


Het stadje Wijk bij Duurs tede had aan het eind van de achtt iende eeuw 

nationale bekendheid gekregen als stormcentrum van de patriotse revo

lutie (1783-1787). Eerder nog dan in Utrecht vond hier de omwente

ling plaats, uit het hele land waren patriotten naar Wi jk getrokken om 

mee te doen en ook de orangistische contrarevolutie voltrok zich er eer

der dan elders. Minder bekend is dat zich in Wijk ook in de jaren 1850 

heftige taferelen hebben afgespeeld die de stad opnieuw tot een van de 

woeligste gemeenten van Nederland maakten. Hevige persoonlijke 

I tegenstellingen, felle spanningen tus-
J.H. von Santen(1943) doceert geschiedenis aan de 
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gedwongen, bedreiging en int imida

tie, opkomsten van 100% bij de verkiezingen, marechaussees met gela

den karabijn bij de stembus, een gemeentesecretaris die knoeide met de 

stembiljetten: het waren geen alledaagse gebeurtenissen. Kor tom, de 

politiek droeg in Wijk een heel ander karakter dan het 'beschaafde 

herendebat ' waarvoor de negentiende-eeuwse politiek wel wordt aange

zien. Hoe kwam het dat in Wi jk de zaken zo uit de hand liepen? Over 

het politieke leven in de kleinere provinciesteden is niet al te veel 

bekend, maar archiefonderzoek maakt het mogelijk een beeld te kri j 

gen hoe de politiek op lokaal niveau functioneerde. 
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Een schilderachtige landstad 

In de negentiende eeuw had Wijk een uitgesproken landelijk karakter met boerderijen 

binnen en buiten de muren en met boomgaarden rond de stad '. Rond 1850 was vooral 

de fruitteelt toegenomen: jaarlijks werd zo'n 40.000 pond verscheept over de Kromme 

Rijn. In 1815 telde de stad 258 huizen en 1935 inwoners, van wie 64 ambachtslieden (der

tien timmerlieden, dertien schoenmakers, negen kleermakers enzovoorts) en veel arme 

dagloners. Veel bedrijvigheid was er niet: een leerlooierij, een korenmolen, twee grut-

molens, een oliemolen, een houtzaagmolen en een runmolen ('Rijn en Lek') en sinds 

1802 de houtzagerij 'De Zonnewijzer' aan de Kromme Rijn. In 1850 telde Wijk ruim 2500 

inwoners en 394 huizen (439 gezinnen). Daarmee was de stad niet alleen kleiner dan 

Rhenen en IJsselstein, maar werd zij ook overtroffen door dorpen als Loosdrecht, Soest, 

Veenendaal en Zeist. De bedrijvigheid was wel wat toegenomen met een bierbrouwerij 

en met de wolkammerij van W. Groeneveld (met 17 werklieden in 1856). De grutrnolen 

was vervangen door de stoomgrutterij annex stoomkorenmolen van H. van Boescho-

ten. Wijk produceerde vooral voor de lokale markt en had een verzorgende functie voor 

de omgeving door zijn scholen, markten, winkels en notarissen. Ook bezat de stad een 

kantongerecht en een van de vijf provinciale postkantoren. Bovendien genoot de kost

school van J.A. Gerth van Wijk enige bekendheid. De bevolking zou stijgen tot 2975 in 

1858, om daarna licht te dalen naar 2934 in 1877. Erg welvarend was Wijk niet: in 1856 

werd 24% van de inwoners bedeeld. De stoomgrutterij stond toen geruime tijd stil. 

Pogingen van de in 1854 opgerichte Vereeniging voor Koophandel en Landbouw om de 

bedrijvigheid in Wijk aan te moedigen door oprichting van een wekelijkse graanmarkt 

mislukten en de vereniging hield na 1862 spoedig op te bestaan2. 

Luchtfoto van Wijk bij Duurstede rond ig2$, SAKRUH, Familiearchief Van Heyst. 
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Door zijn schilderachtige ligging en goed onderhouden straten en gebouwen gold Wijk 

niettemin als een aantrekkelijke woonstad. Er was een uitstekende grindweg naar 

Utrecht waarover tweemaal per week de diligence reed. Wandelaars vonden volgens 

een tijdgenoot in Wijk ruimschoots gelegenheid zich te verlustigen: 'Hare omstreken 

zijn allerbekoorlijkst; welige boomgaarden wisselen elkander af, waarbij men hier en 

daar uitmuntende vergezigten heeft op de kronkelende stroomen van Rijn en Lek. Bo

venal munt het bosch van Wijk bij Duurstede met zijn schilderachtige partijen en lieflij

ke plekjes in dezen lusthof uit. Doorsneden van helder vlietend water, versierd met 

klimmende en dalende wandelpaden, die door bekoorlijke slingeringen een onophou

delijke afwisseling daarstellen, paalt het onmiddellijk aan deze stad en omsluit den 

aiouden romanesk gelegen bouwval van het kasteel Duurstede'3. Ook de lucht was er 

gezonder dan in de grote stad. Vooral om die reden had in 1839 de Haagse ambtenaar 

en blijspeldichter P.T. Helvetius van den Bergh zich met zijn bejaarde ouders in Wijk 

gevestigd. Daar woonden ook de apothekersfamilie Hasebroek uit Leiden met hun 

dochter, de schrijfster Betsy Hasebroek (1811-1887), en sinds 1845 de gepensioneerde 

belastingontvanger te Dokkum L.T.P. Crommelin met zijn tien kinderen. Van den Bergh 

zou het 'kleinsteedse plantenleven' in Wijk niet erg lang volhouden en vertrok in 1853 -

hij was toen schoolopziener- naar Via nen'. 

Hoewel de Wijkse bevolking in meerderheid rooms-katholiek was, werd het stadsbe

stuur gedomineerd door een kleine protestantse bovenlaag. De acht raadsleden had

den zitting voor het leven; vacatures werden aangevuld door een kiezerscollege, op zijn 

beurt aangewezen door een beperkte groep stemgerechtigden die voldoende belasting 

betaalden. Van de 26 raadsleden tussen 1816 en 1851 waren er maar vier katholiek: J.L. 

Verbeek (1816-1820), de landbouwer J. van Agthoven (1820-1829), de kastelein C. 

Rijnbout (1816-1831) en de loodgieter W. Heymeriks (1831-1840). Twee van hen waren 

trouwens niet eens gekozen maar door koning Willem I in 1816 benoemd. Na 1840 had 

er zelfs geen enkele katholiek meer zitting in de raad \ 

Tabel i. De Wijkse raad ir 1848 

geboorteplaats beroep gezindte raadslid 
HJ. van Mariënhoff 1792-1869 Schiedam notaris hervormd 824-1855 
G. de Ridder 1776-1852 Schalkwijk dijkmeester hervormd 830-1851 
J.C.J. Joritzaar 1774-1859 's-Gravenhage rentmeester luthers 839-1851 
G. Hijmans 1787-1859 Alkmaar koopman israëliet 840-1851 
J.A. Muller 1795-1876 Leiden geneesheer hervormd 828-1874 
E.H. baron van Ittersum 1804-1853 Kampen kantonrechter hervormd 847-1853 
JJ. de Heus 1796-1862 Wijk bij Duurstede molenaar hervormd 836-1851 
J.E. van Schaik 1783-1856 Wijk bij Duurstede griffier hervormd 818-1851 

m 

De ongekroonde koning van Wijk bij Duurstede was notaris HJ. van Mariënhoff, zoon 

van een Haarlemse predikant, burgemeester sinds 1825 en schoonzoon van de machti

ge Wijkse regent N. van Bern (1742-1819). Na de dood van zijn echtgenote was hij in 1834 

hertrouwd met een andere dochter van Van Bern en door dit tweede huwelijk werd hij 

nog meer dan eens zo rijk; hij bezat boerderijen, uitgestrekte boom- en kersengaarden 
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Notaris HJ. van Mariënhoff, burgemeester van 182s tot 1848, 

belichaamde als geen ander het oude bestel. Zijn familiecoterie 

gaf in Wijk jarenlang de toon aan, SAKRUH, Familiearchiefbedrijf 

Van Heyst. 

en liet drie statige huizen bouwen aan de overzijde 

van zijn woning aan de Muntstraat, die hem ruim 

ƒ 50.000 gulden kostten, maar die hij niet alle wist 

te verhuren6. Net als in Rhenen en IJsselstein vielen 

in Wijk het hervormde kerkbestuur en het stadsbe

stuur praktisch samen. Kerkvoogden waren burge

meester Van Mariënhoff, stadssecretaris C.C. 

Hermsen en kantonrechter E.H. baron van Ittersum 

(tevens raadslid). Alleen de stadsontvanger H.J.van 

den Boogaard behoorde tot de katholieke meerder

heid, evenals de rijksbelastingontvanger J.L. 

Banens. Prominente katholieken waren ook de 

apotheker J.J.A. Verbeek en zijn jongere broer, de 

geneesheer en stadsvroedmeester W.J.L Verbeek. 

Beiden woonden net als veel andere notabelen aan 

de Markt. 

De bestuurselite viel grotendeels, maar niet geheel, samen met de welstandselite. In 

1852 was de hoogst aangeslagene in de rijksbelastingen de notaris CE. van Strijen, die 

veel grond bezat in Schalkwijk, Houten en Cothen en niet minder dan/903,53 betaalde 7. 

Na hem volgden Van Mariënhoff (ƒ 575,70) en de koopman G. Hijmans (ƒ 441,05), die in 

de gemeentelijke hoofdelijke omslag van 1851 bovenaan staan, evenals op het kohier 

De drie door H.J. van Mariënhoff in 1844 gebouwde huizen Muntstraat 21 - 25 op een prentbriefkaart uit circa 

ig2$, SAKRUH, Collectie en archief J.A.F. Thieme. 
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De apotheker J.J.A. Verbeek was de belangrijkste katholieke voor

man in Wijk, SAKRUH, Archief St. Ewouds- en Elisabethsgasthuis 

te Wijk bij Duurstede, i8y8-igjj. 

van 1856 (beiden met ƒ 60), maar daar treffen we 

ook een paar katholieken aan zoals J. van Agthoven 

(ƒ45) en C. van den Heiligenberg (ƒ 40)s. 

Al met al bestond de Wijkse elite uit tussen de 

twintig en dertig personen: de burgemeester, de 

raadsleden, de secretaris en de ontvanger; de acht 

regenten met de secretaris en de rentmeester van 

het Gasthuis, twee notarissen, drie geneesheren, 

een apotheker, de predikant, de hervormde kerk

voogden en notabelen, de kantonrechter en de 

griffier, drie belastingambtenaren (twee rijksont-

vangers en een controleur). Omdat deze functies 

elkaar voor een deel overlapten ging het in de 

praktijk om 24 personen, aan te vullen met een 

handjevol min of meer prominente ondernemers. Vanouds hadden ook naburige aris

tocraten invloed, zoals J.H. baron van Lynden van Lunenburg (1764-1854), die jarenlang 

president van het Gasthuis was en de kasteelruïne aan de stad naliet, en J.A. baron 

Taets van Amerongen van Natewisch, eigenaar van de gelijknamige buitenplaats aan 

de Lekdijk, lid van Gedeputeerde Staten (1841-1855) en vice-voorzitter van de 

Vereeniging voor Koophandel en Landbouw in 1854. 

De Wijkse katholieken hadden redenen genoeg zich achtergesteld te voelen. Hoewel zij 

de meerderheid van de bevolking uitmaakten, telden zij bestuurlijk en maatschappelijk 

niet mee. Overigens hadden zij de demografische ontwikkeling tegen. In 1839 vormden 

zij nog 56 % van de bevolking (1010 protestanten, 1353 katholieken en 50 israëlieten), 

maar vermoedelijk door migratie daalde hun aandeel naar 51% in 1877. In 1856 en 1857 

zakte hun aantal zelfs even onder de 50%: er waren toen 1435 hervormden tegen 1464 

J.J.AUcUek. 

Tabel 2. Gemeentelijke hoofd îlijke omslag 1851 (gedeelte) 

H.J. van Mariënhoff notaris ƒ28 
C. Hijmans koopman ƒ26 
E.H, baron van Ittersum kantonrechter ƒ24 
W. Crommelin particulier ƒ23 
CE. vanStrijen notaris ƒ 2 0 

W. van Boeschoten timmerman ƒ15 
C.P. Pelswijn koper ƒ13 
W. Groeneveld wolkammer ƒ13 
H. van Markestein smid f " 
H.van Boeschoten stoom grutter ƒ " 
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De in 1833 gebouwde katholieke kerk en pas

torie aan de Klooster Leuterstraat rond i8j$, 

SAKRUH, Familiearchief van Heyst. 

rooms-katholieken ". Hoewel na 

1795 officieel een eind was geko

men aan hun achterstelling verliep 

de emancipatie van de katholieken 

in de negentiende eeuw maar 

moeizaam. De teruggave van de 

Grote Kerk was door het stadsbe

stuur en de landdrost Van Lynden 

van Lunenburg vakkundig gesabo

teerd en ook hadden de katholie

ken in 1809 vergeefs gevraagd een 

deel van de inkomsten van het 

Gasthuis te mogen gebruiken voor 

katholieke armen. In 1815 was hun 

schuilkerk afgekeurd en de bouw 

van een nieuwe katholieke kerk op 

het in 1816 aangekochte vroegere 

kloosterterrein had jarenlange ver

traging ondervonden doordat pas na zestien jaar de rijkssubsidie werd uitbetaald. Eerst 

in 1833 kon de nieuwe Sint Jan Baptist worden ingewijd '°. 

Een belangrijke steen des aanstoots was het in 1400 door Willem van Abcoude gestich

te Sint-Ewouds- en Elisabeths-gasthuis. Deze liefdadige instelling voor hulpbehoeven

den werd bestuurd door een broederschap van leken, maar was een louter hervormde 

aangelegenheid geworden. Bovendien werd het steeds meer een bejaardenhuis omdat 

oude mensen zich inkochten om er als proveniers of 'kostkopers' tegen betaling in een 

eigen kamertje hun levensavond door te brengen ". Rond 1850 werden er ruim twintig 

mensen verpleegd. In 1829 had het katholieke raadslid J. van Agthoven bij het stadsbe

stuur geklaagd dat het Gasthuis geen katholieken in het bestuur toeliet en vooral pro

testanten verpleegde, maar de regenten hadden dit afgedaan als 'ijlhoofdigheid' van 

iemand die in zijn laatste levensdagen in een 'staat van delirium' verkeerde. In januari 

1830 maakten de katholieken officieel bezwaar bij de regering tegen 'het uitsluitend 

eigendom der Hervormden' en drongen aan op een minnelijke schikking '-. Mogelijk 

heeft de Belgische oppositie tegen het regime van Willem I de Wijkse katholieken 

geïnspireerd om tegen hun achterstelling te protesteren, maar voorlopig zonder resul

taat. Pas na 1848 zouden zij een nieuwe kans krijgen. 
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1848: een nieuwe w ind 

Met de politieke omwenteling van 1848 begon ook voor Wijk bij Duurstede een nieuw 

tijdvak. De liberale grondwetsherziening bracht niet alleen rechtstreekse verkiezingen 

en openbaarheid, maar zou ook een vervanging van politiek personeel inluiden, een 

einde maken aan de achterstelling van katholieken en afrekenen met familiebegunsti

ging en nepotisme. De eerste die dat leekte begrijpen was Van Mariënhoff, die, hoewel 

pas 56 jaar oud, als langstzittende burgemeester in de provincie Utrecht in oktober 

1848 ontslag vroeg na het in werking treden van de nieuwe grondwet. Zijn taak 

beschouwde hij als volbracht nu hij de stad had 'bevrijd van de noodlottige en langduri

ge gevolgen van vroegere staatkundige beroeringen' en tot blijvende materiële wel

vaart had gebracht. De liberale minister van Binnenlandse Zaken, J.M. de Kempenaer, 

had een andere kijk op Van Mariënhoffs verdiensten. Van continuering van de burge

meester, die tevens notaris was, kon naar zijn mening geen sprake zijn. Toen de 

Utrechtse gouverneur F. van de Poll vervolgens de 74-jarige wethouder Joritzaar, rent

meester van het Gasthuis, voordroeg, wilde de minister daar niets van weten. Van 

Mariënhoff zou indirect blijven regeren, terwijl het juist volstrekt nodig was dat hij 

geheel uit het bestuur werd verwijderd, 'daar hij door zijne veelvuldige relatien en 

familiebetrekkingen bijna in geenerlei zaken als onafhankelijk en onpartijdig kan 

beschouwd worden'. Daarentegen had de minister goede inlichtingen over de wijnhan

delaar Pels en zo volgde op 17 december 1848 diens benoeming tot burgemeester1J. 

De uit Amsterdam afkomstige katholieke wijnkoper C.P. Pels (1810-1891) leidde sinds 

1835 de gerenommeerde firma Tellegen en Pels, opgericht in 1738 en gevestigd in een 

deel van het monumentale complex De Nederhof aan de Markt. Aan zijn gehechtheid 

aan de nieuwe orde van zaken viel niet te twijfelen. In 1845 was hij een van de drie 

Deel van het gebouwencomplex De Nederhof aan de Markt waarin de wijnhandel Teilegen & Pels was geves

tigd op een foto uit igia, SAKRUH, Collectie en archief J.A.F. Thieme. 
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inwoners van de provincie Utrecht geweest die een petitie naar de Tweede Kamer had

den ingezonden ter ondersteuning van het grondwetsvoorstel van Thorbecke en zijn 

acht medestanders. Dat was in die tijd geen vrijblijvende verrichting. Openlijke voor

standers van grondwetsherziening werden door de autoriteiten in de gaten gehouden 

en, naar velen geloofden, opgetekend in het 'Zwarte Boek'. In Wijk was het niet anders. 

De liberaal gezinde blijspeldichter Helvetius van den Bergh had geestdriftig zijn best 

gedaan in Wijk het heilig vuur te ontsteken, maar van de 2500 Wijkse zielen gelukte 

het hem er slechts één wakker te schudden, namelijk zijn wijnkoper en wel onder 

bestelling van een ankertje Hochheimer. Voor een openlijke manifestatie deinsde 

iedereen terug 14. 

Veel Utrechtse katholieken hebben in 1848 de grondwetsherziening gesteund omdat zij 

er hun emancipatie van verwachtten. Ook bij de kamerverkiezingen konden de libera

len veelal op katholieke stemmen rekenen en voor hun parlementaire meerderheid 

waren zij nog jarenlang van hun bondgenoten afhankelijk. Voorlopig leverde die 

samenwerking de katholieken in de provincie Utrecht echter weinig op. Utrecht was de 

provincie met het grootste aandeel katholieken (40%) boven de grote rivieren, maar bij 

de eerste rechtstreekse Statenverkiezingen op 3 september 1850 werden slechts drie 

katholieken gekozen op een totaal van 41 zetels. Deze uitslag had nog een eigenaardig 

vervolg. Op 12 oktober nam de politie bij de Amersfoortse boekhandel Jacobs en Meijer 

een anonieme brochure in beslag, getiteld Iets over de onlangs gehouden provinciale 

verkiezingen in het hoofd-kiesdistrict Amersfoort, omdat in strijd met de wet geen uitge

ver of drukker was vermeld. In de brochure werd vooral op de rechten van de rooms-

katholieken gewezen. De gedagvaarde P. Gallenkamp Pels, die de brochure had ver

spreid, was wijnkoper geweest in Wijk en in Amersfoort, sinds 1 januari 1850 burge

meester van Soest en een oudere broer van C.P. Pels. Hij bekende dat de Wijkse stads

drukker W.F. Stramrood de brochure had gedrukt, maar noemde de schrijver niet en 

wist verdere rechtsvervolging te voorkomen door betaling van een boete. Stramrood 

verklaarde voor de Amersfoortse rechtbank dat de Wijkse burgemeester Pels hem het 

geschrift ter hand had gesteld, maar dat hij geweigerd had het uit te geven en te ver

spreiden 'omdat zijne beginselen strijdig waren met die, in het geschrift uitgedrukt'. 

Als pas benoemd stadsdrukker had hij het drukken echter niet durven weigeren. Dat de 

naam van de drukker had moeten worden vermeld was hij zich niet bewust geweest en 

de schrijver wist hij ook niet. Pels, als getuige opgeroepen, gaf toe Stramrood verzocht 

te hebben te drukken, maar had niet over de schrijver gesproken. Het had er alle schijn 

van dat beide broers de brochure zelf hadden geschreven, maar de argeloze drukker 

ervoor lieten opdraaien. Stramrood werd op 23 januari 1851 veroordeeld tot een dag 

gevangenisstraf en de kosten van het proces '\ 

De affaire heeft de herbenoeming van Pels niet in de weg gestaan. Thorbecke, die in 

1849 minister van Binnenlandse Zaken was geworden, voerde een consequent benoe

mingsbeleid: in beginsel kwamen alleen personen in aanmerking die de nieuwe orde 
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van zaken hielpen tot stand brengen "'. Zo kregen de Utrechtse commissaris Van de Poll 

en de burgemeester van Zeist, F.N. van Bern (een zwager van Van Mariënhoff) ontslag, 

en in 1851-1852 werd nog een reeks Utrechtse burgemeesters vervangen, nadat de 

minister de nieuwe commissaris S. baron van Heemstra om opgave van geschikte en 

ongeschikte burgemeesters had gevraagd. De commissaris achtte Pels zeer geschikt 

voor zijn taak, maar de katholieke burgemeester van MonLfoort, P. Nobel, was volgens 

hem onmogelijk te handhaven. Niet alleen was die tevens geneesheer, maar zowel op 

de verkiezingen als op zijn bestuur was veel aan te merken, omdat niets dan 'gods-

diensthaat' de drijfveer leek te zijn. De burgemeester had zich bovendien schuldig 

gemaakt aan knoeierijen en geld geleend van de gemeenteontvanger r . (De in meer

derheid katholieke gemeenteraad tilde hier kennelijk minder zwaar aan want zij koos 

Nobel na zijn ontslag meteen tot wethouder). Deze feiten worden hier vermeld, omdat 

soortgelijke beschuldigingen een paar jaar later in Wijk te horen zouden zijn. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1851 

Was de grondwetsherziening van 1848 een nederlaag voor de notabelenelite die 

Nederland regeerde, Thorbeckes gemeentewet van 1851 bedreigde vooral hun lokale 

machtspositie. Dat gold ook voor het Wijkse establishment. Voortaan werd de gemeen

teraad rechtstreeks gekozen voor zes jaar. Aan het oude oligarchische bestel waarbij de 

stadsregering voor het leven zitting had en zichzelf min of meer aanvulde via een kie

zerscollege kwam een einde. Om de twee jaar trad een derde van de gekozen raadsle

den af en dus waren er elke twee jaar periodieke verkiezingen en soms een tussentijdse 

verkiezing wegens overlijden, bedanken of vertrek van een raadslid uit de gemeente. 

Hoe zou Wijk bij Duurstede deze veranderingen doorstaan? 

Over het algemeen brachten de eerste rechtstreekse raadsverkiezingen weinig vernieu

wing. In de meeste plaatsen werden de oude raadsleden herkozen ls. Alleen in katholie

ke gebieden grepen de kiezers de gelegenheid aan om het gemeentebestuur eens flink 

op te schudden. In sommige plattelandsgemeenten vielen de verkiezingen uitsluitend 

in katholieke zin uit, terwijl daarentegen in de stad Utrecht slechts één katholiek werd 

gekozen. IJsselstein kreeg in één klap een katholieke raadsmeerderheid, terwijl er tot 

1848 maar één katholiek in de raad had gezeten. Wijk bij Duurstede zat er min of meer 

tussenin. Hier was het vereiste belastingbedrag voor de kiezers van de gemeenteraad 

ƒ12 (de helft van de census voor de Kamer- en de Statenverkiezingen) en zo waren er in 

1851 honderdvijftig kiezers, ruim 12,5 % van de mannelijke bevolking, en die kwamen op 

9 september allemaal naar de stembus ". De opkomst was dus 100%! De kiezers moes

ten zelf de namen op hun stembiljet invullen, want tot 1896 bestond er geen officiële 

kandidaatstelling. Zeven personen kregen meteen de vereiste meerderheid. 

Er waren drie zittende leden herkozen (Van Mariënhoff, Van Ittersum en J.A. Muller) en 
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Tabel 3. De raadsverkiezingen van 1851 (opkomst 150) 

stemmen beroep gezindte raadslid 
HJ.vanMariënhoff 142 notaris hervormd 1824-1855 

E.H. baron van ittersum 129 kantonrechter hervormd 1847-1853 
N.W. van Doesburgh 128 notarisklerk hervormd 1851-1854 

C.P. Pels 90 wijnkoper katholiek 1851-1873 
J.A. Muller 87 geneesheer hervormd 1828-1874 
J.J.A. Verbeek 87 apotheker katholiek 1851-1855 

W.R.A. Sticher 82 belastingontvanger hervormd 1851-1852 

vier nieuwe benoemd. Vijf oude leden waren - mede vanwege hun leeftijd -n iet terug

gekeerd (zie tabel i). De nieuwe raad, die uit zeven leden bestond, telde nu twee katho

lieken: Pels en Verbeek. (Anders dan tegenwoordig kon ook de burgemeester in de raad 

worden gekozen). Tot wethouders werden benoemd Muller en N.W. van Doesburgh; de 

laatste was een neef (oomzegger) van Van Mariënhoff en werkzaam op diens notaris

kantoor. Muller was al wethouder sinds 1839 en een zwager van Van Mariënhoff. Tot 

gemeentesecretaris werd benoemd B.G. van Heyst (1821-1890), afkomstig uit Culemborg 

en de latere schoonzoon (1854) en opvolger van Van Mariënhoff als notaris20. Zo leek de 

oud-burgemeester via zijn satellieten Muller, Van Doesburgh en Van Heyst een stevige 

vinger in de pap te houden. De echte krachtmeting moest nog komen. 

Thorbecke in actie 

In de zomer van 1852 bezocht Thorbecke de provincie Utrecht en daarbij deed hij ook 

Wijk bij Duurstede aan. De eersten die de minister 

op 25 juli in audiëntie ontving waren de leden van 

het R.K. Kerk- en Armbestuur21. Het lijdt geen twij

fel dat daar de grieven van de katholieken inzake 

het Gasthuis ter sprake zijn gekomen. In december 

diende het RK Armbestuur een rekest in met klach

ten over de uitsluiting van katholieken uit het 

bestuur van het Gasthuis. Door het provinciebe

stuur om opheldering gevraagd, wezen B&W de 

beschuldigingen meteen van de hand. De benoe

ming van regenten ging volgens de bestuurlijke 

voorschriften en de opname van behoeftigen 

geschiedde steeds naar billijkheid. Gedeputeerde 

Staten moesten de minister dus maar adviseren 

aan het rekest geen gevolg te geven. Burgemeester 

B.C. van Heyst (1821-1890), schoonzoon van Van Mariënhoff en 

diens opvolger als notaris, gold als exponent van de Wijkse 

'familieregering'. SAKRUH, Familiearchief Van Heyst. 
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Pels kon zich echter niet verenigen met de hele inhoud van het advies en zond een 

afzonderlijke reactie in. Hij wees erop dat de meerderheid van de bevolking katholiek 

was, maar slechts één van de acht regenten (Verbeek), terwijl er genoeg bekwame per

sonen waren. De opname van behoeftigen geschiedde allerminst naar billijkheid, want 

het aantal protestanten was altijd veel groter. Omdat vijf regenten tevens lid waren 

van de gemeenteraad waren de klachten volgens hem alleen weg te nemen door wijzi

ging van de bestuursordonnantie van het Gasthuis, maar van de raad was weinig te 

verwachten om aan de klachten van de katholieken tegemoet te komen. Op het provin

ciebestuur hoefden die hun hoop ook niet te stellen, want in hun vergadering van 30 

december besloten Gedeputeerden dat er 'niets aan te doen [was] dan alleen bemidde

len' en dat deelden zij ook aan de minister mede22. 

Dat was echter niet wat Thorbecke wilde horen. Naar zijn oordeel werd het argument 

van het gemeentebestuur dat bij de benoeming van regenten niet op hun godsdiensti

ge belijdenis moest worden gelet, in wezen gebruikt 'als middel, om Roomsch Catholy-

ken van dat collegie genoegzaam geheel uit te sluiten'. Per ministeriële beschikking (23 

maart 1853) droeg hij het gemeentebestuur op bij de keuze van regenten van het 

Gasthuis gelijkheid in acht te nemen ten aanzien van de belijders der godsdienstige 

gezindten. Naar de opneming van behoeftigen moest de Utrechtse commissaris een 

onderzoek instellen en er zo nodig op wijzen 'dat regtvaardigheid en billijkheid vorde

ren, dat de Roomsch Catholyken niet verder achteruitgezet of minder gunstig dan 

anders gezinden behandeld worden'23. Een en ander weerhield de Wijkse raad niet om 

tien dagen later, op 2 april 1853, de hervormde stadsonderwijzer en kerkvoogd G.J. 

Schott tot regent te benoemen, hoewel de katholieke stadsontvanger H.J. van den 

Boogaard (oud-burgemeester van Cothen) ook op de lijst had gestaan. Het katholiek 

armbestuur verzocht de minister onmiddellijk schorsing van het raadsbesluit, maar 

daarvoor was het te laat want op 17 april kwam het ministerie-Thorbecke ten val24. Het 

blijft gissen wat er anders zou zijn gebeurd. Dat Thorbecke voor krachtige maatregelen 

niet terugschrok als het de publieke belangen betrof, had hij in 1848 al laten blijken in 

het hoog oplopende conflict tussen het Leidse gemeentebestuur en de hervormde ker-

kenraad over het Huiszittenhuis, een instelling die brood en brandstof uitdeelde aan 

huiszittende armen. Zijn ontwerp-Armenwet, die bij zijn aftreden nog in behandeling 

was en grote weerstand opriep, wilde zelfs alle kerkelijke en burgerlijke armbesturen 

onder toezicht van de overheid brengen 25. Wat dat betreft hadden ook de Wijkse 

regenten nog wat kunnen verwachten. 

Dat het de liberale regering ernst was de gebreken van het oude bewind op te ruimen 

ondervonden niet alleen de katholieken. Ook aan aristocratische familiebegunstiging, 

in de provincie Utrecht vanouds ruim aanwezig, diende een einde te komen. In Wijk bij 

Duurstede vinden we daarvan een treffend voorbeeld. Daar was in januari 1853 door het 

overlijden van Van Ittersum de betrekking van kantonrechter vacant. De president van 

het provinciaal gerechtshof J.C. Martens van Sevenhoven en de procureur-generaal 
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De kantonrechter jhr LH. van Asch van Wijck (1812-1890), eender 

hoofden van de 'Protestantse Partij'. Zijn jongere broer H.AM. 

van Asch van Wijck was antirevolutionair lid van de Tweede Ka

mer. Ongedateerde lithografie, origineel en foto: Iconografisch 

Bureau / RKD, 's-Cravenhage. 

B.C.J. Visscher drongen aan op de benoeming van 

C.Th. baron van Lynden, hoewel die slechts derde 

stond op de voordracht en pas 26 jaar oud was. De 

Utrechtse commissaris Van Heemstra wees erop 

dat zoiets toch echt niet kon. De baron was voorna

melijk aanbevolen voor een klein stadje als Wijk 

omdat hij door zijn huwelijk zo'n groot fortuin had 

verkregen. Er behoorde echter in de eerste plaats te 

worden gelet op bekwaamheid en eerlijkheid en 

daarna op dienstjaren. Hield men niet streng aan 

die beginselen vast dan kon men moeilijk de 

beschuldiging ontgaan van partijdigheid en gunst-

betoning. Zou de baron met zoveel aandrang zijn aanbevolen als zijn vader (F.A.A.C. van 

Lynden van Sandenburg) niet vice-president van het Utrechtse gerechtshof was 

geweest, ja zou hij dan wel op de voordracht zijn gekomen? Niet Van Lynden, maar de 

IJsselsteinse griffier L.H. van Asch van Wijck, die al veertien dienstjaren had, moest de 

eerste kandidaat zijn. Alleen zijn benoeming was overeen te brengen met de geest van 

onpartijdigheid, die het tegenwoordige gouvernement huldigde, terwijl aan de benoe

ming van Van Lynden 'de schijn zoude kleeven dat die onpartijdigheid aan bijzondere 

voorliefde voor sommige familien of personen, gelijk wel eens vroeger, voortdurend 

werd ten offer gebragt':('. De minister van Justitie, de liberale katholiek M.P.H. Strens, 

was het met hem eens en Van Asch van Wijck werd benoemd. Niet alleen de ijverige 

protestant maar ook menig aristocraat zag Thorbecke in 1853 graag van het toneel ver

dwijnen. 

De Aprilbeweging en haar gevolgen 

Aan de val van Thorbeckes bewind hebben de Utrechtse protestanten een flinke bijdra

ge geleverd. Het herstel van de katholieke kerkorganisatie in 1853 leidde tot een storm 

van protest, die door de reactionaire koning Willem III werd aangegrepen om zich van 

het liberale ministerie te ontdoen. De zogenaamde Aprilbeweging was een protestant

se en antiliberale agitatie onder leiding van conservatieve notabelen, gesteund door 

predikanten en met een brede aanhang onder de burgerij. De opwinding was op 21 

maart op gang gebracht in de stad Utrecht door een adres van de hervormde kerken-

raad aan de koning met het verzoek om toestemming aan de instelling van de bis

schoppelijke organisatie te weigeren. Afschriften van dit adres waren aan andere ker-
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kenraden toegezonden en binnen enkele weken door 200.000 mensen ondertekend. 

Ook in Wijk bij Duurstede gaf men daaraan maar al te graag gevolg. Daar zonden 150 

ingezetenen, onder aanvoering van de predikant W. Opzoomer en de oud-burgemees-

ter Van Mariënhoff, een rekest dat door de hele raad - uitgezonderd natuurlijk de 

katholieke burgemeester Pels en het katholieke raadslid Verbeek - en zeker driekwart 

van de protestantse gezinshoofden was getekend ". 

Onmiddellijke gevolgen voor de plaatselijke politiek had dit nog niet. In 1852 was de 

molenaar J.J. de Heus in de raad teruggekeerd na het vertrek van de belastingontvanger 

Slicher. De zetel van de overleden kantonrechter Van Ittersum werd op 29 april 1853 in 

herstemming veroverd door notaris Van Strijen, die met één stem verschil (72-71) 

Suchers opvolger L.J. van der Koog versloeg bij een opkomst van 87% 2S. Had die uitslag 

een directe politieke betekenis? Van Strijen was eerder bij een tussentijdse verkiezing 

voor de Provinciale Staten in oktober 1851 (Van Mariënhoff had bedankt) als een soort 

liberale kandidaat aanbevolen tegenover de protestants-conservatieve Amersfoortse 

rechtbankpresident J. van Dam van Isselt, die won29. Van der Koog daarentegen was de 

Wijkse contactpersoon van de conservatieve vereniging 'Koning en Vaderland', die in 

mei 1853 in Utrecht werd opgericht om 'het geloof der vaderen' te verdedigen tegen 

liberalisme en 'ultramontanisme'. Hij was voorgesteld door het bestuurslid Van 

Lynden: dezelfde die een paar maanden eerder geen kantonrechter in Wijk was gewor

den30. Veelzeggend was ook dat de Utrechtse bestuursleden van 'Koning en Vaderland' 

A.M.C, van Asch van Wijck en J.G.J. baron van Ittersum broers waren van de overleden 

Wijkse kantonrechter E.H. van Ittersum en zijn opvolger L.H. van Asch van Wijck. Het 

belangrijkste wapenfeit van Van Ittersum in Wijk was de oprichting geweest van een 

protestantse bewaarschool in 1850. 

Het zou overigens nog een jaar duren voordat zich in Wijk de spanningen ontlaadden. 

In de zomer van 1853 waren burgemeester Pels en wethouder Muller, die aan hun perio

dieke aftreding toe waren, vrij gemakkelijk herkozen: Pels meteen met 83 stemmen, 

terwijl Muller in herstemming de houtkoper A. van de Stadt achter zich liet (83-46). In 

april 1854 was er door het plotselinge overlijden van wethouder Van Doesburgh een 

extra verkiezing nodig en die zou cruciaal blijken. Op 27 april maakten 150 kiezers de 

gang naar de stembus (85%). De katholieke landbouwer en heemraad C. Philipsen 

kreeg 68 stemmen, de hervormde geneesheer W.M.J.C. Lapidoth 51, terwijl 27 kiezers de 

naam van Van der Koog hadden ingevuld. In de herstemming op 11 mei versloeg 

Lapidoth met 86 tegen 64 stemmen de katholieke kandidaat ". Zo was de eerste open

lijke krachtmeting voor de katholieken op een nederlaag uitgelopen. De gevolgen zou

den niet uitblijven. 

Lapidoth (1818-1901) stamde uit een joodse familie in Vianen die in 1805 tot de hervorm

de kerk was overgegaan. Hij was geboren in IJsselstein, waar zijn vader notaris en 

raadslid was, evenals later zijn oudste broer J.D. de Man Lapidoth, die er vanaf 1851 als 

wethouder optrad. Een jongere broer werd predikant in Ursem en was de vader van de 

J. H. VON SANTEN DE W O E L Z I E K S T E GEMEENTE VAN NEDERLAND 



Journalist en letterkundige Frits Lapidoth 32. Zijn medische opleiding had Lapidoth ge

kregen in Utrecht waar hij in 1840 promoveerde om zich vervolgens als geneesheer in 

Wijk bij Duurstede te vestigen. Hij trouwde pas laat (in 1862), woonde als kostganger bij 

de weduwe Engels en had alle tijd om zich aan de politiek te wijden. Met Lapidoth had 

de Wijkse raad een uitgesproken querulant in huis gehaald die niet rustte voor hij bur

gemeester Pels en de 'katholieke partij' ten val had gebracht. Naar conflictstof hoefde 

niet langte worden gezocht. 

Lapidoth in oppositie 

In het voorjaar van 1854 was de Gasthuiskwestie weer op het tapijt gekomen. Daarbij 

ging het vooral om de vraag welke zeggenschap het stadsbestuur over het Gasthuis 

had. De regenten zelf bestreden dat de raad het oppertoezicht bezat, omdat het 

Gasthuis niet uit de gemeentekas werd gesubsidieerd. De rekening moest dus niet door 

de raad, maar door een commissie uit de broederschap zelf worden vastgesteld. 

Burgemeester Pels hield vol dat in 1809 de superintendentie over het Gasthuis als 

'publiek gesticht' aan het gemeentebestuur was opgedragen en achtte zich door 

Thorbeckes Gemeentewet gesteund. Het benoemen van de regenten hing hiermee 

nauw samen en conflicten bleven niet uit. Begin maart wendden de regenten zich tot 

de minister van Binnenlandse Zaken, G.C.J. van Reenen, met bezwaren over de wijze 

van benoemen. Aan het dubbeltal dat de regenten 

zelf voordroegen, hadden B&W namelijk nog twee 

eigen kandidaten toegevoegd. Na consultatie van 

het provinciebestuur oordeelde de minister dat 

B&W daartoe niet bevoegd waren: de raad mocht 

alleen uit het dubbeltal van de regenten kiezen en 

moest zich van aanvulling onthouden ". En zo 

geschiedde. Op 6 juni benoemde de raad met twee 

stemmen (Pels en Muller) tegen één de gemeente

secretaris Van Heyst tot regent van het Gasthuis. 

Alleen Van Strijen had voor de andere kandidaat 

Van Asch van Wijck gestemd; de regenten Van 

Mariënhoff, Verbeek en De Heus onthielden zich 

van stemming. 

Dit was nog maar het voorspel. Op 23 juni werd 

Lapidoth als raadslid beëdigd en hij zette onmid

dellijk de aanval in, met steun van De Heus en Van 

' 

De voornaamste onruststoker in Wijk: dr. W.M.J.C. Lapidoth 

(1818-1901). Foto ca 1881. SAKRUH, Collectie en archief J.A.F. 

Thieme. 
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Tabel 4. De Wijkse raad in 1854 
geboorteplaats beroep gezindte raadslid 

HJ. van Mariënhoff 1792-1869 Schiedam notaris hervormd 1824-1855 

CE. van Strijen 1804-1874 Oi sterwij k notaris hervormd 1853-1855 

W.MJ.C. Lapidoth 1818-1901 Ussetstein geneesheer hervormd 1854-1857 
C.P.Pels 1810-1891 Amsterdam wijnkoper katholiek 1851-1873 
JA Muller 1795-1876 Leiden geneesheer hervormd 1828-1874 
JJA Verbeek 1815-1892 Wijk bij Duurstede apotheker katholiek 1851-1855 

JJ.de Heus 1796-1862 Wijk bij Duurstede molenaar hervormd 1852-1857 

Strijen '4. Omdat was nagelaten een tijdelijke wethouder aan te wijzen na het overlij

den van Van Doesburgh, diende hij een motie in die alle besluiten van B&W na april 

afkeurde, met afschrift aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ook vroeg hij de raad 

alle handelingen van het bestuur af te keuren die door een loco-secretaris waren onder

tekend, omdat er formeel geen waarnemend secretaris was benoemd. Hoewel beide 

voorstellen niet in behandeling werden genomen, was de toon gezet. De raad benoem

de daarop met vier stemmen Verbeek tot wethouder, tegen drie op De Heus. De moei

lijkheden begonnen pas goed toen op 18 juli De Heus informeerde naar ingezonden 

stukken van het Gasthuis, aangezien de broederschap weer een nominatie had inge

stuurd. B&W verklaarden bezwaren tegen de wijze van benoeming te hebben en eerst 

het oordeel van de minister te willen afwachten. Lapidoth verweet de burgemeester 

stukken achter te houden en eiste dat de voordracht staande de vergadering ter tafel 

werd gebracht. Zijn motie werd verworpen met opnieuw vier tegen drie stemmen. 

Een week later (25 juli) wendde Lapidoth zich tot de minister met een adres vol beschul

digingen. De burgemeester had de nominatie van het Gasthuis achtergehouden; de 

raad had een plaatsvervangend ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd in strijd 

met het reglement van orde; sinds de dood van Van Doesburgh bestond B&W uit 

slechts twee personen, zodat de burgemeester doorslaggevende stem had en het 

bestuur alleen uitoefende; besluiten waren genomen zonder dat het vereiste aantal 

leden aanwezig was; er waren stukken uitgegaan van een klerk ter secretarie zonder 

dat die tot plaatsvervangend secretaris was benoemd. Hij vroeg de minister maatrege

len te nemen en onwettige besluiten alsnog te vernietigen. Op 27 juli riepen B&W op 

hun beurt Van Reenen te hulp. Het Gasthuis was een gemeentelijke instelling, schreven 

zij, maar de regenten maakten zich schuldig aan de grootste partijdigheid en aan onbil

lijk en onrechtmatig handelen. Herziening van het bestuursreglement was vrijwel 

onmogelijk doordat de regenten merendeels raadslid waren. Daarom vroeg men de 

minister een eind te maken aan deze toestand 'die het beginsel van gelijkheid met voe

ten treedt, de burgers der stad in verdeeldheid brengt, de veerkracht des bestuurs ver

lamt en een zo partijdige richting de vrije teugel laat'35. 

De spanning liep verder op toen Lapidoths adres aan de minister op 12 augustus in de 

raad ter sprake kwam, waarheen het via Gedeputeerde Staten was terugverwezen. De 

meerderheid verwierp het voorstel van Lapidoth om het adres in handen van een com

missie te stellen en besloot het antwoord van B&W zonder discussie aan Gedeputeerde 
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Staten te zenden. De beschuldigingen waren ongegrond en hun oorzaak was meer te 

zoeken 'in de zucht tot bemoeijelijking van het Dagelijks Bestuur dan wel tot stiptelijk 

opvolgen van wettelijke bepalingen of bestaande voorschriften'. Nog diezelfde avond 

zonden de bakker J. Groeneveld en vijftien andere burgers, die de vergadering hadden 

bijgewoond, een adres aan Gedeputeerden om het raadsbesluit te vernietigen. Geen 

enkel feit van het rekest was immers weerlegd. Pels en Muller hadden zich buiten de 

stemming moeten houden, maar waren in eigen zaak als rechters opgetreden, een 

'bewijs van partijdigheid en hartstochtelijkheid'. De ondertekenaars wezen erop dat de 

zaak 'zeer veel sensatie in de gemeente heeft gewekt' '". De Gedeputeerden lieten zich 

deels overtuigen: op 28 augustus adviseerden zij de minister dat drie van de vijf klach

ten gegrond waren. 

Een nog effectiever wapen vond de oppositie in het financieel beheer. De gemeente 

had het kasteelterrein testamentair verkregen van Van Lynden van Lunenburg op voor

waarde dat een openbaar wandelpark zou worden aangelegd en de bekende architect 

Zocher had daarvoor de opdracht gekregen. Toen de werklieden moesten worden 

betaald, wilde de oppositie in de raad daarin niet berusten, maar de burgemeester 

'afbreken'3. Op diens voorstel waren er bovendien buitengewone uitgaven gedaan 

omdat de kosten van de weg van Cothen naar Doorn hoger waren uitgevallen door de 

nieuwe tolbomen en de schoeiing bij de Steenenbrug. Ondanks verzet van de oppositie 

had de raad op 12 augustus B&W 'diligent verklaard', wat betekende dat het college uit

stel had gekregen voor het indienen van de gemeenterekening over 1853 en de begro

ting voor 1855. Toen begin september de gemeenterekening werd aangeboden, eiste de 

oppositie onderzoek door een commissie (d.w.z. henzelf), maar de burgemeester wei

gerde dat, waarop het drietal Lapidoth, Van Strijen en De Heus de vergadering onder 

protest verliet. De overgebleven raadsleden zagen geen bezwaar de rekening goed te 

keuren. B&W onthielden zich van stemming en zo besloot de raad de rekening vast te 

stellen met één (Van Mariënhoff) tegen nul stemmen3S. 

De opposanten legden zich daar natuurlijk niet bij neer. Op 11 september verzochten zij 

Gedeputeerde Staten de diligentverklaring te vernietigen omdat B&W zelf hadden 

meegestemd. Niet alleen was de gemeenterekening te laat ingediend, maar ook was 

inzage van stukken geweigerd, eerst door een klerk ter secretarie en vervolgens door de 

burgemeester zelf, 'onder heftige woordenwisseling'. Het provinciebestuur moest 

beletten dat de burgemeester doorging stukken achter te houden, de gemeentereke

ning behoorlijk onderzoeken en het raadsbesluit vernietigen 39. Alsof dit nog niet 

genoeg was, beschuldigde Lapidoth op 5 oktober het college van onnauwkeurige en 

onvolledige notulering. Hij had in de raad gezegd dat Gedeputeerde Staten hadden 

gewezen op geldverspilling aan de Doornse weg, waarop de voorzitter hem had toege

voegd 'dit is een leugen'. Hij wilde dit in de notulen opgenomen zien en de burgemees

ter interpelleren om het gezegde in te trekken. Secretaris Van Heyst verklaarde alleen 

zakelijk te notuleren; immers zelfs voor een stenograaf was het opnemen der'ellenlan-
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ge redevoeringen' van Lapidoth nog onmogelijk. Sedert hij zitting kreeg, had Lapidoth 

altijd aanmerkingen op de notulen gemaakt. Van Heyst kreeg steun van de burgemees

ter, de raad verwierp het voorstel van Lapidoth, waarna Van Mariënhoff wegens 

'onpasselijkheid' de vergadering verliet. Die benoemde vervolgens Van Asch van Wijck 

tot regent van het Gasthuis. Het was tijd geworden voor de regering om in te grijpen. 

Het ontslag van Pels 

Op 3 oktober bezocht de commissaris des konings Van Heemstra de stad om persoonlijk 

een onderzoek in te stellen40. Hij was vooraf bezocht door Van Strijen en Lapidoth met 

klachten over de burgemeester, neerkomend op godsdienstige onverdraagzaamheid en 

het voortrekken van geloofsgenoten. Er waren in Wijk echter ook persoonlijke ambities 

in het spel. De commissaris had een brief ontvangen van 'zekeren heer Crommelin 

aldaar woonachtig (niet onbekend bij het ministerie van Financien) een man, eigenlijk 

zondereenige beteekenis, maar zeer arroganten die zich door het Gouvernement sinds 

jaren grotelijks verongelijkt acht'. Deze schreef over de burgemeester vele klachten en 

verzocht zelf burgemeester te worden 41. Van Heemstra trof in Wijk grote spanningen 

aan tussen protestanten en katholieken, zowel in als buiten de raad. Zijn bezoek had al 

een wonderlijk begin, want de commissaris kreeg een plaats toegewezen onder het 

publiek zolang de raad nog aan het overleggen was hoe men hem zou ontvangen 42l Bij 

de audiëntie werden hem allerlei 

'bedreigingen' gedaan als Pels niet 

werd ontslagen. Hij werd bezocht 

door Crommelin met een twintig

tal mensen 'oogenschijnlijk tot de 

mindere burgerij behorende', die 

op hoogdravende toon 'namens de 

burgerij allerlei beschuldigingen 

tegen de burgemeester uitkraam

de, te dwaas om aan te nemen, 

maar zeer geschikt om op de min

dere klasse te werken, onder ande

re duurte der levensmiddelen, 

druk der belastingen, alles schuld 

van de burgemeester'. Van Heem

stra had het gezelschap krachtig 

De liberale politicus S. baron van Heemstra 
(•7807-1864], commissaris des konings 'm 
Utrecht 7850-7858. Olie op doek, toegeschre
ven aan Johan Heinrich Neuman, 184g. Foto: 
Iconografisch Bureau IRKD, 's-Cravenhage. 
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toegesproken en de ware bedoelingen van Crommelin aan het licht gebracht, maar 

beloofd billijke bezwaren te onderzoeken. De beide raadsleden Lapidoth en Van Strijen 

waren niet minder opgewonden: als aan de klachten niet werd tegemoet gekomen zou 

'oproer iigt het gevolg zijn'43! 

Voor de commissaris was de conclusie duidelijk. Wijk was in twee delen gescheiden: de 

meerderheid was katholiek maar de 'gegoedheid en maatschappelijke stand' prote

stants en wederzijds was men zeer onverdraagzaam. Van de burgemeester viel niet te 

ontkennen dat hij zijn geloofsgenoten 'bestendig voortrekt en alle stadsambtjes en 

bedieningen aan de zoodanigen weet te doen opdragen' en jegens protestanten niet 

altijd neutraal was. Zo waren tot heden van twee wegwerkers er een protestants en 

een katholiek (dat hadden protestantse wethouders zo geregeld), maar toen de prote

stantse wegwerker stierf, werd een katholiek in zijn plaats benoemd. De burgemeester 

had ook moeilijkheden gemaakt tegen klokluiden op Goede Vrijdag voor de hervormde 

godsdienstoefening. Maar er waren meer bezwaren. Zo was de secretarie niet op orde 

en in strijd met het reglement waren de notulen over 1854 nog niet ingeschreven in het 

boek, maar in losse bladen vervat. Notulen die ieder ogenblik door burgemeester en 

secretaris konden worden veranderd, waren ongeloofwaardig en leidden tot strijd over 

genomen besluiten. Ook de klacht van raadsleden dat de secretarie tegenwerkte als ze 

stukken wilden raadplegen, was niet geheel ongegrond. Op zich was de burgemeester 

een goed bestuurder, maar er moest iets gebeuren om de gemoederen tot rust te bren

gen. Van Heemstra erkende dat de tegenstanders handig gebruik hadden gemaakt van 

de fouten van de burgemeester, die sterk gekleurd aan de regering hadden voorgesteld 

en 'met onedele middelen' de menigte hadden opgestookt door de duurte van levens

middelen en de belastingdruk aan slecht bestuur toe te schrijven. De oppositie was ech

ter zo algemeen en bevatte ook het 'beste en gegoedste deel der bevolking' dat de bur

gemeester de ontwikkeling en de welvaart in de weg kwam te staan. Hij zou zelf ont

slag moeten vragen en zijn opvolger mocht zeker niet uit Wijk komen. 

Daarmee was het doek voor Pels gevallen. Hoewel een groepje notabele ingezetenen 

onder leiding van Van Mariënhoff het voor de burgemeester opnam44, was de minister 

het eens met de commissaris. Ook al waren de klachten enigszins overdreven, de bur

gemeester ging niet geheel vrijuit en was niet te handhaven. Hij had zich schuldig 

gemaakt aan onregelmatigheden als het te laat inzenden van de gemeenterekening, 

niet inschrijven van de notulen, afwijken van de wet door een halfjaar met slechts één 

wethouder te handelen en godsdienstige partijdigheid. Op 18 oktober deelde Pels de 

raad mede dat hij de koning ontslag had gevraagd. Hij beklaagde zich bitter dat de 

ingezetenen waren opgeruid en misleid en dat enkele raadsleden zich niet hadden ont

zien in hoogst ongepaste bewoordingen het dagelijks bestuur te bemoeilijken en 

oneerlijke oppositie te voeren. Daarmee was 'een zeer gevaarlijk voorbeeld en wapen in 

de handen des volks gegeven, waardoor zij thans weten dat door middel van opruijing 

en onjuiste voorstellingen het Gezag beleedigd, verguisd en daardoor in minachting 
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gebragt en te allen tijde ondermijnd kan worden'. In zijn ontslagbrief aan de koning 

schreef hij in dezelfde geest. De oppositie was niet uitsluitend tegen hem, maar tegen 

andere raadsleden gericht. Zij bestond uit 'twee raadsleden met onedele drijfveren en 

bedoelingen, bedektelijk ondersteund en geholpen door blinde godsdienstijver van de 

predikant'. De oorzaak was 'dat in een kleine gemeente als deze twee notarissen en 

twee med. doctoren allen in dcnzelfden raad zitting hebben en deze ieden sedert iang 

in de hevigste vijandschap leven'45. Bij KB van 20 november 1854 werd de burgemeester 

van Vreeland en Nigtevecht, C. Fock, tot opvolger benoemd. In de raadsvergadering van 

30 november bedankte Van Mariënhoff als raadslid en nam zijn schoonzoon Van Heyst 

ontslag als secretaris. De overwinning van de oppositie leek compleet. 

Daarmee was de kous nog niet af. In een buitengewone vergadering op 19 december 

besloot de hervormde kerkenraad wethouder Muller de geneeskundige behandeling 

der diakonie-armen te ontnemen omdat zijn handelingen de duidelijkste bewijzen had

den opgeleverd van 'zijne anti-protestantsche rigting' en omdat het 'voor hun gevoel 

stuitend is dat een Roomsche Apotheker [wethouder Verbeek] langer mede zou deelen 

in de voordeden die het leveren der geneesmiddelen opleveren'[sic]. Op 15 december 

hadden 25 gemeenteleden onder aanvoering van de stoomgrutter Van Boeschoten en 

de wolfabrikant F. Bonté om maatregelen tegen Muller gevraagd 'wegens de aanhou

dende tegenwerking die hij als raadslid tegen onze gemeente aan de dag legt, zoowel 

wegens de aansluiting aan de RC partij, als wegens de hatelijke en ons grievende beje

geningen jegens sommige onzer geachte en voor de goede zaak ijverende raadsleden'. 

De kerkenraad moest Muller bewegen 'zich aan onze belangen aan te sluiten en met 

vereenigde kracht, ons dierbaar geloof, door onze voorvaderen met hun bloed gekocht, 

te beveiligen tegenover eene partij, die ten allen tijde heeft getoond niet op te houden, 

om dat geloof zoo veel mogelijk te ondermijnen of te vernietigen, waarvan de geschie

drollen van ons vaderland, helaas! de droevige waarheid op bijna ieder bladzijde beves

tigen.' Beter kon men de behandeling van de hervormde armen toevertrouwen aan 

voorstanders onzer gemeente die 'zich niet door Jezuitenlist laten gebruiken om onze 

dierbaarste belangen tegen te werken'46. Dat betekende niets minder dan dat Lapidoth, 

die in 1854 al president-kerkvoogd was geworden, een deel van Müllers praktijk in han

den kreeg! 

Burgemeester Fock 

Met het ontslag van Pels waren de moeilijkheden nog lang niet van de baan. Integen

deel, nog een paar jaar zou Wijk de hevigste twisten ondergaan. Dat gold zowel voor de 

raadsverkiezingen als voor de aanhoudende perikelen rond het Gasthuis. Door het 

bedanken van Van Mariënhoff was het geheel onzeker geworden welke partij in de 

raad de overhand zou krijgen en de verkiezing van zijn opvolger als raadslid zou dus 

beslissend zijn. Dat verklaart niet alleen de uitzonderlijke hoge opkomst bij de verkie-
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De Amsterdammer C.A. Fock (1828-1910) 

was een typische carrière-burgemeester. Na 

zijn ambtsperiode in Wijk (1855-1859) werd 

hij achtereenvolgens burgemeester van 

Haarlem en van Amsterdam, minister van 

Binnenlandse Zaken en commissaris in 

Zuid-Holland. Lithografie door Gustave 

Amand, 1868. Formaat: groot octavo, origi
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zingen, maar ook de heftigheid en 

de grove middelen waarmee men 

elkaar bestreed. Het provinciebe

stuur en de minister zouden daar 

nog hun handen aan vol hebben. 

Bovendien speelden deze politieke 

conflicten zich aftegen de achter

grond van de katholieke herleving 

in Wijk, die na 1853 i n e e n stroom

versnelling geraakte en zowel het 

hervormde establishment als de 

protestantse burgerij verontrustte. 

De nieuwe burgemeester Fock be

gon dus onder moeilijke omstan

digheden, al was het maar omdat 

Pels raadslid bleef en zijn 26-jarige 

opvolger zo voortdurend op de vin

gers kon kijken47. Fock was afkom

stig uit een doopsgezinde Amsterdamse familie en de zoon van een president van de 

Nederlandsche Bank. Hij was twee jaar burgemeester geweest van Vreeland en 

Nigtevecht. In zijn memoires heeft hij Wijk getypeerd als een wespennest waar hij mid

den in de hevige strijd tussen roomsen en protestanten terechtkwam. Nadat hij het 

huis had gehuurd van de weduwe van Van Ittersum schreef diens broer, de Utrechtse 

'Aprilman' J.G.J. van Ittersum, hem hoe verontwaardigd hij was over 'het rijk van 

onrecht en bedrog' dat in Wijk geheerst had en hoopte dat Fock als warm lid van de 

'protestantse partij' een eind zou maken aan knoeierijen. Fock moest zich vooral niet 

laten innemen tegen Lapidoth, een 'eerlijk man'. Lapidoth op zijn beurt waarschuwde 

Fock voortdurend tegen het ageren van de jezuieten. Volgens Fock zelf dreigde de bot

sing tussen katholieken en protestanten alles ondersteboven te keren: twee notarissen 

zaten elkaar in de weg; twee geneesheren die elkaar de praktijk betwistten; de predi

kant (de broer van Opzoomer) vriendelijk, maar met weinig tact en weinig invloed; de 

pastoor die achter de schermen zich met alles bemoeide en grote invloed uitoefende; 
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de kantonrechter die zich zeer vroom voordeed, maar de katholieken zeer vijandig was, 

enzovoorts. Volgens Fock was 'schier alles' in katholieke handen, maar waren er geen 

malversaties geweest ten nadele van de gemeente. Daarom was het zijn beleid voor

taan alle onderhoudswerk publiek aan te besteden in plaats van het aan 'vriendjes' te 

geven. 

Helemaal onpartijdig lijkt Fock niet te zijn geweest. Wijk was voor hem een 'goede leer

school', maar het drijven van de protestantse partij 'die in mij een onzijdig persoon, 

maar protestants tot in zijne nieren aangetroffen had, en het wroeten der RC partij die 

omdat ik onzijdig trachtte te handelen, steeds tegen mij ingenomen was', maakten het 

verblijf in Wijk niet altijd even aangenaam. Conversatie was er niet veel. Met dokter 

Lapidoth en met kantonrechter Van Asch van Wijck, beiden nog ongehuwd, gingen de 

Focks veel om, evenals met de belastingontvanger Van der Koog en zijn vrouw en met 

de familie Hasebroek. Dat bracht vanzelf mee dat zij niet veel omgingen met de fami

lies Van Mariënhoff en Van Heyst, hoewel er persoonlijk nooit onaangenaamheden 

waren. Veelzeggend is ook wat Fock schrijft over de raadsverkiezingen, waar de strijd 

tussen protestants en katholiek zich vooral deed voelen. 'Van de 200 kiezers kwamen er 

gewoonlijk 198 op. Blinden, kreupelen werden naar het stadhuis gebracht om te stem

men.' Een jaar voor de periodieke verkiezingen werd nagegaan of men niet door kiezers 

te maken de kans kon verzekeren dat een protestantse of katholieke kandidaat tot 

raadslid zou worden gekozen. 'De kiezersfabriek werd zoowel van RC als van Prot, zijde 

bewerkstelligd door eenige menschen patenten te laten nemen, door dienstboden te 

doen aangeven, paarden voor de belasting aan te geven enz., waardoor men genoeg

zaam betaalde om kiezer te zijn'. Dat was afkeurenswaardig, maar verklaarbaar door 

de'zucht van protestanten om onder het juk van Roomsen vandaan te komen'48. 

Verkiezingsperikelen 

Nog voor het aantreden van Fock was op 13 december 1854 de verkiezing gehouden 

voor de raadszetel van Van Mariënhoff en daarbij speelden zich heftige tonelen af. De 

verkiezing was als het ware een zaak van leven en dood, omdat de meerderheid in het 

stadsbestuur ervan afhing. De avond tevoren had de oppositie in een tumultueuze 

raadsvergadering al bezwaar gemaakt tegen het stembureau dat niet reglementair zou 

zijn samengesteld. Het stembureau moest de stembus sluiten, de telling verrichten en 

de uitslag vaststellen; het kon ook stembriefjes ongeldig verklaren. Op 6 maart 1854 

waren Muller en Verbeek in het stembureau benoemd (met de gemeentesecretaris als 

voorzitter), zodat het college de touwtjes stevig in handen had. Volgens de oppositie 

schreef de kieswet (art. 43) echter voor dat voor elke verkiezing een nieuw stembureau 

benoemd werd. Op 13 december maakten 152 kiezers de gang naar de stembus (87%). 

De kandidaat van het college, Van Heyst, kreeg 83 stemmen, de protestantse kandidaat 

Van Asch van Wijck 69. De Wijkse kiezers hadden wel heel gedisciplineerd gestemd, 
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want er waren geen stemmen versnipperd over andere personen. De in de zaal aanwe

zige kiezers Bonté en H. van Boeschoten maakten meteen na afloop bezwaar. Het 

stembureau was onwettig en bij het sluiten van de stembus waren de formaliteiten 

niet in acht genomen. Bovendien waren er stembriefjes voorgelezen waarop namen 

niet behoorlijk waren ingevuld (er was een briefje ingevuld met C.B. in plaats van B.C. 

van Heyst)45. 

Op 18 december deden De Heus, Van Strijen en Lapidoth hun beklag bij Gedeputeerde 

Staten. Niet alleen was het stembureau onwettig samengesteld, maar de burgemees

ter had de adressanten de toegang tot het openen van de stembus belet toen ze de 

namen wilden controleren en de handelingen van het stembureau nauwkeurig gade

slaan. Op bevel van de voorzitter waren ze door gerechtsdienaars verwijderd en achter 

de balie geplaatst en dus in hun rechten als ingezetenen verkort. De burgemeester 

diende daarvoor alsnog te worden geschorst. Voor B&W was nu de maat vol. Lapidoth 

en Van Strijen, zo schreven zij aan het provinciebestuur, waren in het stemlokaal om de 

orde te verstoren, daar zij bij binnenkomst zich 'met de grootste onbeschaamdheid' 

achter de voorzitter hadden geplaatst en op het verzoek zich te begeven op de voor kie

zers bestemde plaats, had Lapidoth deze toegevoegd "In welke betrekking vraagje dat? 

Ben je gedekt door een raadsbesluit om deze zaal te occuperen?" en dit op zo'n manier 

'dat de minst beschaafde aanschouwers verontwaardigd waren over die wijze van han

delen'. De zaak was duidelijk. 'Alle twist en tweedragt die sedert eenigen tijd gezaaid is, 

en eene klove tusschen de ingezetenen heeft daargesteld die niet gemakkelijk zal zijn 

weg te nemen, dagteekent van het oogenblik dat de Heer Lapidoth zitting in den Raad 

heeft genomen. Nimmer heeft hij zaken, altijd personen behandeld; nooit heeft hij zich 

ontzien de grofste beleedigingen jegens Raadsleden en voornamelijk jegens den 

Burgemeester te bezigen'50. 

Van Heyst in opspraak 

Van Heyst had dan wel gewonnen, maar daarmee was hij er nog niet. Op 12 januari 1855 

begon de raad, nu onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester Fock, het onder

zoek van zijn geloofsbrieven. Ter tafel lag een adres van de bakker J. Groeneveld, de 

schoenmaker W. Hendriks en de logementhouder L. van Brummelen om de stemming 

onwettig te verklaren en de uitslag te vernietigen 5'. Reeds dadelijk bij de opening der 

stembriefjes hadden zij geprotesteerd, want de toegang tot de zaal was door de gewa

pende macht bezet geweest, politieagenten hadden kiezers met geweld uit de zaal ver

wijderd en achterde balie gedrongen vanwaar de werkzaamheden van het stembureau 

moeilijk waren na te gaan. Bovendien was de stembus niet voldoende gesloten, met 

name de bodem, en ook niet volgens het vereiste model geweest. De leden van het 

stembureau waren niet wettig benoemd en hadden de stembus meegenomen naar het 

huis van Pels waar ze tot laat in de nacht waren bijeengebleven. Deze beschuldigingen 

J. H. VON SANTEN DE W O E L Z I E K S T E G E M E E N T E VAN NEDERLAND 



lOud-Utrecht 

De Wijkse Markt met het stadhuis en de 

toren van de Crote Kerk rond ïgoo, SAK-

RUH, Familiearchief Van Heyst. 

waren natuurlijk koren op de 

molen van de commissie van 

onderzoek van de geloofsbrieven 

(De Heus, Van Strijen en Lapidoth). 

Op 31 januari kwam zij bij monde 

van voorzitter Lapidoth tot de con

clusie dat de verkiezing niet op 

wettige wijze had plaatsgevonden 

en Van Heyst niet kon worden toe

gelaten. De verkiezing voldeed 

niet aan de vereiste formaliteiten, 

de stembus was niet juist verze-

, geld geweest en er was immorele 

invloed op de kiezers uitgeoefend. 

Bezwaar was ook dat Van Heyst als 

secretaris en tegelijk kandidaat 

invloed kon uitoefenen op de gang 

van zaken ö . 

Vervolgens gaf de commissie haar 

visie op het gehele conflict. B&W waren in moeilijkheden geraakt door wetsovertredin

gen en slecht financieel beheer. Om zich staande te houden moesten zij alles in het 

werk stellen om de meerderheid in de gemeenteraad te behouden. Niemand was daar

voor geschikter dan Van Heyst: hij was secretaris, aanverwant van wethouder Muller, 

met de loop der zaken bekend en hij had het college trouw ter zijde gestaan. De 'onbe

grijpelijke hardnekkigheid' waarmee de leden van het stembureau en B&W zich vast

klampten aan hun betrekking, hoewei zij het vertrouwen van de overige raadsleden 

niet meer genoten, werd hierdoor verklaard. Was de gewapende macht in de zaal niet 

een gevolg van angst of van een slecht geweten? De achterdocht werd nog versterkt 

door de moeite die Van Heyst zelf deed om raadslid te worden: stembiljetten waren 

door hem zelf ingevuld vol 'kabalistische figuren', met rode, blauwe en zwarte inkt 

geschreven; door de controle die hij bij de opening van de stembus over de ingevulde 

briefjes voerde en de redactie van het proces-verbaal van stemopneming die hij had 

gehouden. Of er immorele invloed was uitgeoefend moest de raad maar beslissen. 

Vergeefs betoogde Pels dat de gewapende macht alleen was ingeroepen vanwege de 

spanning der gemoederen op de dag vóór de verkiezingen en de bedreiging tot mishan

deling die wethouder Muller was gedaan als hij de volgende dag zitting zou nemen in 

het stembureau. Verbeek wees op de invloed die was uitgeoefend door de vrienden van 
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Lapidoth en Van Strijen, met name door de Langbroekse rentmeester H. de Vriendt die 

briefjes had 'rondgezonden aan lieden op wie hij dacht iets te vermogen, om hen van 

hun stemregt terug te houden', en op het 'naar de stembus doen geleiden van sommi

ge kiezers als gevangenen'. Het baatte niet. De raad besloot met drie tegen twee stem

men Van Heyst niet toe te laten53. 

Nu was het provinciebestuur weer aan zet. Nadat Gedeputeerde Staten waren bestookt 

met adressen van achtereenvolgens Van Heyst, Verbeek, het duo Van Strijen en 

Lapidoth (tweemaal) en De Heus, droegen zij het Wijkse gemeentebestuur op de stem

briefjes na te zien en de stembus op te sturen zodat zij konden vaststellen of die wel 

volgens voorgeschreven model was. Daarnaast wilden zij weten of er gewapende 

macht in de zaal was geweest en of er kiezers in de nabijheid waren van de stembus 

zonder voldoende afstand. De zaak werd er voor Van Heyst niet beter op toen burge

meester Fock het provinciebestuur berichtte dat de stembus niet aan de voorschriften 

voldeed (de sleuf was 'één duim en vijf streep te lang en acht streep te breed'). In de 

zaal waren vijf gerechtsdienaars geweest, van wie twee (Westhout en Quint) zonder 

degens, maar de een in kostuum en beiden met hun stokken binnen de balie, en drie 

achter de balie. Zij waren door de voorzitter gerequireerd bij de procureur-generaal 

omdat er geruchten waren van samenscholingen; daarom ook was er marechaussee in 

de vestibule en bij de toegang. Twee kiezers had de voorzitter van achter de balie laten 

verwijderen. Inderdaad was een groot aantal briefjes 'ingevuld met de kennelijke hand 

van de heer Van Heyst met verschillende kleuren inkt geschreven en gemerkt met veel

soortige herkenningsteekenen, krullen en figuren en rondom zijn naam waren die 

meeste briefjes met blauwen en rooden krullen volgeschreven, zoodat het onmogelijk 

was gemaakt den naam weder te schrappen en dan op een ander gedeelte van het 

stembriefje eenen anderen naam te plaatsen'. Fock had zelf wel twintig van die briefjes 

gezien. Van Heyst mocht niet tot de raad worden toegelaten, want dan was 'eeuwig 

durende strijd' te verwachten 54. 

Nadat de Wijkse raad had bevestigd dat er inderdaad marechaussees in de vestibule 

hadden rondgelopen (een korporaal en twee dragonders met geladen karabijnen) die 

zich van tijd tot tijd door de stad hadden begeven om te zien of er geen samenscholin

gen plaatsvonden, en dat er twee kiezers waren aangemaand zich achter de balie te 

begeven en nadat bovendien de gevraagde verificatie van de stembriefjes was uitge

voerd, besloten Gedeputeerden te berusten in het raadsbesluit om Van Heyst niet toe 

te laten " . Er was gewapende macht in de zaal geweest en de handelingen van de 

secretaris hadden invloed gehad op de vrijheid van de verkiezing. De andere bezwaren 

werden afgewezen: het stembureau was niet onwettig en de stembus was gaaf en 

ongeschonden, al was de sleuf iets te groot. Op 22 februari zond het college de stembus 

terug naar Wijk. 
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Nieuwe verkiezingsperikelen 

Twee maanden later, op 30 april 1855, vond de nieuwe verkiezing plaats voor de nog 

steeds vacante raadszetel. Dat de kiezers beseften wat er op het spel stond blijkt uit de 

uitzonderlijk hoge opkomst: alle 175 kiezers kwamen naar de stembus 56. De opkomst 

was dus 100%, in een stadje waar nog helemaal geen georganiseerde kiesverenigingen 

bestonden en ook geen eigen krant verscheen. Blijkbaar waren de 'partijen' erin 

geslaagd al hun kiezers te mobiliseren. Net als in december behaalde Van Heyst 83 

stemmen, maar Van Asch van Wijck kreeg er 92, dat waren er 23 meer dan de vorige 

keer. Daarmee had de protestantse partij de meerderheid in de raad gekregen. De ver

slagen kandidaat hoefde echter nog niet te wanhopen, want in juli was de periodieke 

aftreding van Van Strijen en Verbeek, zodat er dus twee nieuwe kansen waren. 

Op 17 juli 1855 was de opkomst opnieuw zeer hoog: 166 kiezers (95%) leverden hun 

stembiljetten in, waarvan twee ongeldig. De telling was buitengewoon spannend, 

want Van Heyst kreeg 82 stemmen, Van der Koog en Van Strijen ieder 81 en Verbeek 79. 

Dat betekende dat Van Heyst was gekozen, wethouder Verbeek zijn zetel kwijtraakte 

en Van der Koog en Van Strijen het in de herstemming tegen elkaar moesten opnemen. 

Twee weken later (31 juli) kwamen 161 kiezers op, maar werden er vijf briefjes te veel 

ingeleverd. Van der Koog won met 91 tegen Van Strijen 75. Dat niet iedereen de resulta

ten voetstoots zou accepteren, was te verwachten en zo begon weer een ingewikkeld 

steekspel van enkele maanden. Op 27 augustus besloot de raad Van der Koog wel, maar 

Van Heyst niet toe te laten, omdat het stembureau de stemmen op C.B. en B.H. van 

Heyst niet had mogen toekennen (I). Uiteraard reclameerde Van Heyst tegen zijn niet-

toelating en deze keer tekende ook burgemeester Fock verzet aan tegen het raadsbe

sluit. Zo moesten Gedeputeerde Staten weer aan de slag. Op 1 september besloten zij 

de stembus opnieuw te openen, constateerden een telfout en bepaalden de uitslag op 

Van Strijen 80, B.G. van Heyst 80, Van der Koog 80 en Verbeek 79. De drie stemmen op 

Van Heyst die volgens de raad ongeldig waren, werden door Gedeputeerden echter wel 

geldig verklaard. Verbeek op zijn beurt protesteerde dat dan ook de ene stem op J. 

Verbeek aan hem had moeten zijn toegekend, dat de herstemming tussen drie perso

nen had moeten gaan en dat de toelating van Van der Koog onwettig was. Gedeputeer

den stelden nu voor: Van Heyst toelaten en Verbeek gelijk geven, maar de minister 

dacht er anders over. Van Heyst moest worden toegelaten, maar Van der Koog ook. Nog 

bleef de raad zich tegen Van Heyst verzetten, ging in beroep bij de Koning, maar kreeg 

nul op het rekest. Bij KB van 15 november 1855 dwong de regering de raad Van Heyst als

nog toe te laten. Voor Verbeek liep het minder goed af. De minister beschikte afwij

zend, de adressant wendde zich tot de Koning maar ook dat adres werd afgewezen. 

Daarmee was de enige katholieke wethouder uit het college verdwenen57. 
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Lapidoth wordt wethouder 

Door het wegvallen van Verbeek en het niet toelaten van Van Heyst in augustus had de 

protestantse partij een riante meerderheid in de raad gekregen en zij greep meteen de 

kans om ook het college naar haar hand te zetten. Op 10 september 1855 werd bij ver

rassing Lapidoth met drie stemmen tegen twee tot wethouder benoemd, hoewel 

Muller tegenwierp dat de raad volgens de Gemeentewet (art. 84) geheel voltallig 

moest zijn. Zowel Pels als Verbeek ging onmiddellijk in beroep. De benoeming was in 

strijd met art. 42 van de Gemeentewet, want zij was niet in de oproepingsbriefjes ver

meld en had dus in een volgende vergadering moeten plaats vinden. Het voorstel was 

volgens hen pas gedaan toen bleek dat Pels niet aanwezig was! Deze keer kregen zij 

hun zin. Gedeputeerde Staten en de minister oordeelden dat de raad had moeten 

wachten tot Van Heyst was toegelaten en verklaarden de benoeming van Lapidoth 

onwettig. Toen de Wijkse raad op 22 oktober persisteerde, greep de regering in. Nadat 

zij op 15 november de toelating van Van Heyst had bevolen, volgde op 9 december een 

Koninklijk Besluit dat de benoeming van Lapidoth vernietigde ,a. Daarmee was het 

geharrewar nog niet ten einde. Op 17 december werd Van Heyst als raadslid beëdigd en 

leek niets een wettige benoeming in de weg te staan. Omdat Van der Koog ontbrak 

kreeg Lapidoth op 27 december maar drie stemmen, tegen van Van Heyst twee en Van 

Asch van Wijck één, en daarmee kwam hij een stem tekort voor de vereiste meerder

heid. De tweede stemming (3-3) leverde ook geen winnaar op. Daarop besloot de raad 

tot herstemming, waarbij op voorstel van burgemeester Fock de kandidaten zelf niet 

mee mochten stemmen en ook Muller niet wegens verwantschap in de derde graad 

(Van Heyst was schoonzoon en Muller een zwager van Van Mariënhoff ). Pels weigerde 

daaraan mee te werken en stemde niet mee. Vervolgens werd Lapidoth 'met algemee-

ne stemmen' tot wethouder benoemd. 

Een dag later (28 december) droegen Gedeputeerden het raadsbesluit ter vernietiging 

voor aan de Kroon. Volgens de Gemeentewet (art. 51) had bij de tweede stemming het 

lot moeten beslissen en de bepaling dat beide kandidaten en Muller niet mee mochten 

stemmen was helemaal uit de lucht gegrepen. Dat Lapidoth slechts door twee raadsle

den was gekozen was in strijd met de wet. De minister besliste dat de Wijkse raad de 

benoeming moest intrekken en op 30 januari 1856 werd dit door Gedeputeerden mee

gedeeld. Deze keer gaf de raad toe en besloot met algemene stemmen op het besluit 

van 27 december terug te komen. Op het voorstel dadelijk een nieuwe wethouder te 

benoemen, staakten echter de stemmen, zodat een volgende vergadering de vacature 

moest gaan vervullen. Wat er daarna precies gebeurde, blijft duister. Op 28 februari 

berichtten B&W het provinciebestuur dat Lapidoth de benoeming had aangenomen 'in 

de vergadering van heden', maar de raadsnotulen zwijgen daarover in alle talen. De 

wettigheid van de benoeming valt dus niet vast te stellen, maar wel blijkt uit de notu

len van B&W dat Lapidoth van 11 maart 1856 tot en met augustus 1857 als wethouder 

heeft gefungeerd v'. Daarmee bestond het Wijkse college alleen nog maar uit protes-
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tanten en was Pels als enige katholieke raadslid overgebleven. Ook in Den Haag wer

den in 1856 de bordjes verhangen. Vier maanden nadat Lapidoth wethouder was 

geworden, kwam op initiatief van koning Willem III het ultraprotestantse 'Utrechtsche' 

ministerie-Van der Brugghen-Simons (1856-1858) tot stand en daarvan hadden de 

katholieken weinig goeds te verwachten. 

Opnieuw conflicten rond het Gasthuis 

De twisten rond het gemeentebestuur hadden de verhoudingen tussen protestanten 

en katholieken er niet beter op gemaakt. Allereerst was daar nog steeds de kwestie van 

het Gasthuis. Die was wel naar de achtergrond gedrongen door alle politieke commo

tie, maar allerminst opgelost. Bovendien zouden ook de armenzorg en de Wijkse 

begraafplaats een harde aanvaring veroorzaken tussen de katholieken en het protes

tantse gemeentebestuur. Daarbij 

dient in het oog gehouden te wor

den dat de Gasthuiskwestie in 

dezelfde maanden speelde als de 

val van Pels, de perikelen rond Van 

Heyst en de wethoudersbenoe

ming van Lapidoth en daar als in 

een kluwen mee verweven was. 

In de zomer van 1854 hadden 

zowel B&W als de regenten van 

het Gasthuis de tussenkomst van 

de minister ingeroepen inzake de 

benoeming van regenten. Op 14 

oktober (een week nadat de com

missaris tot het ontslag van Pels 

had geadviseerd) stelde Van 

Reenen de regenten in het onge

lijk. Geërgerd over de voortduren

de bezwaren besloot hij dat wijzi

ging van de bestuursverordening 

van 1809 het enige middel was, 

ook al was de raad daartoe nog 

ongezind 60. De Wet op het Arm-

Het Ewouds- en Elisabethgasthuis aan de 

Oeverstraat in igoo op een foto door I.A. 

van Blitz en Zn., SAKRUH, Topografisch-his-

torische atlas Wijk bij Duurstede. 
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bestuur van 28 juni 1854 (art. 4) schreef immers voordat de reglementen der gemengde 

instellingen door de gemeenteraden werden herzien of vastgesteld en dat Gedeputeer

de Staten daarop moesten toezien (art. 6). Maar was het Gasthuis een 'gemengde in

stelling'? Waar Thorbecke alle instellingen onder onmiddellijk toezicht van het plaatse

lijk bestuur had willen brengen, ging Van Reenens Armenwet uit van kerkelijke en par

ticuliere weldadigheid, alleen waar nodig aangevuld door staatszorg'1. Om dubbele 

bedeling te voorkomen waren de instellingen wel verplicht opgave te doen aan de over

heid, maar het beheer hadden zij in eigen handen. Daarbij onderscheidde de wet: a) 

staats-, provinciale en gemeente-instellingen, door de burgerlijke overheid geregeld en 

bestuurd; b) instellingen van een kerkelijke gemeente, bestemd voor hun eigen armen; 

c) instellingen door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke, verenigin

gen geregeld en bestuurd; d) instellingen van gemengde aard (gezamenlijk bestuurd). 

De kardinale vraag was: onder welke letter viel het Gasthuis? 

Op 30 april 1855 tekenden Muller en Pels bij het provinciebestuur in een adres bezwaar 

aan tegen de vaststelling van de rekening van het Gasthuis door burgemeester en 

regenten buiten de raad om. Burgemeester Fock had op 26 maart de raadsleden-regen

ten als 'superintendenten' van het Gasthuis bijeengeroepen zonder een complete 

raadsvergadering te houden. De regenten hadden vervolgens met één stem meerder

heid beslist dat het Gasthuis voortaan zou vallen onder letter C van de Armenwet en 

niet onder letter A als gemeente-instelling of publiek gesticht zoals vroeger. Uiteraard 

betwistte Fock de voorstelling van het adres. Toen vervolgens Gedeputeerden bij B&W 

de stichtingsbrief van het Gasthuis opvroegen, kregen zij tot hun verbazing te horen 

dat die niet in het archief te vinden was en ook niet bekend was bij de regenten! Pas 

jaren later, in 1877, kwam regent Lapidoth ineens met de stichtingsoorkonde op de 

proppen, die hij 'indertijd' zou hebben gekocht, maar vermoedelijk zelf heeft achter

over gedrukt,:. 

Terwijl het provinciebestuur de zaak nog aan het bestuderen was, deed zich alweer een 

nieuw conflict voor. De bejaarde en blinde Jan van Amersfoort was ontslagen uit een 

bedelaarskolonie op voorwaarde dat hij in het RK Armenhuis werd opgenomen, maar 

het RK Armbestuur had bericht dat dat niet kon en verzocht hem niet te ontslaan. Toen 

hij toch naar Wijk was overgebracht, had het armbestuur hem ondersteuning gewei

gerd. Daarop richtten B&W zich tot aartsbisschop J. Zwijsen om hem te wijzen op de 

verplichting tot bedeling. Het RK Armbestuur was zedelijk verplicht bijstand te verle

nen waartoe het 'met het oog op zijne vele bezittingen van landerijen, zeer goed bij 

machte is'. De pastoor en het armbestuur betwistten dit. Zij hadden al 450 à 475 armen 

te bedelen (meer dan een derde van de Wijkse katholieken), kregen 'geen halve cent' 

subsidie van de stad en bovendien was Van Amersfoort helemaal geen parochiaan'3. 

Op 31 augustus stelde het provinciebestuur de adressanten Pels en Muller in het gelijk. 

De rekening had in een raadsvergadering moeten worden vastgesteld, want in 1809 

was de superintendentie opgedragen aan het gemeentebestuur, en er waren geen 
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bescheiden die grond opleverden voor letter C: het Gasthuis hoorde onder letter A. De 

Wijkse raad hield echter voet bij stuk. Op 17 september stelde zij vast dat er geen wettig 

voorschrift was om de rekening door de raad te doen sluiten en dat er geen verschil 

bestond tussen het gemeentebestuur en de regenten over aard, doel en wijze van 

beheer en bestuur van het Gasthuis. Gedeputeerden besloten in de zaak te berusten, 

maar ais zij dachten ervan af te zijn kwamen ze bedrogen uit''4. De katholieken, getergd 

door de (onwettige) benoeming van Lapidoth tot wethouder op 10 september, teken

den protest aan bij de minister tegen onregelmatigheden en willekeur: de verkiezing 

van Van der Koog, de gang van zaken rond het Gasthuis en de benoeming van Lapidoth, 

waardoor 'iedere constitutionele regering onmogelijk wordt' ' l Kortom, zij vroegen de 

minister aan alle misbruiken een einde te maken en beriepen zich daarbij op het libera

le vocabulaire. 

Daarmee waren alle spanningen tot een climax geraakt zonder dat de oplossing een 

stap dichterbij kwam. De Gedeputeerden wisten het ook niet meer. Het raadsbesluit 

van 17 september, zo schreven zij de minister, was 'zeer ongepast', maar zij zagen geen 

middel daartegen op te komen. Tot welke categorie behoorde het Gasthuis als instel

ling van weldadigheid? Het provinciebestuur beaamde deels de zorgen van de adres

santen, maar bood de Armenwet termen om tussenbeide te komen? 'Wijk bij 

Duurstede is thans sedert jaren verdeeld door godsdienstige en politieke partijgeest en 

kenmerkt zich door onderlingen haat, naijver en afgunst zijner ingezetenen. Elke 

omstandigheid die slechts eenige aanleiding kan geven om elkander te kwellen wordt 

daar gretig opgevat. Wij hebben herhaaldelijk, doch telkens vruchteloos getracht hierin 

tusschenbeide te treden. De tegenwoordige burgemeester, een onafhankelijk en 

onpartijdig man, doet al het mogelijke tot behoud van rust en vrede, maar ook zijne 

pogingen blijven zonder gevolg'66. 

De uiteindelijke benoeming van Lapidoth tot wethouder en regent van het Gasthuis in 

het begin van 1856 wierp nog eens olie op het vuur. De verhoudingen in het college 

werden er niet beter op toen Muller en Pels in een adres aan de minister hun beklag 

deden over 'onjuiste handelingen' van de burgemeester inzake het Gasthuis en in de 

vergadering van B&W moest wethouder Muller afstand nemen van het 'beleedigende 

en onwaarheid bevattende gedeelte omtrent den burgemeester'. Hij had het adres 

getekend zonder het gelezen te hebben 6". Op 7 maart kwam ook het RK Armbestuur 

weer in actie. In een rekest aan de minister klaagden zij dat de raad bezig was het 

Gasthuis van 'gemeente\nste\\\r\g tot eene bijzondere instelling en het oppertoezigt tot 

eene kamer- of vriendenregeering te maken'. Dat zou nog meer aanleiding geven tot 

partijdige handelingen en misbruiken; reeds nu werden protestantse winkeliers en 

behoeftigen bevoorrecht. De 'onwettig benoemde' regent Lapidoth, inwonend bij de 

weduwe Engels, had onlangs haar huis gekocht en nu reeds was door regenten het 

besluit genomen haar op te nemen in het Gasthuis met haar inwonende nicht. Daarom 

verzochten zij de minister nog eens bestaande misbruiken en onrechtvaardigheden 
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weg te nemen 6a. Deze keer leken zij succes te hebben. Op 7 mei 1856 stelde het provin

ciebestuur de gemeente in het ongelijk, zowel inzake de bedelaar Van Amersfoort als 

het Gasthuis. B&W hadden ten onrechte geopperd dat het katholiek armbestuur grote 

bezittingen en landerijen had en jaarlijks voor meer dan ƒ 3000 veldvruchten en appe

len verkocht. De opbrengsten aan boom- en veldvruchten waren niet meer dan ƒ 589, 

zoals bij notaris Van Mariënhoff kon worden geconstateerd, en ook de landerijen 

brachten veel minder op. Het sprong juist in het oog dat de katholieken, met tweemaal 

zoveel armen als de protestanten, zo weinig van het algemeen armengoed ontvin

gen m. 

Verder gebeurde er echter niets. De regenten betuigden onmiddellijk hun diepe veront

waardiging, gaven een uitvoerige weerlegging van het rekest en B&W sloten zich daar

bij aan (23 mei). Dat protestantse winkeliers werden begunstigd was uit de lucht gegre

pen; juist de katholieke regent Verbeek leverde als apotheker uitsluitend de genees

middelen. Maar al was dit het geval, dan nog had niemand de bevoegdheid 'de regen

ten hierin wetten voor te schrijven'. Alle klachten berustten op verdraaide voorstellin

gen of gefingeerde feiten. Op 23 juni trad het protestants-conservatieve kabinet-Van 

der Brugghen aan en daarvan hadden de Wijkse protestanten weinig te duchten. Op 24 

oktober herinnerde de nieuwe minister G. Simons, een uitgesproken antipapist, het 

provinciebestuur nog wel aan de afdoening van de zaak, onder vermelding dat het 

Gasthuis te beschouwen was als een gemeentelijke instelling, en inderdaad werd het 

Wijkse gemeentebestuur gerappelleerd, maar daarbij bleef het. Burgemeester Fock 

memoreerde later kortweg dat men gedurende zijn ambtsperiode niet verder gekomen 

was"". 

Katholieke emancipatie en verzuiling 

De protestantse onbuigzaamheid valt misschien beter te begrijpen tegen de achter

grond van de katholieke emancipatie die na 1853 zichtbaar in een stroomversnelling 

was geraakt. Met pastoor L.C. Velthuysen hadden de Wijkse katholieken in 1848 een 

voortvarend zielenherder gekregen die de opbouw van zijn parochie met kracht ter 

hand nam 71. Na het herstel van de bisschoppelijke organisatie werd het aartsbisdom 

Utrecht in veertien dekenaten verdeeld, waaronder Utrecht, Amersfoort en Culemborg. 

Daarna volgde de oprichting van parochies in plaats van de staties, waarin katholieke 

leken veel zeggenschap hadden gehad, en werden de kerk- en armbesturen geregeld. 

Op woensdag 16 december 1854 installeerde Zwijsen de parochie Wijk bij Duurstede in 

stilte zonder bijzijn van gelovigen, de volgende morgen om half zeven droeg hij een H. 

Mis op en daarna vertrok de aartsbisschop met de pastoor naar Culemborg, waar 

Velthuysen het dekenaat opgedragen kreeg. Het jezuietenseminarie aldaar werd klein

seminarie voor het hele aartsbisdom en in oktober 1857 werd het nieuwe grootsemina

rie Rijsenburg geopend72. Het Kromme-Rijngebied was dus een speerpunt in de katho-
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De eerste steen gelegd door pastoor LC. Velthuysen in 1S57 en de achterzijde van het katholieke gebouwencomplex aan de Klooster 

Leuterstraat en Plantsoensteeg vlak voor de sloop in 7977, SAKRUH, Topografisch-historische atlas Wijk bij Duurstede. 

lieke herleving. 

Daarbij bleef het niet, want Velthuysen had grote plannen. In februari 1857 schreef hij 

Zwijsen dat de parochiale school was geopend met ca 150 leerlingen. Binnenkort zou 

ook de katholieke bewaarschool beginnen met honderd kinderen en ook van de brei- en 

naaischool had hij grote verwachtingen. Liefst zag hij ook nog een kostschool voor bin

nen- en buitenmeisjes, want dat zou een van de grootste pensionaten voor de boeren 

en de 'geringe burgerstand' kunnen worden^3. In december 1856 was al het Witte Huis 

aan de Walstraat (Plantsoensteeg) aangekocht voor de oprichting van het Gesticht 

Liefdezusters. De congregatie van 0 1 . Vrouw Moeder van Barmhartigheid ofwel de 

Zusters van Liefde te Tilburg was door Zwijsen opgericht in 1832 en groeide uit tot de 

grootste kloosterorde van Nederland. De zusters hielden zich bezig met zorg voor arme 

kinderen, zieken en ouden van dagen. In Wijk werden zij belast met het onderwijs aan 

de bewaarschool en de brei- en naaischool; voor dergelijk onderricht werden geen eisen 

van bekwaamheid gesteld en de zusters konden meteen godsdienstonderwijs geven. In 

juni 1858 namen vier zusters hun intrek: twee voor de bewaarschool, een voor de naai

en breischool en een voor de huishouding. Daarna volgde een moeder-overste en in 

1880 waren er al tien Liefdezusters. Op 17 september 1858 werd het gebouw gewijd als 

Sint Lambertusgesticht, de feestdag van de heilige (en tevens de naamdag van de pas

toor). Na i860 werd het aangrenzende Armhuis aan de zusters overgedragen als oude-

vrouwenhuis, waarmee een uitgebreid katholiek complex ontstond, dat na 1880 boven

dien een passend neogotisch uiterlijk zou krijgen. Zo was er na 250 jaar weer een vrou

wenklooster midden in Wijk bij Duurstede, vijftien jaar eerder dan in Utrecht zelf74! 

De katholieke activiteiten hadden ook gevolgen voor het protestantse kamp. Brei- en 

naaischolen waren vooral een initiatief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 

de jaren 1840-1870. In 1853 waren er al in meer dan veertig plaatsen spontaan gesticht 

zonder landelijke coördinatie". De scholen leidden op voor latere taken als huishoud

ster, dienstbode of naaister en spoorden de meisjes aan tot 'vlijt, orde, zindelijkheid 

enz. opdat zij hierdoor mogen gevormd worden tot nuttige leden der maatschappij'. 
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Het Nutsdepartement in Wijk bij Duurstede, dat in 1811 ter ziele was gegaan, was in 

maart 1856 heropgericht op initiatief van burgemeester Fock, die lid was van het 

Amsterdamse hoofdbestuur. Als medebestuurders traden de dijkmeester D.Th. Allan, 

de kostschoolhouder Gerth van Wijk en notaris Van Strijen op. Hoewel het Nut in Wijk 

een herhalingsschool, een brei- en naaischool, een volksbibliotheek en een spaarbank 

tot stand bracht, is het geen groot succes geweest. In 1886 was het aantal leden al 

gehalveerd tot 24 en in 1890 had het departement geen enkele onderwijsinstelling 

meer. Het bestuur weet dit aan mindere welvaart en vooral aan kerkelijke invloeden. 

'De gegoede burger of de gezeten landbouwer sluiten zich in deze streek - om gemak

kelijk te gissen redenen - niet bij het Nut aan'~6. 

Al na vier jaar had het Nut eieren voor zijn geld moeten kiezen. In mei i860 deed men 

de in oktober 1856 opgerichte brei- en naaischool over aan een commissie tot oprich

ting van een 'Protestantsche Naai-en Breischool', een gezamenlijk initiatief van de her

vormde kerkenraad en kerkvoogdij, het Gasthuis en het Nutsdepartement, alles onder 

leiding van Lapidoth. Terwijl de Nutsschool meisjes van alle gezindten had willen 

opvoeden tot nuttige leden van de maatschappij, beoogde het protestantse schoolreg-

lement een 'zoodanige Christelijke opleiding te geven dat zij aan werkzaamheid, orde, 

zedelijkheid en godsdienstzin gewend en gevormd worden tot deugdelijke huismoe

ders of geschikte dienstboden'77. In 1889 werd de Protestantsche Naai- en Breischool 

verenigd met de Protestantsche Bewaarschool onder de naam van 'Vereeniging Van 

Ittersum tot instandhouding van de Protestantsche Bewaar-, Naai- en Breischolen te 

Wijk bij Duurstede'. President werd, hoe kan het anders, dr. W.M.J.C. Lapidoth. De 

Vereniging Van Ittersum voor protestants-christelijk onderwijs bestaat nog steeds. Ook 

in Wijk bij Duurstede was de verzuiling in volle gang. 

Het Sint Lambertusgesticht en Armhuis aan de Klooster Leuterstraat 31 - 33 in 1923, SAKRUH, Topografisch-his-
torische atlas Wijk bij Duurstede. 

J. H. VON SANTEN DE W O E L Z I E K S T E GEMEENTE VAN NEDERLAND 



lOud-Utrecht 

De rust keert weer 

Na 1857 is in Wijk de rust langzamerhand weergekeerd, maar daarvoor moest nog wel 

het een en ander gebeuren. Op 28 februari 1856 vertrok de conservatief Van der Koog 

uit de Wijkse raad wegens overplaatsing naar Deventer waardoor een tussentijdse ver

kiezing nodig was. Op 8 mei kwamen 170 kiezers op (94%). Van Strijen liet met 87 stem-

verd dan er kiezers waren opgekomen en er geen volstrekte meerderheid was, volgde 

een nieuwe vrije stemming op 19 mei. Bij een opkomst van 177 kiezers (98%) versloeg 

Van Strijen de hervormde veerman J. van Dijk met 90 tegen 85. Verbeek deed toen niet 

meer mee. De notaris keerde dus terug in de raad waaruit hij een jaar eerder door Van 

Heyst was verdreven. Opmerkelijk genoeg waren er bij de verkiezing voor een lid van de 

Provinciale Staten in mei ook al onregelmatigheden geconstateerd. In de Wijkse stem

bus waren toen wel veertig stembriefjes te veel aangetroffen, zodat er duidelijk opzet 

in het spel was78. 

In de zomer van 1857 brak het uur van de waarheid aan toen Van Asch van Wijck, De 

Heus en Lapidoth aan hun periodieke aftreding toe waren. Op 21 juli kwamen 178 kie

zers naar de stembus (93%)7'. Van Asch van Wijck kreeg 91 stemmen, de hervormde 

bierbrouwer J.H. Deerns 89, de joodse koopman I.G. Hijmans 82, Verbeek en de her

vormde dijkmeester Allan ieder 79, Lapidoth 78 en De Heus 18. Lapidoth kwam dus pre

cies één stem tekort om aan de herstemming te mogen meedoen. Van Asch van Wijck 

en Deerns waren meteen gekozen. Hijmans, Verbeek en Allan kwamen in herstem

ming. Allan won met klein verschil van Hijmans (91-89), terwijl Verbeek niet meer 

meedeed. Daarmee was de grootste stokebrand, Lapidoth, uit de raad verdwenen, 

evenals zijn medestander De Heus. Opvallend was 

ook de voorkeur van de kiezers voor jonge kandida

ten van buiten, alsof zij zelf schoon schip wilden 

maken: Hijmans was 24, Deerns en Allan 27 en de 

laatste twee woonden pas een jaar of drie in Wijk. 

Deerns kwam uit Utrecht, terwijl de waterstaats

functionaris Allan wethouder in Uithoorn was 

geweest. Met de nederlaag van Lapidoth kwam 

ook een einde aan zijn wethouderschap. Op 1 sep

tember werd Muller met vier stemmen herbe

noemd en nam uitgerekend Van Heyst de porte

feuille over van Lapidoth. Zo waren de rollen dus 

omgekeerd. 

Dat betekende niet dat alle spanning meteen 

Het toegangshek van de algemene begraafplaats aan de 

Steenstraat rond 7875, SAKRUH, Topografische Atlas Wijk bij 

Duurstede. 
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Het kleedhuisje of de kapel uit 1S49 op de algemene begraaf
plaats in J960 op een foto door J. van Altendijk, SAKRUH, 
Topografisch-historische atlas Wijk bij Duurstede. 

geweken was. In 1858 kwam het nog tot een scher

pe botsing over de begraafplaats. In 1828 was het 

begraven in kerken officieel verboden en een 

gemeentelijke begraafplaats aangelegd met drie 

afdelingen: een protestantse, een katholieke en 

een joodse. In 1849 hadden de katholieken toe

stemming gekregen tot de bouw van een kleed

huisje of kapel, waar de priester zijn ambtsgewaad 

kon aantrekken, en ook kregen zij de sleutel van 

, ^ . * r •' ' ».,.'*- A*«.,«.-.'"-"-;. n e t he|<- op 7 juni 1858 werd kapelaan L. Loeff ech

ter lastig gevallen door de veldwachter, die een gewone godsdienstoefening meende 

aan te treffen en proces-verbaal wilde opmaken omdat de kapelaan niet de mis mocht 

bedienen buiten de uren van het begraven. Het katholieke kerkbestuur protesteerde bij 

de burgemeester, maar de veldwachter had op eigen gezag gehandeld en volgens Fock 

ook niets verkeerds gedaan. De katholieken verlangden een schriftelijke verklaring dat 

het maandelijkse mislezen mocht doorgaan en excuses van de politie, maar de burge

meester bracht de zaak in de raad en die besloot op 24 juni dat buiten begrafenissen 

geen missen mochten worden opgedragen en dat de katholieken de sleutels van het 

hek moesten inleveren. Het provinciebestuur stelde de raad vervolgens in het gelijk: 

kerkelijke plechtigheden waren afhankelijk van gemeentelijke toestemming en zielen-

missen voor de overledenen hoorden niet bij de begrafenis. Plechtigheden buiten het 

kleedhuisje of de kapel waren al helemaal in overtreding van de wet. Daar moesten de 

katholieken het mee doen. Pas in 1898 kregen zij een eigen begraafplaats even verder

op aan de Steenstraat80. 

Dit is vermoedelijk het laatste incident geweest. Een jaar later (1859) werden Pels en 

Muller als raadsleden herkozen bij een opkomst van 90% en kon het Provincieverslag 

voor het eerst melden dat er geen verschillen waren geweest over verkiezingen en kie

zerslijsten 81. Kennelijk was er genoeg stoom afgeblazen. In 1861 blikte notaris Van 

Mariënhoff in een brief terug op de gebeurtenissen. Na herhaalde pogingen was het 

hem eindelijk gelukt om zijn schoonzoon Van Heyst als opvolger benoemd te krijgen, 

maar het had hem 'onbeschrijfelijke moeite en zorgen gekost'. Commissaris Van 

Heemstra had in januari 1856 de benoeming van Van Heyst tot notaris nog met klem 

ontraden. De minister van Justitie, D. Donker Curtius, wees hij erop dat Wijk 'eene der 

meest woelzieke gemeenten des lands' was en dat Van Heyst zich in de partijstrijd niet 

neutraal had gehouden en zich sterk had gecompromitteerd bij de raadsverkiezingen. 

Als men Van Heyst zou benoemen, zou de regering de verdenking op zich laden van 

partijdigheid en 'in alle dagbladen van ultraprotestantsche kleur levendig worden aan-
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gevallen'. Ook als gemeentesecretaris was Van Heyst 'volkomen ongeschikt' geweest. 

Zijn enige verdienste was dat hij een schoonvader had 'die achtendertig jaar notaris is 

geweest, veel geld heeft verdiend, zeer vermogend en meer dan dit zelfs is, en veel 

invloed en relaties heeft'. Van Mariënhoff had een andere kijk op de gebeurtenissen. Na 

zijn aftreden als burgemeester was Wijk voortdurend achteruitgegaan: 'men heeft de 

Godsdienst in het spe! gebracht, haat en nijd ruimschoots aangewakkerd' met als 

gevolg dat er geen nieuwe inwoners meer waren gekomen en verscheidene door hem 

gebouwde huizen leeg waren blijven staan. Dat waren de treurige resultaten van twis

ten en onenigheid en geschrijf in de dagbladen waardoor Wijk 'zich een stinkende 

naam heeft verschaft'. Gelukkig waren thans de twisten geëindigd en kon hij constate

ren dat de 'eensgezindheid vrij algemeen langzamerhand terug komt', maar het was 

met gemengde gevoelens: overal was welvaart in het land, maar Wijk was 'door eigene 

begane dwaasheden daarvan thans verstoken'82. 

Hoe verging het verder de spelers op het Wijkse politieke toneel? Pels bleef raadslid tot 

na 1870, deed in 1872 de wijnkoperij over aan C.J.F. Thieme en vertrok in 1873 naar 

Haarlem waar hij in 1891 overleed. Lapidoth was na zijn vertrek uit de raad nog jaren

lang president-kerkvoogd en Gasthuisregent, keerde in 187g terug in de gemeenteraad 

en was zelfs nog opnieuw wethouder van 1893 (75 jaar oud!) tot zijn dood in 1901. Zijn 

wapenbroeder Van Strijen verdween in 1862 uit de raad, deed in 1865 zijn praktijk over 

aan zijn zoon en verhuisde in 1874 naar Schalkwijk, waar hij hetzelfde jaar overleed. Van 

Heyst bleef wethouder tot 1867, raadslid en regent tot na 1880 en was in 1870 presi

dent-kerkvoogd. In 1859 was hij notaris geworden om in 1890 door zijn zoon te worden 

opgevolgd, zodat de leden van de 'familieregering' er vanaf 1817 in waren geslaagd aan 

elkaar het notariaat door te geven 83. In 1866 kwam de katholieke voorman Verbeek 

weer terug in de raad en hij werd meteen opnieuw wethouder (tot na 1890). Muller, die 

al sinds 1828 raadslid was en van 1839 tot 1866 wethouder, bleef aan tot 1874: een 

record. Fock vertrok in 1859 als burgemeester naar Haarlem, daarna naar Amsterdam, 

werd in 1868 minister in het door Thorbecke geformeerde ministerie-Van Bosse-Focken 

tenslotte commissaris des konings in Zuid-Holland. Wijk was voor hem een goede les 

geweest: 'ik deed de ervaring op dat de R.Cath. partij de meest gevaarlijke in ons land is 

en niet stil zit, voordat zij haar doel bereikt heeft, namelijk van in ons Protestantsch 

Nederland grooten, zoo mogelijk overwegenden invloed uit te oefenen op den gang 

van zaken en majorem Dei gloriam d.i. in het belang van de R.Cath. Kerk. Mij waren 

nooit vroeger ten deze de oogen open gegaan'8i. 

Ook voor Van Lynden, die in 1853 maar een klein rolletje had gespeeld, lag er een mooie 

carrière in het verschiet. Hij erfde in 1855 Sandenburg, werd kamerheer van Willem III 

en antirevolutionair kamerlid, minister in twee conservatieve kabinetten-Heemskerk 

en tenslotte leider van het naar hem genoemde ministerie (1879-1881), waarna de 

koning hem tot erfelijk graaf verhief. Van der Koog werd inspecteur der Rijksdomeinen 
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in Utrecht; zijn zoon J.V.M, van Toulon van der Koog zou in 1879 terugkeren naar Wijk 

als burgemeester. Van Asch van Wijck bleef raadslid tot 1863 en kantonrechter tot 1877, 

waarna hij zich kon toeleggen op de ontginning van zijn landgoed Prattenburg bij 

Veenendaal, waar zijn zoon burgemeester was. Minder goed liep het af met de jonge 

Crommelin, die in 1854 de Wijkenaren zo had opgestookt. Na de dood van zijn vader in 

1857 kreeg hij eindelijk een aanstelling op Wieringen, waar hij de belastingopbrengsten 

aanzienlijk wist te vermeerderen. Hoewel hij zich vervolgens aan het grenskantoor van 

Reusel en Bladel volkomen onmogelijk had gemaakt en was overgeplaatst naar 

Ooltgensplaat, kreeg hij in 1864 een benoeming te Amerongen, omdat zijn drie onge

huwde zusters nog in Wijk woonden en zijn hulp nodig hadden. Toen hij zich ook daar 

door 'zijn overdreven ijver en vexatoire handelingen de algemeene haat der ingezete

nen' op de hals haalde, volgde overplaatsing naar Stavoren (1870) en Makkum (1874). 

Daar werd hij al na een paar maanden ondanks 'uitmuntende bekwaamheid' geschorst 

wegens zijn 'staat van kennelijk onvermogen'. Hij overleed doof en ongehuwd in 1908, 

negentigjaar oud"\ 

Conclusie 

Hoe kwam het dat de politiek in Wijk zo uit de hand liep? Wijk bij Duurstede was zoals 

veel andere provinciestadjes een kleinschalige samenleving waarin iedereen elkaar 

kende en waar persoonlijke en religieuze tegenstellingen onvermijdelijk met de politiek 

verstrengeld raakten. De Aprilbeweging van 1853 bood de tegenstanders van de coterie 

van Van Mariënhoff, die de stad sinds jaar en dag domineerde, een uitgelezen kans de 

godsdienst als hefboom te gebruiken tegen de katholieke burgemeester Pels, die voor 

zijn achtergestelde geloofsgenoten opkwam. Daarbij ging het niet in de laatste plaats 

om heel concrete materiële belangen, zoals aanbestedingen en leveranties, het verge

ven van posten en bedieningen, het afschuiven van bedeelden en het opnemen van 

behoeftigen in het Gasthuis. Omdat katholieken en protestanten elkaar getalsmatig 

ongeveer in evenwicht hielden en de afnemende welvaart de tegenstellingen verder 

verscherpte, liepen de spanningen hoog op. Dat verklaart de opmerkelijk hoge op-

komstcijfers bij de raadsverkiezingen en de hardnekkigheid waarmee de partijen elkaar 

bestreden. Het provinciebestuur en de minister hadden er hun handen vol aan. 

De gebeurtenissen in Wijk stellen een aantal gangbare opvattingen over de negentien-

de-eeuwse politiek in een ander licht. Zo is de lage opkomst bij de verkiezingen in 

Nederland wel aangevoerd als bewijs voor de stelling dat het politieke bestel van 1848 

eigenlijk te modern was. Die redenering gaat in ieder geval voor Wijk niet op. Ook de 

bewering dat de gemeenteraden pas in de laatste decennia van de negentiende eeuw 

gepolitiseerd raakten en dat de kiezers de politiek aan de 'heren' overlieten, wordt hier 

gelogenstraft. Van 'standspolitiek' en consensus lijkt in Wijk geen sprake en het valt 

moeilijk vol te houden dat de politiek er het karakter had van een 'beschaafd herenge-
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sprek'86. De verhoudingen waren in Wijk uitermate gepolitiseerd, maar bij afwezigheid 

van politieke organisaties, zoals kiesverenigingen, was er sprake van een soort politise

ring zonder partijvorming. Het draaide vooral om personen en niet zelden om nieuwko

mers. Opvallend is ook dat begrippen als 'liberaal' en 'conservatief hier zo weinig bete

kenis hadden. Hoe zaten in Wijk de 'partijen' eigenlijk in elkaar? Tot de 'katholieke par

t i j ' werden behalve Pels ook Van Mariënhoff, .Muüer en Van Heyst gerekend, die hele

maal niet katholiek waren. Waren er in Wijk liberalen? Eigenlijk weten we dat alleen 

met zekerheid van de latere minister Fock. Op zijn manier was ook Van Mariënhoff 

'liberaal', maar hij was weer te veel een man van voor 1848 en ook Van Heyst was voor

al regent. Misschien was wethouder Muller wel de liberaalste, maar er is te weinig van 

hem bekend om dat vast te stellen. Zo blijven er nog genoeg vragen over. Was de libe

rale staat inderdaad zo onmachtig om zijn beleid door te zetten als het lokale bestuur 

dat botweg saboteerde? Was Wijk representatief of juist een uitzondering? We weten 

van het politieke leven in de negentiende-eeuwse gemeenten nog veel te weinig af, 

maar er zijn tal van aanwijzingen dat er ook in andere plaatsen van alles aan de hand 

was. En hoe ging het verder in Wijk na i860? Wie zoekt dat eens uit? 

Gebruikte afkortingen 

BB Binnenlands bestuur 1848-1878 

BiZ Binnenlandse zaken 

GAA Gemeentearchief Ams te rdam 

HUA Het Utrechts Archief 

KdK Kabinet des Konings 

NA Nat ionaal Archief 

PB Provinciaal Bestuur 1814-1920 

RKAU RK Aartsbisdom Utrecht 

SAKRUH Streekarchivariaat Kromme-Ri jngebied - Utrechtse Heuvelrug 

Van Heyst Familie Van Heyst (12} 

WbD Gemeentebestuur Wi jk bij Duurstede 

Gebruikte archiefbronnen 

Nationaal Archief 

Kabinet des Konings (KdK) nrs. 526 en 423g 

Binnenlandse Zaken (BiZ) 

- Kabinet, 1814-1949, nr. 9 0 

- Binnenlands bestuur 1848-1878 (BB), nrs. 361,362,367, 385, 387,395 

Financiën, a fd . Personeel 1831-1929, nrs. 2 0 0 6 en 9679 -9680 

Tweede Kamer, 1844-1845, peti t ies, nrs. 872-874 

Familie Fock, nrs. 1-10: memoires van C.A. Fock over de ja ren 1828-1901 

Thorbecke, nr. 231 

Het Utrechts Archief 

Provinciaal Bestuur 1814-1920 (PB) 

- nrs. 736-866: no tu len Gedeputeerde Staten me t b i j lagen, 1852-1858 

- n r s . 8493-8495: Kabinet Commissaris des Konings, 1850-1858 

RK Aar tsb isdom Utrecht (RKAU) 

- nr. 2: dagregister u i tgaande brieven 1853-1854 
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- nr. 1213: correspondentie parochie Wijk bij Duurstede 1853-1967 

RK Parochie Wijk bij Duurstede 

- Documenta Decanatus Culemborgensis 1853-1869 

NHK Gemeente Wijk bij Duurstede 

- nr. 5: notulen kerkenraad 1801-1856 

- nr. 7: ingekomen stukken 1818-1950 

-archief van de Vereen iging Van Ittersum 

Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug 

Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1852-1970 (WbD 1852-1970) 

- nrs. 1-2: notulen gemeenteraad 1852-1856 en 1856-1858 

- nrs. 68-79: ingekomen stukken B&W 1851-1858 

Familiearchief Van Heyst 

Gemeentearchief Amsterdam 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 

-nr.479:jaarverslagen departement Wijk bij Duurstede 

- nr. 532: kopieboeken uitgaande stukken hoofdbestuur 1855-1857 
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27/28-4-1851). 
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hield en onafhankelijke raadsleden als Lapidoth tegenwerkte. Medeondertekenaars waren J. Groeneveld (broodbakker), W. 
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timmerman J.H. Gladbeek, de wolkammer Groeneveld, de smid H. van Markestein, de schoenmaker H. van Oorschot, de koopman J. 
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5S NA, Ri7, RB, 361 (exh. 21-9-1855, nr.12) en 362 (exh. 24-9-1855. nr. 36); HUA, PB, 798 (27-9-1855, nr. 2), 799 (4-10-1855, nr. 21), 800 (18-10-

1855, nr. 4), 802 (23-11-1855, nr. 6) en 804 (21-12-1855, nr. 3). 

59. HUA, PB, 804 (28-12-1855, nf- 2 0 ) i NA, B i z . BB. 385 (exh.2-1-1856, nr. 58), 387 (exh.18-1-1856, nr. 14), 392 (exh. 18-2-1856, nr. 28); HUA, PB, 

806 (24-1-1856, nr. 1) en 807 (15-2-1856, nr. 15). Zie SAKRUH, WbD 1852-1970, 74 (agenda 1856, litt. W) en WbD, 1-2: raadsnotulen 7-2-

1856. In de raadsnotulen van 20 en 28 februari staat niets over de wethoudersbenoeming. Zie ook WbD 1852-1970,37 (notulen B&W 

1856-1873). 

60. HUA, PB, 774(21-9-1854, nr.l). 

61. Melief, 1955, 203 e.v. 

62. HUA, PB, 790 (25-5-1855, nr. 20) en 796 (31-8-1855, nr. 24); Van der Eerden, 1999, 90. 

63. HUA, RKAU, 1213, omslag 1822-1960. Het kerk-en armbestuur was inderdaad in bezit van o.a. de hofstede Col land bij Amerongen. 

64. HUA, PB, 796 (31-8-1855, nr. 24); 798 (28-9-2855, nr. 15). 

65. NA, BiZ, BB, 367 (15-20-1855): adres 21-9-1855 van Banens en 23 anderen (onder wie de kerk- en armbestuurders J. Vernooy, E. van 

Oorschot, W. Scheerder, C. Visee en P. van der Grint). Er staan veel onbeholpen handtekeningen onder het adres. 

66. HUA, PB, 799(4-10-1855, nr. 6). 

67. SAKRUH, WbD 1811-1851,7 (notulen B&W 1851-1856), vergadering van 12-2-1856. 

68. HUA, RKAU, 1213. 

69. Correspondentie met Gedeputeerde Staten in: SAKRUH. WbD 1852-1970,74, agenda litt. A (armwezen) nr.71. Volgens opgave van het 

Gasthuis werden er in 1855 dertien protestanten en twaalf katholieken verpleegd naast twee gemengd gehuwden en een israëliet. 

70. HUA, PB, 824 (30-10-1856, nr. 6); NA, Fock 1, 54. 

71. Over Velthuysen zie Hilhorst, 1875. Veithuysen was eerder pastoor geweest in Naarden. 

72. De Jong, 1997,166 en 181; HUA, RKAU, 2: dagregister uitgaande brieven 1853-1854, nr. 6741/2. 

73. HUA, RKAU 1213, omslag 1853-1900. 

74. Gaasbeek, 2000,151-153 (waar Velthuysen niet ter sprake komt). Voor de Tilburgse Zusters: Peijnenburg, 1996, 67-84. 

75. Mijnhardten Wichers, 1984, 50. 

76. NA, Fock, 1,70. Het archief van het Hoofdbestuur van het Nut (GAA) bevat de onvolledige archieven van departementen, waaronder 

Wijk bij Duurstede (vanaf 1886); correspondentie met Wijk vanaf 1855 in nr. 532. In óeJaarboeken van het Nut de 'staat der departe

menten'. Zie jaarverslag 1886 en brief van de secretaris van het departement (J.V.M, van Toulon van der Koog) aan het 

Hoofdbestuur, 29-4-1890. 

77. Oprichtingscirculaire van de Profestanfsc/ieNaai-en Breischool in HUA, NHK gem. WbD, 7: notulen, reglementen en andere stukken: 

Ibidem, archief VereenigingVan Ittersum, 218-231. 

78. SAKRUH, WbD 1852-1970,74 (agenda 1856, litt. K); Gedeputeerde Staten aan B&W (6-6-1856). 

79. SAKRUH, WbD 1852-1970,77 (agenda juli-december 1857, litt. K). 

80. HUA, RKAU, 1213: correspondentie Wijk bij Duurstede juni 1858; NA, Fock 1,50; HUA, PB, 866 (16-8-1858, nr. 30). Voor dit soort kwes

ties zie thans Margry, 2000 (waarin Wijk niet voorkomt). 

81. Volgens het Provincieverslag over 1859 was de opkomst in Wijk 90%, in Rhenen 75%, in Amersfoort 43% en in de hele provincie 52% 

bij de eerste stemming. 

82. Van Mariënhoff aan Van de Coolwijck, 20-7-1861, SAKRUH, Van Heyst, voorl. nr. 107: Van Heemstra aan Donker Curtius, 26-1-1856, 

HUA, PB, 8495. Van Heyst werd benoemd bij KB van 9-12-1859. 

83. Van der Eerden-Vonk, 2002, 82. 

84. NA, Fock, 1,73. 

85. NA, Financiën, afd. Personeel 1831-1929, 2006 (Stamlijst). 

86. Contra: Boogman, 1978,105; De Haan en Te Velde, 1996; Aerts e.a., 1999,104 en 110-111; De Haan, 2003, n. 

/ . H. VON SANTEN DE WOEI .ZIEKSTE GEMEENTE VAN N E D E R L A N D 


