
Tussen Rijn en Lek 1968 3. - Dl.2 3 -7- Werkhoven na de Belgische Opstand van 1830door A. Graafhuis. Uit onderstaande stukken blijkt allereerst iets over de situatierondom de stad Utrecht, met name in Werkhoven en Odijk.Zoals bekend wcs Werkhoven de eerste en meest revolutionnaire&quot;parochie&quot; in het centrum van Nederland (1794/95). Vanzelf-sprekend was het bijna, dat burgemeester Hermanus de Vriendf*hierover door de gouverneur der provincie werd aangesproken.Om de sfeer van die dagen beter te proeven, werden o.m.enige akten (1, 2 en 3) verzameld, gelezen en getranscribeerd. Hier volgt het resultaat; vertrouwelijk Nr. A 23 Januarij 1831 Utrecht den 26 Januarij 1831- De datums hetnummer en de let-ters dezer, bij deaanhaling nauwkeu-rig uit te drukken. Door de aanspraak van den Minister van Buitenlandsche zaken,in de zitting der tweede kamer van den 20 January

1831 heeftde koning opening gegeven der onderhandelingen uit de Bel-gische gebeurtenissen voortgevloeid. Die aanspraak zal Uw E. D G. voorzeker reeds zijn of nader ken-baar worden. Het is buiten twijfel van hoogst belang den indrukte kennen welke de daarin ontwikkelde houding van onzen Ko-ning en het gedrag van de Mogendheden op uwe Ingezetenenheeft gemaakt. *Burgemeester de Vriendt was in functie sedert 1808 en werd in1846 (eervol) ontslagen.



Tussen Rijn en Lek 1968 3. - Dl.2 3 -8- Het zal mij aangenaam zijn een omstandig rapport van UwE.D.G. deswege te ontvangen zoodra den inhoud der ge-dachte aanspraak genoegzaam zal zijn verspreid terwijl ikook in het vervolg zoodanig rapport betrekkelijk den gangder gebeurtenissen welke hieruit kunnen geboren worden zaltegemoet zien. Ik zeg een omstandig rapport, omdat de geenen welke ik tothiertoe omtrent den openbare geest heb ontvangen in het al-gemeen van zoo weinige beteekenis zijn, dat ik dezelve ge- .woonelijk moet ter zijde leggen en ze nimmer tot bouwstof-fen voor het mijne kan bezigen. Wanneer de openbare rust op geenerlei wijze wordt gestoord,dan geeft dit natuurlijk aanleiding tot eene gunstige beschou-wing, maar er kunnen in het geheim handelingen plaats grij-pen, welke later openbare onrust scheppen, en welke dikwerfuit verkeerde

beoordelingen der daden van het Gouvernementderzelver oorsprong ontleenen. Een der voornaamste verpligtingen van den Magistraat die aanhet hoofd eener gemeente is geplaatst is in de tegenwoordigeomstandigheden, waakzaamheid, en alzooden indruk te ken-nen welke de evengenoemde daden voortbrengen, hij bezitdaartoe het middel in zijne uitgebreide betrekkingen met, zooniet alle, althans de voornaamste zijner Ingezetenen; door dezente hooren, met hen vertrouwelijk te spreken, leert hij hunnedenkwijze en daardoor naar mate van de betrekkingen welkezij in de Maatschappij bekleden ook die van andere verstaan,zoo die denkwijze eene strekking heeft waardoor de heilzamebedoelingen van onzen Geeerbiedigden Koning zouden wordenmiskend, dan zal het van uwen pligt zijn de daarin betrokkenepersonen door gepaste toespraak teregt te brengen en mij

voortsdie Strekking vertrouwelijk mede te deelen opdat ik van mijnenkant gepaste beschikking zoude kunnen nemen om den openba-ren geest doelmatig te leiden en voorts aan het Gouvernementdie geest te doen kennen.Het is naar dezen regel om op deze grondslag dot ik Uw E.D.G.
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