten 

rentenierden en hadden hun geld geïnvesteerd in huizen, grond, hofsteden en overheids-

obligaties. Voor het vervullen van hun functie in de stadsregering kregen zij slechts on

kosten vergoed.5 

De magistraat (het dagelijks bestuur) van Wijk bestond uit twee burgemeesters en zeven 

schepenen. Burgemeesters en schepenen behoorden tot de'raad'of vroedschap (burge

meesters, schepenen en raden) die twaalf leden telde. De raadsleden die niet in de magi

straat zaten werden ook wel de 'oude raad' genoemd, omdat het hierbij ging om perso

nen die eerder in de magistraat hadden gezeten. 

De schout, ook wel hoofdofficier genoemd, werd benoemd door de stadhouder. Hij han

delde namens de stadhouder en de Staten van Utrecht. In Wijk was de schout meestal 

van adel, zoals in de jaren 1780 de hoofdofficier de Graaf van Rechteren. Deze was ook 

kolonel (de hoogste rang) van de stadsschutterij en had in die hoedanigheid zitting in de 

krijgsraad van de schutterij. Hij was tevens voorzitter van de stedelijke rechtbank, het 

stadsgerecht. 

De magistraat droeg samen met de schout op 20 oktober, Sint-Victor, de nieuwe burge

meesters, schepenen, raden en andere functionarissen aan de stadhouder voor. Uit deze 

door de magistraat opgestelde nominatie koos de stadhouder-zoals was vastgelegd in 

het Utrechtse regeringsreglement van 1674-de leden van de vroedschap (de zogenaam

de recommandatie). In de praktijk waren de vroedschappen niet vrij in het opstellen van 

de nominatie, maar dienden ze de stadhouder te vragen of hij bepaalde personen op de 

nominatie geplaatst wilde zien. Daarnaast had de stadhouder de bevoegdheid om raden 
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Cezicht over de Lek op Wijk bij Duurstede, door T. Doesburgh, ca. 1685. HUA, Collectie Beeldmateriaal. 

te ontslaan of tussentijds bij vacatures te benoemen. 

Bij de jaarlijkse voordracht voor de magistraatsbenoemingen vonden er meestal wisse

lingen plaats in de functies van burgemeesters, schepenen of raden, waardoor over het 

algemeen telkens dezelfde regenten in de stadsregering zaten. De politieke macht onder 

deze regenten was echter onevenredig verdeeld. Zo vervulden de welvarendste en in

vloedrijkste Wijkse regenten meestal twee jaar de functie van burgemeester, het eerste 

jaar als tweede en het volgende jaar als eerste burgemeester. De belangrijkste politieke 

functie van de burgemeester bleef steeds meer tot een kleine kring beperkt. Wan neer we 

bijvoorbeeld kijken naar de periode 1760-1783, dan vervulden slechts negen regenten 

deze functie. Onder de regenten die het ambt van burgemeester uitoefenden, ziet men 

ook duidelijk onderscheid. Zo waren IJsbrand Bruijn en Aernout de Joncheere ieder elf 

keer burgervader, Dirk Bruijn Georgiesz was dat acht keer en Jan van Wieringhen, Nico-

laas van Ossenberch en Wim Verhel ieder vier keer. Het is dan ook niet vreemd dat de 

Wijkse magistraat in de loop van de achttiende eeuw allerhande facties kende- regenten 

die over bepaalde zaken hetzelfde dachten - waarbij de strijd zich vooral concentreerde 

op het rouleren van de posities en bijbehorende emolumenten." 
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Wijk bij Duurstede vormde samen met de andere steden Amersfoort, Rhenen, Montfoort 

en Utrecht het derde lid van de Staten. In dat derde lid heerste een voortdurende compe

tentiestrijd tussen Utrecht en de kleine steden die zich altijd beknot achtten. De kleine 

steden zaten bij toerbeurt in de Statenvergadering en streefden naar een vergroting van 

de eigen inbreng. 

De eerste fase: een aarzelend begin 

Tijdens de eerste dagen van september 1783 werd de schijnbare rust in het stadje Wijk bij 

Duurstede ruw verstoord. Onbekenden plakten 's nachts heimelijk pamfletten op, waarin 

de burgerij werd opgeroepen om weer'in den wapenhandel te oefenen'. Deze oproep om 

de burgerbewapening uit de versukkeling te halen, kwam niet uit de lucht vallen. Naar 

het voorbeeld van Utrecht in juli 1783, vonden in september van dat jaar in Amersfoort, 

Soest, Maarssen en Maarsseveen soortgelijke acties plaats. 

Toen de Wijkse vroedschap op 5 september 1783 bijeen kwam, toonden de heren zich ont

stemd over de inhoud van de pamfletten. Zij waren vooral beducht dat deze'saamenrot

tingen' zouden veroorzaken die 'wel ligt zeer nadelige gevolgen voor de goede rust en 

veiligheid binnen deeze stad'zouden hebben." Besloten werd de pamfletten te verwijde

ren en zogenaamde 'saamenrottingen' te verbieden. De vroedschap maakte zich echter 

zoveel zorgen over de situatie dat ze besloot om een commissie naar stadhouder Willem 

V te sturen en diens advies in te winnen. De commissie bestond uit de twee oranjege-

zinde en aanzienlijke regenten-te wetende tweede burgemeester Aernout de Jonchée-

re en de oud-burgemeester IJsbrand Bruijn - begeleid door de secretaris van Wijk, Leen-

dert Van Schaik. Vier dagen later deed de commissie verslag in de vroedschap over het 

bezoek aan Den Haag. De stadhouder hechtte zijn goedkeuring aan de maatregelen die 

het stedelijke bestuur had genomen en beloofde het te zullen 'maintineeren'.s 

Niet alle raadsleden hadden het initiatief gesteund om een commissie naarde stadhou

der te sturen. Zo vond de eerste burgemeester (en notaris) Mr. Nicolaas van Ossenberch 

de instelling van een commissie nogal overdreven. Hij kreeg steun van het raadslid en 

oud-burgemeester Dirk Bruijn Georgiesz. Deze protesteerde op 9 september per brief te

gen deze gang van zaken: 'Waarin heeft den burger misdaan teegens haar overheid. Ik 

weete het niet. Wij hebben den naam van Burgersvaarders: laaten wij dan ook alzoo han

delen.' ' De patriotse regenten Van Ossenberch en Bruijn Georgiesz spraken zich in de 

vroedschap nog niet openlijk uit voor de herinvoering van de burgerbewapening. Schut

terijen waren in deze dagen verdacht. In Utrecht hadden de patriotten met deze gewa

pende burgers de stadsregering onder druk gezet. 

Er was op dat moment in Wijk sprake van drie groepen of facties in de magistraat. De 

factie rond de prinsgezinde regenten Aernout de Joncheere en IJsbrand Bruijn had voor

lopig nog het verzoek tot burgerbewaping kunnen weerstaan. Blijkbaar konden de patri

otten, de factie Bruijn Georgiesz en Van Ossenberch, op dat moment nog niet rekenen op 
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de steun van een derde factie, een wat meer onafhankelijke groep van zes raadsleden die 

de helft van de vroedschap vormden. 

Inmiddels verzamelde Adolph Hendrik Graaf van Rechteren, heer van Geerestein, hoofd

officier van Wijken kolonel van de plaatselijke schutterij,steun vooreen rekest waarin de 

burgerij aangaf zich'in navolgingevaneen menigte andere Vaderlandsche steden gaarne 

in den wapenhandelen' te willen oefenen. '° De schutterij in Wijk leidde een slapend be

staan en de krijgsraad kwam jaarlijks een enkele keer bijeen om te vergaderen en vooral 

te dineren. Leden van de vroedschap vervulden veelal de functie van kapitein over de 

beide compagnieën. 

Waarschijnlijk nam de Graaf van Rechteren niet als enige het initiatief tot het indienen 

van het rekest. Toch was zijn initiatief opmerkelijk, aangezien in veel plaatsen, zoals bij

voorbeeld Amersfoort, de hoofdofficier werd gezien als een verlengstuk van de stadhou

der. !l Van Rechteren, die in Utrecht woonde, moet van dichtbij hebben meegekregen hoe 

in die stad in februari 1783 het herstel der schutterij en de oprichting van vrijkorpsen had 

plaatsgevonden. Kort daarop volgde Dordrecht en daarna verspreidde deze beweging tot 

revitalisering van de schutterijen zich als een olievlek over de Republiek.'2 

Op zaterdag 13 september liet kolonel Van Rechteren de krijgsraad voor het eerst sinds 

maanden weer bijeenkomen voor een vergadering. Opvallende afwezigen waren de bei

de kapiteins der stadscompagnieën: de regenten IJsbrand Bruijn en Nicolaas van Ossen-

berch. Zij steunden het initiatief van Van Rechteren, maar wilden als raadsleden niet in 

relatie worden gebracht met de ondertekenaars van het rekest. 

Meteen na aanvang van de vergadering, toonde luitenant Gerardes Wannaar aan de of

ficieren een door 145 burgers ondertekende rekest. Na een korte discussie ging een meer

derheid met de inhoud van dit rekest akkoord. " Twee dagen later verschenen voor de 

vroedschap - als gecommitteerden van de krijgsraad van de stad Wijk - kolonel Van Rech

teren en de luitenanten Van Eist en Wannaar. Wannaar, koopman in wijnen, behoorde tot 

de invloedrijkste katholieken van de stad. Van Eist was de schoonzoon van de eerste bur

gemeester Van Ossenberch en zal zijn schoonvader vooraf zeker van de ontwikkelingen 

op de hoogte hebben gesteld. De heren verzochten om in navolging van Utrecht en an

dere steden weer te mogen exerceren in de wapenhandel 'tot welzijn van Stad en Lande 

en tot handhaving van de Privilegiën en Rechten'. '' Om hun verzoek kracht bij te zetten, 

overhandigden zij het door inmiddels 161 burgers ondertekende rekest. Blijkbaar onder 

indruk van dit rekest ging de stadsregering nu unaniem akkoord met het verzoek en 

stelde ze een commissie samen. Deze bestond uit de oud-burgemeester Bruijn Georgiesz, 

gepensioneerd officier der cavalerie Lambertus Bernardus Frijkenius en secretaris Van 

Schaik. Deze commissie kreeg de opdracht om samen met de krijgsraad een nieuw regle

ment voor de schutterij samen te stellen. Deze plotselinge omslag van de vroedschap in 

de herfst van 1783 paste in het algemeen heersende gevoel van groeiende internationale 

onveiligheid. Deze situatie deed zelfs Willem V besluiten om aan steden toestemming te 

geven om een burgerwacht in te stellen. 
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Het besluit van de Wijkse vroedschap om de burgerbewapening weer in ere te herstellen, 

zorgde voor de nodige vreugde en opwinding onder de bevolking. In navolging van an

dere steden had Wijk zijn schutterij in ere hersteld. Daarnaast was er het besef dat door 

het indienen van verzoekschriften de burgers niet alleen hun wensen kenbaar konden 

maken, maar dat er ook naar ze werd geluisterd. Spottend werd in die dagen over het 

patriotse Wijk geschreven:'Men moedigt zelfs de kinderen aan tot de Wapenoefening en 

hoort van niets anders dan van exerceeren en manouvreeren'.15 De Wijkse burgerij scheen, 

gesterkt door dit eerste succes, door een revolutionaire koorts te zijn aangestoken. Juist 

datgene wat de vroedschap trachtte te voorkomen, gebeurde nu. Er waren verscheidene 

'saamenrottingen'in kroegen en er vonden verhitte discussies plaats over de wijze waar

op de ingedutte schutterij en de wapenoefening hersteld konden worden. Met name de 

patriotsgezinde vroedschapsleden Bruijn Ceorgiesz en Van Ossenberch mengden zich nu 

openlijk in deze discussie. '6 

Een tweede rekest 

Op 23 september, slechts acht dagen na het eerste rekest, las burgemeester Van Ossen

berch in de vroedschap een door 240 burgers ('door genoegzaam al onze burgers en inge

zetenen ondertekend') ingediend rekest voor.r Onder dankbetuiging voor het besluit om 

de schutterij en de wapenoefening in ere te herstellen, werd nu in navolging van andere 

steden, een verzoek ingediend dat dieper ingreep in het gezag en de rechten van de stad

houder. Men eiste een einde aan het recht van de stadhouder om bestuurders te benoe

men, de zogenaamde recommandatiën.Dit reglement was in 1674 aan Utrecht opgelegd 

als straf voor de snelle capitulatie voor LodewijkXIV. 

Verder eisten de indieners van het het rekest dat de leden van de stedelijke regering in 

Wijk wonen. Iemand die van de stad voordeel trok, moest ook de lasten helpen dragen. 

Tevens zouden leden van de stadsregering niet langer twee ambten tegelijk mogen be

kleden en dienden de nieuwe officieren van de schutterij uit de burgers te worden geko

zen. Tot slot wensten de requestranten vermindering van de'ondragelijke lasten'die het 

volk willekeurig en zonder noodzaak waren opgelegd.ls 

De vroedschap kon zich vinden in het eerste verzoek.'Het Provinciaal Reglement van 1674 

toch spreekt van geen andere Nominatie dan die van Burgemeester en Schepenen. Het, 

zooals gewoonlijk, brengen van een dubbeltal, ter keuze door den Prins, voor Kameraar, 

Kerk- en Potmeester, Rentmeester der gebeneficiëerde goederen, Molenmeester en 

Heemraad, was een ingeslopen misbruik.' " De missive met de nieuwe nominaties was 

echter al aan de stadhouder verzonden. Een commissie vertrok daarom naar Den Haag 

om de missive in te trekken. De stadhouder ontving de heren weliswaar, maar verzocht de 

raad om zich aan het reglement van 1674 te houden. 

De vroedschap besloot om eerste burgemeester Aernout de Joncheere, woonachtig op 

Huize Steenisweerd bij Cothen.en de raden in de vroedschapTheodorus Johannes Casper 
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Plucker, wonende te Buren en Mr. Pieter Jacob Curtius, heer van Nieuwaal, wonende op 

Landgoed Oud-Wulven te Houten, tot i december 1783 de tijd te geven zich in de stad te 

vestigen. Deze beslissing kon zonder veel protest in de vroedschap genomen worden, 

aangezien de betreffende raadsleden zelf niet aanwezig waren. Wanneer de drie raden 

niet aan deze eis voldeden, zouden 'zoodanige maatregelen genomen worden, als men 

tot genoegen der Burgerij en tot behoud der rust noodzakelijk oordeelde'.2" 

De prinsgezinde IJsbrand Bruijn protesteerde maar hij kreeg geen steun en daarmee leek 

de strijd tegen de invloed van de stadhouder op het stadsbestuur gewonnen te zijn. De 

meeste regenten steunden namelijk de hervormingsbeweging in de hoop zo de macht en 

invloed van de stadhouder te kunnen terugdringen. Met de voorlopige 'uitschakeling'van 

de invloedrijke oranjegezinde regent De Joncheere werd de eerste stap gezet. In feite wil

den de patriotten herstel van de vrijheid en de oude rechten van de stedelijke overheid. 

De overige eisen van de burgerij gingen de meeste regenten veel te ver en werden door 

de vroedschap voorlopig in beraad gehouden. 

De situatie in Wijk verschilde in de herfst van 1783 niet veel van die in plaatsen als Amers

foort en Maarssen, waar ook de schutterijen werden geactiveerd, uitgebreid en bewa

pend. De centrale kwestie in al deze plaatsen was echter de wens om het recommanda-

tierecht af te schaffen en zo de rol van de stadhouder in te perken. In Montfoort verliep 

de herbewaping minder vlot. De maarschalk van het Land van Montfoort weigerde eerst 

zijn toestemming. Uiteindelijk kwam er in februari 1784 een nieuw schuttersreglement, 

maar de regenten hielden de zaak goed onder controle en wisten radicale geluiden de 

kop in te drukken. In Rhenen was de situatie weer anders. Daar was de animo voor de 

herbewapening van de burgerij niet groot. De stad kreeg in november 1784, vanwege de 

groeiende internationale onzekerheid, het verzoek van de Staten van Utrecht, om de bur

gers weer onder de wapenen te roepen. -' 

In ander plaatsen speelde de problematiek rond het regeringsreglement van 1674 geen 

rol, zoals in de baronie IJsselstein of de destijds Hollandse plaatsen Oudewater en Woer

den. Dat nam niet weg dat ook daar exercitiegenootschappen werden opgericht. 

Een vurig patriot 

De krijgsraad van de Wijkse stadsschutterij had het initiatief genomen voor het indienen 

van de twee rekesten. De namen van de officieren van de burgerwacht stonden boven 

aan de lijst van de ondertekenaars. Een opvallende naam op die lijst was die van Mr. Adri-

aan de Nijs (1760-1836). Al snel zou deze jonge fanatieke patriot uitgroeien tot woord

voerder van de burgerwacht en de burgerij. Hij had zich actief patriots opgesteld in de 

stad Utrecht maar zijn werkterrein verplaatst naar Wijk bij Duurstede. "Ook daar immers 

was de schutterij in de versukkeling geraakt. De geboren Wijkenaar, die als officier van 

het Utrechtse vrijkorps veel ervaring had opgedaan, werd door de Wijkse krijgsraad geno

mineerd en op 23 september aangesteld als majoor van de twee 'Compagnien Burgerij 
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Portret van Christiaan Haentjens (1741-1825). Maker en jaartal 

onbekend (met dank aan H. F. Haentjens). 

deeser Stad'.2' Met de aanstelling van De Nijs, die 

door de vroedschap moest worden bevestigd, werd 

ook duidelijk hoe de verhoudingen in de magistraat 

waren. De oranjegezindeoud-burgemeester IJsbrand 

Bruijn, die samen met de patriciër Aernout de Jon-

cheere jarenlang in Wijk de belangrijkste ambten 

had bekleed, protesteerde fel tegen deze gang van 

zaken. Bruijn, kapitein van één der burgercompag

nieën, vond het onacceptabel dat een burger (ook al 

was deze welgesteld) zomaar boven de twee kapi

teins, die leden der magistraat waren, kon worden 

aangesteld. Hij dreigde zijn functie neer te leggen. 

Inmiddels had er bij de twee compagnieën een klei

ne 'zuivering' plaatsgevonden. Een enkele officier -

vooral onder degenen die buiten de stad woonden - deed 'vrijwillig' afstand en een aan

tal nieuwe officieren en onderofficieren uit de burgerij werd aangesteld. De oprichting 

van een vrijkorps was daarmee overbodig geworden. 

Onder de nieuw benoemde officieren manifesteerde de jongste - Christiaan Haentjens 

- zich het opvallendst, door zich samen met De Nijs meteen te buigen over de bewape

ning van de schutterij.21 Haentjens (1741-1825), afkomstig uiteen Duitse familie vanschip

pers, was in 1776 te Wijk een handel in ijzerwaren en steenkolen begonnen. Deze listige 

koopman, die voortdurend ingewikkelde constructies moest verzinnen om zijn crediteu

ren buiten de deur te houden, voelde zich door de regenten benadeeld. Zo werd de door 

hem begeerde post van 'ontvanger van 's Lands Domeinen Tol' aan de zoon van een vroed-

schapslid vergeven. De benoeming tot officier in de stadsschutterij' zag Haentjens als een 

belangrijke stap om zijn maatschappelijke positie te verbeteren.Tevens bood de benoe

ming hem de mogelijkheid om op te komen voor de belangen van de burgerij, en in het 

bijzonder de kleine middenstand waartoe ook hij behoorde.25 Haentjens en De Nijs be

hoorden tot de patriotten die pleitten voor bestuurshervormingen en daarop inspraak en 

controle wilden behouden. Dat kon het beste worden bereikt door lid te worden van een 

exercitiegenootschap en dan in de vergaderingen rekesten aan de stadsregering op 

schrift te stellen. De Nijs en Haentjens richtten zich in eerste instantie tegen de in hun 

ogen corrupte lokale regenten. 

Het volk spreekt 

Rekest na rekest werd bij de magistraat ingediend. Het initiatief kwam niet meer alleen 

van de schutterij, ook de burgers lieten zich steeds meer gelden. Naast bezwaarschriften 
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en verzoeken om lastenverlichting, handelden de rekesten over zaken als het vergeven 

van ambten. Voordat de magistraat de tijd kreeg om te reageren, stond er alweer een 

grote groep burgers op de stoep van het stadhuis om een volgend rekest af te geven. Al 

snel werd het gewoon dat patriotse burgers direct naar de raadszaal kwamen. Sommige 

vroedschapsleden voelden zich tijdens de vergaderingen geïntimideerd door het aanwe

zige'gepeupel'. 

De kwestie rond de drie buiten Wijk wonende regenten hield de gemoederen het meeste 

bezig. Eind september 1783 gaf raadslid Curtius van Nieuwaal aan dat hij wilde aftreden. Het 

raadslid Plucker werd op 5 oktober door de magistraat per missive verzocht om zijn ontslag 

in te dienen. Een dag later behandelde de vroedschap een schrijven van burgemeester De 

Joncheere die meende 'met inwooning of kwartier in de stad' aan de eisen te voldoen.2<l Ook 

Curtius sloot zich direct bij dat standpunt aan. Hij wilde daarom toch aanblijven en dacht 

met het huren van een kamer te kunnen volstaan. Terwijl de brief van burgemeester De 

Joncheere nog moest worden behandeld, stonden enkele patriotten al met een door 231 

burgers ondertekend rekest voor de deur van het stadhuis. Zij protesteerden tegen de wei

gering van de drie raadsleden om zich in Wijk te vestigen. Deze regenten deelden volgens de 

burgerij niet alleen niet in gelijke mate in de lasten die op de ingezetenen drukten, maar 

door hun afwezigheid belemmerden ze ook'den geregelden gang van zaken'." 

Het rekest was echter vooral een aanklacht tegen de persoon van De Joncheere en diens 

nieuwe benoeming tot burgemeester. Zo had De Joncheere 'ongunstige denkbeelden' die 

voortkwamen uit'al ten willekeurig en hoogmoedig gedrag'.28 Daarnaast nam hij al een 

groot aantal jaren een stevige positie in de vroedschap in. Niet alleen was De Joncheere 

regelmatig tot eerste burgemeester aangesteld, maar volgens zijn tegenstanders mis

bruikte hij zijn positie door'sedert verscheydenejaren de meeste en lucratiefste commis-

sien dezer stad'aan zichzelf te gunnen.29 

De onrustige situatie in Wijk en de protesten van de burgerij hadden deels succes. Op 8 

oktober ontving de vroedschap een missive van oud-burgemeester Plucker die vanwege 

zijn gevorderde leeftijd,'zwakheyd des lighaams en manquement des gesigts', aangaf 

niet langer zijn functie als raadslid te kunnen uitoefenen. '° 

Intussen werden de stellingen binnen de vroedschap duidelijk ingenomen. Het raadslid, 

oud-burgemeester Bruijn, deed kritische uitlatingen over de groter wordende invloed der 

burgerij. Tevens vond hij dat de'zonderlinge exercitiedrift'van de burgerij om de vrijheid 

en rechten van de bevolking te kunnen waarborgen, juist het tegenovergestelde effect 

had. " Zonder de publieke rust, verschuldigde gehoorzaamheid en ondergeschiktheid 

aan de wettelijke autoriteit, konden de vrijheden en de rechten van burgers immers niet 

worden verdedigd en zou de samenleving in totale chaos eindigen. Naar aanleiding van 

deze uitspraken werd Bruijn, die evenals Van Ossenberch al bijna twintig jaar kapitein der 

schutterij was, op 10 oktober 1783 door de krijgsraad verzocht om 'vrijwillig' afstand te 

doen van zijn functie. In Bruijns plaats benoemde de krijgsraad zijn oom, de patriotse 

oud-burgemeester, raadslid Dirk Bruijn Ceorgiesz. Hij kreeg onmiddellijk de rang van lui-
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tenant-kolonel en werd daarmee de tweede man achter kolonel Graaf van Rechteren. 

Op 12 en 13 oktober 1783 waren de raadsleden Bruijn,Van Mierlooen Van Bern niet aanwe

zig tijdens de vergadering van de vroedschap. Deurwaarder Hendrik Schilge kreeg de op

dracht om de heren thuis opte halen, doch trof alleen gesloten deuren aan. De aanwezig

heid van de raadsleden was echter zeer gewenst, omdat de nieuwe nominatie van 

burgemeesters, schepenen en raden gemaakt diende te worden. Met name de nominatie 

van nieuwe raadsleden uit de burgerij, die als zeer actieve patriotten bekend stonden, 

stuitte bij de raadsleden op veel weerstand. Waren dat niet die onruststokers die geen 

respect hadden voor hun meerderen? 

Ondanks de afwezigheid van enkele vroedschapsleden vonden de nominaties van de 

nieuwe raadsleden toch plaats. Het optreden van deze passieve vroedschapsleden wak

kerde de onrust in Wijk wel verder aan. Dagelijks vonden er op de Markt voor het stadhuis 

samenscholingen van burgers plaats. Deze hadden het vooral gemunt op regent De Jon-

cheere en eisten zijn spoedige vertrek. Deurwaarder Hendrik Schilge (1752-1843) ontpopte 

zich als aangever en woordvoerder van deze opstandige burgers. Toen 's ochtends op 17 

oktober een groep burgers na een bijeenkomst weer uit elkaar was gegaan, besloot Schil

ge meteen paar volgelingen op hardhandige wijzede huizen van enkele Oranjegezinden 

te betreden en de bewoners te intimideren.Toen dit IJsbrand Bruijn ter ore kwam, besloot 

hij Schilge diezelfde ochtend daarop aan te spreken. De rel die daarop volgde, zou breed 

worden uitgemeten in de patriotse couranten. 

De burgers in geweer 

De casus Bruijn versus Schilge kende twee waarheden. De eerste staat in een verslag van 

Bruijn aan de Staten en de tweede in een anoniem ingezonden verslag in de Utrechtsche 

Courant. Volgens Bruijn kwamen in de middag van 17 oktober 1783 leden van de vroed

schap bij een schouw (de inspectie van waterwegen, rijwegen etc.) op de Wijkerweg een 

groep burgers tegen. Het gezelschap, met aan het hoofd de deurwaarder Schilge, bevond 

zich buiten de stadsjurisdictie en had daar volgens het schouwende raadslid Bruijn niets 

te zoeken. Schilge tikte tegen zijn hoed en wilde de schouwende raadsleden, gezeten in 

een rijtuig, laten passeren. Daarop sprak IJsbrand Bruijn hem aan op diens ongepaste en 

intimiderende optreden bij de woning van enkele respectabele inwoners van Wijk. Ook 

liet hij Schilge weten dat een deurwaarder meer respect moest tonen bij het begroeten 

van een lid van de magistraat. Schilge klom toen op het rijtuig en sprak IJsbrand Bruijn in 

steeds grovere bewoordingen met'Jij'en'Jou'aan. Daarop trok Bruijn hem aan rok of das 

en ordonneerde hem zich correct te gedragen. Schilge ontbrandde in grote woede en riep: 

'Jou BI.... Ik zal je vermoorden'. "Hij moest, aldus Bruijn, door de anderen ervan weerhou

den worden om hem aan te vallen. 

Inmiddels was er in de stad vanwege het incident bij de schouw veel commotie en beroe

ring onder de burgerij ontstaan. Een grote menigte gewapende burgers bevond zich op 
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de grens van de stadsjurisdictie om de terugkomende schouwen op te wachten. Om mis

handeling te voorkomen, werd Bruijn onder bewaking naar huis gebracht. Volgens Bruijn 

was hier geen sprake van toeval, maar had Schilge de hele zaak in scène gezet. " 

In de Utrechtsche Courant werd duidelijk waar de sympathieën lagen. De 'braave deur

waarder Schilge, om zyne Patriottische denkbeelden, by den braaven burger in de groot

ste achtinge' is het slachtoffer geworden van 'zwarten nyd', omdat het patriottisme in 

Wijkin zo'n korte tijd'zoo veel velds gewonnen heeft'. ''Volgens de Courant had Bruijn de 

deurwaarder al op het stadhuis aangesproken op diens 'huisbezoeken' van die ochtend. 

Vervolgens ging de discussie over de toon die Schilge tegen Bruijn had aangeslagen. 'Jij 

moet weten dat je Deurwaarder bent, en dus een dienaar van de Magistraat', aldus Bruijn. 

Daarop had Schilge geantwoord: 'Ja, dat weet ik wel, ik ben je deurwaarder en niet je 

hond'.,5 Toen de gecommitteerden Bruijn, Van Bern, Frijkenius en secretaris Van Schaik 

per rijtuig aan de schouw wilden beginnen, moest op verzoek van Bruijn ook deurwaar

der Schilge mee. Al snel ontstond er tussen beide heren een woordenwisseling over het 

gebruik van het woord 'jij'. Daarop brak Bruijn in woede uit en trok Schilge bij zijn das 

naar zich toe. De andere regenten moesten de twee uit elkaar halen. De schouw ging 

vervolgens gewoon door, alleen secretaris Van Schaik, de zwager van Schilge, brak de 

schouw eerder af en keerde naar zijn woning terug. Daar verzamelde zich een groep bur

gers die vroegen wat er precies was voorgevallen. Een steeds groter wordende groep 

snelde naar de stadspoort en begeleidde van daaruit het rijtuig naar het stadhuis. Inmid

dels had zich de Wijkse schutterij op het marktplein verzameld en bracht majoor De Nijs 

oud-burgemeester Bruijn naar zijn huis, waar uit voorzorg een wacht werd neergezet.36 

De zaak zou maandenlang de gemoederen in Wijk bezighouden. Beide heren dienden een 

klacht in en het stadsgerecht oordeelde vervolgens dat de heren een boete moesten be

talen. Daartegen gingen de beide kemphanen in beroep. In Wijk kon Schilge op veel 

(openlijke) sympathie rekenen. In december dienden patriotse burgers zelfs een rekest in 

tegen het gedrag van Bruijn:'dat met de daad van IJsbrand Bruijn de gemeenen rust is 

verstoort, maar ook de achtbaarheid [van Schilge, EM] is beledigd.'37 Vervolgens diende 

Bruijn een rekest in bij de Staten en hij kreeg daar een gewillig oor. Tot een oplossing 

kwam het echter niet. Bruijn manifesteerde zich vanaf dat moment in Wijk als de woord

voerder van het prinsgezinde kamp. Hoewel hij het zwaar te verduren zou krijgen, wei

gerde hij de stad te verlaten. 

De incidenten op 17 oktober 1787 maakten één ding duidelijk. Een deel van de bevolking, 

onder leiding van de patriot Schilge, begon zich steeds zelfverzekerder op te stellen tegen 

de oranjegezinde (en welvarende) Wijkenaars. De schutterij trad weliswaar op als ordebe

waker, maar patriotten die zich misdroegen werden niet aangepakt. 

De Stadsschutterij 

Terwijl de schutterij op 20 oktober bezig was met een parade op de Markt, vergaderde de 
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Gezicht op de Markt te Wijk bij Duurstede wet in het midden het stadhuis en een groepje exercerende militai

ren. Links op de achtergrond de toren van de Grote Kerk. Ets door K. F. Bendorp naar een tekening van Jan 

Bulthuis (ca. 1788). HUA, Collectie Beeldmateriaal. 

zojuist nieuw benoemde stadsregering in het stadhuis. De schutterij had redenen om iets 

te vieren: luitenant-kolonel Dirk Bruijn Ceorgiesz was benoemd tot eerste burgemeester. 

Op 21 oktober boden de burgerkrijgsraad en de gecommitteerden van de magistraat (on

der zijn leiding) het nieuwe reglement op de schutterijen en schutterswachten aan de 

vroedschap aan. In dit reglement, dat op 27 oktober 1783 werd goedgekeurd, kwamen de 

meeste artikelen overeen met die van het Utrechtse vrijkorps. Ook de andere steden ge

bruikten dit Utrechtse reglement als uitgangspunt. Vanaf dat moment hielden iedere 

avond 16 soldaten, twee onderofficieren en één officier de wacht. Zij dienden zich om 

negen uur's avonds op het kloosterplein te verzamelen. De onderofficieren en manschap

pen begaven zich vervolgens naar het huis van de commandant-officieren marcheerden 

dan met vaandel en trommen naarde wachtkamer. Daar hielden zij de wacht tot de poor

ten de volgende morgen geopend werden. De ordonnantie had ook directe invloed op de 

Wijkse burgers. Zij mochten zich na tien uur 's avonds (in de zomermaanden na elven) 

niet meer zonder een zichtbare lantaarn (met brandend licht) op straat begeven en dien

den aan de wacht te gehoorzamen op straffe van een boete.is 

Om de schutterij in stand te houden, was geld nodig. Daartoe moesten diegenen die 

wensten vrijgesteld te worden van exercitiën, alsmede joden (die niet mochten exerce

ren), weduwen en alle alleenstaande vrouwen beneden de zestig jaar, jaarlijks twee du

katen betalen. De regeerders van de stad en de geestelijken waren vrijgesteld van zowel 

dienst als contributie. Tweederde van de contributies werd bestemd 'tot verteeringen en 

vrolijkheid van de geexerceert hebbende persoonen' na afloop van de jaarlijkse exercitie 

en de 'generalen wapenschouwing'. Het overige gedeelte gebruikte men voor de aankoop 

van wapens voor behoeftige burgers. " 
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De burgers, onder aanvoering van Schilge, waren echter niet tevreden met het nieuwe 

reglement van de schutterij. Op 12 november werd een door 186 burgers ondertekend 

rekest ingediend. Daarin werd geëist dat voortaan bij een vacature in de 'burger' krijgs

raad, een vrije en onafhankelijke verkiezing zou plaatsvinden. De magistraat ging deels 

akkoord en paste met name artikel 3 van het reglement aan: 'dat den collonel major en 

capitain zullen moeten zijn van de gereformeerde religiën het zij de vroedschap, off bor-

gerij, door de krijgsraad verkozen, en door de vroedschap geapprobeerd, en benevens 

dien lieutenant, vaandrigs, scriba en adjudant, zonder onderscheid van religie, uitgenoo-

men de jooden, door de krijgsraad verkozen.' '" De bevolking mocht een officier voor de 

krijgsraad voordragen, maar voor de hoogste officiersfuncties had de vroedschap het 

laatste woord. 

Kolonel Graaf van Rechteren vond het de hoogste tijd dat de twee stadscompagnieën 

nieuwe trommen en vaandels kregen. Majoor de Nijs had inmiddels een 'plan tot aan

koop der wapenen' bij de stadsraad ingediend.11 Op 14 november verzocht hij plotseling 

om drie maanden lang uit zijn functie van majoor te worden ontheven. De Nijs, ook offi

cier van het Utrechtse exercitiegenootschap, meende dat men hem daar nu dringender 

nodig had. De schutterij had zijn zaken inmiddels goed op orde en kon het wel even af 

zonder De Nijs. De beide compagnieën der stad bestonden opdat moment slechts uit 167 

man, waaronder 11 officieren. De exercities vonden plaats op de Markt en men had toe

stemming gekregen om - bij slecht weer- in de kerkte exerceren.42 

Al binnen enkele dagen keerde De Nijs terug uit Utrechten maakte hij haast met de reor

ganisatie van de Wijkse schutterij. Zo kocht hij begin december voor 2000 gulden, 150 

geweren voor de beide stadscompagnieën. Eind januari 1784 ging de schutterij pas over 

tot het uitdelen van deze wapenen en kreeg iedere schutter vijf scherpe patronen.(i Het 

vinden van een geschikte exercitieplaats wilde op dat moment nog niet vlotten. Vanaf 

januari maakte de schutterij gebruik van het land van Jan van Achthoven aan de Kromme 

Rijn. De grond was echter veel te drassig en daarom week men twee maanden later uit 

naar de Strooybandse Ca pel, een stuk grond dat toen speciaal voor dit doel door de stads

regering was aangekocht. De exercities vonden vanaf dat moment plaats op de eerste of 

tweede maandag van de maand. 

Eén bevolkingsgroep bleef zich fel verzetten tegen het nieuwe reglement van de stads

schutterij en de daarin vermelde verplichting om in de wapenhandel te oefenen en con

tributie te betalen. Dat waren de boeren die - vooral in het hoogseizoen - op het land 

moesten werken en dus geen tijd hadden om te exerceren. Daarbij vonden ze de contri

buties veel te hoog. Later maakten de patriotten zich definitief impopulair bij deze bevol

kingsgroep met de plannen om het omringende land te inunderen. Ook in andere plaat

sen, zoals IJsselstein, konden de patriotten niet op de sympathie van de boerenbevolking 

rekenen. Op het platteland was de aanhang van Oranje nog groot." 

Opmerkelijk in dit hele proces was de rol van de stad Utrecht. Niet alleen maakten de 

meeste genootschappen gebruik van het Utrechtse reglement, vanuit Utrecht boden le-
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den van de vrijcorpsen ook militaire ondersteuning aan door het geven van advies of 

trainingen. 

Tweede fase: gematigden en radicalen 

Toen de raden De Joncheere en Curtius van Nieuwaal na 1 december 1783 nog geen vaste 

woonplaats in Wijk hadden, verzocht het stadsbestuur in een missive aan de stadhouder 

om de beide heren te mogen ontslaan. Ditmaal kreeg de oranjegezinde Bruijn wel drie 

raadsleden uit de onafhankelijke factie mee-Van Mierloo, Van Bern en Frijkenius - die 

zich niet aan deze missive wilden conformeren. De opstelling van Frijkenius verbaasde 

menig burger in Wijk. Had hij zich niet twee weken tevoren publiekelijk uitgesproken te

gen de zogenaamde recommandatiën en zich als een waar patriot gemanifesteerd? Zijn 

toespraak stond zelfs letterlijk weergegeven in de Utrechtsche Courant van 28 november 

1783. 

Inmiddels lieten de raadsleden IJsbrand Bruijn, Van Mierloo en Van Bern zich niet meer op 

de vroedschapvergaderingen zien. Nog maar zes van de twaalf leden waren present, 

waardoor er geen besluiten genomen konden worden. 'Uijt vreeze voor de onheylen, die 

anders binnen deze stad te dugten zouden zijn', besloot men een deurwaarder naar de 

afwezige raadsleden te sturen.45 Deze deurwaarder trof Bruijn niet thuis aan. Van Mier

loo liet, zonder opgave van redenen, via een dienstbode weten niette kunnen komen. De 

deurwaarder kreeg Van Bern wel persoonlijk te spreken: 'Hij kwam niet daar men een 

gedwongen advies gaf, doch indien zijn advies vrij was. Hem was verteld dat de burgerij, 

terwijl de magistraat aan het vergaderen was, met geladen geweren op de markt voor 

het stadhuis stond en dat ook schoten waren gedaan (...) hij wilde zijn oude moeder aan 

geen onstellenissen wagen."'6 

De besluiteloosheid in de vroedschap zorgde voor irritatie onder de patriotten. De leden 

van de patriotse krijgsraad voerden de druk extra op met het indienen van een door 115 

burgers ondertekend rekest. Zij verzochten daarin de vroedschap om de resolutie betref

fende de verplichte inwoning van de heren Jonckheere en Curtius in werking te stellen en 

hen dus als raadsleden te ontslaan. Een sergeant en een korporaal weigerden het rekest 

te ondertekenen en wisten andere schutters te overreden om hun voorbeeld te volgen. 

Toen de officieren dit merkten, werden de onderofficieren uit hun functie ontheven. De 

tot schutters gedegradeerde onderofficieren moesten vervolgens weer dienst nemen in 

de stadsschutterij. Terwijl de Wijkse schutterij door krachtig optreden de gelederen nog 

wist te sluiten, was het verloop onder de bevolking in plaatsen als Rhenen en IJsselstein 

groot. Het enthousiasme onder de burgers raakte daar snel op en bovendien was het 

dagelijks exerceren vooral voor middenstanders en ambachtslieden een zware en tijdro

vende opgave. 

Op 24 december gaf de stadhouder bij missive te kennen dat het ontslag van de raden De 

Joncheere en Curtius strijdig was met het reglement der regering. Bij dat reglement was 
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het geoorloofd om jaarlijks op 20 oktober de raden voor een jaar te continueren, maar 

niet om iemand tussentijds van zijn post te ontslaan. Nog diezelfde dag dienden ruim 

100 Wijkse ingezetenen een rekest in met het dringende verzoek om de twee raadsleden 

te ontslaan en een nieuw reglement te maken, zodat de commissies of ambten op een 

eerlijke wijze verdeeld konden worden. De vroedschap twijfelde en besloot om Curtius en 

De Joncheere nog niet uit hun ambt te ontheffen, maar ze dringend te verzoeken om zich 

in Wijk te vestigen. Beide heren bleven standvastig weigeren en meenden niet aan de 

burgerij, maar aan de prins verantwoording schuldig te zijn. De afgezette regenten klaag

den hun nood bij de Staten van Utrecht en stadhouder Willem V. De Staten van Utrecht 

dachten zelfs even aan een militair ingrijpen, maar zagen daar van af. 

Op 4 februari 1784 besloot de vroedschap om de raadsleden Curtius en De Joncheere te 

royeren.Terwijl de heren daarover spraken, bevond zich een groot aantal patriotse burgers 

in het stadhuis. Met name de raadsleden Van Bern, De Ruyter en Frijkenius, die protesteer

den tegen deze resolutie, werden met hoon en spot ontvangen. De twee vacante raads-

plaatsen in de vroedschap werden vervolgens op voorspraak van de magistraat ingenomen 

door de prominente Wijkse patriotten Christiaan Haentjens en Tieleman Cornells Becke-

ring.Toen de stadhouder verklaarde dat het afzetten en benoemen van twee nieuwe raden 

ongeldig was, ging het stadsbestuur nog een stap verder. Zij kozen nu zelf uit de eigen 

kandidaten twee burgemeesters: Haentjens werd eerste, en Beckering tweede burgemees

ter. Ook deze stemming verliep niet geheel vlekkeloos. Buiten het stadhuis was sprake van 

ernstige baldadigheden: burgers smeten met stenen en sneeuwballen tegen de muren van 

het stadhuis. Blijkbaar wilde men op die wijze de twijfelende raadsleden nog extra onder 

druk zetten. Kort daarop schreven de Staten aan de vroedschap dat zij zich zorgen maakten 

over het voorgevallene te Wijk. De hoofdofficier schreef echter naar de Staten dat alles in 

volkomen rust was verlopen. De Staten daarentegen beschikten over een verslag van raads

lid Frijkenius waarin deze de chaos en ongeregeldheden op die bewuste dagen uitvoerig 

beschreef. Frijkenius beklaagde zich over het paraderen van de burgerij voor het stadhuis 

op momenten dat de magistraat vergaderde. Ook de krijgsraad vergaderde in het stadhuis 

en nog wel op dezelfde tijden als de magistraat. Verbolgen was Frijkenius vooral over het 

feit dat een grote menigte van burgers zich regelmatig gedurende de raadsvergaderingen 

ongemoeid in de hal of de zaal van het stadhuis kon begeven. Het was duidelijk dat de 

groep patriotten die de burgers meer invloed op het bestuur wilde geven, terrein won. Door 

de aanwezigheid van burgers die het stadhuis 'belegerden' werden gematigde raadsleden 

als Bruijn en Frijkenius ernstig geïntimideerd en voelden zij zich bedreigd. 

In deze tweede fase zien we dat de derde en grootste factie van onafhankelijke raadsle

den, steeds meer afstand nam van de patriotten. De regenten die uit eigen belang de in

vloed van de stadhouder wilden inperken, botsten met de patriotten die de hervorming 

van het hele bestel nastreefden. De patriotse factie was weliswaar een minderheid in de 

vroedschap, maar zij wist met behulp van de bevolking en de (officieren van de) stads

schutterij, de macht naar zich toe te trekken en hervormingen door te voeren. 
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Een katholieke revolte? 

Hoewel Wijk een overwegend rooms tintje had, maakten de gereformeerden op politiek 

vlak de dienst uit. De patriotse hervormingen gingen grotendeels voorbij aan de katholie

ken. Zo waren de hoogste officiersfuncties in de schutterij voor hen nog steeds onbereik

baar en was het aandeel van katholieken onder de'radicale patriotten'gering. Op 5 janu

ari 1784 lieten zij eindelijk van zich horen met een door 277 burgers ondertekend rekest. 

De indieners maakten zich vooral zorgen om de groeiende armoede onder de katholieke 

bevolking:'dat wij tot ons uiterste leedwezen hebben moeten ontwaar worden dat door 

sommige sterfgevallen onder de Roomsch gezindten het zij vaders ofte moeders waar

door veele arme kinderen worden nagelaten (...) dat de aanwas van armen van jaar tot 

jaar groter word, waardoor de roomse armen zig in een elendige staat bevinden, dat het 

getal der goede noodwendig klein is (...) dat roomsgezinden tot nu toe voor groot of kley-

ne ampten onverkiesbaar zijn geweest.'4" 

De vroedschap besloot meer collectes voor de katholieke armenbus toe te staan. Bij pu

blieke verkopingen of verhuizingen zou de regering ook een deel van de opbrengst in de 

katholieke armenbus doen.48 Tot slot besloot de vroedschap de volgende 'amptjes als 

stadsomroeper, schippers, commissaris van de schippers, brandspuytmeesters, lantaarn-

opsteekers, koorenmeesters, weghaalders van de vuilnis, kleppers, schutten van 't ge-

meene Land en zakkendraagers' bij vacatures aan de geschikte persoon te geven, zonder 

onderscheid van religie.4' 

De magistraat stond dus welwillend tegenover de katholieke eisen: 'Want (om bij het 

zinnebeeld van vaders te blijven) het betaamd immers recht geaarte kinderen, die aan 

hunnen vaders, over het gebrek aan het nodige klagen, hun onvermogen aan dezelven 

duidelijk aan te toonen, gelijk het aan den anderen kant.de indispensabele pligt van een 

braven vader is, om (overtuigd van het gebrek zijner kinderen) met al zijn vermogen dit 

gebrek te verheelen en voor hun nodig onderhoud te zorgen.'50 

De patriotten kregen ook van de katholieken ondersteuning.Toch was het opvallend dat 

zich onder de burgergecommitteerden nauwelijks katholieken bevonden. Het betrof hier 

met name welgestelde middenstanders, zoals een bierbrouwer en een wijnkoopman. Er 

was van katholieke zijde weliswaar veel sympathie, maar ook veel wantrouwen. De pas

toors hoopten dat de patriotten de positie van de katholieken zouden verbeteren, maar 

hielden zich het liefst op de vlakte. Zeker toen de Brusselse nuntius hen aanraadde om 

voorlopig de stadhouder te blijven steunen. " 

Een Vaderlands feestmaal! 

De in Utrecht woonachtige hoofdofficier de Graaf van Rechteren, liet zich de eerste maan

den van 1784 steeds minder zien in Wijk. Hij meldde zich ook regelmatig af voor het bijwo

nen van de burgerexercities. Dat viel zodanig op dat hij in de Politieke Kruijerwerd beschul

digd van plichtsverzuim.''Op 25 juni behandelde de krijgsraad Van Rechterens verzoek om 
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als kolonel te worden ontslagen wegens drukke beslommeringen elders.53 Het leek erop 

dat Van Rechteren vreesde dat de patriotten ook aan zijn positie begonnen te knagen. 

Slechts drie dagen later ging de krijgsraad akkoord met het verzoek. Ze benoemde una

niem tot kolonel der schutterij Jonkheer Johan Pieter Coenraad Hendrik van Renesse van 

Wilp, heer van Vliet (1753-1820), Ceëligeerde Raad van de Staten van Utrecht.54 

De eerste publieke schietoefeningen van de stadsschutterij vonden op vrijdag 29 juli 1784 

plaats. Tot die dag had de schutterij gebruik moeten maken van de oude vaandels, die 

'zoo gij wild, bruikbaar waaren, maar in een en ander opzigt niet geschikt' waren. " De 

magistraat overhandigde die vrijdag aan de burgerij de nieuwe vaandels. Na een toe

spraak door eerste burgemeester Bruijn Georgiesz aan de beide voor het stadhuis verza

melde compagnieën, werden de nieuwe vaandels aan majoor De Nijs overhandigd. De 

schutters salueerden naar de leden van de regering en trokken nog onder de oude vaan

dels naar'het slagveld'(het exercitieveld aan de Strooybandse Capel). Gadegeslagen door 

vele Wijkenaars en burgers van elders, formeerden de schutters op het exercitieveld een 

kring en gooiden zij - in navolging van andere steden - de oude vaandels op een brand

stapel. Nadat de plechtigheid met drie salvo's was beëindigd, overhandigde majoor De 

Nijs aan de vaandrigs Nicolaas van Ossenberch junior en Jan Hendrik Haentjens, zonen 

van de patriotse oud-burgemeester Van Ossenberch en burgemeester Haentjens, de 

nieuwe vaandels. Deze waren rood. Op het ene stond een vuurbol afgebeeld waaruit vier 

bliksemstralen schoten en 'in den midden een Muurkroon, waardoor een ligtgeboogen 

swaard omslingert meteen eyken tak'. Het vaandel had als opschrift: 'Terror Tyrannides', 

ofwel 'de schrik der dwingelanden'. Het tweede vaandel had vier gouden zonnen op de 

hoeken. Centraal stond het stadswapen afgebeeld, hangende aan een speer, met 'de hoed 

der vrijheid'. De trofee boven het stadswapen moest, beschermd door een degen, de 

godsdienst verbeelden en aan de andere kant de koophandel en de landbouw. Het devies 

was 'Handvesten en Privilegiën, Majestas Populi'. % De aanwezige burgers toonden hun 

genoegen door driemaal 'Hoezee' te roepen. De schutters salueerden naar de leden van 

de magistraat die'de ongelooflijke vorderingen der schutters'aanschouwden. Tussen de 

raadsleden moet, knarsetandend, IJsbrand Bruijn hebben gestaan. Hij had tevoren fel, 

maar tevergeefs, geprotesteerd tegen de verbranding van de oude vaandels." Deze daad 

symboliseerde immers het einde van een stadhouderlijk tijdperk. Voor de argeloze toe

schouwer zullen de allegorische en symbolische decoraties op de nieuwe vaandels echter 

nauwelijks te begrijpen zijn geweest. w 

Twee maanden later, op 27 september 1784, precies eenjaar na de eerste exercitieoefenin

gen van de stadsschutterij, vond op feestelijke wijze de afsluiting van het eerste seizoen 

'der manoeuvres voor de schutterij' in Wijk plaats.55 Het organiseren van een feestmaal 

behoorde tot de tradities van de Wijkse stadsschutterij, maar werd de laatste jaren veelal 

in besloten kring gehouden. Onder de patriotten kregen deze 'Vaderlandse maaltijden' 

een andere lading.Tijdens de maaltijd werd niet alleen gezongen en droeg men talrijke 

gedichten voor, ook uit de inrichting van de feestzaal, de feesttafel en het feestservies 
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konden de genodigden nuttige 'Vaderlandse' lessen trekken. In Wijk hadden oud-kolonel 

Graaf van Rechteren, kolonel Van Renesse van Wilp, luitenant-kolonel Bruijn Georgieszen 

majoor De Nijs een groots feestmaal in het Ewoud & Elisabethgasthuis georganiseerd. 

Die locatie was niet zo vreemd gekozen. Enkele officieren van de stadsschutterij waren 

regent in het gasthuis en de meeste wapens der schutterij lagen opgeslagen in het gast

huis. Onder de genodigden bevonden zich ook enkele vooraanstaande patriotten uit 

Utrecht. In de kleurrijk versierde zaal viel het oog meteen op de feesttafel met heerlijke 

spijzen. In het midden stond een enorme miniatuurtempel: de'Tempel der Wijsheid'.'" 

Nadat de maaltijd genuttigd was, trok de schutterij naar de exercitieplaats. Onder het 

aanwezige publiek bevonden zich de burgemeester van Utrecht, Verbeek, en enkele offi

cieren en ledenvan het Utrechtse Vrijkorps. Velen verwonderden zich dat deze schutterij 

'waarvan velen voor één jaar nauwelijks een geweer kenden, in dien tijd het zoover had 

kunnen brengen'. Alle lof van de aanwezigen ging naar de verantwoordelijke majoor De 

Nijs. Nadat de schutterij langs de aanwezige burgemeesters en regenten had gedefileerd, 

sloot kolonel Van Renesse van Wilp met een toespraak de avond af.6! 

Burgergecommitteerden 

In juni 1784 kregen steden inde provincie een conceptreglement'op de regeeringsbestel-

ling van de provintie Utrecht' opgestuurd, dat was opgesteld door de leider van de demo

cratische patriotten te Utrecht, Ondaatje. Op 2 augustus besprak de vroedschap dit con

ceptreglement.Tot grote ergernis van Bruijn bevonden zich tijdens de vergadering vijftien 

of zestien burgers in de zaal. Ondanks de intimiderende toespelingen van deze burgers, 

weigerden Bruijn en enkele gematigde vroedschapsleden met het conceptreglement ak

koord te gaan. Volgens Haentjens hadden echter alle regenten acht dagen tevoren al met 

de resolutie ingestemd. Bruijn ontkende dat natuurlijk, waarop Haentjens naar hem 

schreeuwde:'lk zeg, datje een meijn ediger zi j t j i j bent een meijn ediger'.62 Bruijn voelde 

zich in zijn goede naam aangetast. Hij had nu niet alleen met Schilge een conflict maar 

ook met de fanatieke patriot Haentjens. 

Een paar patriotse leiders begrepen dat de hervormingsbeweging moest worden ver

sneld. Dat kon door de 'druk vanuit de straat' op de gematigden te vergroten. Zo ontstond 

eind september 1784 een hausse aan rekesten. Deze werden vooral ingediend door een 

groep van twaalf gecommitteerde burgers, die zeiden namens de burgerij op te treden. In 

een publicatie van 28 april 1784 hadden zij de burgers van Wijk opgeroepen om hun be

zwaren binnen vijf weken schriftelijk kenbaarte maken bij de gecommitteerden. Woord

voerder van deze groep burgergecommitteerden was Schilge. In een eerste rekest ver

zochten zij de magistraat om de burgerij beter op de hoogte te houden van de beslissingen 

die in de vroedschap genomen werden. Een volgend rekest betrof de nominatie van een 

nieuwe burgemeester. Genomineerd waren de tweede burgemeester Verhel, de schepen 

Van Ossenberch en de bij de bevolking geliefde patriotten, de raadsleden Haentjens en 
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Beckering. De vroedschap koos, waarschijnlijk onder druk, uiteindelijk de patriotten Haen-

tjens als eerste en Beckering als tweede burgemeester. Door twee burgemeesters uit de 

burgerij te kiezen, leek de weg vrij voor verdere patriotse bestuurshervormingen. Hoewel 

de vroedschap haar magistraat nu zelf (buiten de stadhouder om) koos, ging de missive 

nog wel-volgens oud gebruik- naarde hoofdofficier Van Rechteren en vervolgens naar 

de stadhouder. Deze eigengereide handeling van de vroedschap kon niet op de goedkeu

ring van de stadhouder en de Raad van State rekenen. Het was slechts een kwestie van 

tijd dat er een afwijzende reactie zou volgen. 

De groep gecommitteerde burgers, gesterkt door dit succes, bleef rekesten indienen.Toen 

de tot schepen gekozen Jacobus van Hoogveld bedankte voor die post en de vroedschap 

Bruijn Georgiesz in diens plaats verkoos, waren de gecommitteerden furieus. Wederom 

had men de Wijkse bevolking niet betrokken bij een belangrijke beslissing, die hen allen 

aanging! Een andere groep radicale burgers ging nog verder door in een rekest van 20 

november de totale medezeggenschap voor de burgers op te eisen. Op de lijst van onder

tekenaars stond ook de naam van één van de gecommitteerden: Henricus van Coolwijk 

(een katholieke bierbrouwer). Een andere opvallende naam was die van Pieter 't Hoen, die 

in februari van dat jaar samen met zijn zoon het burgerschap van Wijk had verkregen. De 

Utrechter 't Hoen was redacteur van de sinds 1781 verschijnende periodiek De Post van 

den Neder-Rhijn. Het was het eerste politieke opinieblad in Nederland, met een oplage 

die zou oplopen tot 3000.63 

EDWINMAES DE PATRIOTSE REVOLUTIE TE WIJK BIJ DUURSTEDE (1783-1787) 



Oud-Utrecht 

Het stadsbestuur stond inmiddels voor hetere vuren. Als nieuwe afgevaardigde van Wijk 

in de Provinciale Staten, weigerde de eerste burgemeester Haentjens tijdens de vergade

ring van 27 oktober de eed af te leggen op het Provinciaal Regeringsreglement van 1674. 

Haentjens verwierp het gedeelte dat handelde over het stedelijke en huishoudelijke re

glement. Wijk had immers haar eigen gekozen vroedschap en nam nu zelf haar besluiten. 

Haentjens en Wijk kregen daarmee een landelijke voorbeeldfunctie en van heinde en 

verre bezochten vooraanstaande patriotten het stadje. Het was Haentjens finest hour. Hij 

was aanwezig bij vergaderingen in Leiden en Utrecht en landelijke nieuwsbladen noem

den hem de'cordaatste volksvriend'.64 

De politieke situatie in de Republiek was gespannen en daarnaast groeide-vanwege het 

conflict over de Zuidelijke Nederlanden met de Oostenrijkse keizer - de vrees voor een 

buitenlandse inval. Op uitnodiging van het Utrechtse genootschap Pro Patria et Libertate 

kwamen daarom op 6 december van dat jaar afgevaardigden van alle gewapende vrij-

korpsen en burgerwachten van het land in Utrecht bijeen onder het devies 'Eendragt 

maakt Magt'. 

Kolonel Renesse van der Wilp was namens Wijk in Utrecht aanwezig geweest. Hij nodigde 

de Wijkse burgers uit om op 17 december in de Grote Kerk bijeen te komen. Hij sprak daar 

zijn zorgen uit over de kritieke toestand waarin het land zich bevond. De burgers waren 

als'Vrije Nederlanders'verplicht zich zoveel mogelijk te verzetten tegen de Oostenrijkse 

'Roomsche Keyzer en dwingeland Josephus Secundus' (...) 'door goed en bloed daar gewil

lig voor opte offeren'/" Nadat kolonel Renesseen majoor De Nijs het voorbeeld hadden 

gegeven, werden de burgers en de schutters opgeroepen om te tekenen dat zij als vrijwil

liger bij een militaire inval van de provincie,anderen zouden ondersteunen. 

Op 20 december 1784 vroeg het stadsbestuur de kerken om, naar het voorbeeld van an

dere plaatsen in het land, bedestonden in te stellen op de eerste dinsdagen van ieder 

maand van zes tot zeven uur 's avonds. Deze moesten een mogelijke oorlog met Oosten

rijk voorkomen. De kerk was dus een politiek instrument geworden. Niet alleen hielden 

stadsbestuurders er toespraken, werd er munitie van de schutterij opgeslagen, maar ook 

mocht de schutterij bij regen in de kerk exerceren.66 

Op diezelfde 20 december 1784 dienden tachtig burgers een rekest in tegen de gecom

mitteerden der burgerij. Deze zouden niet namens de gehele burgerij handelen. Zij waren 

vooral aangesteld om de contributie en de lasten van stedelijke belastingen te verminde

ren.6^ Vijf van de zeventien gecommitteerden waren al opgestapt. Terwijl de vroedschap 

dit rekest in behandeling nam, kwamen de gecommitteerden de vergaderzaal alweer 

binnen met een nieuw rekest. Door het vertrek van De Joncheere en Curtius, waren ook 

de ambten van regenten van het gasthuis vacant geworden. Inmiddels had de vroed

schap één regent aangesteld, en dat vonden de gecommitteerden onacceptabel. Het be

trof namelijk een vreemdeling die slechts zeven maanden in Wijk had gewoond voordat 

hij het ambt kreeg. Het volk wilde nu zelfde regenten nomineren. De vroedschap ging 
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echter niet op het verzoek in. Ruim drie maanden later dreigden de gecommitteerden 

zelfs met een 'ijsselijk bloedbad'wanneer de vroedschap de eisen van het volk niet wilde 

inwilligen.f'8 Dit dreigement ging een groep verontruste burgers echter te ver en zij dis

tantieerden zich van de eisen van de gecommitteerden. Onmiddellijk kwam daarop een 

reactie van de gecommitteerden. Hendrik Schilge overhandigde op het stadhuis een stuk 

uit november 1783, waarin de gecommitteerden gemachtigd werden om namens de bur

gerij op te treden. Tegelijkertijd ontstond er een discussie of rekesten nog wel mochten 

worden ingediend, omdat ze de eenheid onder de bevolking leken te ondermijnen. De 

raad beschouwde echter het indienen van rekesten als'het groote bolwerk der burgelijke 

vrijheyd'. Burgemeester Haentjens dreigde 'indien de burgers niet langer mogen reque-

streren (...) moeten zij dan na hunnen wapens grijpen en hunne swakke verdoofde stem

men door derselve geklikklak te sterken. God behoede ons, dat deeze gedagten veld win

nen!'69 

De groep radicale gecommitteerden had Schilge als krachtige leider en daaraan ontbrak 

het in het gematigde kamp. Daarmee leek de interne strijd ten voordele van de groep 

Schilge te zijn beslecht. Met de aanstelling van twee burgemeesters, afkomstig uit de 

burgerij, had het er alle schijn van dat de radicale groep rond Schilge zijn zin had gekre

gen. Haentjens manifesteerde zich weliswaar als ijverig patriot, maar al snel bleek dat de 

magistraat buiten de gecommitteerden om beslissingen bleef nemen. Haentjens ont

popte zich als een gewiekste burgemeesteren zakenman, die er toch vooral zat om er zelf 

beter van te worden. 

Militaire dreiging 

Tijdens de magistraatsvergadering van 6 januari 1785 las de uit Keulen afkomstige burge

meester Haentjens een missive van zijn broer voor. Deze had op 30 en 31 december 600 

man keizerlijke Hongaarse huzaren te Keulen zien arriveren en de Rijn passeren. Tevens 

waren erte Zundorff (nabij Keulen) 600 huzaren opgemerkt. Troepen die Düsseldorf wa

ren gepasseerd via de Rijn marcheerden nu naar Munster. Gezien de weerloze staat van 

de provincie en in het bijzonder de stad Wijk, besloot de vroedschap een brief naar de 

Staten te sturen. In de stad gingen al geruchten rond over een mogelijke inval. Enige ge

goede burgers begonnen hun bezittingen in te pakken uit angst voor plunderingen. Aan 

de Staten verzocht men met spoed 8 à 10 kanonnen en ammunitie te leveren. De Staten 

vroegen zich af of de toestand echt zo dreigend was. De keizerlijke troepen zouden im

mers nooit het Pruisische territorium zomaar kunnen passeren. Bovendien beschikte de 

provincie niet over artillerie of artilleristen. De Wijkse stadsregering besloot daarop de 

verdediging in eigen hand te nemen. Haentjens, Bruijn Georgiesz en Van Schaick gingen 

naar Doorn om generaal majoor Du Moulin van het Corps Genie advies te vragen over de 

mogelijke verdediging van de stad. Verder schaften zij-waarschijnlijk in de stad Utrecht 

- 3000 scherpe patronen en 1000 ijzeren handgranaten aan. In de schutterij werd de ka-
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tholieke Gerardus Wannaar bevorderd tot kapitein en Hendrik Schilge tot 'Sous Lieute

nant'. Opmerkelijk was het dat een katholiek nu één van de hoogste officiersfuncties 

mocht bekleden. Tegelijkertijd zien we dat de radicale Schilge door zijn bevordering ook 

toegang kreeg tot de krijgsraad. 

Met de brief van zijn broer had Haentjens de defensie van het stadje weer een beetje op 

scherp gezet. Haentjens, die geweigerd had een deel van het regeringsreglement met de 

eed te bekrachtigen, stelde voor om met spoed een nieuw ontwerp samen te stellen. Bij 

het schrijven van dat stedelijke reglement speelde hij, naast Verhel en Ossenberch, een 

belangrijke rol. Zijn succes steeg hem echter naar het hoofd.Tijdens woedeuitbarstingen 

maakte hij andere vroedschapsleden regelmatig uit voor leugenaar. Voor deze geboren 

koopman speelde bij het streven naar meer politieke macht ook zijn eigen status mee, 

terwijl bijeen radicaal als Schilge de politieke idealen hoog in het vaandel stonden. Schilge 

bleef dan ook de vroedschap bestoken met rekesten. In april waren deze gericht tegen zijn 

oude rivaal.de regent Bruijn, maar het kon ook gaan over de'vrije jagt in de provincie'/" 

Het Groene Jagerscorps 

In april 1785 kregen nationaal bekende patriotten als Francois Adolph van der Kemp (1752-

1819), Von Liebeherr en Ondaatje het burgerschap van Wijk. Mannen die stuk voor stuk 

aan de basis stonden van de oprichting van vrijkorpsen. De met De Nijs bevriende Von 

Liebeherr en Ondaatje speelden een cruciale rol in Utrecht, de doopsgezinde predikant 

Van der Kemp stond met de Leidse fabrikant Pieter Vreede aan de basis van het Leidse 

Vrijkorps/1 Ondaatje en Van der Kemp werkten nauw samen om te komen tot een'Nati

onale Associatie'van vrijkorpsen, een idee van Van der Capellen. 

Terwijl Ondaatje en Von Liebeherr, als politieke vrienden van De Nijs, Wijk slechts inciden

teel bezochten, vestigde Van der Kemp zich er definitief. Daarmee had Wijkeen nationaal 

bekende patriot in huis gekregen, waarvan toen werd beweerd dat hij de schrijver van 

'Aan het volk van Nederland'was.72 Van der Kemp was inderdaad nauw bevriend met Van 

der Capellen, fungeerde als diens tekstbezorger en bemiddelde bij de druk van 'Aan het 

volk van Nederland'. Hij was correspondent van de meest geciteerde patriotse weekbla

den De Post van den Neder-Rhijn, en De Politieke Kruyer. 

In verband met de mogelijke inval door een Oostenrijkse krijgsmacht, dienden in april 

officieren van de schutterij een rekest in voor het 

samenstellen van een reglement voor een nieuw op 

te richten vrijcorps. De meerderheid van de vroed

schapvond de instelling van een vrijcorps ook nood-

'Mr. J.C. Hespe, Bedankt voor het bezoek in de Gevangenis.' 

Kaartje waarmee Hespe zijn vrienden bedankte voor hun bezoe

ken, toen hij als redacteur van De Politieke Kruyer in ij86 gevan

gen zat. SAKRUH, collectie H. Hijmans. 
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zakelijk, ondanks felle protesten van de gematigde regenten Bruijn, Prijkenius, Van Mier-

loo en De Ruyter, die tegen een apart corps naast de schutterij waren. In juli vond de 

eerste inspectie plaats van het vrijcorps met de zinspreuk 'Pro Pace et Bello' (voor oorlog 

en vrede), dat onder leiding stond van majoor De Nijs. Omdat de uniformen groen waren, 

kreeg het de naam 'Gelegaliseerd Provinciaal Corps van Groene Jagers'."' De vroedschap 

benoemde tot commandant Van Renesse van Wilp, die nu zowel bij de stadsschutterij als 

het Groene Jagerscorps de rang van kolonel had. 

Landelijke bekendheid kreeg het Groene Jagerscorps echter door een andere officier. Do

minee Van der Kemp werd kapitein. Hij preekte op zondag en exerceerde op werkdagen 

fanatiek mee. Het oranjekamp noemde hem spottend de'kanselhuzaar'. 'Van der Kemp 

wilde niet alleen in woorden maar ook in daden politiek en het predikambt vermengen. 

De kansel achtte hij de beste plaats om over het staatsbestuur te spreken. Als kapitein 

zou Van der Kemp de stad vaak vertegenwoordigen bij de nationale vergadering van de 

patriotten.75 

Na de komst van Van der Kemp vroegen ook ander vooraanstaande patriotten, zoals de 

publicist J. C. Hespe, de advocaat J. C. De Koek en de predikant H. Bergh, om het Wijkse 

burgerschap. Zij voelden zich veilig in het revolutionaire stadje en namen dienst in het 

Groene Jagerscorps."6 Met deze radicale patriotse voormannen zou Wijk zich ook mengen 

in de landspolitiek. De heren speelden een cruciale rol in de nationale vergadering van 

alle gewapende vrijkorpsen en burgerwachten van het land. 

1^1 
H : :B* 

è^t V 

'Verklaaring tot de vryheids prent, der hedendaagsche cantze! huzaaren.'Spotprent van de 'cantzet huzaar'Van 

der Kemp, deels als predikant en deels als huzaar afgebeeld op de kansel 'van een patriotse tempel der Vrijheid'. 

Anonieme prent, ca. IJ8J. Atlas van Stolk. 
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Derde fase: Het nieuwe stadsreglement 

De invoering van een nieuw stadsreglement betekende de definitieve machtsovername 

van de patriotten. Op 7 juii 1785 was het eindelijk gereed. Luitenant-kolonel Bruijn Geor-

giesz verzamelde de gehele schutterij op de Markten met slaande trom werd de burgerij 

opgeroepen zich voor het stadhuis te verzamelen. Omdat het hard regende, verplaatste 

het gezelschap zich naar de Grote Kerk. Daar opende gecommitteerde Schilge de verga

dering met een toespraak:'Te voren waren wij slechts in schijn vrij maar inderdaad krui

pende slaven, des te meer te beklagen, daar wij waanden niets te behoeven, indien wij 

slechts met eene gematigde gestrengheid geregeerd werden (...) den vernederenden blik 

van eenen trotschen Aristocratischen Stadhouderlijken Afhangeling (...) Dat juk heb gij 

met uwe harde vuisten verbrijzeld. (...) Van dit oogenblik Medeburgers, hebt gij een onaf-

hankelijken permanenten raad.' "' Het nieuwe reglement werd aan de aanwezige burgers 

voorgelezen en de vraag of iemand daartegen bezwaar had, werd met een eenstemmig 

'Neen' beantwoord.Terwijl de klokken luidden, ondertekenden de gecommitteerden na

mens de burgerij en in 'Naam des Volks'. Die avond vond er een feestelijke viering plaats 

in de'fraai geïllumineerde'burgersociëteit'Eeuwige Vriendschap, God met ons'in de Pe

perstraat. Het motto van die feestavond was:'Van kluisters wars en slavernij. De zinspreuk 

hier is: Dood of Vrij'/8 

De Staten van Utrecht en de stadhouder waren hun greep op het stadje Wijk nu volledig 

kwijt.Toen in plaats van Haentjens het raadslid Van Ossenberch naar de Statenvergade

ring ging, werd hij uitgenodigd om de zaal te verlaten. Daarop besloten de Staten een 

commissie samen te stellen om Wijk weer in het juiste spoor te brengen. Haentjens pro

testeerde tegen het verwijderen van Van Ossenberch en deelde de Staten mee dat een 

commissie in Wijkalleen zou worden toegelaten wanneer zij zich niet met het reglement 

zou bezighouden. 

Wijk dreigde geen provinciale lasten meerte betalen en probeerde Rhenen aan haar kant 

te krijgen. Volgens Rhenen echter was niet het stadsbestuur van Wijk de toegang tot de 

Statenvergadering ontzegd, maar een individueel bestuurder die volgens de Staten niet 

op een juiste wijze gekozen was. Wijk moest maareen andere afgevaardigde sturen, dan 

was er niets aan de hand. Rhenen had dus de kant van de stadhouder gekozen. Die vroeg 

om een juiste nominatie van een afvaardiging uit Wijk."' 

Inmiddels was er een gespannen situatie ontstaan in de stad Utrecht. Op 2 augustus 1785 

gaf de vroedschap van de stad Utrecht toe aan de eisen van de burgerij door een nieuw 

reglement in te voeren. Willem V zond troepen naar Amersfoort, waar de Staten verga

derden. De geëligeerden en de ridderschap hadden, vanwege de onrust in Utrecht, beslo

ten om samen met de steden Amersfoort en Rhenen de Statenvergaderingen voortaan in 

Amersfoort te beleggen. Wijk bij Duurstede, Utrecht en Montfoort protesteerden tegen 

deze verplaatsing. Het patriotse deel van de Staten zetelde nu in Utrecht in de Statenka-

mer aan het Janskerkhof. 

Het sturen van stadhouderlijke troepen naar Amersfoort werd in Wijk gevoeld als een 
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militaire bedreiging. Toen de vroedschap op 17 augustus vernam dat er troepenbewegin

gen waren bij Den Bosch werd de wacht verdubbeld. De stadsregering nam de nodige 

maatregelen/door het leggen van een dam of schotbalken voor de brug aan den Krom

men Rhijn en stadsgragt, het water koomende door de sluijs leggende in den Lekkendijk, 

te kunnen opstoppen', om in geval van nood de omgeving te inunderen.80 Een verdere 

stap in het democratiseringstraject van Wijk was de aanstelling van Abraham Nicolaas 

Dellafaille, die als gecommitteerde der burgerij bij de raadsvergaderingen aanwezig 

mocht zijn. 

De jaarlijkse nominatie van burgemeesters, schepenen en raden stond toen al weer voor 

de deur.Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 1785 kwamen onder leiding van Schil-

ge de gecommitteerden uit de burgerij de raadszaal binnen. Zij eisten dat de raadsleden 

zich aan het reglement van de regering van 23 juni 1785 zouden houden of het ambt zou

den neerleggen. De burgemeesters Haentjens en Beckering en de raadsleden Bruijn 

Georgiesz, Van Leeuwen, Verhel en Van Ossenberch gaven aan akkoord te zijn met de in

houd van het reglement. De raden Frijkenius, Bruijn, Van Mierlooen De Ruyter verzochten 

om extra bedenktijd. Vervolgens vertrokken de gecommitteerden om verslag te doen aan 

het op de Markt verzamelde volk. Na een korte tijd kwamen ze weer binnen. Zij rappor

teerden dat de het volk geen uitstel duldde en dat de vier raadsleden onmiddellijk moes

ten beslissen. De vier raadsleden wilden zich 'declareren' aan het nieuwe reglement 'zo

dra het zelve door Hun Ed. Mog. de Heeren Staten deezen Provintie staatswijze zal zijn 

geconfirmeert'.8I Na een korte woordenwisseling tussen de vier raadsleden en de gecom

mitteerden, werd voorgesteld dat de raadsleden zich zouden houden aan het nieuwe re

glement, behalve het gedeelte dat betrekking had op de provinciale regering. Enkele da

gen later kwamen de gecommitteerden opnieuw bij de raadsvergadering. Zij verzochten 

de raadsleden om zich schriftelijk te conformeren aan het nieuwe reglement. Haentjens 

en Beckering tekenden onmiddellijk, de vier dwarsliggers gingen weliswaar akkoord met 

het reglement, maar stelden dat zij de eed pas konden afleggen als de Staten van Utrecht 

en de stadhouder het reglement hadden goedgekeurd. De gecommitteerden gingen 

even naar buiten om te overleggen. Daarna deelden zij mee dat er geen uitstel meer 

mogelijk was. De regenten gaven daarop aan dat raadsleden niet zonder meer konden 

worden ontslagen van de eed op het reglement van 1674. Opnieuw overlegden de gecom

mitteerden buiten de raadszaal. Even later keerden zij terug. Secretaris Schilge deelde 

mee dat de meerderheid van de raadsleden zich aan het reglement wilde houden. De 

minderheid zou echter van hun raadsplaatsen ontheven worden. De gecommitteerden 

Dellafaille en secretaris Schilge zagen vanaf dat moment de weigeraars als'tijdelijke're

genten en stelden dat zij daarom niet langer konden instaan voorde reacties van het volk 

en de veiligheid van deze 'tijdelijke' raden. 

Op 15 oktober volgde de eerste nominatie van een dubbeltal burgemeesters volgens het 

nieuwe reglement. Het Wijkse bestuursreglement kwam in grote lijnen overeen met het 

Utrechtse concept van Ondaatje. Zo hadden op de benoemingsprocedure van de nieuwe 
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raadsleden zestien kiezers invloed en stond de raad onder controle van een gekozen 'be

stendig collegie van gequalificeerde burgers'. "2 Dit moest als klachtencommissie een te

genwicht bieden tegen de in de toekomst wellicht permanent gekozen vroedschap. Vijf 

dagen later, op 20 oktober, werd de burgerij met trommelslag namens de vroedschap op 

de Markt bijeengeroepen. Daar verklaarde de verzamelde menigte het nieuwe reglement 

te ondersteunen en tegen alle inbreuken van de stadhouder op de rechten van de stad te 

zullen protesteren, desnoods met geweld. 

Gewelddadigheden vonden er vooralsnog alleen plaats rondom het huis van IJsbrand 

Bruijn. Deze prinsgezinde regent bleef zich verzetten tegen de patriotten en moest zich 

niet alleen brutaliteiten zoals scheldpartijen laten welgevallen, maar ook werd hij tot in 

zijn eigen huis lichamelijk bedreigd. 

In november trokken prinselijke troepen de stad Amersfoort binnen. In Wijk vreesde men 

eveneens een militaire inval en daarom lieten de gecommitteerden Dellafaille en secreta

ris Schilge een circulaire rondgaan. Daarin riep men de bondgenoten (de provincies Hol

land, Friesland en Overijssel) op om troepen te sturen. De Staten beschouwden deze cir

culaire als een aanklacht tegen de stadhouder en een verstoring van de rust en orde. De 

procureur generaal van het Hof der Staten gelastte een onderzoek te doen naar de onder

tekenaars. Een reactie uit Wijk kon niet uitblijven. Volgens burgemeester Haentjens was 

de machtiging van de procureur generaal om de schout met dat onderzoek te belasten 

strijdig met het recht van de stad. 

De Staten en Wijk stonden nu als vijanden tegenover elkaar. Een militaire inval leek een 

kwestie van tijd te zijn. Het Wijkse vrijkorps bestond op dat moment uit slechts 60 man. 

Uit Utrecht kreeg men als militaire bijstand 12.166 patronen. De Leidse vrijcorpsen beloof

den bij een aanval manschappen te sturen. Bij wijze van proef inundeerde de schutterij 

een gedeelte rond de stad. De boeren waren woest. In december verzocht de kwartier

meester Generaal Bentinck, die met 600 man voetvolk in schepen bij Ameide lag en op 

weg was naar Arnhem, vrije doortocht door Wijk. Burgemeester Haentjens weigerde. Hij 

waarschuwde dat het als een daad van geweld zou worden beschouwd en dat Wijk met 

geweld zou reageren. De magistraat wees Bentinck een kortere weg,en daarmee was een 

militair conflict afgewend. 

Terwijl de Wijkse raad op 28 december in het stadhuis vergaderde, kwam een menigte in 

de kerk bijeen. Bruijn Georgiesz had zich vanwege zijn 'ouderdom en geknakte gezond

heid' uit de raad teruggetrokken. De mensen in de kerk eisten dat zij twee nominaties 

mochten doen en nomineerden Hendrik Schilge en Rynier Beerenburg, een koopman in 

wijnen.83 Uiteindelijk werd Schilge benoemd. Eind januari werd hij op verzoek van Majoor 

De Nijs ook kapitein bij de schutterij. 

Op 20 maart moest de plechtige eedaflegging van alle raadsleden op het nieuwe stadsre

glement, plaatsvinden op de Markt voor het stadhuis of anders in de raadszaal en in te

genwoordigheid van de schutterij en de gecommitteerden der burgerij. Die dag kwam 
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onder tromgeroffel en gejoel van de menigte, de burgerij voor het stadhuis onder de wa

penen, terwijl de magistraat en het college van gecommitteerden vergaderden. Toch wei

gerden zes van de twaalf leden de eed op het nieuwe reglement af te leggen. Op de Markt 

vormden burgers een kring en legden met ontblote hoofden plechtig de eed af. De me

nigte bleef daarna op de Markt. Zij eiste de eedsaflegging van alle leden, of hun ontslag.84 

Een dag later verzamelden deWijkse schutters en burgers zich weer voor het stadhuis. De 

Nijs ging naar het stadhuis, betrad de raadszaal - waar op dat moment de magistraat 

vergaderde - en eiste in naam van de schutterij en de burgerij meteen het ontslag van de 

zes raadsleden. Bruijn, De Ruyter en Van Bern verlieten onmiddellijk de raadszaal. Gelijk 

daarna ontsloegen de radicale patriotten factie in de raad de regenten Frijkenius, Van 

Mierloo en Verhel. Voor Verhel betekende dit dat hij als officier uit de schutterij werd ge

zet. De verzamelde menigte voor het stadhuis eiste nu de snelle vervulling van de va

cante raadsplaatsen. Aangesteld als raadsleden werden vervolgens: J. van Wepel (chirur

gijn), J. van Hoogveld, Dirk Volkmaars (metselaarsknecht) en CornelisSam (zandvervoerder). 

Een pander in het gevang 

De democraten waren nu heer en meester in Wijk. De afgezette regenten dienden hun 

beklag in bij de Staten van Utrecht. Daarop deelden de Staten mee dat ze het ontslag als 

een 'schadelijke en onwettige nieuwigheid' beschouwden. Zij verordonneerden dat bin

nen 24 uur de afgezette raadsleden in eer en ambt hersteld moesten worden. Wie dit 

verhinderde, kreeg de doodstraf. Dit bericht veroorzaakte onrust onder de burgers in Wijk 

en een aantal van hen verzamelde zich bij de kerk. De verontruste burgers verzochten de 

stadsregering om publicatie van het plakkaat van de Staten te verbieden. Mocht dit toch 

gebeuren dan moest een plakkaat van de magistraat volgen waarin meegedeeld werd 

dat de publicatie van de Staten in Wijk geen waarde had.85 

Op zaterdag 15 april om 4 uur 's middags verscheen voor de Molenpoort een koets. Erin 

zaten de hoofdofficier Graaf van Rechteren, een advocaat en een pander van het Hof (ge

rechtelijke beslaglegger). De magistraat weigerde toestemming te geven voor de aan

kondiging en het aanplakken van de publicatie van de Staten. Nog diezelfde avond ver

trok de hoofdofficier zonder iets te hebben ondernomen. De volgende dag echter keerde 

hij terug naar Wijk. Daar werd hij opgevangen door IJsbrand Bruijn die met hem naar de 

raadszaal ging waar juist de magistraat vergaderde. Beide heren werden meteen de zaal 

uitgestuurd. De woedende hoofdofficier besloot dan maar zonder bijstand van het ge

recht de publicatie af te kondigen. Toen een bode weigerde de klokken te luiden, liet hij 

de pander door het raam van het stadhuis de publicatie voorlezen. Nadat het plakkaat op 

het stadhuis was opgehangen, vertrokken de heren weer naar Utrecht. 

De magistraat kwam direct met een tegenpublicatie waarin het optreden van de hoofd

officier als onwettig en informeel werd veroordeeld. De bevolking van Wijk diende beve

len te gehoorzamen van de magistraat op straffe van verlies van de burgerschapsrechten 
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'Het in Arrest neemen van den Pander te Wijk bij Duurstede'in het huis van burgemeester Haentjens. Anonie
me prent, ca. 7785. HUA, Collectie Beeldmateriaal. 

of zelfs verbanning uit de stad.86 Wijk verkeerde, zoals burgemeester Haentjens het in de 

vroedschap verwoordde, in kritieke omstandigheden. Een'vertrouwd en bekwaam advo

caat behoorde te worden aangesteld, om als algemeen pensionaris van de magistraat 

deze te adviseren', aldus Haentjens.87 Nog tijdens diezelfde vergadering op 20 april, werd 

de charismatische Joannes Conrades de Koek (alleen tegen onkostenvergoeding) aange

steld en beëdigd als stadspensionaris. 

Een nieuw regeringsreglement, ontslag van raadsleden en de onheuse benadering van de 

hoofdofficier: Wijk verwachtte een felle reactie van de Staten. Aangezien de Staten geen 

reactie vanuit Wijk kregen, stuurden zij de pander Johannes Valburg, vergezeld van een 

bode, met een dagvaarding naar Wijk. De regerende magistraatsleden Haentjens, Becke-

ring, Van Leeuwen, Van Ossenberch, Schilgeen Beerenburg.de op onwettige wijze geko

zen raadsleden Volkmaars, Sam, Van Wepel en Hoogveld, en De Nijs als gecommitteerde 

van de burgerij, werden gedagvaard voor het Hof te verschijnen.Toen de pander aan bur

gemeester Haentjens de dagvaardiging toonde, werd hij door een deurwaarder gearres

teerd en in herberg De Kerperskroon gevangen gezet. Een dag later sloot men de pander 

op in de kelder van het stadhuis. Hij werd ervan beschuldigd het'onafhankelijk territori

aal recht dezer stad'te hebben geschonden, door buiten voorkennis en toestemming van 

de magistraat Wijkse raadsleden te hebben gedagvaard.ss 

De hoofdofficier kreeg de opdracht van de Staten om de onmiddellijke invrijheidstelling 

van de pander te bewerkstelligen. Tijdens een buitengewone Statenvergadering op 2 

juni, werd besloten dat het niet verstandig was om de hoofdofficier weer naar Wijk te 
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sturen. Het voorstel om enige afgevaardigden, ondersteund door een militaire macht, 

naar Wijk te zenden, haalde het ook niet. Wijk werd 'slechts' bevolen de pander in vrijheid 

te stellen, met dreiging van represailles of schadevergoeding. Als reactie kreeg de in 

Utrecht woonachtige Graaf van Rechteren van de Wijkse stadsregering de opdracht om 

zich binnen 24 uur naar Wijkte begeven.Wanneer hij in gebreke bleef.zou burgemeester 

Haentjens zijn plaats innemen. De hoofdofficier kwam sindsdien niet meer in Wijk en 

legde officieel zijn functie in september neer. 

Gezien de kritieke situatie in het land hadden de Staten van Utrecht bedestonden uitge

schreven voor het behoud van het Vaderland en de Prins. In Wijk meende de stadsrege

ring dit voorbeeld te moeten volgen door een bede- en dankstond voor het Vaderland en 

de magistraat af te kondigen. Deze zou elke dinsdag tussen 7 en 8 uur's avonds plaatsvin

den. De predikanten kregen de opdracht om, nadat voor de magistraat gebeden was,ook 

te bidden voor de gecommitteerden uit de burgerij. 

In Wijk vreesden velen dat militaire ingrijpen van de stadhouderlijke troepen niet lang 

meer op zich zou laten wachten. De stellingen werden ingenomen, wapens en munitie 

per schip ingevoerd en de voorbereidingen getroffen voor een mogelijke inundatie van 

het buitengebied. Het vrijkorps 'Pro Pace et Bello' verzocht alle genootschappen in het 

land om gewapende ondersteuning. De stad nodigde, in een publicatie van 19 juli, zelfs 

iedereen tegen een redelijke vergoeding uit die bereid was de stad te helpen verdedigen. 

Deze 'auxiliairen' (hulptroepen) ontvingen het gewone burgerrecht en zouden 'van het 

noodige logies en onderhoud worden voorzien, en desverlangende 10 stuivers daags 

daarboven genieten. Voorts zullen de gekwetsten, weduwen en weezen hun leven lang 

van wege de stad behoorlijk worden onderhouden.'s9 

Op zondag 22 juli werd na de kerkdienst het Groene Jagerscorps met trommelslag op de 

Markt bijeengeroepen. Hoofd voor hoofd werd de Jagers door kapitein Van der Kemp ge

vraagd of ze hun officieren trouw bleven dienen. Hierna werd de magistraat verzocht het 

corps wettelijk te erkennen. De volgende dag verscheen het corps om 16.00 uur opnieuw 

op de Markt en las majoor de Nijs de eed voor. Het corps reageerde met een algemeen 

'hoezee'. Onder het zwaaien van de vaandels en een roffel op de trommels, legde het de 

eed af voor de aanwezige magistraatsleden. 

De oproep van Wijk om militaire ondersteuning, kreeg relatief weinig respons bij de be

vriende genootschappen in het land. Uit Tiel kwamen in september veertig man, onder 

leidingvan de met De Nijs goed bevriende Van Lidt de Jeude. Uit Heusden en Gorinchem 

meldden zich diezelfde maand 21 manschappen onder leidingvan de luitenant Probsting. 

Uit Amersfoort kwamen in december, onder leidingvan officier De Wijs, zo'n zestig schut-

ters.die uit hun eigen stad waren gevlucht omdat deze door militairen van de stadhouder 

was bezet. De steun uit Utrecht bestond vooral uit wapens: onder meer 400 snaphanen 

met bajonetten. De Koek en Schilge voerden in augustus gesprekken met de nieuwe ra

den van de stad Utrecht in de hoop meer militaire ondersteuning te verkrijgen. 

In september liep de spanning in Wijk hoog op. De bevolking mocht zich niet meer zonder 
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toestemming buiten de stad begeven, er werd extra voedsel ingeslagen en men maakte 

het klooster gereed als onderkomen voor de militie. Op 8 september stelde raadspensio-

naris De Koek aan de vroedschap voor om oude en gebrekkige lieden, vrouwen en kinde

ren uit de stad naar een veiliger plaats te brengen. Daags daarna verschenen enige sche

pen die personen en goederen wegvoerden. De spanning was ook voelbaar in de 

vroedschap. Moest men de pander vrij laten om de dreiging van prinsgezinde troepen af 

te wenden? Streed men voor zijn idealen of trachtte men het vege lijf te redden? Tweede 

burgemeester Beckering bleef pleiten vooreen zo snel mogelijke vrijlating van de pander, 

maar ving vooralsnog bot. Een 'defensie' commissie, bestaande uit majoor De Nijs, kapi

tein Van der Kempen Luitenant Van Kesteren, overlegde meteen commissie uit Woerden 

of de verdediging van de stad Wijk adequaat was. Hoewel men tevreden was, kwamen er 

wel klachten van auxiliairen die wantrouwen en ongenoegen onder burgers van de stad 

bespeurden. Sommige burgers hadden weinig vertrouwen in een goede afloop en vrees

den voor represailles bij een mogelijke bezetting door stadhouderlijke troepen,juist van

wege de aanwezigheid van hulptroepen. Die angst groeide toen er op 13 september 

sprake was van troepenbewegingen bij Rhenen en Amerongen. Van Hollandse troepen 

viel geen ondersteuning te verwachten en sommige Groene Jagers in Wijk zonk de moed 

zo diep in de schoenen dat zij zelfs de burgers adviseerden om de stad te verlaten. 

Merkwaardige ontmoetingen 

In de gespannen atmosfeer waarin Wijk zich op dat moment bevond, leek een aantal 

personen hun hoofd te verliezen. Op 18 september om half 11 's avonds, riep burgemeester 

Haentjens de vroedschap voor een buitengewone vergadering bijeen. Hij beweerde die 

dag tijdens een rijtochtje in Amerongen een ontmoeting te hebben gehad met een lid 

van de Staten.de Graaf van Athlone. Deze wilde graag inlichtingen over de toestand in 

Wijk en Haentjens had op zijn woord van eer beloofd die de volgende dag te komen bren

gen. ,0 Tijdens de buitengewone vergadering van de vroedschap ontstonden heftige dis

cussies. Haentjens moest het gezelschap regelmatig tot stilte manen en verliet uiteinde

lijk witheet en schreeuwend 'dit is een informaliteit' met zijn mederaadslid en vriend Van 

Ossenberch de zaal." Tweede burgemeester Beckering nam vervolgens het woord. Na 

een stevige discussie kwam op voorstel van raadspensionaris De Koek het besluit om de 

secretaris naar Haentjens te sturen en deze te vertellen dat hij zich van de vroedschap die 

morgen niet buiten de stad mocht begeven.'Het zelve is niet alleen onnodig, maar zelfs 

om meer van eene reeden, voor deeze stad, en burgerij zeer schadelijk'. Of-zoals secreta

ris Van Schaik het verwoordde - 'hij moet in die kritieke tijd zijn post als gouverneur te 

Wijk bekleden'.92 

Haentjens voelde zich door zijn belofte gebonden en ging daarom toch de volgende och

tend naar Amerongen. Toen hij 's middags terug kwam, zei hij de graaf niet te hebben 

gesproken. Deze had nog in bed gelegen, maar een knecht zou doorgeven dat Haentjens 
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was geweest. De reacties in Wijk waren niet mals. Niet alleen had Haentjens zich niet aan 

de afspraken gehouden, men twijfelde zelfs aan de geloofwaardigheid van zijn verhaal. 

Een commissie bestaande uit burgemeester Beckering en secretaris Van Schaik ging on

middellijk op onderzoek uit naar Amerongen. 

Bij deze rel zou het echter niet blijven. Op 19 september las Haentjens tijdens de magi

straatsvergadering een missive van Hendrik Bergh voor. Deze had zich boos gemaakt over 

het feit dat Wijk nauwelijks militaire ondersteuning kreeg en zich daarover in de Burger

sociëteit te Gouda openlijk beklaagd. De volgende morgen had hij een gesprek gehad 

met één van de heren 'assessoren van de Woerdense commissie'. Deze wilde Wijk financi

eel steunen. Ook werden afgevaardigden van de Wijkse stadsbestuur uitgenodigd om 

naar Woerden te komen.'s Avonds besloten de gecommitteerden 'uit het defensiewezen 

dezer Stad', De Nijs, Van der Kemp en Van Ossenberch jr. om eerst een briefte schrijven 

naar Woerden. Vervolgens rapporteerden nog diezelfde vergadering de raden Beckering 

en Van Schaik hun bevindingen betreffende Haentjens' bezoek aan Amerongen. Volgens 

beide heren was hij daar nooit geweest. Zij gaven Haentjens twee weken de tijd om zijn 

goede naam en eer te zuiveren.93 

Een week later ontving de vroedschap een schrijven van de Woerdense commissie. Daarin 

stond dat Bergh'valse geruchten'had verspreiden overdreven ideeën had van het fonds. Er 

waren geen toezeggingen gedaan en niemand uit Woerden had Bergh ooit gesproken.94 

Bergh stelde vervolgens alles in het werk om zijn onschuld te bewijzen. In een brief-

mede ondertekend door de Goudse advocaat Van der Wagt en de adjudant van de Goudse 

schutterij Daniël van Genderen - probeerde hij het misverstand uit de wereld te helpen. 

Hij schetste eerst de militaire situatie, waarin'geen assistentie, nog van geschut, nog aan 

penningen, nog manschappen wierd gezonden (...) dat er een gerügt liep alsof de inwoon-

ders van voornoemde stad, deze hunne stad wilden verlaten en zig naar Utrecht begeven 

om aldaar, ingevalle van attaeque, van dienst te zijn en dat men (...) hoorde dat Wijk nog 

te verdedigen zoude zijn tegen een vijandelijke aanval, nog dat er enige middelen of po

gingen waren of werden in het werk gesteld om zig te verdedigen en dat ook de oorzaak 

was van het inhouden van de nodige assistentie.' Bergh was bereid zijn leven te geven; hij 

was'ijverig bezig met aan batterijen buiten de stad te arbeiden, dat Wijk ruim zogoed als 

Utrecht verdedigd konden worden, zo omdat Wijk geen voorsteden (gelijk als Utrecht) 

had, welke het gezicht in de defensie belemmerden, als om dat men het water konden 

gebruiken om de stad te beschermen."" Het misverstand in Gouda ontstond doordat 

Bergh dacht dat de persoon die hij over de situatie in Wijk sprak, lid was van de Woer

dense Commissie. Het betrof echter een adjudant van de Goudse Schutterij. Een pijnlijk 

misverstand zoals later zou blijken.Toch was de Wijkse magistraat nog mild:'Bergh moet 

zorgvuldiger opletten met wie hij praat'en men wildede affaire in der minne schikken.96 

Haentjens zag met leedwezen dat twisten en onenigheden binnen de stad toenamen en 

volgens hem rampzalige gevolgen hadden; 'de harmonie in Wijk is gescheurd, en moet 

worden hersteld'. r De raad bleek echter geen vertrouwen meer in Haentjens te hebben. 
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Bovendien ging ook buiten Wijk het verhaal dat het tochtje naar Amerongen alleen in 

Haentjens verbeelding had plaatsgevonden. 

Op 20 oktober om half negen was een kanonschot van de wallen het sein voor het dertig 

minuten lang luiden van de klokken in de Grote Kerk. Op die dag zouden de eerste vrije 

verkiezingen plaatsvinden volgens het nieuwe stadsreglement. De beide stadscompag

nieën, de hulptroepen en het Groene Jagerscorps paradeerden voor het stadhuis. De 

stemgerechtigde burgers en de schutters kwamen bijeen om gekwalificeerde kiezers te 

kunnen benoemen. Toen de kiezers zich om 12 uur naar het stadhuis begaven, legden ze 

plechtig de eed af en verkozen Beckering en Schilge tot burgemeesters. Na afloop van de 

plechtigheid, die was onderbroken door kanonschoten en klokgelui, kwamen burgemees

ters en schepenen, gecommitteerden, pensionaris De Koeken secretaris Van Schaik op de 

Markt. Probsting, luitenant van het Groene Jagerscorps, leidde de parade van gewapende 

burgers en hulpcorpsen, onder het presenteren van het geweer, het roeren dertrommen 

en het salueren met spontons (halve pieken) en vaandels. Een salvo uit negen stukken 

geschut en het luiden der klokken besloot deze plechtigheid. 

In oktober ging opnieuw een commissie naar Amerongen om Haentjens'verhaal te veri

fiëren. Zij kregen van de schildwacht en de Graaf van Athlone te horen dat men Haentjens 

nooit gesproken had. De magistraat besloot dat Haentjens binnen twee weken verant

woording moest afleggen. Ook de burgerij wilde nu uitleg. Aangezien hij zich twee jaar 

voorde stad had ingezet, trachtte men de zaak in harmonie af te ronden. Toen Haentjens 

werd opgeroepen om zich publiekelijk in de kerk te verdedigen, was de maat voor hem 

echtervol. Hij zag,evenals zijn vriend Van Ossenberch,afvan zijn benoemingtot schepen. 

Woedend betichtte hij de raad nu dat ze hem bij de bevolking van Wijk gehaat en veracht 

hadden gemaakt. Hij weigerde verantwoording af te leggen. Als hij zich moest verant

woorden, dan zou dat aan de burgerij zijn en niet aan de vroedschap. In november stelde 

diezelfde burgerij een commissie samen en ook deze kwam tot de conclusie dat Haen

tjens nooit met Athlone had gesproken. Haentjens weigerde opnieuw zich voorde burge

rij te verantwoorden. Niet alleen verloor hij zo zijn geloofwaardigheid en het vertrouwen 

van de Wijkenaars, de magistraat verbood hem ook om bij de magistraatsvergaderingen 

aanwezig te zijn. 

Inmiddels was ook de positie van Bergh in het geding gekomen. Volgens de burgerij ver

spreidde hij te veel onrust onder de Wijkenaars. Bergh bedankte voor zijn post als trans

lateur van de 'Hoog- in de Neederduytschen taal' en het burgerschap en vertrok in no

vember naar Amsterdam. Ook de kolonel der stadsschutterij, Renesse van der Wilp, wilde 

zich uit Wijk terugtrekken. Hij kwam met het zwakke argument dat hij niet goed als ko

lonel van de schutterij en het Groene Jagerscorps kon functioneren omdat hij in Utrecht 

woonde. De krijgsraad benoemde daarop majoor De Nijs in december tot kolonel en Van 

Ossenberch jr. tot luitenant-kolonel. 

Begin januari 1787 leek de zaak Haentjens te escaleren. Op 2 januari hield De Nijs tijdens 

een kerkdienst een toespraak, waarin hij volgens sommige toehoorders Haentjens onder 
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het volk'gehaat en veracht' maakte. ''* Haentjens wilde nu zelf een commissie samenstel

len. Hij stuurde circulaires aan regenten, genootschappen en Vaderlandse Sociëteiten in 

de andere steden, waarin hij de Wijkse bestuurders beschuldigde van wangedrag. Die 

accepteerden dat niet en zetten hem af om de'sinisterlijke wijze'waarop hij de publieke 

opinie, de magistraat en de burgerij had misleid." Haentjens liet via een deurwaarder 

weten dat hij zijn afzetting zou blijven aanvechten, maar de vroedschap kwam niet op 

haar besluit terug. Haentjens beschouwde de vroedschap nu als een werktuig van over

heersing, geweld en onderdrukking. In de prinsgezinde pers besproken en in talrijke arti

kelen en pamfletten werden Haentjens en het patriotse Wijk belachelijk gemaakt. 

Een militaire confrontatie 

Het weekblad Janus was cynisch over de krijgskansen van de burger-, exercitie- en vrij-

korpsen.Zo werd in de aflevering van 29 januari 1787 de Wijkse verdediging scherp op de 

korrel genomen. De lezer kreeg aan de hand van het volgende anekdotische verhaal een 

kijkje op de verdediging van Wijk. 

Toen een zekere hoogleraar Fredericus Soulhansius [Frederik van der Kemp, EM] zijn 

hondje op een zondagmiddag uitliet, stuitte hij op een kuiltje [Wijk bij Duurstede, EM]. 

De'kanselhuzaar'had in de afgelopen maanden in de media uitdagend over de vorderin

gen van de verdediging gesproken.Toen hij meteen microscoop de kuil nader bekeek, zag 

hij geüniformeerde mieren, die 'allerlije militairen 

evolutien verrichten, net als menschen'. De hond 

plaste vervolgens in het kuiltje en de schepsels 

verdronken. Deze parabel op de verdediging van 

Wijk is ook een aardige metafoor voor de kwestie 

rond de inundatie van Wijk die de inwoners van de 

stad en de'buitenlui'bezig hield.'00 

Inmiddels zat de pander Johan Valburg nog steeds 

gevangen in de kelder van het stadhuis. De stad 

wilde deze zaak nu snel afronden en sprak op 26 

februari een vonnis uit. De pander had zonder toe

stemming van de magistraat het grondgebied ge

schonden. De dagvaardigingen tegen de-volgens 

de Staten onwettig gekozen - raadsleden en ge

committeerden van de burgerij, werden in het 

openbaar verscheurd. Valburg werd verbannen uit 
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de stad hij moest alle kosten van de rechtspraak en gijzeling binnen vier weken betalen. 

De pander betaalde onmiddellijk het bedrag van 600 gulden en verliet Wijk. 

In maart werd 's nachts door Wijk gepatrouilleerd om eventuele troepenbewegingen te 

kunnen waarnemen. De bezorgdheid uitte zich ook in de herinvoering van de dank-, vast

en bededag.Toen op 9 mei, in opdracht van de Amersfoortse Staten van Utrecht, een re

giment in de richting van de stad Utrecht optrok, leek een militaire aanvaring onvermij

delijk. Inderdaad vond er een gewapend treffen plaats bij Vreeswijk, waarbij de Utrechtse 

patriotten als morele winnaar uit de bus leken te komen. Op 10 mei constateerde Schilge 

dat er meer stadhouderlijke regimenten raar Amersfoort trokken. Wijk verwachtte een 

aanval; alle mannen tussen 16 en 65 moesten onder de wapenen en dienden op het stad

huis de'schutterseed'af te leggen. De regenten Bruijn,Van Bern, De Ruyter.Van Coolwijk 

en Lochmann van Koningsfeldt weigerden en verloren zo hun burgerrecht. 

Majoor De Nijs verzocht de magistraat toestemming om in Utrecht nogmaals een com

pagnie artilleristen aan te vragen. Deze verklaarde dat hij niet aan dit verzoek kon vol

doen, omdat de artilleristen niet gemist konden worden in Holland. '01 Van Lidt de Jeude 

vreesde nu dat Wijk niet te verdedigen was en verliet de stad met zijn manschappen. De 

Nijs beschikte niet alleen over onvoldoende manschappen, ook de financiële middelen 

om de auxiliairen te betalen, waren onvoldoende. Hij eiste daarom dat de uit hun burge

reed gezette notabelen twee dukaten perauxiliair moesten betalen. Maar zover zou het 

uiteindelijk niet meer komen  

Intussen zat de stadhouder namelijk niet stil. Op 3 juli gaf hij aan de Statenleden te Amers

foort het bevel om Wijk bij Duurstede door een stadhouderlijk regiment te laten bezetten. 

Het regiment van Van Baden-Dourlach, onder kolonel Van Ouadt, trok 5 juli op naar Wijk. In 

de stad Utrecht wilden vele schutters terstond Wijk te hulp snellen; alle schutters en mili-

Cezicht op de weg naar de Veldpoort te Wijk bij Duurstede. Tekening van D. van den Burg, ca. 1750. HUA, Col

lectie Beeldmateriaal. 
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tairen kwamen 's avonds om zes uur bijeen en generaal Van Salm hield een algemene in

spectie. Er werd echter besloten de tocht naar Wijk nog even uitte stellen.I02 

In de nacht van 6 juli, om 02.00 uur, verschenen toch nog onverwacht voor de Wijkse 

Veldpoort twee bataljons van Von Baden Durlach met vier compagnieën, 12 dragonders 

en een detachement Artillerie met enige stukken geschut. Aan de poort kwam een koe

rier met een brief voor commandant De Nijs. De Nijs liet onmiddellijk de vroedschap bij 

elkaar roepen. Besloten werd om een commissie bestaande uit De Nijs en Van Schaik naar 

kolonel Von Quadt af te vaardigen. Deze gaf kolonel De Nijs de mondelinge toezegging 

'dat niemand enige moleste zoude geschieden, zoo men hem gewillig binnen de stad liet 

komen'. "l1 

Wijk kreeg 15 minuten de tijd om zich onvoorwaardelijk over te geven. Het duurde een 

uur voordat de vroedschap capituleerde op voorwaarde dat de burgermilitie en de vrij-

korpsen mochten vertrekken. Von Quadt ging niet akkoord. Wetende dat men niets tegen 

deze overmacht had in te brengen, liet de vroedschap uiteindelijk zonder voorwaarden de 

poorten openen. Schutters, groene jagers en auxiliairen die zich op de Markt hadden ver

zameld, waren verbaasd en woedend over het besluit van de vroedschap om de stad zon

der slag of stoot over te geven. In paniek gooiden velen hun wapens voor het stadhuis 

neer en vluchtten alle kanten op. Kolonel Van Oaudt trok die morgen om 6 uur de stad 

binnen zonder de minste tegenstand. Een deel van de bevolking verwelkomde de man

schappen, die met oranjestrikken waren versierd. 

Het weekblad Janus schreef spottend over de snelle overgave van Wijk " W a n Mennodu-

rum [genoemd naar de menniste predikant Van der Kemp, EM] heeft men de schrikba

rende tijding ontfangen, dat die Stad, na het doorstaan eener hevige belegering,die meer 

dan zeven en drie quart seconden geduurd heeft, zich in de bittere noodzakelijkheid be

vonden heeft van zich met den vijand te moeten verdragen. De meerderheid der Regering 

was voor de overgave; de Burgerij in tegendeel woedend, en, hoewel men zulks wel meer 

bij de complimenten van eene jonge bruid, die niet naar bed wil, vergeleken heeft, moet 

men echter, tot eerder Mennodu risten, betuigen.dat hunne houding, gedurende het be

leg, vrij goed geweest is. Geen lieden zijn gemolesteerd, ook geene vrouwen verkracht, 

dan die het gaerne wezen wilden. De gouverneur [De Nijs, EM] en deszelfs Hof-Prediker of 

Lijf-Housaar [Van der Kemp, EM] alleen zijn in civile detentie genomen. Dus scheidde dan 

eindelijk het beruchte Men noduru m van het Toneel derwaereld.om zich aande vergetel

heid weder te geven, waar uit het zelve getogen was! -Problematicq zal het altijd blijven, 

waar toe deszelfs schrikverwekkende krijgstoestel gediend hebbe. - Genoeg, ondertus-

schen! - het heeft de kat de bellen aangebonden, en het eerst de castanjes uit het vuur 

gehaald.'105 

De Nijs en Van der Kemp besloten om de stad niette verlaten. Zij hoopten op amnestie en 

waren dan ook verbaasd dat zij onmiddellijk onder geleide van twee sergeanten naar het 

huis van Dellafaille werden gebracht en daar in voorlopig arrest gesteld. Andere door het 

Hof gedagvaarde magistraatsleden die wel probeerden te vluchten, waren Van Ossen-
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berch en Beerenburg. Zij geraakten echter tijdens de chaotisch verlopende vlucht van 

Wijkse patriotten en auxiliairen, met hun rijtuig in een sloot en moesten terugkeren naar 

de stad. Schilge wist wel met een groep patriotten, waaronder Hespe en De Koek, Utrecht 

te bereiken. 

De volgende dag, op 7 juli, kwam een commissie van Amersfoortse Statenleden in Wijk 

aan. De stadsregering werd afgezet en de oude in ere hersteld. Dat betekende dat De 

Joncheere en IJsbrand Bruijn tot burgemeesters werden benoemd en Verhel, Frijkenius, 

Van Bern, De Ruyter en Curtius van Nieuwaal tot raadsleden. De Staten besloten op 9 juli 

om een generale amnestie aan de inwoners van Wijk te verlenen. Dat gold ook voor de 

vluchtelingen, mits zij binnen 14 dagen naar Wijk terugkeerden. De volgende dag werd 

die amnestie te Wijk afgekondigd, doch om twee uur 's ochtends waren De Nijs en Van 

der Kemp al naar Amersfoort gebracht en daar gevangen gezet in het Gasthuis De Pot. 

Dellafaille had, vanwege zijn hoge leeftijd, wel amnestie gekregen. Als represaille voor de 

gevangenneming van De Nijs en Van der Kemp liet de Utrechtse vroedschap de afgezette 

raden J.A. Martens en P.E. Voet van Winssen gevangen zetten. Deze gijzeling leverde ech

ter niets op. De Nijs en Van der Kemp werden 24 weken vastgehouden, eerst in Amers

foort en later in Utrecht. Na het betalen van een losgeld van 45.000 gulden per persoon 

werden zij op 9 december 1787 vrijgelaten.I0'' Dankzij het vermogen van de familie De Nijs 

kon het losgeld van de beide heren worden betaald. 

De predikanten van Wijk kregen een'Formulier van Voorbidding'waarin zij verplicht wer

den om te bidden voor de Staten van Amersfoort als de 'eenige en wettige souverain de

zer Provintie (...) met last tot het doen eener Dankzegging voor de herstelling der rust 

alhier'. " r En alsof de Wijkenaars nog niet genoeg vernederd waren, werden zij bijna al

lemaal verplicht mee te werken aan het maken van een verschansing ter voorkoming van 

een mogelijke inundatie aan de zijde van het kasteel. In Wijk kwamen die dagen nauwe

lijks plunderingen voor, slechts enkele huizen van gevluchte patriotten moesten het ont

gelden, terwijl hun bezittingen werden geconfisqueerd. Aangezien de meeste patriotten 

amnestie kregen en zich mede door het permanent aanwezige garnizoen koest hielden, 

keerden de rust en de dagelijkse gang van zaken snel terug. Kenmerkend was bijvoor

beeld dat nog geen drie maanden na de val van het patriottenbolwerk, de eerste burge

meester Bruijn zijn oude rivaal Haentjens toestemming gaf tot 'vrij acces en reces voor 

zaken in zijn stad'."18 

Problemen had de vroedschap hoofdzakelijk met het aanwezige garnizoen en in het bij

zonder de officieren. Dezen lieten bijvoorbeeld gevangenen weer los, omdat ze zoge

naamd niet onder het militaire gezag vielen. 

Na de val - in september - van de stad Utrecht, vluchtten vele Wijkse patriotten vanuit 

Utrecht naar Amsterdam en later naar het buitenland. Som m ige Wijkenaren wilden weer 

terug naar hun geboortestad en achtergebleven familieleden dienden verzoeken om am

nestie in. Deze werden een enkele keer ingewilligd. De meeste auxiliairen die geen ge

bruik van de amnestie hadden gemaakt, werden echter opgepakt en kregen arrest. Dat 
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lot ondergingen bijvoorbeeld Hermanus Koppens en Levy Jacob Levij die volgens de aan

klacht hadden deelgenomen aan 'de oproerige beweging binnen Wijk'. Met name Kop

pens zou stenen hebben gegooid naar oud-burgemeester Frijkenius en met een groep 

voor veel onrust hebben gezorgd bij het huis van burgemeester IJsbrand Bruijn. Daar zou 

Koppens ook geroepen hebben: 'Engelschen Blixem, komt er maar uyt'. Het was moeilijk 

om getuigen voor deze daden te vinden, of zoals het Stadsgerecht zelf schreef:'Voor het 

overige is het ons volstrekt onmogelijk om uit een grote menigte van mensen welke 

meest al zelf aan gelijke misdaad zig hebben schuldig gemaakt, enige bij name op te 

geven, welke als getuigen zouden worden gehoord.' '°' 

Op de vlucht 

Wat gebeurde er met de Wijkse patriotten die naar het buitenland vluchtten? De meeste 

ballingen kwamen vanwege hun rol tijdens de patriotse revolutie niet in aanmerking 

voor amnestie en velen zwierven maanden rond. Via Utrecht en Amsterdam kwamen ze 

uiteindelijk in de Zuidelijke Nederlanden of in Frankrijk terecht, waar ze definitief neer

streken. Buiten de auxiliairen en leden van de vrijcorpsen zullen tientallen Wijkenaren 

definitief op de vlucht zijn geslagen. Sommigen lieten niet alleen hun inboedel, maar ook 

vrouw en kinderen achter. De luitenant van de stadsschutterij en onderschout van Wijk, 

Albertus van Kesteren, vluchtte wel met zijn vrouwen vijf kinderen naar het Noord-Fran

se St. Omaars. Hij zou daar, samen met zijn oudste zoon als vrijwilligers in het Franse le

ger dienen. De zoon moest dat zelfs bekopen met driejaar krijgsgevangenschap in Span

je. Het gezin leefde, zoals veel ballingen, deels van een Franse financiële ondersteuning 

en deels van de verkoop van eigen goederen, tractementen etc. Het grootste aantal patri

otse ballingen bleef in België (Brussel en Antwerpen) of Frankrijk (St. Omaars en Parijs). 

Ook Hendrik Schilge zou via Brabant in Antwerpen terechtkomen en daar De Nijs weer 

aantreffen. De ballingschap van deze welhaast in kolonies samenlevende patriotten, 

stond in het teken van de hoop op de snelle bevrijding van het vaderland. Uiteindelijk 

leidden de voorbereidingen voor een inval in de Republiek tot de oprichting, in december 

1791, van een 'Bataafsch Legioen'. De politieke vleugel van patriotse ballingen richtte in 

mei 1792 te Parijs een revolutionair Bataafs comité op (Comité Révolutionnaire Batave). 

De bekende radicale Wijkse patriotten De Koek en Schilge speelden hierbij een belangrij

ke rol. '"> Deoud-pensionaris van Wijk, De Koek, was in 1787 naar Frankrijk uitgeweken. In 

Parijs vond hij werk bij een bankiersbedrijf en hij werd later zelf bankier. In maart 1794 

werd De Koek door Robespierre beschuldigd van hoogverraad en liet hij het leven onder 

de guillotine. Chastelein vertrok eveneens naar Parijs en zou als kapitein in het Franse 

leger dienen. Hespe ging naar St. Omaars. In 1792 werd hij secretaris van het Bataafse 

comité. De Lutherse predikant Bergh zocht zijn heil eerst in het Deense Frederikstadt, 

maar vertrok daarna al snel naar Frankrijk. Van der Kemp, zwaar gedesillusioneerd door 

de patriotse nederlaag en diep teleurgesteld door de verdeeldheid onder de patriotten, 
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emigreerde naar de Verenigde Staten. Hij vestigde zich in Olden-Barneveld in Noord-

Amerika, waar hij 8 september 1829 overleed. '" Van de hoofdrolspelers uit 1787 keerde 

alleen Albertus van Kesteren in 1795 naar Wijk terug. Toen zijn vrouw aldaar beviel van 

een dochter, kreeg deze de passende naam: Egalité. 

Slotsom 

De ontwikkelingen in Wijk gedurende deze periode kunnen we indelen in vier fases. Het 

Wijkse stadsbestuur leek in 1783 verrast te zijn door de oproep om de schutterij weer in 

ere te herstellen. Met name de prinsgezinde factie onder leiding van De Joncheere en 

Bruijn probeerde mogelijke onrust in Wijk te voorkomen. Nadat op initiatief van de stads

schutterij een rekest werd ingediend bij de vroedschap stemde deze toch unaniem met 

de burgerbewapening in. Voor de patriotse factie, onder leiding van Bruijn Georgiesz en 

Van Ossenberch, was de stadschutterij een geschikt instrument om zich te ontdoen van 

de prinsgezinde factie en de eigen positie te verbeteren. 

Het waren buitenstaanders zoals Van Rechteren en De Nijs die initiatieven ontplooiden 

om de stadsschutterij in ere te herstellen. Zij deden dit samen met de officieren van de 

krijgsraad. Tegenstellingen tussen oranje- en patriotsgezinden waren er in Wijk tot dan 

toe nauwelijks geweest. Zo werd het bijvoorbeeld niet nodig geacht om naast de stads

schutterij een vrijkorps op te richten. Wel kwamen er kleine zuiveringen in de schutterij, 

die het mogelijk maakten dat burgers, zoals de ambitieuze middenstander Haentjens, 

een officiersfunctie konden verwerven.Tot een echte confrontatie kwam het echter niet, 

omdat de prinsgezinde regenten al snel het veld moesten ruimen. De overige, veelal ge

matigde regenten hielden zich de eerste maanden opvallend stil. Zij steunden de hervor

mingsbeweging in de hoop dat de macht en invloed van de stadhouder geleidelijk zou

den afnemen. Een uitzondering vormde de oranje-gezinde IJsbrand Bruijn, die vanaf het 

begin de confrontatie zocht met radicale patriotten als Schilge en Haentjens. Met zijn 

oom Bruijn Georgiesz, die zowel eerste burgemeester als luitenant-kolonel van de schut

terij werd, kwam hij nauwelijks in botsing. 

De patriotten hadden aanhang onder alle gelederen van de bevolking. Toch waren het 

vooral protestanten die de vooraanstaande posities binnen deze beweging innamen. 

Voor enkele burgers gingen de bestuurshervormingen veel te langzaam. Zij trachtten 

meer druk uit te oefenen op de gematigde regenten door tal loze rekesten in te dienen bij 

de vroedschap. Deze werden steeds vaker persoonlijk door groepen tijdens vroedschaps

vergaderingen afgeleverd. Niet alleen voelden de regenten zich daardoor bedreigd, zij 

zagen het gedrag van het volk ook als een vernedering en aantasting van hun bevoor

rechte positie. 

De radicale groep patriotse hervormers vond al snel een geschikte leider in de persoon 

van de uiterst populaire Hendrik Schilge. Door als gecommitteerden namens de bevol

king op te treden, wist deze groep haar greep op het stadsbestuur te vergroten. Dat ging 
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bijna mis doordat een deel van de bevolking zich niet meer in het radicale gedachten-

goed van de gecommitteerden herkende en zich tegen hen keerde. 

De tweede fase in het revolutionaire Wijk staat in het teken van democratische bestuurs-

hervormingen. Het feit dat Haentjens en Beckering uit de burgerij voorgedragen en bui

ten de stadhouder om gekozen werden tot eerste en tweede burgemeester, kunnen wij 

beschouwen als de eerste democratische hervormingen. Tevens kon de vroedschap reke

nen op de steun van de officieren van de schutterij. Toch verliep volgens sommigen de 

democratisering van de vroedschap onder burgemeester Haentjens te langzaam. Haen

tjens zou vooral zijn eigen roem en glorie dienen en de belangen van Wijk uit het oog 

verliezen. Toen hij weigerde om een deel van het Provinciaal Regerings-Reglement van 

1674 met zijn eed te bevestigen, kreeg Haentjens een landelijke voorbeeldfunctie. Van 

heinde en ver bezochten vooraanstaande patriotten het stadje en enkelen vestigden zich 

aldaar. In tegenstelling tot de nogal onbeholpen Haentjens, droegen deze radicale patri

otten bij aan de faam van Wijk als patriottenbolwerk. Deze radicale patriotten - zoals 

Hespe, Van der Kemp, 't Hoen, Bergh en De Koek - hadden wel uitgesproken ideeën en 

contacten in het land. Dat nam niet weg dat er in de magistraat een tweedeling ontstond 

tussen echte democraten en gematigden. 

In de derde fase gingen volgens sommige patriotten de hervormingen nog steeds te 

langzaam. Met de invoering van een nieuw stadsreglement, het ontslaan van de gema

tigde regenten en het aanstellen van uit de burgerij gekozen raadsleden, leek de hervor

ming van het bestuur toch zijn laatste fase te zijn ingegaan. De angst voor een militaire 

inval veroorzaakte spanningen en verdeeldheid in de magistraat. 

In de vierde fase hielden vooral de affaire Haentjens en de verdediging van de stad, de 

burgers in en buiten het stadje bezig. De prinsgezinde pers wist de affaire Haentjes goed 

te gebruiken in haar anti-patriotse campagne. Over de verdediging van de stad maakte 

men zich ook geen illusies meer. Het enige hoogtepunt van het democratiseringproces is 

de benoeming van de radicale patriot Schilge als eerste burgemeester. 

De stad Utrecht diende voortdurend als inspiratiebron voor de vele hervormingen die 

bestuur en schutterij doormaakten, maar daadwerkelijke militaire en financiële onder

steuning van die kant kwam er niet. De oprichting van het Groene Jagerscorps en de 

komst van enkele auxiliairen konden niet verhinderen dat Wijk in een militair hachelijke 

situatie was terechtgekomen. Toen stadhouderlijke troepen voor de poorten van Wijk ver

schenen, was het afgelopen met de strijdbaarheid van vele patriotten. Veel radicale patri

otten kozen het hazepad en de oude orde werd hersteld. De algemene amnestie, het 

uitblijven van plunderingen en molestaties en de constante aanwezigheid van een garni

zoen zorgden snel voor een 'normalisering' van de samenleving. Oude vijanden gingen 

weer zakelijk met elkaar om en al snel leek het erop alsof zich niets in Wijk had voorge

daan. 

Rest nogde vraag wat Wijk zo bijzonder maakte en of de ontwikkelingen in Wijk van na

tionaal belang waren. De revolutie in Wijk-die leekte beginnen als een factiestrijd-kon 
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lang voortduren doordat ten eerste de prins te lang wachtte om zijn troepen in te zetten, 

en ten tweede doordat er in Wijk een aantal sterke leidersfiguren opstonden die ook later 

hun sporen nog zouden verdienen. Enerzijds waren er de jonge bevlogen patriotten De 

Nijs en Schilge. De Nijs, die de schutterij en later het Groene Jagerscorps onder zijn hoede 

had, wist de Wijkse schutterij - in tegenstelling tot andere plaatsen in de provincie - tot 

een stabiele factor te maken. De radicale patriot Schilge mobiliseerde de bevolking en 

diende als woordvoerder en burgergecommitteerde van het volk. Hij wist zo het volk een 

stem te geven, maar ging geleidelijk aan die stemmen gebruiken om zijn eigen radicale 

lijn door te trekken. 

Aan de andere kant stonden personen als Bruijn en Haentjens, die zo met hun eigen po

sitie bezig waren, dat ze in een politiek isolement raakten. Van grote invloed waren 'bui

tenstaanders' zoals Van der Kemp, De Koek, Bergh en Hespe die Wijk nationale bekend

heid gaven. De hervormingen in Wijk konden dus lang standhouden door een gelukkige 

samenloop van omstandigheden. Van nationaal belang waren de ontwikkelingen echter 

niet, daarvoor was men te veel schatplichtig aan de grote broer Utrecht. 
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