














Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 naar voren gekomen. Of deze er wel ge-weest is, is onbekend. Ook de katholiekenbegonnen zich meer te organiseren. InUtrecht waren zij in staat een geheel eigenlijst op te stellen, iets wat de antirevolutio-nairen er niet gelukt was. Zes van de ka-tholieke kandidaten werden in de raad ge-kozen. Om te kunnen ontdekken of de heer-sende elite in IJsselstein vervangen werd,is het nodig om de samenstelling van degemeenteraad voor de veranderingen teweten. Voor de grondwetswijziging van1848 telde de gemeenteraad vanIJsselstein 9 leden, de burgemeester enwethouders meegerekend. De hervormdejonkheer P.J.C. Hooft Graafland was bur-gemeester en B.L.C, van den Heuvel enW.C. Momma , ook beiden protestants,waren de twee wethouders. De raadsledenwaren een protestant zonder beroep, eenprotestantse logementhouder, een prote-stantse landbouwer, een protestantse apo-theker en een rooms-katholieke landbou-wer. De in 1848 overleden protestantsedoctor J.B. Snellen

werd vervangen doorde katholieke landbouwer Arie vanSchaik. (zie bijlage 2) Het is niet verba-zend dat een katholieke stad een prote-stants bestuur had. De meeste notabelenhingen de hervormde religie aan en zijwaren nu eenmaal degenen met hetstemrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vanseptember 1851 moesten elf raadsledenbenoemd worden. Al voor de eerste stem-ming had W.C. Momma zich als kandi-daat terug getrokken wegens zijn hogeleeftijd en wankele gezondheid. Na de ver-kiezingen lagen 161 stembriefjes in debus, waardoor de volstrekte meerderheidop 81 stemmen kwam te liggen. Dezemeerderheid werd slechts door vier perso-nen verkregen ; F.C. Dufour, een katholie-ke belastingcontroleur, dr. J.R.K. Pen-ninck, een hervormde arts, de al genoem-de Van Schaik en J.G. Brouwer, een katho-lieke bierbrouwer. Voor de overige ledenwas een herstemming noodzakelijk. Bijdeze herstemming wenste de persoon NotarisHendricusDidericusGoswinusAmoldusImmink diein i8p in detweede rondevan degemeente-raadsverkie-zingenafhaakte.

wet werden de raadsleden voor het levenbenoemd door een kiezerscollege. De le-den van het kiezerscollege zaten negenjaar in dit orgaan. ledere drie jaar trad eenderde van de leden af. Dit kiezerscollegekoos nieuwe kandidaten als er een raads-lid overleden was of bedankt had. Dat be-danken soms niet gemakkelijk ging, blijktin IJsselstein bij het raadslid en landbou-wer Willem Verweij, die meermalen eenverzoek tot ontslag in had gediend. Ditverzoek werd in verband met zijn belangvoor de gemeente echter niet ingewilligd.Er bestond geen openlijk overleg tussenkiesgerechtigden. Bovendien stond ditkiesstelsel van maar liefst drie trappenpartijvorming in de weg. Men stemde im-mers uitsluitend op personen. '^ De raadsverkiezingen van 1851 hebbenop veel plaatsen de antirevolutionaire par-tijvorming gestimuleerd. Groen vanPrinsterer wilde partijvorming op basisvan beginselen en de opbouw van een ei-gen partijorganisatie begon in 1851 inAmsterdam. Op 12 augustus kwam inUtrecht de vereniging 'Bijbel, Vaderlanden Oranje' tot stand. Het Utrechtse be-stuur

speelde bij de organisatie van antire-volutionairen in andere plaatsen een over-koepelende rol.'5 In IJsselstein is geenduidelijke antirevolutionaire organisatie 390





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Bijlage i Uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van het district IJsselstein in 1848 aantalkiezers E.CU. van doorn W.L.F.C. van rappard J.G.DOLMANS diversen IJsselstein 136 44 39 50 3 Houten 73 II 4 57 I Jutphaas 60 31 7 19 3 LOPIK 123 70 0 51 2 Montfoort lOI 35 II 55 0 Harmelen 43 3 9 30 I Kamerik 86 43 17 25 I Maarssen 130 6 80 39 5 Maartensdijk 81 36 41 I 3 Loenen 103 37 41 23 2 Mijdrecht 87 61 2 22 2 Breukelen 48 19 15 13 I Totaal 1071 396 266 385 24 Bron: Utrechtschc Courant, 8 december 1848 Bijlage 2 De samenstelling van de IJsselsteinse gemeenteraad in 1848 P.J.C. Hooft Graafland (burgemeester) zonder beroep hervormdhervormdhervormdhervormdhervormdhervormdkatholiekhervormdhervormdkatholiek W.C. Momma (wethouder) B.L.C. VAN den Heuvel (wethouder) Th. Waller J.C. Smit W. Verweij A. Bos M.J.S. VAN de KASTEELE J.B. Snellen (overleden 1848)A. van Schaik (sinds 1848) zonder beroep beroep onbekend zonder beroep logementhouder

landbouwer landbouwer apotheker doctor landbouwer De samenstelling van de IJsselsteinse gemeenteraad in 1851 vm burgemeester Heukelom onbekend medisch arts notaris belastingcontroleur genees- en verloskundige bierbrouwer onbekend hervormd hervormd hervormd katholiek katholiek katholiek katholiek hervormd katholiek katholiek katholiek V. Voortman (burgemeester)B.L.C. VAN DEN Heuvel (wethouder)J.R.K. Penninck (wethouder)J.D. DE Man Lapidoth F.C. DUFOUR L.H. Brunning J.C. Brouwer A. van Schaik W. Verweij A. Bos C. van Kippensluis J. VAN ROSSUM landbouwerlandbouw^erlandbouwerlandbouwerlandbouwer // 392




