
Wijk bij Duurstede in de ban van haar regenten* 

L. J. J. P. Cortenraede 

Wijk bij Duurstede heeft onder historici nimmer die belangstelling genoten die 
haar vroeg-middeleeuwse voorloopster, de handelsnederzetting Dorestad, ten 
deel is gevallen. Voor zover Wijk1 object van historisch onderzoek is geweest, 
bleef dit beperkt tot detailstudies. Deze concentreerden zich rond twee the
ma's: de hervorming en de daaropvolgende strijd tegen de 'Paapsche 
stoutigheden'2 en, in de tweede plaats, de opvallende rol die Wijk in de patriot
tentijd heeft gespeeld3. Evenzeer vermeldenswaard is de kunsthistorische stu
die van W. van Iterson naar de zogenaamde molen van Ruisdael te Wijk4. Ook 
over de naam 'Wijk bij Duurstede', speciaal in verband met de ligging van de 
stad, is een aparte etymologische studie verschenen 5. H. Hijmans heeft deze 
detailstudies pogen te integreren in een geschiedenis van Wijk vanaf de oudste 
tijden 6. In een kleine 140 pagina's raasde hij door meer dan 1500 jaar geschie
denis heen en het behoeft weinig verbeeldingskracht dat ook hij verre van volle
dig was. 
Dat de huidige stad aan de Lek zo weinig tot de verbeelding van historici heeft 
gesproken is verklaarbaar; Wijks rol in de geschiedenis is namelijk zeer be
scheiden geweest. Slechts twee maal heeft Wijk van zich doen spreken. De 
eerste keer dat dit gebeurde was in de tweede helft van de vijftiende eeuw toen 
de Utrechtse bisschop David van Bourgondië, een bastaardzoon van Philips de 

* Dit artikel is gebaseerd op mijn niet uitgegeven doctoraal-scriptie De Wijkse regenten: van tim
merman tot rentenier. Een prosopografisch onderzoek naar de regenten van Wijk bij Duurstede 
in het tweedestadhouderloze tijdperk (RU Utrecht, 1983). Mijn begeleider daarbij, dr J. Aalbers, 
dank ik voor het kritisch doorlezen van dit artikel en voor zijn aanwijzingen. 

1 Conform het achttiende eeuwse spraakgebruik zal in het verdere verloop van dit artikel sprake 
zijn van Wijk. 

2 M. J. Gasman, 'Het Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede', Archief voor het Aartsbisdom 
Utrecht, XXXV1U (1912) 105-110. M. J. Gasman, 'Strijd tegen Paapsche stoutigheden te Wijk 
bij Duurstede', Archief voor het Aartsbisdom Utrecht, XXXVI11 (1912) 111-131. M. J. Gas
man, 'Uit den hervormingstijd te Wijk bij Duurstede', Archief voor het Aartsbisdom Utrecht, 
XXXIX (1913) 270-280. 

3 J. F. Croockewit, De patriotten te Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-1787 (Wijk bij Duurste
de, 1889). 

4 W. van Iterson, 'De zogenaamde Molen van Ruisdael te Wijk bij Duurstede ', Jaarboek Oud-
Utrecht, (1967) 53-73. 

5 D. P. Blok en A. C. F. Koch, 'De naam Wijk bij Duurstede in verband met de ligging der stad', 
Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde, XL (1964) 38-51. 

6 H. Hijmans, Wijk bij Duurstede (de geschiedenis van de stadvanaf'de oudste tijden) ('sGraven-
hage, 1951). Hijmans heeft in dit overzicht verder gebruikgemaakt van: J .F . Croockewit, 'Wijk 
bij Duurstede onder Fransche Sauvegarde in 1672 en 1673', Bijdragen voor Vaderlandsche Ge
schiedenis en Oudheidkunde, 3e reeks II (1885) 207-213; B. J. L. de Geer, 'Fundatiebrief van 
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Goede, met heel zijn gevolg zijn intrek nam in het kasteel van Wijk. De tweede 
maal dat Wijk meer dan gewestelijke belangstelling wekte, was in de patriotten
tijd. Deze stad van nauwelijks 2000 inwoners stond tussen 1783 en 1787 in het 
middelpunt van de politieke belangstelling in de Republiek. Te Leiden, 
Amsterdam en Rotterdam werden collectes gehouden; uit heel het land stroom
den patriotten te Wijk samen om het opstandige stadje te hulp te schieten bij 
het verwachte beleg door Staatse troepen. Toen echter de Staten van Utrecht 
na lang aarzelen daartoe hadden besloten, was het snel gedaan met de eigenge
reidheid van Wijk. De gemoederen bedaarden en de stad, zo leek het althans, 
sliep opnieuw vredig in. 

De eerste helft van de achttiende eeuw is er te Wijk niets voorgevallen dat de 
wereld buiten het gewest Utrecht diep heeft geschokt. Niettemin meen ik dat 
juist deze ogenschijnlijk vredige doezel onze interesse moet opwekken. Het is 
eeuwenlang gebruik onder historici geweest hun aandacht te beperken tot het 
sensationele en uitzonderlijke in de geschiedenis. Daar is deze eeuw verande
ring in gekomen door de beoefening van de locale en sociale geschiedenis. Het 
leven van alledag krijgt nu de aandacht die het verdient. Hoewel mijn onder
zoek zich in eerste instantie heeft beperkt tot de Wijkse regenten, heb ik in de 
loop van mijn speurtocht door de bronnen steeds meer zicht gekregen op het 
alledaagse leven in deze kleine gemeenschap. Dat beeld wil ik in dit artikel 
schetsen aan de hand van de vraag in hoeverre de regenten in dat leven van alle
dag hebben ingegrepen. Hierbij zullen tevens enige opmerkingen over de rege
rende elite zelf worden gemaakt. 

Wijk een stad? 

Alvorens op deze materie in te gaan, wil ik een ander probleem aansnijden: ver
diende Wijk met haar 1500 tot 2000 inwoners7 in de eerste helft van de achttien
de eeuw de titel stad? 
In juridische en stedebouwkundige zin was die titel zeker gerechtvaardigd. In 
1300 of 1301 had zijn toenmalige heer, Gijsbrecht II van Abcoude, het dorp 
Wijk tot stad verheven. In 1449 had de bisschop van Utrecht, Rudolph van 
Diepholt, dit stadsrecht bevestigd en Wijk toegelaten tot de Staten van Utrecht. 
En ofschoon de stadsmuren plaatselijk in een vergevorderde staat van verval 
verkeerden, was de stad nog steeds ommuurd. 
Maar was Wijk ook in economisch opzicht een stad? Het feit dat bijna alle bur-

het Ewoutsgasthuis', Kronijk van het Historisch Genootschap, XIII (1857) 116-129. Na 1951 is 
nog verschenen: A. J. Maris, 'Het Wijkse of Rijswijkse veer over de Lek', Jaarboek Oud-
Utrecht, (1963) 27-48. Tot slot van dit literatuuroverzicht zij opgemerkt dat ik geen volledigheid 
pretendeer. 

7 Over het precieze aantal lopen de meningen uiteen. Wagenaar meent in de Tegenwoordige Staat 
dat er in 1748 266 huisgezinnen zijn geteld; zijns inziens werd het getal der ingezetenen toen op 
2200 geschat. Zie: Nederland in vroeger tijd. Achttiende eeuwse beschrijving van steden en dor
pen in Nederland, X Geïllustreerde beschrijving van A mersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede, 
Montfoort en het Nederkwartier (Zaltbommel, 1965) 92. De Booy meent dal er in stad en vrij
heid samen in 1749 niet meer dan 1375 personen woonden, verdeeld over 376 gezinnen. Daarvan 
woonden er 1043 binnen de stadsmuren. Zie: E. P. de Booy, Kweekhoven der wijsheid; basis-
en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot in het begin van de 19de 
eeuw. Stichtse Historische Reeks, V (Utrecht, 1980) 175 en 181. Zelf heb ik in het cohier van 
het hoofdgeld uit hetzelfde jaar 366 gezinnen geteld in stad en stadsvrijheid. GAW (Gemeente 
Archief Wijk bij Duurstede), nr. 322. 
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gers een lapje grond of hoveniersland bewerkten, en dat een groot percentage 
van de Wijkenaren zelfs geheel afhankelijk was van de landbouw, zegt daaro
ver niets. In de achttiende eeuw was namelijk nog ruwweg de helft van de totale 
beroepsbevolking in de landbouw werkzaam. Het is in dit opzicht veel belang
rijker te weten hoe gespecialiseerd de plaatselijke beroepsstructuur was. Roes-
singh onderscheidde voor zijn Veluwse dorpen een aantal basisambachten die 
in vrijwel alle dorpen voorkwamen en zich richtten op de dagelijkse behoeften 
van de bevolking, en daarnaast allerlei andere beroepen waarvoor op het plat
teland geen bestaansmogelijkheid was of die samenhingen met de andere le
vensstijl en levensomstandigheden in de stad8. Voorbeelden van dergelijke ste
delijke beroepen zijn: barbier, loodgieter, schilder, glazenmaker, suikerbak
ker, horlogemaker, zilversmid, apotheker, hoedenmaker, handschoenmaker 
en pruikenmaker. 

Natuurlijk waren alle dorpsambachten in Wijk vertegenwoordigd. Men kon er 
een of meerdere kleermakers, timmerlieden, winkeliers, schoenmakers, mole
naars, smeden, rademakers, huiswevers, dekkers, brouwers, metselaars, chi
rurgijns, klompenmakers en kuipers aantreffen. In 1749 telde het tappers- of 
lichtmissegilde zelfs dertien leden9. Wijk kende in deze periode maar liefst ze
ven herbergen, namelijk de Roode Leeuw in de Peperstraat, de Snoeck even 
buiten de stad aan de Veltpoort, de Witte Swaen, de Roscam en de Keizers-
croon, alle op de Markt en verder nog het Roode Hert en het schippershuis. 
Het aantal tappers en herbergiers was dus enorm. Waarschijnlijk hebben zij 
zich vooral bezig gehouden met het slijten van bier voor dagelijks gebruik. Bier 
was de dagelijkse drank van ieder en gezonder dan het vrijwel altijd met ziekte
kiemen verontreinigde drink water10. Hetzelfde gilde telde in 1749 trouwens vijf 
brouwers. Naast het tappers- of lichtmissegilde kende Wijk een smids-, 
kleermakers-, linnenwevers-, timmermans-, kramers-, schippers-, knoop-
makers-, en bakkersgilde. Deze waren allerminst een kwijnend restant uit vori
ge eeuwen. De vroedschap bewaakte de rechten en monopoliepositie van de gil
den streng. Zo bepaalde zij in 1716 dat ieder Wijkenaar die timmerlieden van 
buiten wilde employeren, daarvoor een geldelijke bijdrage aan het timmer
mansgilde moest betalen". 

In Wijk kwamen echter ook een aantal stadsambachten voor. Er was minstens 
een glazenmaker, mandenmaker, apotheker, horlogemaker, koperslager, leer
looier, boekdrukker en -verkoper, hoedenmaker, vroedvrouw, beenhakker of 
vleeshouwer, pruikenmaker, koekbakker, slotenmaker, tinnegieter, verver, 
bakker en bovendien bevonden zich in Wijk enkele wijnkopers. Deze kleine 
zelfstandigen hadden een of twee knechten in dienst. Verder beschikte Wijk 
over twee of drie notarissen, twee predikanten en een schoolmeester. Gezien 
deze gedifferentieerde beroepsstructuur zouden we Wijk tekort doen als we 
haar een dorp zouden noemen. Bovendien vervulde het stadje met haar gast
huis, school en periodieke markten voor de omliggende regio een centrumfunc
tie. 

8 H. K. Roessingh, 'Hoe functioneerde een dorp in het midden van de 18de eeuw?', Spiegel 
Historiael, II (1967) 42-53. 

9 GAW, nr. 322. 
10 Roessingh, 'Hoe functioneerde een dorp', 47. 
11 GAW, nr. 51. 
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De magistraatsbestelling 

De dood van Willem III en de daaropvolgende wetsverzetting van 1702 hadden 
Wijk niet, zoals dat met Amersfoort en Rhenen het geval was, in beroering ge
bracht. Het bleef rustig onder de burgerij. Niettemin hadden er ook te Wijk 
belangrijke veranderingen plaats gegrepen. De magistraat had namelijk in na
volging van de Staten van Utrecht het uit 1674 stammende regeringsreglement 
afgezworen en het stedelijke reglement van 1651 opnieuw van kracht ver
klaard. Door middel van het oude, nu afgeschafte reglement had de stadhouder 
alle benoemingen in het gewest en de steden aan zich getrokken. Hem was de 
benoeming van burgemeesters, schepenen, raden en andere officianten in de 
steden toegevallen. Acht dagen voor de verkiezing van deze functionarissen 
moesten de respectieve vroedschappen een nominatie aan de stadhouder sturen 
waarin ze deze de keuze van burgemeesters en schepenen uit een dubbel getal 
lieten12. Bovendien zaten de gewone leden van de vroedschap, de raden, onder 
dat reglement niet voor hun leven in het college van vroede vaderen; zij konden 
ieder jaar daaruit worden verwijderd en vervangen door burgers, die de stad
houder op eigen initiatief zonder voorafgaande nominatie tot regent kon 
verheffen13. 

In 1702 herkregen de regerende burgemeesters en schepenen hun oude recht de 
nieuwe burgemeesters, schepenen, raden en andere officianten aan te stellen. 
Zij kwamen daartoe op Victorisdag, 20 oktober, in het stadhuis bijeen en 
brachten vervolgens via 'toegebonden brieffgens' hun stem uit. Ieder jaar ko
zen zij een nieuwe burgemeester en afwisselend drie of vier nieuwe schepenen. 
De magistraat bestond namelijk uit twee burgemeesters en zeven schepenen, 
die ieder na twee jaar moesten aftreden. De omvang van de magistraat bleef 
in 1702 onveranderd. Het aantal leden van de vroedschap daalde daarentegen 
in de eerste helft van de achttiende eeuw continu. Waren er in 1702 nog achttien 
raden, in dat jaar besloot de raad zichzelf te laten uitsterven tot vijftien omdat 
dit aantal enerzijds ruim voldoende was om de stad te besturen en anderzijds 
de vrijwel lege stadskas enigszins verlichtte14. In 1737 verminderde het,aantal 
raden zelfs tot twaalf, waarschijnlijk vanwege de demografische problemen 
binnen het regentenpatriciaat. 

Victorisdag werden ook de andere roulerende, subalterne ambten voor twee 
jaar onder de regenten verdeeld. Benoemd werden dan de cameraar, de binnen 
heemraad en de twee kerk- en potmeesters15. Voor het te zelfder tijd en plekke 
te vergeven buiten heemraadschap15 en molenmeesterschap kwamen de regen
ten evenwel niet in aanmerking. De vroede vaderen waren namelijk verplicht 
binnen de stadsmuren te resideren, en deze beide functies mochten slechts wor
den uitgeoefend door buiten de stad woonachtige ingelanden. Twee andere 
posten die wel voor de regenten waren gereserveerd, maar die niet op Victoris-

12 Vanaf 1679 verzorgden in Wijk burgemeesters en schepenen de nominatie zonder de gewone 
raden daar in te kennen. GAW, nr. 51. 

13 RAU, Staten, nr. 232. 
14 GAW, nr. 51. 
15 In de jaren 1740 waren er nog één kerk-en één potmeester. In 1751 gingen beide functies zelfs 

samen. 
16 De beide heemraden vormden samen met de schout en de molenmeester het bestuur van het wa

terschap Gemeneland. 
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dag werden vergeven, waren die van thesaurier en rentmeester van de gebenefi-
cieerde goederen. 
Alle andere, 'ministeriële' ambten werden door de gehele raad toebedeeld, 
meestal aan gewone burgers en voor onbepaalde tijd. Van dat soort veelal part
time baantjes waren er heel wat: doodgraver, stadijker, deurwaarder, diender 
van de politie, vroedvrouw, klerk van de secretaris, steller van het horologie, 
klopper, cipier, controlleur of schrijver op de afslag van de vis, ophaler van 
het vuil, opzichter van de stadsplantage, lantaarnaansteker etcetera. 
In 1702 vond er nog een belangrijke verandering plaats in de magistraatsbestel
ling. Niet alleen werd het oude coöptatiesysteem opnieuw ingevoerd, de ma
gistraat zorgde er nog op een andere wijze voor dat zij ongestoord haar werk
zaamheden kon verrichten. Het is namelijk heel merkwaardig dat de nieuwe 
burgemeesters, schepenen en andere officianten, ondanks de geheime stem
ming, vrijwel altijd eenparig werden gekozen. Deze toevalligheid wekt de in
druk dat de heren van te voren al iets hadden bedisseld17. Daartoe hadden zij 
vanaf 1702 inderdaad alle gelegenheid. Op 19 oktober had de vroedschap na
melijk aan de schout het recht ontzegd voortaan nog de magistraat op Victoris-
dag bijeen te roepen en bij de stemming aanwezig te zijn. Met hetzelfde argu
ment waarmee zij deze maatregel verdedigde, namelijk dat de schout alleen ju
ridische en geen politieke bevoegdheden bezat, ontzegde zij hem in 1705 ook 
het recht deel te nemen aan de normale vroedschapsbijeenkomsten18. Tijdens 
het stadhouderlijk tijdperk had deze plaatsvervanger van de stadhouder wel 
toegang tot de vroedschapsvergaderingen gehad. Kennelijk wilde de raad zich 
nu van een lastige pottenkijker ontdoen19. 

Ook na de wetsverzetting van 1747, waarmee een einde kwam aan wat wel het 
hoogtepunt van de regentenheerschappij is genoemd, bleef het rustig in Wijk. 
Het regeringsreglement van Willem III werd uit de kast gehaald en de schout 
bracht weer ieder jaar de nominatie aan de stadhouder over. In de jaren 
1748-1750 werd die rust toch tijdelijk verstoord. In de magistraatsresoluties is 
sprake van 'groote oneenigheid en dissentie' binnen de raad. Op eigen initiatief 
bracht de vaandrig Jan du Bois in 1750 zelfs de burgerwacht onder de wapenen. 
Dat het niet tot een uitbarsting is gekomen, was te danken aan het ingrijpen 
van de stadhouder die, naar aanleiding van 'verscheyde abuizen, zo in de poli-
cie als financie ingeslopen' en het daaruit voortvloeiende 'misnoegen van de 
borgerije tegens de magistraat', de Wijkse vroedschap door een speciale onder
zoekscommissie liet doorlichten. Het resultaat hiervan was dat een aantal re
genten van het kussen werd gestoten en de gemoederen weer bedaarden20. 

De economische situatie 

Voor informatie over het dagelijks leven in Wijk in de eerste helft van de acht-

17 In de bronnen is overigens niets te vinden van tourbeurtkalenders of iets dergelijks. 
18 GAW, nr. 51. 
" De raad heeft niet altijd de hand gehouden aan deze maatregel. Na 1730 kwam het regelmatig 

voor dat de toenmalige hoofdofficier Abraham van Senden wel bij de magistraatsbestelling 
aanwezig was. Tussen 1740 en 1747 werd hij zelfs vijfmaal tot burgemeester gekozen, waar
schijnlijk vanwege de reeds eerder genoemde demografische crisis binnen het regentenpatrici-
aat. 

2(1 GAW, nr. 51. 
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tiende eeuw kunnen we het beste te rade gaan bij de magistraatsresoluties21. 
Veel, zo niet alles wat in Wijk gebeurde, kwam op de twee-wekelijkse bijeen
komsten van de vroedschap op maandag ter sprake. Vaak beperkten die verga
deringen zich tot één thema: de economische malaise waarin de stad verkeerde 
en daarmee samenhangend de onwil of het onvermogen van de Wijkenaren om 
de talloze stedelijke en Statenbelastingen op te brengen. Vanwege dit laatste lag 
de stad vaak ten achter met het afdragen van haar quote in de Statenbelastin
gen. Dat gold met name voor het familiegeld en het huis- en haardstedegeld. 
De raad beklaagde zich herhaaldelijk bij de Staten over haar onvermogen en 
niet zonder succes. Wijks aanslag in diverse provinciale belastingen werd conti
nu verlaagd22. Desalniettemin moesten de Staten de vroedschap geregeld ma
nen. In 1729, toen de raad het al te bont maakte met de schoorsteengelden, 
kwam het zelfs zover dat de Staten hun meerdere malen geuite dreigement ten 
uitvoer brachten: een regent werd in afwachting van betaling in gijzeling geno
men. 

Hoe is deze miserabele economische toestand te verklaren? Het getuigt van 
godvruchtigheid dat de Wijkenaren 'Gods slaende hand' als voornaamste oor
zaak aanwezen voor alle rampspoed. Maar, om wat concretere oorzaken aan 
te wijzen, ook Wijk viel in deze periode meerdere malen ten prooi aan de vee
pest die grote schade aanrichtte onder de veestapel. Alsof dit nog niet genoeg 
was, werden de boeren ook nog getroffen door dijkdoorbraken, waardoor de 
landerijen onbruikbaar waren, en stormwinden, tengevolge waarvan de tabak 
bijna geheel was bedorven en het fruit was afgewaaid. Handel en nering leden 
zwaar onder de vele imposten. Het gevolg was een verval van 'de gansche schip
vaart in meer als dertich kagen en schuyten bestaen hebbende' tot drie à vier23. 
Uit 1719 dateert een request van een aantal winkeliers en tappers waarin zij om 
vermindering van de impost op de knollen verzochten24. Zij begonnen hun re
laas met de constatering dat sedert enige jaren op iedere zak knollen die van 
buiten ter markt werd gebracht, een belasting van twee stuivers werd geheven. 
Deze impost droeg volgens hen sterk bij aan het verval van de handel en bena
deelde daardoor ook hen als winkeliers en tappers. Wat was namelijk het ge
val? De 'huysluyden' die de knollen ter markt brachten, waren vroeger niet al
leen gewoon ook nog andere handelswaar mee te brengen en te verkopen, maar 
tevens om zelf allerlei winkelwaar in te kopen; na afloop van de markt plachten 
zij dan een bezoek te brengen aan een van de vele herbergen die de stad rijk 
was. De verscheping van de verhandelde knollen was bovendien een belangrij
ke inkomstenbron voor de leden van het schippersgilde. Door de bewuste im
post meden echter steeds meer kooplieden de wekelijkse markt, met alle gevol
gen van dien. Daarom stelden de requestranten de raad voor de impost te halve
ren, en wie weet, zouden handel en nering daardoor zo aantrekken dat ook de 
stad er wel bij zou varen. 

Tegelijk met de economie bevond ook het bevolkingsaantal zich in een neer
waartse trend. De geboortecijfers, zoals die staan opgetekend in de doopre
gisters van de Hervormde Gemeente, getuigen daarvan. Werden er tussen 1670 
21 Niet nader verantwoorde citaten zijn daaruit afkomstig. Ibidem. 
22 Zo daalde Wijks bijdrage in het familiegeld, een soort inkomstenbelasting die tussen 1675 en 

1724 werd gerieven, in die periode van 2000 tot 1160 gulden. 
2i RAU, Staten, nr. 232. 
24 GAW, nr. 155. 
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De Lek met de uit 1659 daterende runmolen op de Leuterpoort, die nu nog bestaat. In de eerste 
helft van de achttiende eeuw bezat Wijk nog een tweede molen buiten de Veltpoort. Het is deze 
windkoren- annex rosmolen die door Jacob Ruisdael is vereeuwigd. Pen en aquarel door Jordanus 
Hoorn, 1785. Top. Atlas RAU 514. Foto RAU. 

en 1680 nog 446 kinderen in de Hervormde Kerk gedoopt, tussen 1700 en 1710 
waren er het nog maar 314 en in het decennium 1730-1740 daalde het aantal 
dopelingen zelfs tot 293. Nog duidelijker wordt de achteruitgang van het inwo
nertal uit de volgende vergelijking: in de periode 20 oktober 1735-16 oktober 
1736 werden 77 personen (44 kinderen en 33 volwassenen) begraven, terwijl in 
dezelfde periode slechts 61 kinderen werden gedoopt25. 
Deze val werd niet opgevangen door een toename van de immigratie. Integen
deel, vele huizen stonden leeg en de stad raakte ontbloot van mensen. De vroed
schap trachtte vreemdelingen te verleiden zich in Wijk te vestigen door hen ge
durende 25 jaar vrijheid van het familiegeld en van alle stadsimposten in het 
vooruitzicht te stellen. 
Welke maatregelen nam de vroedschap nog meer om de neerwaartse trend van 
de economie tot stilstand te brengen? Voorzover Gods straffende hand werk
zaam was in al deze rampen, meende zij er goed aan te doen 'de predicanten 
deser stadt te belasten dat sij wel ernstich in haer gebed van den Almachtigen 
God vurrichlick bidden en smeecken dat het sijn wel behagen mochte sijn van 
dese en andere oordelen te doen cesseren en ophouden'. Daarnaast was haar 
crisisbeleid er met name op gericht in eigen huis orde op zaken te stellen. Van
wege de 'beswaerde comtoiren' werd niet alleen het aantal regenten verlaagd, 
25 In deze laatste cijfers zijn ook de sterfgevallen en geboorten onder het katholieke deel van de 

bevolking meegerekend. 
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maar werd ook in 1714 het aantal leden van de financiële commissie binnen de 
vroedschap tot vijf teruggebracht. In dezelfde jaren zag de raad herhaaldelijk 
af van de maaltijd op Victorisdag ter gelegenheid van de verandering van de 
regering. Al eerder, in 1706, was besloten dat de ontvangers van de verschillen
de imposten voortaan geen arbeiders die voor de stad werkten of winkeliers die 
aan de stad leverden mochten uitbetalen zonder de onbetaalde belastingen 
daarop in te houden. En wie, ook na de deurwaarder meerdere malen over de 
vloer te hebben gehad, nog niet betaalde, kon erop rekenen dat hij uit zijn huis 
werd gezet en dat al zijn bezittingen publiekelijk werden verkocht. 
We hebben al gezien dat de vroedschap mensen van buiten Wijk met allerlei 
belastingvoordelen trachtte over te halen zich in Wijk te vestigen. Immigranten 
behoefden slechts aan een, voor het Ancien Régime typerende, voorwaarde te 
voldoen: zij mochten geen 'mechanique neringe off hantwercken'uitoefenen. 
Dit verbod, dat de levenskracht van de gilden bewijst, gold niet alleen voor ka
tholieke nieuwkomers. Het waren zeker ook vroegere ervaringen die de vroed
schap tot deze clausule hadden gebracht. Op 23 januari 1699 was namelijk de 
latere regent Philibert Vernatti een octrooi verleend, waarbij hij, zijn gezin en 
werkbazen bovendien voor zes jaar vrijheid van het familiegeld kregen, mits 
hij zes jaar lang zijn beroep te Wijk zou uitoefenen. Daartoe was hem op eigen 
verzoek 'den Reventer tot sijne fabrijcque toegestaen en geappropieert', dat wil 
zeggen de magistraat had tegen excessieve kosten de Reventer laten verbouwen. 
Maar reeds in 1703 had Vernatti zijn activiteiten te Wijk gestaakt en de ma
gistraat heeft vervolgens lang moeten wachten totdat Vernatti de stad de ver-
bouwingskosten had terugbetaald. 

De Wijkse overheid greep nog op andere manieren in het economisch leven in. 
Ter bestrijding van de veepest stelde zij bijvoorbeeld een verbod op de import 
van vee in. Ook stelde zij eisen aan allerlei voor de dagelijkse behoeftenvoorzie-
ning belangrijke producten. Deze regulering sproot onmiskenbaar voort uit het 
verlangen de Wijkenaren te beschermen tegen malversaties. Zo vervaardigde 
de vroedschap in 1709 'tot soulaas van onse goede borgers' een publicatie uit 
waarin de bakkers werd aangezegd hun broden niet langer vol te stoppen met 
zemelen in verband met de sterk gestegen graanprijzen. Of dit laatste ook een 
verklaring vormt voor het feit dat de vroedschap in 1732 klachten ter ore kwa
men dat de 'gedistilleerde wateren van de monopolisten alhier al wat eenigen 
tijt seer flou' waren, is mij niet bekend. In ieder geval was het voor de raad aan
leiding genoeg een aantal proefmeesters van de gedistilleerde wateren aan te 
stellen, die met name het alcoholgehalte van de jenever in de gaten moesten 
houden. Zo ver ging de bemoeienis van de regenten met het economisch leven. 

De openbare orde 

De vroedschap was natuurlijk ook verantwoordelijk voor de openbare orde. 
Daartoe vaardigde zij frequent, soms jaarlijks, publicaties en waarschuwingen 
uit. De raad stelde boetes en straffen in het vooruitzicht van allen die zondigden 
tegen de publicaties aangaande het stelen van hout, het werpen van vuil, dode 
katten en andere beesten in de stadsgracht, het afbreken van stenen van de 
stadsmuren en van het kasteel, aangaande 'vloecken, sweren, kaert spelen, pas-
dits, pasquillen liedjes', en het doen van zijn of haar gevoeg op straat, op het 
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kerkhof en in de kerk26. Daarbij stelde de magistraat de ouders verantwoorde
lijk voor het gedrag van hun kinderen en loofde zij een premie en eventuele 
kwijtschelding van straf uit aan de aanbrenger van een delict. De schepenbank 
liet zich bij de bestraffing ludieke maatregelen invallen. Bijvoorbeeld in 1702 
toen Maria Theunis, die de al uit de vijftiende eeuw daterende keur tegen het 
stelen van fruit had overtreden, op een verhoging voor het stadhuis werd ge
plaatst met een kroon van appelen op haar hoofd en een krans van appelen om 
haar hals om daar een half uur ten toon te staan. 
Ook de goede zeden gingen de magistraat ter harte. Ongehuwde moeders wer
den doorgaans verbannen. Ter bescherming van de jeugd riep de raad in 1728 
Cornelis van Vogelpoel ter verantwoording omdat hij 'sijn hengst publijck op 
de straet met een merrie laet springen, 'tgeene streckt tot ergernisse en onkuys-
heyt van de Jeucht'. De raad bepaalde dat de hengst en de merrie zich alleen 
op het erf of op een besloten plaats mochten uitleven. Hard trad de overheid 
ook op tegen bedelaars en zwervers. De meeste vonnissen van de schepenbank 
hadden betrekking op dit soort 'schooiers'. Strenge straffen stonden hen te 
wachten die deze 'vagebunden' in hun huis opnamen; de kans was namelijk 
groot dat zich onder dit volk veel 'goudieven en dieffeggen' bevonden. Ook het 
bijgeloof vond in de raad een harde bestrijder, getuige de veroordeling die Ca-
trijn Elders in 1721 ten deel viel. Deze dienstmaagd had zich eerst 'buyten egt' 
door een knecht laten 'beswangeren, sonder eenige trouwbeloften, en aldus als 
een hoere laten gebruycken'. Later had zij voorgegeven betoverd te zijn. Uit
eindelijk had zij haar toevlucht genomen tot de drank; zij hoopte door veelvul
dig braken haar vrucht af te drijven. Verschillende keren heeft Catrijn veren, 
haar, een muis, een kikker of stukken van slangen aan haar braaksel toege
voegd 'omme was 't mogelick de geheele stad met overgelovigheyd te 
vervullen'27. 

Met pasen, pinksteren, kermis (eind juli), Victoris en kerstmis stuurde de raad 
commissies uit om te controleren of huizen, schuren, goten, wegen, bruggen, 
grachten en bomen in een redelijke staat verkeerden. Zo niet, dan werd de eige
naars of de belendenden aangezegd de nodige herstelwerkzaamheden te ver
richten. Bij het onderhoud van wegen, bruggen en grachten, maar ook bij be
grafenissen en de organisatie van de brandweer speelden de buurtmeesters een 
belangrijke rol28. Deze stonden aan het hoofd van de twaalf buurten waarin 
de stad was verdeeld; deze buurten vielen vrijwel samen met de straten in Wijk. 
Tot bevordering van een goede verstandhouding moest iedere buurt tweemaal 
per jaar samen komen om haar kas te verdrinken. De magistraat zag nauwlet
tend toe op de brandpreventie. Daartoe visiteerde zij geregeld de brandemmers 
waarover iedere buurt beschikte en verbood zij iedereen met een brandende ta-
bakspijp in de mond over straat te lopen, op wagens gezeten door de stad te 
rijden of al rokend te dorsen. De bemoeizucht van de regenten kon, ook al was 
het uit veiligheidsoverwegingen, zeer diep ingrijpen in de individuele vrijheid 
van burgers. Hendrick van Herpen bijvoorbeeld werd in 1725 verboden zijn 

26 In 1716 had de substituut-schout Bastiaan van Schalkwijk de euvele moed gehad 'op debegrafe-
nisse van mevrou de Ruyter publijcq in de kerck te pissen'. 

27 RAU, Recht. Arch., nr. 561. 
28 Bij een begrafenis moesten de buurtlieden de klokken luiden en de overledene dragen en begra

ven. GAW, nr. 624. 
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oude moeder alleen in huis te laten, omdat deze zeer onvoorzichtig met vuur 
was. Ter bestrijding van brand kon de stad niet alleen gebruik maken van bran-
demmers, maar ook van een grote en een kleine spuit. 

De religieuze situatie 

Wilde men tot het college der vroede vaderen worden toegelaten, dan moest 
men aan een aantal criteria voldoen. Aan enkele van deze werd in lang niet alle 
gevallen de hand gehouden29. Twee andere waren echter een conditio sine qua 
non. De ene was zo vanzelfsprekend dat zij in geen enkele magistraatsresolutie 
hieromtrent specifiek werd genoemd: voor het regentschap kwamen namelijk 
alleen mannen in aanmerking. De tweede voorwaarde betrof het verplichte lid
maatschap van de publieke gereformeerde religie. Men kon, althans in Wijk, 
nog zo rijk zijn, nog zoveel aanzien genieten, indien men niet tot de vaste be
zoekers van de St. Jan Baptistkerk behoorde, kon men een regentencarrière wel 
vergeten. Zelfs de vaste, 'ministeriële' ambten waren slechts weggelegd voor 
aanhangers van de publieke kerk30. 

Waren de regenten werkelijk die godvruchtige, bezielde 'voedsterheren' van de 
publieke kerk die overal en altijd voor haar belangen in de bres sprongen, of 
waren ook de Wijkse regenten het toonbeeld van de door buitenlanders toen
tertijd zo hoog geprezen tolerantie? Waren de regenten hun onder ede gedane 
belofte onder alle omstandigheden de ware christelijke gereformeerde religie te 
handhaven trouw3 '? 
Voor degenen die daar niet mee bekend zijn, is het niet onbelangrijk te weten 
dat de gereformeerden in Wijk, ook in de eerste helft van de achttiende eeuw, 
een minderheid vormden. Uit het jaar 1809 dateert een volkstelling naar 
gezindten32. Toen waren er van de 1838 Wijkenaren 1043 katholiek, 749 her
vormd en 46 jood. In het tweede stadhouderloze tijdperk lagen de verhoudin
gen waarschijnlijk niet veel anders. Het bestaande katholieken-overschot werd 
bovendien nog vergroot door toestroom van buitenaf. We lezen in een ma
gistraatsresolutie uit 1735: 'vermits dat de meeste familie die van buyten hier 
komen wonen bijna alle rooms gesinden sijn en meer ende meer aangroeyen en 
de gereformeerde ingetaale verre te boven gaan'. De magistraat trachtte, zoals 
we reeds zagen, hier paal en perk aan te stellen door katholieke immigranten 
te verbieden enige 'mechanique neringe off hantwercken' te verrichten. 
Het was onder 'paep in Wijk' Theodorus Adolf Reede van Amerongen dat de 
katholieken in 1664 weer een eigen kerk hadden gekregen, hoewel dat waar
schijnlijk niet meer dan een woonhuis of een deel daarvan was33. De roomsen 

29 In 1644 was vastgesteld dat iemand die van buiten de provincie Utrecht in Wijk was komen wo
nen, daar eerst tien jaar woonachtig moest zijn alvorens voor een magistraatsplaats in aanmer
king te kunnen komen. Voor iemand die binnen het gewest was geboren, bedroeg deze termijn 
vijf jaar. Tegen deze magistraatsresolutie werd herhaaldelijk gezondigd. Of alle regenten aan 
de vage eis dat zij tot 'de bequaemste ende gequalificeerste persoonen' moesten behoren volde
den, is mij onduidelijk gebleven. 

30 In 1702 werd de papist Jan Hendrixe tot gezworen drager benoemd 'onder belofte van in de 
publieke gereformeerde kerke te gaan'. 

31 GAW, nr. 49. 
32 J. A. de Kok, Nederlandop de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestan

tisering en katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden (Assen, 1969). 
33 Hijmans, Wijk bij Duurstede, 72. 
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Het in 1662 herbouwde raad- of stadhuis eu de St. Jan Baptistkerk aan de Markt. Bisschop David 
van Bourgondië heeft opdracht gegeven om de uit de eerste helft van de veertiende eeuw stammen
de kerk van een nieuwe toren te voorzien; door geldgebrek heeft deze evenwel nimmer zijn volle 
hoogte bereikt. Ets door Hendrik Spilman naar Jan de Beijer, 1745, uit 'Tegenwoordige Staat', 
XXII. F°to RA U-

hadden in de eerste helft van de achttiende eeuw bovendien een eigen armen
zorg. 
Om de eerder gestelde vraag over de persoonlijke vroomheid van de regenten 
te beantwoorden, is het wellicht het meest informatief te letten op de reacties 
van de vroedschap op klachten over 'paapsche stoutigheden'. In individuele ge
vallen, met name bij gemengde huwelijken, was de vroedschap nog wel bereid 
daar gehoor aan te geven. Bijvoorbeeld in het geval van Cornelis de Wael, de 
zoon van ex-schepen Johan de Wael. Zoonlief deelde het huwelijksbed met Ja-
coba Vernoy, een dochter van de rijke maar katholieke brouwer Johan Vernoy. 
Het jonge stel woonde bij de brouwer in. De magistraat had reeds vermoedens 
dat de op handen zijnde gezinsuitbreiding de hervormde gemeente van Wijk in 
beroering zou kunnen brengen. Zij riep namelijk de aanstaande vader bij zich 
en stelde hem de pijnlijke vraag of hij er voor kon instaan dat zijn afstamme
ling, die weldra dit aards rijk zou betreden, in de publieke kerk zou worden ge
doopt. Cornelis kon daarop niets anders antwoorden dan dat hij niet in staat 
was de magistraat die garantie te geven. De regenten achtten dit in strijd met 
'de martialen macht die een man over sijn vrouw en kinderen volgens de godde-
licke en wereltlicke wetten van den lande' toekwam en besloot de brouwer, die 
zij merkwaardigerwijs als de vader van het gezin beschouwden, de wacht aan 
te zeggen. Het van niets wetende kind had het levenslicht nog maar nauwelijks 
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gezien of de strijd om de doop barstte in alle hevigheid los. Cornelis kwam 
tenslotte zijn beklag doen bij de magistraat: hij kon niet over zijn kind beschik
ken, het werd angstvallig van hem weggehouden. Daarop stuurde de ma
gistraat een deurwaarder en vroedvrouw Valck34 op de onwillige brouwer en 
diens dochter af. Daar aangekomen bleek echter dat het gezien de 'teerheit' van 
de zuigeling onverantwoord was de doop te voltrekken. Om de situatie geheel 
meester te blijven kwartierde de magistraat twee deurwaarders en een gezwore
ne van de gereformeerde religie bij Vernoy in, om de pastoor buiten de deur 
te houden. Het kind werd uiteindelijk in de publieke kerk gedoopt. Maar de 
regenten hadden nog een rekening te vereffenen met de grootvader. Deze kreeg 
wegens belediging van de magistraat een reprimande en 50 gulden boete. 
Dit voorval uit 1702, dat nogmaals aantoont hoe diep de regenten bereid waren 
in de persoonlijke levenssfeer van de burgers in te grijpen, was echter niet type
rend voor het optreden van de vroedschap tegen de 'paapsche stoutigheden'. 
Het beleid in deze bleef in de meeste gevallen beperkt tot woorden; de spreek
woordelijke daden bleven veelal achterwege. Hoewel de magistraat bijvoor
beeld allerlei maatregelen tegen paapse bijscholen35 in het vooruitzicht stelde, 
is er waarschijnlijk enige gelegenheid in de stad gebleven tot het volgen van 
rooms-katholiek onderwijs36. 

In het algemeen konden de katholieken ongestoord hun gang gaan, mits zij 
maar niet al te openlijk van hun geloof getuigden. Zo werd het katholieke kerk
gangers verboden hun kerkboeken 'onder den arm ofte in de hand' te dragen. 
Ook de lieden die in de stad huis aan huis collecteerden voor de roomse armen, 
mochten dit slechts doen op voorwaarde dat zij het collectezakje niet 'bloot' 
droegen. De regenten huldigden blijkbaar het standpunt: zolang we niets zien, 
weten we van niets. Deze stellingname getuigt niet van steile principes, maar 
wel van realiteitszin. Ook de paar Joden die in deze tijd naar Wijk kwamen, 
werd geen strobreed in de weg gelegd37. Zij kregen onder meer het recht om 
op Joodse wijze te trouwen en volgens eigen ceremoniën op een eigen kerkhof 
te worden begraven. Dat de regenten afzagen van een fanatieke ketterjacht in 
deze multi-religieuze samenleving, getuigt van een door pragmatisme ingege
ven tolerantie. 

In hun houding tot de publieke kerk echter wilden de regenten er geen twijfel 
over laten bestaan wie de baas was in Wijk. De raad had haar eigen verant
woordelijkheid en verdedigde haar rechten tegenover de classis Rhenen - Wijk 
en tegenover de kerkeraad vastberaden. Zo kon het in 1717 gebeuren dat de 
classis op het matje werd geroepen. De burgemeesters was namelijk ter ore ge
komen dat de classis, in strijd met het oude gebruik, had besloten de gemeente 
niet toe te staan de ter ere van haar aanwezigheid in Wijk te houden dienst bij 
te wonen. De burgemeesters waren hierover behoorlijk in hun wiek geschoten. 
Dit betekende namelijk dat de gemeente 'sonder eenige redenen van het hooren 
verclaeren van Gods woordt en synen publijcquen dienst soude worden ge-
weert' en dat de armen en behoeftigen de gebruikelijke aalmoezen aan hun neus 
voorbij zagen gaan. Het strekt de libertijnse regenten natuurlijk tot eer dat zij 

34 De echtgenote van schepen Peter Valck. 
35 In 1734 bijvoorbeeld was er sprake van een door een Jezuïet geleide bijschool. 
36 De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 176. 
37 In 1707 bijvoorbeeld begon Seligman Levi een bank van lening in Wijk. 
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zich zo bekommerden om het zieleheil van de burgers. Maar wanneer we verder 
lezen in de magistraatsresoluties, komt de ware aap uit de mouw. Daar heet het 
dat 'het selve oock soude tenderen tot vilipendie [minachting] en indracht in 
het recht van de magistraet deser stad wien het sluyten en ontsluyten deser kerc-
ke incontestabel en alleen competeert'. Hieruit wordt duidelijk dat het de raad 
voornamelijk te doen was om 'het maintien van het recht der regeringe'. 
In het algemeen had de vroedschap daar niet al te veel moeite mee; frontale 
aanvaringen tussen kerk en stadhuis zijn in de eerste helft van de achttiende 
eeuw uitgebleven. Dat is allerminst verwonderlijk gezien de samenstelling van 
de kerkeraad. Sedert Groenhuis' dissertatie over de predikanten38 zijn de stut
ten onder het beeld dat lang de historiografie heeft beheerst, namelijk dat van 
een 'plebejische, democratische' kerkeraad tegenover het 'aristocratische' 
stadhuis, weggevaagd. Hij stelde namelijk vast dat de kerkelijke besturen geen 
kleinburgerlijke colleges waren waarin de regenten zich niet lieten zien, maar 
dat het burgerlijk patriciaat steeds vertegenwoordigd is geweest in de 
kerkeraad39. De Wijkse kerkeraad bestond uit twee predikanten, zes ouderlin
gen en twee diakenen. Ieder jaar gingen er in mei drie ouderlingen en een diaken 
af en werden hun plaatsvervangers gekozen; hun zittingstermijn was dus twee 
jaar. Ook in Wijk domineerden de regenten de kerkeraad. Van de 51 personen 
die in deze periode een of meerdere malen tot ouderling zijn gekozen, waren 
er 41 regent (of zouden binnen afzienbare tijd op het kussen komen). Van de 
30 diakenen uit de jaren 1702-1747 zouden er 20 tot de vroedschap worden toe
gelaten. De (toekomstige) regenten hebben altijd een meerderheid gehad in de 
kerkeraad40. Bovendien hield het stadhuis de kerkeraad in toom via haar per
manente vertegenwoordiger, de commissaris-politicq. 

De beide predikanten zullen zich er ook uit eigen belang voor hebben gehoed 
de magistraat voor het hoofd te stoten. In de eerste plaats hadden zij hun beroe
ping naar Wijk aan dat college te danken, en in de tweede plaats waren zij fi
nancieel geheel afhankelijk van het stadhuis. Zij werden namelijk betaald uit 
de inkomsten van de gebeneficieerde goederen4 ', zij genoten vrijheid van stads
imposten en bovendien zorgde de magistraat voor hun behuizing. Deze afhan
kelijkheid ging zelfs zover dat de magistraat niet alleen bij tijd en wijle de in
houd van de zondagse preek voorschreef, maar dat zij ook bepaalde wanneer 
er in de kerk mocht worden gezongen. In 1713 bepaalde zij namelijk dat 'so 
haest den predicant op den predicstoel sal sijn gecomen, dat de voorsanger en 
organist sullen hebben op te houden', weliswaar niet direct, maar 'als dat vers 

G. Groenhuis, De Predikanten. De sociale positie van de Gereformeerde predikanten in de Re
publiek der Verenigde Nederlanden voor ± 1700. Historische Studies XXIII (Groningen, 
1978). 
De tegenstellingen betroffen zeker niet altijd de plebejische kerkeraad tegenover het aristocrati
sche stadhuis. De tegenstellingen, met name de factietegenstellingen, binnen het college der 
vroede vaderen speelden zich ook af binnen de vergaderingen van de kerkeraad. Groenhuis, De 
Predikanten, 25. 
Enige uitzondering daarop vormden de jaren 1718 en 1719 toen slechts vier ouderlingen regent 
waren en ook de twee diakenen niet tot het regentencorps behoorden. 
In 1581 waren alle katholieke instellingen in Wijk, waaronder de kerk van St. Jan Baptist, het 
Maria Magdalena Convent, het kapittel van het gasthuis van hun oorspronkelijk karakter be
roofd en aan de protestanten overgedragen. Over de bezittingen van de kerk voerde(n) de kerk
meesters) het beheer; de rentmeester van de gebeneficieerde goederen ging over de bezittingen 
van de andere instellingen. Beide functies waren een regentenmonopolie. 
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ten eynde sal sijn waerinne de predicant op den predicstoel sal wesen versehe
nen'. Van souvereiniteit in eigen kring was hier dus geen sprake. 
Dit alles wil echter niet zeggen dat de regenten zo souverein waren dat zij in 
hun persoonlijk leven alle ge- en verboden van de publieke kerk zonder meer 
aan hun laars konden lappen. Over de persoonlijke vroomheid van de regenten 
is mij niets bekend. Maar dat een al te overdadige levensstijl, met name op zin
nelijk gebied, niet aan de aandacht van de kerkeraad ontsnapte en het voortij
dig einde van een regentencarrière kon betekenen, bewijst het geval van Hen
drik de Graeff. Deze notaris, een getrouwd man nota bene, had ondanks her
haaldelijke waarschuwingen van de kerkeraad, zich niet ontzien tot twee maal 
toe Aaltje Kloot, de enige dochter van schepen Abraham Kloot, te 'impregne
ren'. De kerkeraad meende dat dit schaamteloos gedrag alle perken te buiten 
ging en censureerde in 1746 de overspelige. Dat de publieke verontwaardiging 
over het onstuimige leven van deze ouderling mede debet is geweest aan het 
plotselinge vertrek van de Graeff (in 1747 verliet hij Wijk zonder ooit terug te 
keren) lijkt waarschijnlijk. Niettemin blijft onze conclusie dat de regenten ook 
op het religieus leven hun stempel drukten overeind. 

Burgerwacht 

De burgerwacht, die later in de patriottentijd het roer in handen zou nemen, 
was in het tweede stadhouderloze tijdperk zeer zeker niet een draagster van ou
de, levenskrachtige burgertradities. Zij stond geheel onder controle van de re
genten. Dat blijkt vooral uit de samenstelling van de burgerkrijgsraad. Aan het 
hoofd stond de kolonel, een rang die altijd was weggelegd voor de hoofdoffi
cier. De twee kapiteins42 daaronder moesten volgens de reglementen lid van de 
magistraat zijn. Benoemingen voor de lagere rangen van vaandrig, luitenant en 
sergeant behoefden de goedkeuring van de raad. Ook deze lagere rangen vorm
den veelal een prooi voor de regenten. In het reglement op de burgerwacht of 
schutterij van de stad Wijk uit 1684 waren nog enkele bepalingen opgenomen 
die moesten voorkomen dat de magistraat haar greep op de schutterij zou ver
liezen. Zo bepaalde artikel vier dat de burgerwacht alleen tot actie mocht over
gaan nadat de magistraat daartoe via de kolonel of een der kapiteins bevel had 
gegeven. Doorgaans waren zulke bepalingen en met name het overwicht van 
de regenten binnen de schutterij voldoende waarborg voor een volgzame bur
gerwacht. Alleen in tijden van crisis (voor Wijk de jaren na 1747) konden de 
oude burgertradities vat krijgen op de lusteloze schutters en dan vormde de 
burgerwacht wel degelijk een bedreiging voor de regenten (of voor een aantal 
regenten). Hun controle was dus niet absoluut. 

Onderwijs 

De zorg van de regenten strekte zich ook uit over het onderwijs. Tot het begin 
van de achttiende eeuw was de grote of latijnse school de belangrijkste onder
wijsinstelling in Wijk. De reeds wat oudere jongens leerden er van de rector de 
beginselen van het latijn; de meisjes en jongere jongens werden onder de hoede 
12 De burgerwacht was verdeeld in twee compagnieën, een voor de oude en een voor de nieuwe 

stad. 
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van een ondermeester geplaatst. Volgens mevrouw de Booy ging de stad er in 
de loop van de achttiende eeuw toe over van de stadsschool een nederduitse en 
franse school te maken43. Zij denkt daarbij aan het jaar 1711 als de, volgens 
haar laatste, rector Christiaan Keldermans sterft. Ik ben echter in de ma
gistraatsresoluties nog in 1715 een rector tegengekomen. In dat jaar werd na
melijk François Routier in die hoedanigheid aangesteld met als opdracht de 
jeugd in de latijnse en franse talen te instrueren. Ook de ondeugende Hendrik 
de Graeff heeft zich volgens mij in 1731 in die functie te Wijk neergelaten. Wie 
ook de laatste rector geweest moge zijn, ook de rectoren en schoolmeesters wa
ren financieel afhankelijk van de magistraat. Deze bepaalde de hoogte van het 
schoolgeld; de inning daarvan liet zij aan de schoolhouders over. Verder zagen 
de regenten erop toe dat het monopolie van de stadsschool niet door te veel 
(paapse) bijscholen werd ondermijnd. En, hoe kon het anders, de drie mij uit 
1685 bekende schoolbestuurders, scholarchen genaamd, waren allen regen
ten44. 

Armenzorg 

Gezien deze vergaande bemoeienis van de vroedschap met het economisch le
ven, met de openbare orde, met het kerkelijk leven, met de burgerwacht en het 
onderwijs, gezien ook het feit dat de regenten deel uitmaakten van het bestuur 
van het Ewoud- en Elisabethgasthuis of dat bestuur zelfs helemaal vulden45, 
kunnen wij met een gerust hart stellen dat deze samenleving geheel in de ban 
van haar regenten verkeerde. Niets ontging de vroedschap, die er niet voor te
rugdeinsde inbreuk te maken op de vrijheid van haar burgers. Het achttiende 
eeuwse Wijk kende zelfs sociale voorzieningen. Het ontbrak toen weliswaar 
aan een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen, ouden van dagen en nood-
druftige burgers werden echter allerminst aan hun lot overgelaten. De school
meester en voorlezer Matthijs van Eijck bijvoorbeeld kreeg in 1726 de toezeg
ging van de magistraat dat hij, nu zijn zwakke gezondheid en hoge leeftijd hem 
beletten zijn werkzaamheden nog langer te vervolgen, op een jaarlijks pensioen 
van 130 gulden en een vrije woning kon rekenen. 
De armenzorg46 werd in Wijk uitgeoefend door drie instellingen: de armenpot, 
het gasthuis en de gereformeerde diakonie, waarboven de door de magistraat 
aangestelde hoofdaalmoezeniers als een overkoepelend lichaam stonden. Deze 
verdeelden de te bedelen armen over de drie instellingen en bepaalden welke bij
drage iedere instantie aan diverse voorzieningen (bijvoorbeeld aan de stads
schoolmeester voor het onderwijs aan bedeelde kinderen) moest leveren. Om 
de 'drie arme beursen' wat te spekken nam de raad in 1685 een aantal maatrege
len. Vanaf dat moment gingen de hoofdaalmoezeniers iedere veertien dagen na 
de zondagse dienst met een collectebus door de stad; de opbrengsten van deze 
collecte waren voor de bedeelden bestemd47. Grootschaliger poging om het lot 
van de armen wat te verzachten was de op het einde van de zeventiende eeuw 

43 De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 178. 
44 GAW, nr. 168. 
45 De precieze samenstelling van dat bestuur is mij niet bekend. 
46 De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 176-177. 
47 GAW, nr. 108. 
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in het leven geroepen loterij 'op seer favorabele en avantagieuse conditien'48. 
Intekenen op deze loterij met 20.000 loten van 25 gulden was onder meer moge
lijk in Wijk, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort. De trekking van 
de prijzen, de hoofdprijs bedroeg 40.000 gulden, zou publiekelijk geschieden 
door twee bedeelde kinderen; de ene zou de namen en de andere zou de loten 
uit twee blikken dozen trekken. Deze loterij was echter geen lang leven bescho
ren. Geregeld werden de armen van brood en allerhande kleren voorzien. Kin
deren van bedeelde ouders werden soms tegen betaling uitbesteed bij andere ge
zinnen, met de bedoeling daar een vak te leren. 
Uit deze voorbeelden mag echter niet worden afgeleid dat in Wijk reeds de rudi
menten van onze verzorgingsstaat voorhanden waren. Onze sociale voorzienin
gen zijn immers gebaseerd op sociale rechten, terwijl de armenzorg in de acht
tiende eeuw niet meer was dan een op paternalisme en religieus plichtsbesef van 
de regenten en andere vermogende burgers gebaseerde sociale gunst. 

De positie van Wijk binnen de Staten van Utrecht 

Reikte de invloed van de regenten binnen de stadsmuren dus zeer ver, het extra
muraal beleid was duidelijk geringer van omvang. Dit richtte zich hoofdzake
lijk op de Staten van Utrecht. Wijk vormde samen met de andere kleine steden 
Amersfoort, Rhenen en Montfoort, en de stad Utrecht het derde lid van de Sta
ten. In dat derde lid heerste een voortdurende competentiestrijd tussen Utrecht 
en de andere steden; de inzet daarbij was meestal de ambtenbegeving. Ook in 
het tweede stadhouderloze tijdperk heeft Utrecht herhaaldelijk het recht van 
de kleine steden om beschreven te worden, betwist. Deze laatste beantwoord
den Utrechts pretentie met luide protesten. Om hun onderlinge eensgezindheid 
in de Staten veilig te stellen voerden de kleine steden geregeld overleg; dit vond 
onder andere plaats in de herberg 'Het Poortje' op de Ganzenmarkt in Utrecht. 
In 1702 hadden Wijk en de andere kleine steden met de reglementswijziging in
gestemd op voorwaarde dat Utrecht hen zou betrekken bij benoemingen voor 
ambten die ter collatie van het derde lid stonden49. De Wijkse magistraat was 
dan ook des duivels toen de stad Utrecht in 1705 op eigen houtje, zonder Wijk 
daar in te kennen, Lodewijk van Ommeren tot schout van Wijk benoemde50. 
In 1726 besloten de vier kleine steden een uitgebreide verhandeling te schrijven 
tegen de pretentie van Utrecht alleen het derde lid te vormen. Zij brachten daar 
tegen in dat de kleine steden van oudsher niet alleen over een adviserende maar 
ook over een 'concluderende' stem in het derde lid hadden beschikt. Het zou 
'eene belachelijke absurde en manifeste contradictie' zijn alleen maar ter Sta
ten te worden beschreven om te horen, zien en zwijgen. Dat zou betekenen dat 
zij in ruil voor de grote sommen geld die zij tot onderhoud van de provincie 
opbrachten slechts het recht zouden krijgen Utrecht 'na te spreecken of anders-
sints stomme en onbequame personaadjen te representeren' die 'ten eenenmaal 
gesubordineerd zijn aan de ordres en het goetvinden van de stad van Utrecht'5 ' . 

48 In 1749 waren 30 van de 366 huisgezinnen bedeeld; daarvan woonden er veertien in de 
Strooystraatse buurt. GAW, nr. 323. 

49 RAU, Staten, nr. 232. 
50 Ibidem. 
51 GAW, nr. 488. 
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Waarschijnlijk is het 'vici' voor Wijk en de andere steden achterwege gebleven. 
Wel getuigt dit protest van eenzelfde resoluut optreden als de regenten ook in 
hun intramuraal beleid kenmerkte, zodra zij meenden dat hun rechten en privi
leges werden aangetast. 

De regenten 

Wie waren die regenten die Wijk zo in hun greep hadden? Voldeden zij aan het 
ideaalbeeld van de 'Hollandse regent', met andere woorden betrof het hier 
hooghartige, met pruiken getooide heren die rondreden in fraaie koetsen en 
woonden in luxueuze buitens, renteniers die elkaar lucratieve sinecures 
betwistten52? 
Waarschijnlijk konden slechts enkele Wijkse regenten zich meten met hun Hol
landse collegae. De meesten onder hen behoorden duidelijk tot de hardwerken
de 'middenstand'. Enkele van de Wijkse regenten oefenden het niet nader aan
geduide beroep van kramer of winkelier uit, te weten Gijsbert Vermeulen, Jan 
Reyer de Wijs, Reyer de Wijs, Nicolaas van Wijck, Leendert Vollenhouw en 
Peter Valck. Anderen voorzagen de plaatselijke markt van schoenen (Hendrik 
Vermeulen) of manden (Jacob Jansz. van Loenen), van brood (Cornells Jong-
bloet) of graan (Peter van Ham). Nicolaas van Bearne verdiende zijn brood on
der meer als kroeghouder, Jan de Bruyn was meester timmerman en Jan Croo
nen meester metselaar; Abraham Kloot was niet alleen kruidenier van beroep, 
maar voer ook met zijn marktschip tussen Wijk en Rotterdam; Wouter van 
Soest runde een smederij en Abraham van Wijck oefende het beroep van rade
maker uit. Al deze regenten waren kleine zelfstandige ambachtslieden die een 
of twee knechten in dienst hadden. Een der regenten, Berthram Willem de Fau-
chier, was kunstschilder. Deze telg uit een schildersfamilie onderwees kinderen 
in de tekenkunst. Minder verrassend is het feit dat een aantal regenten direct 
of indirect bij delandhouw was betrokken. Jan van Nijkerck bijvoorbeeld ver
bouwde onder andere tabak, die naar het tabakscentrum Amersfoort werd ver
voerd. Maar de meeste regenten in deze categorie waren fruitteler of -hande
laar. Uit 1834 stamt een beschrijving van het gebied tussen Wijk en Utrecht 
waarin sprake is van 'Boomgaard-lieden'. Deze kochten in het laatste gedeelte 
van juli of begin augustus het fruit 'publiek of uit de hand' van de eigenaars 
van de betreffende boomgaarden en verzorgden vervolgens zelf de pluk53. 
Waarschijnlijk was het in Wijk een eeuw eerder niet veel anders. In de notariële 
acten uit die tijd is er ieder jaar sprake van een grote publieke verkoop van ap
pels, peren, kersen en pruimen. Tot de fruitopkopers behoorden de regenten 
Nicolaas van Bearne, Jurphaas van Sandick en Dirck van Wijck. 
Al deze kleine zelfstandigen behoorden beslist niet tot de economische elite bin
nen Wijk54. Hoewel ik daar geen directe aanwijzingen voor heb, betekende het 

52 Ook het regentenonderzoek heeft lange tijd aan Hollandocentrisme blootgestaan. Vraag is of 
het daaraan ten grondslag liggend uitgangspunt, namelijk het bestaan van een zogenaamde 
'Hollandse regent', voldoende recht doet aan de verscheidenheid die ook deze regentenstand 
heeft gekenmerkt. 

53 G. Wttewaal, 'Landbouwkundige Beschrijving van een gedeelte der Provincie Utrecht, tus-
schen de Steden Utrecht en Wijk bij Duurstede', Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, 
II (1834) 35. 

54 Zie daarvoor met name GAW, nr. 322 en 419. 
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Abraham van Son maakte van 
1685 tot 1728 deel uit van het 
college der vroede vaderen van 
Wijk. Deze molenaar, schipper 
en wijnkoper was geboren te 's-
Gravenhage. Het burgemeester
schap van Wijk was voor hem 
onbereikbaar. Schilderij door J. 
F. Bodecker, 1700, particulier 
bezit. 

Foto Iconografisch Bureau 

lidmaatschap van de vroedschap met de daaraan verbonden emolumenten voor 
de kleintjes onder de regenten waarschijnlijk een welkome aanvulling op hun 
inkomsten55. Het waren ook niet deze regenten die de belangen van Wijk in 
Utrecht moesten verdedigen. De meer remuneratieve buitencommissies waren 
slechts weggelegd voor de burgemeesters56. De hoogste post binnen de ma
gistraat was evenwel voor de meeste ambachtslieden en landbouwers onbereik
baar; alleen Gijsbert Mom (landbouwer), Jan van Nijkerck en Nicolaas van 
Wijck en Hendrik de Ridder (controlleur van de tol en fruitteler) hebben dit 
genoegen voor korte tijd (twee tot vier jaar) mogen smaken. Wanneer we de 
andere zestien regenten die in het tweede stadhouderloze tijdperk burgemeester 
zijn geweest, vergelijken met deze minder aanzienlijke regenten, dan vallen ons 
direct een aantal belangrijke verschillen op. Zeven van die burgemeesters had
den gestudeerd, te Utrecht, Leiden of Harderwijk. Johan Bitter, Johan Loo-
ten, Mattheus Luis, Gerbrand Schaghen, Abraham van Senden en Balthasar 

5 Mij is slechts bekend dat het presentiegeld voor aanwezigheid bij de vroedschapsvergaderingen 
in de eerste helft van de achttiende eeuw van 10 via 15 tot 25 gulden is verhoogd; de leden van 
de commissie die was belast met de financiële zaken, ontvingen voor dat werk twee gulden en 
tien stuivers per vergadering. 

<• Deze betroffen hoofdzakelijk de beschrijvingen voor de vergaderingen van de Staten en Gede
puteerde Staten van Utrecht. In 1741 werd bepaald dat 'den oudsten borgemeester in der tijd 
voor waarnemen van de vergadering van Staten eens geld jaerlix sal trecken de somme van zestig 
gulden'. 
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Meester Johan Looten, zoon 
van een Amsterdams koopman. 
Hij was tussen 1697 en 1724 een 
der machtigste regenten binnen 
de Wijkse vroedschap. Voor zo
ver bekend was deze rentenier de 
enige der Wijkse regenten, die 
door de Staten 's Lands van 
Utrecht ter Staten-Generaal 
werd gecommitteerd. Schilderij 
door R. de ia Haye, particulier 
bezit. 

Foto Iconografisch Bureau. 

Anthoni Vosch van Roelinxweert ontleenden aan die studie een meestertitel 
in de rechten57. Peter Benier had medicijnen gestudeerd. 
De meesten onder deze aanzienlijke regenten waren niet meer zelf actief in het 
economisch leven, als ze dat überhaupt al ooit waren geweest. Zij rentenierden. 
Zij hadden hun geld geïnvesteerd in huizen, grond en hofsteden, welke zij ver
pachtten. Voor Wijkse begrippen was hun obligatie- en aandelenbezit uitge
breid. De 3600 gulden die Mattheus Luis bij de Staten van Gelderland had uit
staan, de 2000 gulden die Johan Willem Bruyns aan de cameraar van Wijk had 
geleend58, de 500 ponden oostindische actiën die Johan Looten bij de kamer 
Delft bezat, waren weliswaar in vergelijking tot het obligatie- en aandelenbezit 
van menig Hollands regent slechts luttele bedragen, maar lagen ver boven het 
Wijkse gemiddelde. Hetzelfde gold voor het vermogen dat Abraham van Sen
den in 1763 aan zijn erfgenamen naliet59. Dit bedroeg in totaal 107.600 gulden, 
in Wijk een astronomisch bedrag. De kapitaalsaccumulatie van Abraham van 
Senden stak echter schril af tegen het vermogen van Anthony van Soest die de 
kinderen uit zijn eerste huwelijk voor in totaal 100 gulden uitkocht, toen hij 
op het punt stond voor de tweede maal te huwen. 
Onder deze relatief vermogende regenten waren er heel wat die zich pas op late-

57 Philibert Vernatti was de enige meester in de rechten die het (waarschijnlijk wegens factiete
genstellingen) niet tot burgemeester heeft gebracht. 

58 GAW, nr. 278. 
59 RAU, Not. Arch., nr. WIJ 012a005. 
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re leeftijd te Wijk hadden gevestigd. Zij baarden blijkbaar zoveel opzien in de
ze kleine gemeenschap dat zij slechts zelden de verplichte vijf of tien jaren be
hoefden te wachten alvorens in de vroedschap te worden opgenomen. Om uit
eenlopende redenen verwisselden zij hun oude residentie (in veel gevallen 
Utrecht, maar ook wel Amsterdam, Den Haag en Antwerpen) voor Wijk. Jo-
han Bitter, wiens Indische carrière voortijdig was afgebroken vanwege een ech
telijke ruzie, vestigde zich pas in Wijk toen hij de zestig al was gepasseerd; alles 
wijst erop dat hij daar een rustige, oude dag wilde slijten. Andere regenten be
gaven zich ambtshalve naar het stadje aan de Lek. Zo vormde voor Jacob Kohl 
en Johan Willem Bruyns het tollenaarsambt te Wijk een springplank voor een 
politieke carrière aldaar. Abraham van Senden kwam als hoofdofficier. Het is 
mij niet bekend of deze niet-Wijkenaren onder de regenten jongere zoons wa
ren die in hun geboortestad niet voor een plaats op het kussen in aanmerking 
kwamen. We mogen echter wel aannemen dat deze factor het voor enkele onder 
hen heel wat gemakkelijker heeft gemaakt om onder de bekoring te geraken 
van een Wijkse regentendochter, zeker als de toekomstige schoonvader zelf 
niet voor een opvolger had kunnen zorgen. Een voorbeeld hiervan is Balthasar 
Anthoni Vosch van Roelinxweert, die in 1698 was getrouwd met Johanna Be-
rendina Pater, een dochter van oud-burgemeester Nicolaas Pater. Waarschijn
lijk werden zij in Wijk met open armen ontvangen vanwege de demografische 
crisis waarin het patriciaat verkeerde. Op het eind van de zeventiende en in de 
eerste helft van de achttiende eeuw stierven een aantal oude regentengeslachten 
uit en het verloop was zelfs zo groot dat slechts een familie (Mom) erin is 
geslaagd (met een tussenpoos van 23 jaar en dan ook nog niet in de directe lijn) 
in 1702 èn 1747 vertegenwoordigd te zijn in de vroedschap. Illustratief voor het 
wegvallen van oude regentenfamilies is het geslacht van Sandick60. Zij was in 
de zeventiende eeuw geparenteerd aan belangrijke regentenfamilies als Ploos 
van Amstel, Schaghen, Middelcoop en van Ommeren. Tussen 1706 en 1740 
heeft zij nog vier regenten aan de vroedschap geleverd. Maar toen in 1740 secre
taris Cornelis van Sandick stierf, was er niemand meer om hem op te volgen. 
Sterfgevallen (Johan van Sandick Jacobsz. bijvoorbeeld was in 1718 als burge
meester ongetrouwd van een chaisse gevallen en daarbij omgekomen) en het 
vertrek van een deel van de familie naar Suriname waren daar debet aan. Overi
gens had deze demografische crisis ook een gunstig gevolg: de sociale mobiliteit 
stokte allerminst. 

Om het statusonderscheid tussen deze twee groepen binnen de vroedschap aan 
te geven, is het waarschijnlijk het meest informatief hun begrafenis onder de 
loep te nemen. Voor praktisch alle regenten gold dat zij met 'heel geluid' in een 
eiken kist werden begraven61. Uitzonderingen op die regel waren: Jacob Kohl 
en zijn vrouw Hildegonda van Gangel en hun zoon Johan Abraham (ook re
gent), Johan van Sandick Jacobsz., de gebroeders Egbert Godard en Berent Ni
colaas Vosch van Roelinxweert en hun moeder Johanna Berendina Pater, 
Abraham van Senden en zijn vrouw Agneta Maria van Nellesteyn en Gerard 
Pauw. Bij hun begrafenis werden driemaal alle klokken met tussenpozen ge
luid. Het stoffelijk overschot van Jacob Kohl en zijn eerste vrouw Agneta Cen-

60 J. C. van Sandick, Het geslacht van Sandick (Eindhoven, 1960). 
61 RAU, Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede, nr. 90. 
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tenier, van de beide zonen Vosch en van Helena Aerssen van Jüchen (de vrouw 
van Cornells van Sandick) werd zelfs in een koets naar de kerk vervoerd. Dit 
kostte de nabestaanden 30 gulden en tien stuivers extra. Als men een wapen-
bord in de kerk of voor het huis van de overledene wilde hangen, kwamen daar 
respectievelijk nog eens 24 en zes gulden bij. Zo kwam het wapenbord van de 
'welgebore heer' Balthasar Anthoni Vosch en van zijn beide zonen, van Johan 
Bitter, van vader en zoon Kohl en van Helena Aerssen van Jüchen in de kerk 
te hangen. Blijkbaar hadden Gerbrand Schaghen en Abraham van Senden tot 
de echte crème de la crème behoord. Op hun wapenbord was namelijk te lezen 
'vir amplissimus Gerbrandus Schaghen' en 'nobilissimo, amplissimo, domino 
Abrahamo van Senden'62. Verschil moest er tenslotte wezen. 
Naar ik hoop vindt ieders verbeeldingskracht in deze summiere gegevens63 vol
doende basis om zich een voorstelling te maken van de doorsnee Wijkse regent. 
In ieder geval is uit het voorgaande duidelijk geworden dat 'de regent' niet 
bestond. In Wijk was het bijvoorbeeld mogelijk dat de ex-cipier en conciërge 
Gijsbert Vermeulen zij aan zij zat met de zeer achtenswaardige heer Abraham 
van Senden. Iedere regent had zijn eigen sociaal-economische achtergrond. Dit 
verklaart ook het feit dat zij niet allen over een even grote portie macht konden 
beschikken, ondanks de omstandigheid dat de Wijkse vroedschap de samenle
ving in een stevige greep hield. 

'De zeer aanzienlijke (man) Gerbrand Schaghen' en 'ter ere van de zeer edelachtbare en aanzien
lijke (heer) Abraham van Senden'. 
Met name voor dit slotgedeelte van het artikel moet ik de geïnteresseerde lezer verwijzen naar 
mijn doctoraal-scriptie. 
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