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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Egeling 58; Jan van Zanten 50; en de rooms-katholiek W.van Dijk 33 stemmen had. In de Weekbode was echter geenactie voor de heren Egeling en Van Dijk te ontdekken.Die propaganda heeft dus via andere kanalen plaatsge-vonden. Om te voorkomen dat er opnieuw een antirevolu-tionair zou worden gekozen werd er in allerijl, voor deherstemming, een nieuwe kiesvereniging opgericht. Eeningezonden stuk in de Weekbode (18) gaf weer wat ergebeurd was: &quot;Na herhaaldelijk en van vele zijden daar-toe te zijn aangezocht, heeft de heer Van de Poll ein-delijk toegegeven aan den steeds krachtiger uitgespro-ken wensch, om pogingen aan te wenden tot het oprichteneener tweede kiesvereniging alhier. De kiezerstoch, ... begonnen in te zien, dat zij, als alleen-staande personen, niet opgewassen waren tegen hetsteeds driester optreden eener aaneengesloten

partij&quot;.&quot;Nederland en Oranje&quot; was dus alleenheerseres geworden. &quot;Op eene vergadering, op 1.1. donderdagavond door deheer Van de Poll in der haast bijeengeroepen, kwamen 26kiezers op, en traden allen toe als lid van de nieuwekiesvereniging. Als bestuurders werden gekozen: jhrF.H. van de Poll, mr A. Six en jhr mr E.L. deGeer ...&quot;. Nog voor de herstemming plaats vond had de nieuwekiesvereniging &quot;Zeist&quot; al per advertentie bekend ge-maakt, dat de heer C.G. Egeling met algemene stemmen(26) was gekozen tot kandidaat voor de gemeenteraad(19). Deze activiteiten te samen hadden tot gevolg datde heer Egeling met ruime meerderheid werd gekozen totlid van de Raad. Voor de verkiezingen op 21 juli 1885 werd de rooms-katholiek W. van Dijk zowel door de liberale*) kiesver-eniging &quot;Zeist&quot; als door de a.r.-kiesvereniging &quot;Neder-land en Oranje&quot; kandidaat gesteld voor de Raad. In

devergadering van &quot;Zeist&quot; werd er door de heer Van derMersch, waarnemend voorzitter, op gewezen hoe zich meerzelfstandig leven bij de katholieken had geopenbaard.Hij dacht daarbij aan de school voor hun kinderen. Devergadering ging unaniem met de kandidaatstelling van 77



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 de heer Van Dijk akkoord en deze aanvaardde die kandi-datuur (20). De &quot;Oranjevaan&quot; meldde (21), dat de heerVan Dijk waarschijnlijk kandidaat zou worden gestelddoor de voorstanders der bijzondere scholen. De kandi-daatstelling van de heer Van Dijk door &quot;Zeist&quot; werduitgelegd als een poging om de eenheid van de voorstan-ders van bijzonder onderwijs te breken. Volgens tweeingezonden stukken in de &quot;Oranjevaan&quot; hadden de libera-len dezelfde man kandidaat gesteld als de roomsen (metsteun van de antirevolutionairen) van plan waren. De periodieke verkiezing van 19 juli 1887 leverdeweer verwarring op. &quot;Nederland en Oranje&quot; voerde alleenactie voor de heer J.H. de Waal Malefijt. &quot;Zeist&quot; voer-de actie voor de aftredende leden P.W. van Calker en J.Meerdink, en trachtte de heer De Waal Malefijt te ver-vangen door jhr

O.J. Sickinghe. Particulieren voerdenactie voor de heer A.J. Kraan, antirevolutionair enreeds eerder raadslid geweest (22). De heer Meerdink,wethouder, werd dus niet meer door &quot;Nederland enOranje&quot; gesteund, en zij waarschuwde er voor dat menhet aftredende lid De Waal Malefijt trachtte te vervan-gen door een liberaal. Uiteindelijk werden de drie zittende raadsleden her-kozen. In het commentaar op de verkiezingsuitslagschreef de &quot;Oranjevaan&quot; het hoge stemmenaantal voor jhrSickinghe toe aan het feit, dat velen niet op De WaalMalefijt gestemd hadden omdat deze sinds kort ouderlingvan de dolerende kerk is geworden (23). Verder conclu-deerde de &quot;Oranjevaan&quot; dat de poging van enkelen om deheer Meerdink door de heer Kraan te vervangen, misluktwas. Dit werd geweten aan de liberale steun voor deheer Meerdink en de neutraliteit van &quot;Nederland enOranje&quot; op dit punt. De verkiezingen van 1889 waren

voor de antirevolutio-nairen teleurstellend. Door &quot;Zeist&quot; werden de herenAnton, Egeling, Sickinghe en Clotterbooke Patijn vanKloetinge aanbevolen. Door &quot;Nederland en Oranje&quot; werdende zittende raadsleden Anton en Verdonk aanbevolen enwerden daarnaast de heren Fockens en De Bruijn kandi-daat gesteld (24). In een advertentie werden de heren 78



















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Conclusie Nu we aan het einde van ons onderzoek zijn gekomenkunnen we een paar dingen opmerken. In de door ons on-derzochte periode zien we inderdaad partijvorming op-treden. Het verband tussen de opkomst van &quot;Nederland enOranje&quot; en de schoolkwestie is overduidelijk. De plaat-selijke activiteiten van de antirevolutionairen metbetrekking tot de schoolkwestie konden voor hen echterweinig verbeteren. Deze zaak werd vooral op landelijkniveau geregeld. Andere plaatselijke politieke conflicten waren erweinig of verliepen langs andere dan partijlijnen. De oprichting van de liberale kiesvereniging &quot;Zeist&quot;betekende dat de politieke activiteiten van een aantalZeistenaren nu een strak georganiseerde vorm kregen.Dit werd noodzakelijk door de successen van &quot;Nederlanden Oranje&quot;. Ondanks de opkomst van partijen bleef hetpersoonlijke element

een grote rol spelen. Dat hingongetwijfeld samen met het geldende kiesstelsel, waar-bij men direct op personen en niet op partijen stemde.Gevoelsmatige tegenstellingen en tegenstellingen tussen(religieuze) groeperingen waren soms sterker dan detegenstellingen tussen de plaatselijke kiesverenigin-gen. Dick de Wit (Dick de Wit woont In Zeist en studeert geschiedenis aan derijksuniversiteit te Utrecht) 87



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Noten bij &quot;het karakter van de verkiezingen&quot; 1. Weekbodi B voor Zeist, Driebergen en Omstreken, juni 1870 2, ibidem. resp. 22 en 29 juli 1872 3. Ibidem, 12 juli 1879 4. ibidem. resp. 6 mei en 3 juni 1876 5. ibidem. 19 juli 1879 6. ibidem. 12 juli 1879 7. ibidem. 26 juli 1879 8. ibidem. 9 augustus 1879 9. ibidem. 14 juli 1883' 10. ibidem. 28 juli 1883 11. ibidem. 4 augustus 1883 12. ibidem. 11 juli 1885 13. ibidem. 18 juli 1885 11 14. ibidem, 25 juli 1885 Noten bij &quot;de opkomst en het optredender kiesverenigingen&quot; 1. Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken, 5 mei1877 (gemeentearchief Zeist) 2. ibidem, 25 mei 1878 3. ibidem, 3 augustus 1878 4. ibidem, 14 september 1878 5. ibidem, 21 september 1878 6. ibidem, 12 juli 1879 7. ibidem, resp. 6 en 13 maart 1880 8. ibidem, resp. 28 mei en 4 juni 1881 9. ibidem, 16 juli 1881 10. ibidem, resp. 8 en 15 juli 1882

11. ibidem, 16 juni 1883 12. ibidem, 21 juli 1883 13. ibidem, 28 juli 1883 Sticht, 14 14. De Oranjevaan, A.R. Weekblad voor het juli 1883 (gemeentearchief Utrecht) 88



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 15. ibidem, 21 juli 1883 16. Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken, 16augustus 1884 17. ibidem, 11 october 1884 18. ibidem, 25 october 1884 19. ibidem 20. ibidem, resp. 23 en 30 mei 1885 21. De Oranjevaan, 30 mei 1885 22. Weekbode, resp. 25 juni, 2 juli, 9 juli en 16 juli1887 23. De Oranjevaan, 23 juli 1887 24. Weekbode, 6 juli 1889 25. Ibidem, 13 juli 1889 26. ibidem, 20 juli 1889 27. ibidem, resp. 28 juni en 5 juli 1890 28. ibidem, 18 juli 1891 29. Adresboek van Utrecht, De Bilt en Zeist, jrg.1891-92 (gemeentearchief Utrecht) 30. Weekbode, 25 juli 1891 31. De Oranjevaan, 25 juli 1891 Noten bij &quot;de onderwijskwestie in de gemeenteraad&quot; 1. Notulen gemeenteraad 24 februari 1870 (GAZ) 2. ibidem, 21 maart 1872 3. ibidem, 25 maart 1873 4. ibidem, 11 januari 1877 5. Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken, 31maart 1883 6. De Oranjevaan, A.R.

Weekblad voor het Sticht, 14juli 1883 (gemeentearchief Utrecht) 7. ibidem, 16 augustus 1884 8. ibidem, resp. 14 en 21 maart 1885 Noten bij &quot;begrotingsperikelen&quot; 1. Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken,6 november 1875 2. ibidem, 20 mei 1876 3. ibidem, 10 juni 1876 89



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 Overzicht van het leerlingenaantal van de scholen OpenbareZeistM. V. SchoolAusterlitzM. V. School Herv.GemeenteM. V. Broedergem. school M. V. R.K.-M. schoolV. 1870 247 214 - - 167* 171 - - - f,j 1879 169 117 55 44 161 151 38 75 - ?f82 i 1880 102 65 55 12 181 156 35 71 80 1890 112 110 44 39 179 164 39 33 119 95 * = Inclusief de leerlingen van de Broedergemeentescholen. Bron: Verslag over den toestand der Provincie Utrecht in 1870, Utrecht 1871 sVerslag over den toestand der Prov. over resp. 1879 1880 en 1890,Utrecht 90
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