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ln de portrettengalerij in het gemeentehuis ontbreekt de beeltenis van de

tweede burgemeester van Voorschoten: Coenraad van Eijk. Wie was deze

man, die van 1817 tot zijn overlijden in 1841 hier de scepter zwaaide als

persoon en als bestuurder?

Door Wim van den Ëijkel

p dinsdag i april 1817 verliet Coenraad

van Eijk zijn huis aan de Schoolstraat op

weg naar Het Wapen van Voorschoten.

Hier zou hij die middag worden geinstalleerd als

bu rgemeester van Voorschoten.

Tot 1795 werd het dorp bestuurd door een baljuw

die werd aangesteld door de ambachtsheer op

Duivenvoorde. [Vlet de leus 'Vrijheid, gelijkheid

en broederschap' kwam een einde aan de

bestuurlijke macht van de ambachtsheer. Het

Ambachtshuis, dat bijna twee eeuwen de positie

van de ambachtsheer symboliseerde, werd in
1810 verkocht.

Willekeur in profijtelijke benoemingen

Willem van Liere, ambachtsheer van de beide Katwijken (1653-1706), verwekte, nog voor zijn

huwelijk met Geertruid Anna van Wassenaer van Duivenvoorde, bij Helena Juist een kind. Zij
was de vrouw van Bastiaan de Boer, schoolmeester in Warmond, dus werd het kind gedoopt

als Karel de Boer. Een jaar voor zijn overlijden benoemde Willem van Liere deze zoon, bekend

als Carolus Boers, in 1705 tot baljuw van Katwijk en Noordwijkerhout. Dit ging vergezeld met
de toezegging - als goedmakertje?- van het recht om in de toekomst ook Carolus' zonen te

benoemen tot baljuw en schout in de baljuwschappen van Van Liere.

Adrianus Boers (1711 Katwijk- 1789 Voorschoten) was één van die zonen die in 1739 door
de ambachtsvrouw van Voorschoten - Anna N4argaretha Bentinck - werd benoemd tot
baljuw en schout. Sara werd in 1742 geboren in het baljuwhuis, sinds 1639 eigendom van

de respectievelijke baljuws -schouten. Het was een stuitend staaltje van willekeur van de

regentenkliek die hier vóór de Franse tijd de dienst uitmaakte en waarbij de bekwaamheid van

de desbetreffende persoon van ondergeschikt belang was.

W.J.J.C. Bijleveld, De oorsprong van de familie Boers, (2.p.) '1943

30 0E[-V Magazine december 2021

Toen hil langs het Baljuwhuis liep en daar Sara

Boers zag zitten dacht hij even aan het verhaal

van Bastaard Boers. (Zie kadertekst). lVaar

Sara was een kleindochter van Carolus Boers en dat zit zo:



Louis Soonius (1883-1956), Korenmolen De 0ranje-
boom. De molen stond van 1645 tot 1939 op de hoek

van de Kerksloot en de Vliet. Particuliere collectie.

Coenraad, als een man van de nieuwe tijd, zou

samen met de gemeenteraad aan het moderne

bestuur vorm gaan geven.

Hil zou echter spoedig merken dat het oude

regime, namelijk de macht en invloed van de

ambachtsheer, zich nog niet gewonnen gaf.

Coenraad van Eijk (1783-1841)

Geboren in een gegoed milieu in Dordrecht

trouwde hij in 1807 in Katwijk met [Varia Prins.

Een dochter van Arend Prins, die als chirurgiln

en grondeigenaar deel uitmaakte van het lokale

bestuur aldaar. Een laar later verhuisde Van Eijk

naar Veur waar zijn vader voor hem de snuif- en

trasmolen De Pelikaan kocht. I ln zo'n molen

werden tabaksbladeren tot snuifta bak vermalen

Een miskoop
Toen in 1809 de functie van schout van

Voorschoten en Veur vri.lkwam, kocht Van Eijk

voor fl. 5.000,- deze baan van de vertrekkende

schout Hendrik Malecotius. Een dergelijk bedrag

was je destijds kwijt om een stuk overheidsgezag

in particuliere eigendom te verkrijgen. De

opbrengsten uit dit ambt zoais belastingen, innen

van boetes, was na aftrek van een jaarlijkse

betaling van fl. 750,- aan de Ambachtsheer (het

recognitiegeld) de'winst'.

Van Eijk was maar ruim een jaar schout van

Voorschoten en Veur. Toen het Koninkrijk

Holland in 1810 werd ingelijfd bij het keizerrijk

van Napoleon kwam er in 1811 een nieuwe
gemeentelijke indeling tot stand. Zo kwam er

een aparte Commune de Voorschoten en het

ambacht Veur werd ondergebracht in de nieuwe

Commune de Leydschendam.Yoor Van Eijk

betekende dit het einde van ziln baan als schout.

ln zijn plaats werd een maire (burgemeester)

aangesteld: de jurist en Frans sprekende jonkheer

J.P. Pompe van lVeerdervoort (1761-18281.

Hiermee werd de koop van het ambt door

Van Eijk een miskoop want de veronderstelde

inkomsten liep hij mis.

Niet alleen het bestuur veranderde, dit gold

ook voor de rechtspraak. Die werd begin 1B1 1

onttrokken aan het lokaal gezag waardoor het

Ambachtshuis zijn functie verloor. Vandaar

dat het al in '1810 werd verkocht aan Hendrik

lVlalecotius, de laatste baljuw-schout, die het zou

verhuren. Sara Boers bleef het baljuwhuis van

haar ouders bewonen tot haar overlijden in 1831,

De rivaal
lVolenaar Bartholomeus van Dorp (1711-18581

was eigenaar van de korenmolen op de hoek

van de lVlolenlaan en de Vliet. Van Dorp was een

dwarsligger wat leidde tot een moeizame relatie

met gezagsdragers. Klagen was zijn tweede
natuur.

Zo riep Van Dorp in 1796, namens de Sociëteit

de Volksvrienden, de burgers op om het dorps-

bestuur te zuiveren van Oranjeklanten. Van Dorp

zei graag op te komen voor het gewone volk.

Overigens sierde zijn molen zich wel met de

naam De Oranjeboom.

ln november 1813 was zijn voorkeur gedraaid en

verzette hij zich tegen de 'tyrannieke wet'van het

Franse bestuur die voorschreeÍ zijn pasgeboren

dochter, naast de doop in de dorpskerk, te tonen

op Allemansgeest, de toenmalige, ver buiten1 F.H C.l\/. Daams e.a, 0ver, door en om de Leydsche Dam, p.170
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het dorp gelegen ambtswoning van de burge-

meester,2

Ook buiten Voorschoten kende men Van Dorp. In

1B1B beklaagde de Leidse burgemeester zich over

hem bij de gouverneur van Zuid-Holland. Van Dorp

verspreidde onder de Leidse bakkers rekesten

(en vroeg hen deze te ondertekenen), tegen de

extra belastingen die de stad Leiden oplegde

aan die bakkers die in Voorschoten hun graan

lieten malen. De burgemeester was van mening

dat Van Dorp 'de teekenaars niet genoegzaam

informeerde en heeft getracht Leiden zoo veele

onaangenaamheden aan te doen'.3

Deze Van Dorp leek voorbestemd het gezag van

Van Eilk te betwisten.

Herstel in zijn ambt als schout
Toen in '1810 Nederland bij het Franse keizerrijk

werd ingelijfd was dit voor Van Eijk in dubbel

opzicht nadelig. Hij verloor niet alleen zijn post

als schout van Voorschoten, ook gingen Van

Eijks inkomsten nog verder achteruit doordat hier

het Franse tabaksregime ging gelden. Napoleon

verbood in 1811, ter bescherming van de Franse

tabaksteelt, de verbouw van tabak in Nederland.

De snuifmolen van Van Eijk kwam stil te liggen

en hij besloot die te verbouwen tot korenmolen,

Dit accepteerde Van Dorp niet. In de 18" eeuw

had de heer van Duivenvoorde, ook weer tegen

betaling, het exclusieve windrecht voor het

oprichten van een korenmolen in Veur verstrekt

aan de korenmolenaar van Voorschoten.4

lVaar Van Eijk ging er terecht vanuit dat met het

opheÍfen van de rechten van de ambachtsheer

in 1795, Van Dorp dit alleenrecht kwijt was.

Van Dorp zou deze gemene streek van Van Eijk,

want zo zag hij het, niet vergeten. Beiden waren

overtuigd dat hen grote financiële schade was

berokkend. Een vijandschap was geboren.

2 W. van den Ei.lkel, Johan Petrus Pompe van lVeerdervoort. Een

buitenplaats als gemeentehuis, in Carla Scheffer e.a, Begeerli.jk

Berbice, Voorschoten 2014, p. 156.

3 N.4.3.02.20 ArchieÍ Provinciaal bestuur Zuid-Holland 1818

ingekomen brieven 30 oktober De lVeij van StreeÍkerk aan de

gouverneur van Zuid-Holland.

4 J.L. van der Gouw, Het ambachï Voorschoten, Voorburg 1956, p.

1 4B-1 49.

Toen begin april 1817 het Reglement voor het

bestuur op het platteland in Holland gereed

was, kon Van Eijk zijn f unctie als schout van

Voorschoten en Veur - weer losgemaakt

van Leidschendam- aanvaarden. Pompe van

lVeerdervoort vertrok op 31 maart 1817. Van Eijk

liep de volgende dag van zijn huurhuis aan de

toenmalige Achterweg (thans de locatie van de

Hema) naar het Wapen van Voorschoten. Hier

huurde sinds 1795 de commune de Voorschoten

de Raadkamer. Daar werd Van Eijk die dag

geinstalleerd tot schout, Pas vanaf augustus 1825

- toen het Reglement werd aangepast - mocht

hij zich burgemeester noemen.

Strenge rentmeester
ln 1817 erfde een meisje van tien jaar, Henriette

Jeanne Christina barones van Neukirchen

genaamd Nijvenheim (1807-1849), het kasteel

Duivenvoorde met 175 hectare grond. Henriette

woonde in Gelderland en stond onder voogdij.

Het financieel beheer van Duivenvoorde deed

haar rentmeester in Voorschoten, [Velchior

Treub. Hij zorgde dat elke cent binnenkwam,

dat de boeren de pacht betaalden en de rechten

van Henriette als ambachtsvrouw werden
gerespecteerd. Treub stoorde zich aan de

weigering van Van Eijk om de jaarlijkse betaling

aan de ambachtsvrouw voor het uitoefenen van

zijn functie- het recognitiegeld - aan Treub te

betalen. Overigens: hij was de vierde in de rij

van schouten die sinds de Franse tijd de betaling

weigerde.

Treub schreef in 1820 aan Henriettes voogd:
'deze man is een dwarsligger die door de meeste

dorpsbewoneis wordt gehaat'.5

De weigering was niet onterecht want het was

een feit dat de fl. 5.000,- die hij in 1809 betaalde

voor de koop van het schoutambt, hem maar één

jaar de bijbehorende inkomsten had opgeleverd.

Bovendien, toen hij in 18'1 7 deze post terugkreeg,

mocht hij, omdat hij geen notarièle opleiding

bezat, geen notariéle handelingen verrichten.

Omdat juist dit werk lucratief was, kreeg Van Eijk

zodoende een financieel behoorlijk uitgeklede

baan terug.

5 NA 3.20.87 ArchieÍ Van Wassenaar van Duivenvoorde, inv. nr 705

lVelchior Treub aan Van Reede 1 820.
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Toen in 1826 het Reglement op het bestuur

op het platteland in Zuid-Holland van kracht

werd, werd de verplichte recognitie tien

procent van de opbrengsten van het ambt van

burgemeester. Dit betekende een halvering van

het bestaande bedrag. ln een verzoekschrift aan

Henriette vroeg hij om een schikking voor de

achterstallige recognitie, inmiddels opgelopen

tot bijna fl. 6.800,-. ln de brief trok Van Eijk alle

registers open. Het werd één jammerklacht

over zijn financiële toestand: de koop van een

ambt dat hem wernig had opgeleverd, het verlies

van zijn tabaksmolen, het missen van notarièle

inkomsten, het huisvesten en betalen van een

geoefende klerk die gezien de ingewikkelde

Franse wetgeving nodig was. Drt alles: 'leidde

tot de totale rulne van een huisgezin van zeven

kinderen'. 'Waarom zouden we om zaken als

geld -het staat er echt!- het dorre pad van het

rechtsgeding bewandelen?'6

Coenraad van Eijk, schilder onbekend. Het portret kan

uit 1817 zijn, toen hij tot schout werd benoemd of uit
1825, toen hil zich burgemeester mocht gaan n0emen.

Particuliere collectie.

Toen hij nul op het rekest kreeg, spande hij een

gerechtelijke procedure aan. ln juni 1828 deed

het Hoog Gerechtshof in Den Haag een gunstige

uitspraak voor Van Eijk. Hij hoefde de fl. 6.800,-

niet te betalen maar was verplicht tot de jaarlijkse

recognitie van tien procent.

Reeks conflicten met Van Dorp
Van Eijk had het juridisch gevecht gewonnen,

maar het betekende niet dat hij uit de problemen

was. ln 1830 werd zijn oude tegenstander Van

Dorp benoemd tot wethouder en daarmee de

drijvende kracht in de Raad achter het verzet

tegen Van Eijk.

Het postagentschap
Een paar jaar na het 'molenconflict' speelde de

vijandigheid tussen hen weer op. Van Dorp had

al 25 jaar een postagentschap voor de inwo-

ners van Voorschoten, toen Van Eijk in '1 821 de

gemeenteraad meedeelde dat hem klachten

hadden bereikt over Van Dorps slechte afhande-

ling van het bestellen van brieven en goederen.

lVeermaals had hij de korenmolenaar verzocht

hierin verbetering te brengen. TevergeeÍs.

Daarom besloot de Raad voortaan de post te laten

bezorgen op het huis Bethlehem aan de Vliet,

vlak naast de korenmolen.T Een gevoelige tik voor

Van Dorp want dankzij zijn postagentschap wist
hij als geen ander wat er aan goederen het dorp

in- en uitging, wie van wie post kreeg en sprak

hij als eerste met passanten. Dit verschafte hem

voorkennis die hem bij zijn intriges, want zo kan

je het wel noemen, goed van pas kwam. Nog

afgezien van de gemiste inkomsten, iets waar Van

Eijk over mee kon praten.

Accijns op drank
Ook in de gemeenteraad ontstond een conflict

tussen Van Eijk en Van Dorp. De begroting voor

1830 sloot met een nadelig saldo. Om dit tekort

te dekken stelde Van Eijk voor een plaatselijke

belasting te heffen op wijn en gedestilleerd. De

Raad ging hiermee akkoord. Daar de hefÍing

voor iedereen gelijk was, trof dit de rijken relatief

minder. Van Dorp, die zich graag voordeed als de

beschermer van de zwakkeren, liet als bezwaar

notuleren dat deze heffing vooral de volksklasse

6 ldem, inv.nr 614 stukken geschil recognitie tussen de heer van

Duivenvoorde en de burgemeester van Voorschoten 1826-1834

Van Eijk aan Henriette Neukirchen 7 mei 1 826.

7 Nieuw ArchieÍ Voorschoten (NAV) inv.nr 4 notulen gemeenteraad

4 augustus 1821.
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0nderste rii van de portrettengalerij van burgemeesters in het gcmeentehuis. Van Eijk kreeg {nog?} geen plaats
in deze portrettengaleril. Van links naar rechts: Pompe van Meerdervoort (1813-1817), Treub (1842-1887), de
Kempenaer (1887-1895), Vernède (1895-1936). Van Eijk was burgemeester van 1817 tot 1841. Foto René Zoetemelk.

zou treffen. lVaar ook wees Van Dorp terecht op

het gevaar van smokkel van drank. Voorschoten

had met vijf buurgemeenten een lange grens van

bijna twintig kilometer en Van Eijk beschikte over

slechts één veldwachter. Deze Geerlof Blokland

zou hier weinig behulpzaam blijken, gezien het feit
dat de latere burgemeester Treub hem in 1843

wegens aanhoudend drankmisbruik zou ontslaan.

worden in de raadsvergadering van december

1832, bij het opstellen van de begroting voor 1833

Een gelukje voor Van Dorp was dat Van Eijk en

ook de loco-burgemeester het gehele najaar door

ziekte afwezig waren, waardoor Van Dorp de

leiding van de Raad in handen had.

De belasting was pas drie maanden van

kracht oÍ Van Dorp betrapte een smokkelaar

op heterdaad. Om negen uur's avonds zag hij

hoe de Voorschotense marktschipper Jurriaan

Vreeburg met een kruik drank een herberg in

wilde schreten. Van Dorp vroeg hem of hij de

kwitantie voor de betaalde belasting kon tonen
'nee, die ligt in de schuit'. Toen moest Vreeburg

mee naar de ontvanger, waarop hij tegen Van

Dorp riep: 'dat verdom ik, kraaier ' (verrader). Van

Dorp nam de kruik in beslag en bracht die naar de

Gemeenteontvanger, zijnde burgemeester Van

Eijk, als bewijs van een heterdaadje en van zijn

gelijk"

Het was duidelijk dat het innen van de belasting

ondoenlijk was en geen oplossing bood voor het

begrotingstekort. Daarom pleitte Van Dorp in

september 1832 in de Raad voor het onmiddellijk

afschaffen van deze heffing. Van Eijk was

woedend en schreef de gouverneur van Zuid-

Holland dat 'deze woelzieke en in het dorp gehate

man de minkundigen in zijn verkeerde doel zou

meeslepen'.8 Van Eijk vond dat een besluit over

aÍschaffing van de heffing pas besproken kon

B NAV, inu nr lJ4 uitgaande brieven 1832 nr 196 6 september Van

Eijk aan de Gouverneur van Zuid Ho land.

Hij zette de zaak op scherp en eiste snel een

Raadsvergaderrng op zondagavond 21 oktober.

De zieke Van Eijk stuurde zijn schoonzoon, tevens

dorpsnotaris, Jan Tromer als vervanger naar

de raadsvergadering. Toen Tromer eiste dat hil,

als zelfbenoemde secretaris, in de notulen het

standpunt van de burgemeester (het handhaven

van de heffing op wijn en gedestilleerd) zou

opnemen, barstte de bom. Van Dorp betoogde

op zijn tartende wijze dat Tromer aahwezig

was als een particulier en zeker niet als lid van

de Raad. Hij mocht dan wat secretarieel werk
verrichten, maar dat betekende nog niet dat hij

ook enige inbreng zou hebben. Notaris Tromer

voelde zich bèhandeld als een kwajongen en

verliet op staande voet de vergadering en nam de

map met notulen mee.

Naar aanleiding van dit incident schreef de

volledige Raad een brief aan de Gedeputeerden

van Zuid-Holland met de vraag om in het

algemeen belang der ingezetenen van Voor-

schoten de belasting op te heffen. 'De Raad

wenste niet te bukken onder de willekeurige

heerschappij van de burgemeester'. ÍVocht

afschaffing uitblijven dan lzullen ztjzich genoopt

zien hunne klagten tot den Troon te richten

waar nimmer een billijke vraag is van de hand

I
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Kerkbank C
Van Dorp was ook kerkmeester van de Her-

vormde kerk in Voorschoten en ging over het

eigendom van de kerkbanken. Van Eijk deed

al jaren of hij en zijn gezin recht hadden op

meer zitplaatsen dan waarvoor hij betaalde.

Dit onhebbelijke gedrag, een burgemeester

onwaardig, zagen de kerkgangers en was in het

dorp bekend.

ln september 1832 ontving burgemeester Van

Eijk een brief van de Hervormde gemeente van

Voorschoten en Veur. Hierin werd hil er voor de

zoveelste keer op gewezen dat hij met zijn gezin

meer banken bezette dan de drie waarvoor hij

betaalde. 'Het heeft tot gevolg dat eigenaren van

zitplaatsen op zoek moeten naar plaatsen elders,

terwijl Uwe kinderen de hunne bezaten ... mocht

U blijven voortgaan met het plaatsen van meer dan

drie personen in bank C ... (hebben wij) het vaste

voornemen krachtige middelen aan te wenden ...

ter handhaving van de goede orde in de kerk.'1o

Steengracht mengt zich in de strijd
ln '1830 werd Steengracht door zijn huwelijk met

Henriette Neukirchen heer van Duivenvoorde

en praatte zijn rentmeester ÍVelchior Treub hem

meteen bij: 'Van Eijk is een lastpak die weigert

recognitie te betalen'.

Want ondanks de uitspraak bij zijn proces in 1828

bleeÍ Van Eijk in 1830 en 1831 in gebreke met

de betaling van de verplichte recognitie. Omdat

hij per 1 januari 1832zou worden herbenoemd

greep Steengracht naar een paardenmiddel. Hij

richtte een verzoek aan koning Willem I om,

wanneer Van Eijk bleef weigeren, een ander

persoon als burgemeester te mogen voordragen.

In december 183'1 kreeg de ÍVinister van Binnen-

landse Zaken Steengrachts Lijst van tien bezwaren

tegen burgemeester Van Eijk - een keur aan

bedenkingen en klachten, gaarne aangeleverd

door Van Dorp - onder ogen. Hij zette Van Eilk

I NA, 3.02.20, Provinciaal bestuur Zuid-Holland, inv. nr 1204 5

oktober 1 832.

'10 Archief Hervormde Gemeente Voorschoten (AHGV). inv. nr 59

lngekomen en uitgaande stukken 1825lB3B bijlage 38.

onder druk: betalen of de herbenoeming was in

gevaar. Van Eijk zwichtte: hij betaalde en tekende

de belofte dat hij voortaan met Steengracht zou

overleggen over betaling van de recognitie. Begin

1832 volgde zijn herbenoeming.

Toen hij in 1832 weer niet betaalde schreef

Steengracht begin december aan de gouverneur

van Zuid-Holland dat hij tot dusverre van Van Eijk

niets had vernomen. Hij deelde de unanieme

mening van de gemeenteraad dat: 'deze man

ongeschikt is voor zijn ambt.... lk schrik terug

voor het denkbeeld van een smeekschrift,

maar zou men dit indienen met het verzoek

tot ontzetting uit zijn ambten, dan zou dit door

schier alle ingezetenen worden ondertekend....

dit middel draagt evenmin mijn goedkeuring als

de wens van de gemeenteraad om ontslag te

verzoeken bij Zijne IVajesteit. Daar mijn belang

overeenstemt met alle inwoners van Voorschoten

verzoek ik u het ontslag uit te spreken van de

heer Van Eijk, burgemeester van Voorschoten en

Veur en secretaris van Voorschoten'.í1

11 NA3.20.87Archief Van Wassenaarvan Duivenvoorde, invnr.614

stukken geschil recognitie tussen de heer van Duivenvoorde en de

burgemeester van Voorschoten, 1826-1834.

Heinrich Siebert, Portret uit 1858 van Nicolaas Johan
Steengracht, Heer van Duivenvoorde (1806-1866).

Collectie Stichting Duivenvoorde (DVS00491 ).
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ln het geheim liet Steengracht de Raad weten

dat, mocht Van Eijk niet worden herbenoemd, 'hi1

bereid was in het belang van de ingezetenen, met

instemming van de Koning, tijdelijk de functie van

burgemeester op zich te nemen'.

ln 1839 moest Van Eijk van Provinciale Staten de

functie van ontvanger opgeven wat hem op zijn

jaarsalaris fl. 300,- scheelde. Dat juist Melchior

Treub, met wie hij een slechte verstandhouding

had, op voordracht van Steengracht zijn opvolger

werd maakte de kwestie uiterst pijnlijk.

0p de Algemene Begraafplaats in Katwiik aanZee ligt nog een
-vervallen- gedenksteen op de plaats waar tot 1954 het graf van

Coenraad van Eijk en zijn vrouw was. Foto Wim van den Eijkel.

Kort daarna moest Van Eijk dulden dat Steen-

gracht een volgende pion naar voren schoof: Van

Eilk moest aan de gouverneur van Zuid-Holland

schriftelijk verklaren 'dat hem geen bezwaren

bekend waren die een meerderjarigverklaring van

de zoon van lVelchior Treub, de jonge Jacobus

Petrus Treub, in de weg stonden'.tz Van Eijk

begreep dat Steengracht een opvolger voor hem

klaar had staan.

Een roemloos einde
Op 12 juni 1841 overleed Van Eijk plotseling aan

een beroerte. ln de notulen van de gemeenteraad

is geen enkele verwijzing naar zijn overlijden,

laat staan een dankwoord te vinden. En op het

kerkhof van de Dorpskerk ligt Coenraad niet in

het graf bij zljn ouders. Het werd een 'posthume

vlucht' uit het dorp. Op 161uni werd Coenraad in

Katwijk aan Zee begraven.

Van Eijk heeft voor het dorp weinig tot stand

kunnen brengen. Hij heeft zich niet de man

van de nieuwe tijd betoond die samen met de

gemeenteraad het moderne bestuur vorm kon

geven Nu had hij nauwelilks beleidsruimte,

gezien de geringe middelen waarover het lokale

bestuur beschikte. Vlaar persoonlijk valt hem

hebzucht aan te rekenen die de relatie met de

gemeenteraad en de ambachtsheer zodanig

verstoorde dat van doelmatig bestuur geen

sprake kon ziln,

Steengracht zette de benoeming door van

J.P. Treub waarmee de conflictsituatie binnen het

dorpsbestuur werd beèindigd en er ruimte kwam

voor beleid.

12 NAV inv.nr 174 uitgaande brieven 1839 nr 98 6 mei Van Eijk aan de

gouverneur van luid Hollano.

Het kwam weer niet tot ontslag, wel moest Van

Eijk laarlijks aan Steengracht zijn inkomsten uit

het ambt van burgemeester verantwoorden. En

wie stond er 15 januari 1834 bijVan Eijk op de

stoep om namens de Raad de cijfers over 1833

te contoleren? Van Dorp. Van Eilk voerde allerlei

onkosten op om zijn inkomsten te drukken en

daarmee de hoogte van de recognitie te verlagen

Omdat Van Dorp niet gemachtigd was om met
Van Eijks voorstellen in te stemmen, zou hij ze

voorleggen aan Steengracht. Op zijn zachtst

gezegd wantrouwde Van Eijk dit en schreef in

drie meelijwekkende brieven aan Steengracht:
'dat hij in zijn Íunctie zijn talrijk gezin toch een
passende maatschappelijke status moest bieden'

Het haalde niets uit. Steengrachts geduld was

op. N/idden februari stuurde hij een deurwaarder
met een dwangbevel om binnen acht dagen het

recognitiegeld te betalen aan zijn rentmeester

lVelchior Treub op Duivenvoorde op straffe

van betaling van alle kosten en schade die

Steengracht zou lijden. Dat hielp. Voortaan zou

Van Eilk de recognitie stipt voldoen.
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