
DE SCHRIJVER VAN EEN MERKWAARDIGE BRIEF 

In de „Brieven en Gedenkschriften 
van Gijsbert Karel van Hogendorp" (2e 
deel, 1866, bl. 134—138) is een merk
waardige brief afgedrukt van een ge
wezen Utrechtse Patriot aan Mr. J. G. 
Reigersman, thesaurier van Prins Wi l 
lem V, geschreven 7 Juni 1787. 

De schrijver bracht hierin verslag uit 
van een gesprek, dat hij de vorige 
avond gehouden had met de nog altijd 
vurige Patriot von Liebeherr; hij beëin-
d :gde zijn brief met „Ik blijve de u be
kende liefhebber van godsdienst en va
derland". 

Deze brief, die ook enig licht _werpt 
op de onderhandelingen, die de demo
cratische Patriotten met de Prins had
den willen voeren, trok reeds de aan
dacht van Mr. W . H. de Beaufort, die 
in zijn Geschiedkundige Opstellen (II, 
1893, bl. 52) opmerkte: „Wie „die lief
hebber" was, is een raadsel, maar hij 
was ongetwijfeld een der zoogenaamde 

Oranje-democraten " Toch kan met 

zekerheid vastgesteld worden, wie deze 
brief geschreven heeft. 

Uit de inhoud blijkt namelijk, dat 
burgemeester A. H. Eyk zijn buurman 
was en deze woonde in de toenmalige 
Zonstraat (nu Nobelstraat); de schrij
ver vertelde ook, dat de Patriotten, 
wanneer zij langs zijn huis kwamen, 
dre.'gden „een galg op de straat te zet
ten, om dien Oranje-bakker daaraan te 
zullen ophangen. 

Nu werden in de eerste helft van 
1787 door rumoerige Patriotten herhaal
delijk burgers bedreigd, die ervan ver
dacht werden me: de Prins en zijn aan

hangers samen te willen werken. Onder 
de Utrechters, bij wie bijv. op de avond 
van de 13e Februari 1787 de ruiten wer
den ingegooid, werd ook vermeld „bak
ker Weppelman in de Zonstraat, die 
als Geconstitueerde bedankt had." 

Er is geen twijfel mogelijk, of deze 
Albert Weppelman was de schrijver van 
bovengenoemde brief. Hij was lid ge
weest van de 24 Geconstitueerden, die 
zich sedert September 1784 beschouw
den als de vertegenwoordigers van aan
vankelijk 1215, later 1368 burgers en 
inwroners van de stad Utrecht, die 
ijverden voor een bepaald democratisch-
Patriottisch stedelijk reglement. 

In een spotdicht, dat in de herfst van 
1784 op de Geconstitueerden verscheen, 
werd Weppelman genoemd „een bolle-
knijper, fijn van nukken", terwijl in pam
fletten gesproken werd van „de schein-
heiligheid van eenen Weppelman" en 
van „een met alle winden dravende 
Weppelman." Weppelman was steeds 
een gematigd Patriot geweest; toen dan 
ook verscheiden democratische Patriot
ten, zoals Ondaatje en Von Liebeherr 
steeds feller gingen optreden, had hij 
als Geconstitueerde bedankt, wat hem de 
haat bezorgde van vele voormalige par
tijgenoten. Het blijft merkwaardig, dat 
hij in de zomer van 1787 verschillende 
brieven aan Reigersman geschreven 
heeft; ik hoop nog eens een onderzoek 
in te stellen in de papieren van Reigers
man, om na te gaan of er nog andere 
brieven van Weppelman aan de the
saurier bewaard zijn gebleven. 

Dr. A. VAN HULZEN. 
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