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M I J D R E C H T EN W I L N I S IN DE V O R I G E EEUW 

I*) 

De gemeentewet bracht voor het eerst het beginsel van de openbaar
heid der raadsvergaderingen. Voor 1851 vergadertien onze gemeente
raden uitslui tend achter het ijzeren gordijn. Kennelijk heeft het de 
vroede vaderen van honderd jaar geleden enige moeite gekost, plot
seling met deze gewoonte te breken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
notulen van de gemeenteraad van Mijdrecht, gehouden „in 't Regt-
huis aldaar op Zaterdag 2 Augustus 1851", de eerste raadsvergade
ring na de totstandkoming der gemeentewet. In de notulen lezen wij 
onder andere: 
,,De vergadering in 't openbaar gehouden volgens art. 43 der ge
meentewet, is dezelve door den Burgemeester geopend niet eene 
aanspraak aan den Raad, waarbij dezelve opmerkelijk wordt gemaakt 
op de voornaamste bepalingen dier wet". 

T o e n was men het in het openbaar vergaderen beu. We lezen 
namelijk in de notulen, dat de openbare vergadering werd gesloten 
en dat de bijeenkomst in comité generaal werd voortgezet, , ,daar" 
— aldus de notulen — „de aard der onderwerpen dit verkieslijker 
deed achten." 

Ik moet zeggen, dat men in die dagen een fijne neus had voor 
hetgeen „verkieslijker" en minder verkieslijk was. Zo werd in de 
besloten zitting medegedeeld, „dat mej. Van Doorn 23 April 11. uit 
de bedelaarskolonién is ontslagen". Voorts werden door de burge
meester inlichtingen verstrekt over „eenige alhier gedomicilieerde 

*) Uit de raadsnotulen van de gemeenten Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen heeft 
mr. J. van der Haar. de tegenwoordige burgemeester een greep gedaan, om een 
indruk te geven van enkele zaken, die in deze dorpen aan de orde waren vond 
het jaar van invoering der gemeentewet, 1851. In twee gedeelten laten wij dit 
overzicht volgen. Red. OU. 
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armen die in het gasthuis te Amsterdam en elders verpleegd zijn". 
De „personele omslag der dorpslasten" werd goedgekeurd, terwijl 
een besluit van gedeputeerde staten „houdende dat deze gemeente 
in de kosten der marechaussee moet betalen f. 8,16", voor kennis
geving werd aangenomen. 

In deze zeilde besloten zitting werd gehandeld over de „Mijdrecht-
sche kermis", meer speciaal over de „nakermis". In de raadsvergade
ring van 2 augustus 1851 ging het er om, ol' deze nakermis wederom 
„op den voet des vorigen jaars" op vrijdag dan wel „op den voet 
van vroeger j a ren" op zondag moest worden georganiseerd. Be
sloten werd „om de nakermis weder als voor twee jaren- op Zondag 
te houden, evenwel onder bepalingen vervat bij de publicat ie welke, 
daartoe betrekkelijk, wordt gelezen en gearresteerd". 

In Wilnis en Oudhuizen waren een kermis en een nakermis al 
sedert jaren contrabande. Reeds op vrijdag 7 september 1832 was in 
de Oudhuizer gemeenteraad „gedelibereerd en besloten om, daar 
de omstandigheden des tijds dit thans niet gedoogen, en vele Ge
meenten hiertoe het voorbeeld hebben gegeven, dit jaar geen kermis 
te houden, maar zulks vooraf in de Utrechtsche Couran t bij tijds 
te adverteeren". 

Mijdrecht was in de dagen van ouds nog andere instellingen rijk 
dan alleen een kermis. De notulen der vergadering van 7 oktober 
1831 wijzen het uit . Mijdrecht bezat in die dagen een gemeentelijke 
bank van lening, die echter blijkbaar niet te best floreerde. Wij lezen: 

„Heden na voorafgaande annonce in de Utrechtsche Courant en 
bij gedrukte Billetten overgegaan tot de Verpacht ing der Bank van 
Leening; — doch heeft men hiermede niet kunnen voortgaan daar 
er niet één gegadigden was". „Waarop besloten is van dezen afloop 
aan Heeren Gedep. Staten kennis te geven en Hoogst derzelver na
dere beschikkingen ten deze af te wachten. —" 

Ik ben er niet in geslaagd, de „nadere beschikkingen ten deze" 
op te sporen, doch er zijn gerede gronden om aan te nemen, dat het 
de mijdrechtse lommerd niet naar den vleze ging; een omstandigheid, 
die ongetwijfeld menig Mijdrechter de klacht heeft doen slaken: 

//;. ben tot tranen toe bekommerd, 
Want ik kan nooit meer naar de lommerd, 

zij het dan ook niet, zoals wij naar de aard der liefde moeten ver
onderstellen, 

Omdat mijn hele inventaris 
Reeds daar is'. 

Een ander inst i tuut , dat bij onze generatie alleen nog maar zoete 
herinneringen opwekt aan voorbije dagen, was de nachtwacht. Ik 
put nu een ogenblik mijn gegevens uit de notulen van de gemeente
raad van Oudhuizen — tot 1857 een zelfstandige gemeente — van 
vrijdag 7 oktober 1825. Onder artikel 5 der notulen lezen wij let
terlijk: 
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„Laastelijk is op het daartoe voorgedragene besloten om de Xagt-
wagt in het aanstaande Wintersaisoen weder te doen gaan op den 
Voet des vorigen Jaars; waartoe door den Burgemeester autorisatie 
is gevraagd, En de Benoeming van de persoonen tot die Nagtwagt 
benodigd, aan Burgemeester en Assessoren gedemandeerd". 

In de raadsvergadering van Oudhui /en , „gehouden in 't Regthuis 
aldaar op den 5 Mei 1838" kwam de nachtwacht wederom ter sprake. 
Blijkbaar was de toenmalige functionnaris, G. Fokker, aan de pen
sioengerechtigde leeftijd toe. De notulen zeggen namelijk: „Daar de 
nachtwacht van Oudhu i / en , G. Fokker, door zijn hooge jaren on
bekwaam is om de/en post langer waar te nemen is besloten om hem 
aftedanken en een ander geschikt persoon in zijne plaats aantestel-
len, waartoe de Burgemeester zijn gedachten hierover zal laten gaan 
om bij de naschouw met den gemeenteraad een bepaalde keuze te 
doen en met de volgende maand de nieuw benoemde persoon in 
functie te stellen". 

In Mijdrecht had men in de dagen van de belgische opstand „eene 
buitengewone nachtwacht". In de raadsvergadering van 16 oktober 
18.30 werd het „noodzakelijk g e o o r d e e l d . . . . om van stonden af te 
beginnen dadelijk" — vlugger kan het haast niet — „eene buiten
gewone nachtwacht in werking te brengen". Daartoe werd besloten: 

a. Aan 't dorp en in Bozenhoven en Hol land zal eene wacht be
staan van acht man gewapend met pieken, en Fen Officier voor
zien van een sabel. 

b. in de mennon i t ebuur t en Benoorden de Zuwe insgelijks een 
Wacht, doch van drie man en een Officier. 

c. de Wachts zullen van een Wachthuis , Vuur, Licht koffy en melk 
wrorden voorzien." 

Wat verschijne, 
Wat verdxvijne, 
't Hang/ niet aan een los geval. 
In 't verleden 
Ligt liet heden, 
In liet nu 
Wat worden zal. 

De juistheid van deze woorden van mr. Willem Bilderdijk kan 
men dagelijks ervaren. Mijdrecht en Wilnis hebben zich, in het ver
leden en in het heden, bezig gehouden met het insti tuut van vroed
vrouw. Omtrent die van het verleden lichten ons in, de notulen van 
de gemeenteraad van Mijdrecht, nog steeds gehouden „in 't Regt
huis", van 3 september 1836. In die vergadering werd voorlezing ge
daan van „het adres van de dorpsvroedvrouw Elizabet de Haan 
wed.e Arie van der Heul die uit hoofde harer gevorderde jaren, 
doorgestane fatigues en herhaalde ziekelijkheid van haren post 
wenscht ontslagen te worden — doch daar zij de daaraan verbonden 
voordeden immers niet geheel kan ontbeeren verzocht 1/3 van haar 
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t ractement gedurende haar verder leven te mogen behouden; 
gemelde vrouw ter vergadering verschenen zijnde heeft zij nader 

mondel ing haar verzoek aangedrongen en is na gehouden raad
pleging, in overweging genomen dat zij sedert meer dan 30 jaren 
dezen post getrouw heeft waargenomen en dat haar nu onlangs 
overleden man 25 jaren als Veldwachter heeft gefungeerd en zij dus 
ook van diens middel van bestaan verstoken is, en hierop besloten 
haar als dorpsvroedvrouw te ontslaan met behoud van 1/3 van haar 
t ractement ad f 50 's jaars. — 

En is verder bepaald om dadelijk deze vacature in de couranten 
te annonceeren en eene andere vroedvrouw te vragen en daarbij het 
t ractement te bepalen op f UO zoodat het met de uikeering aan de 
vroedvrouw mede voor de gemeente f 10 verhoogt zijnde geweest 
f 150 en wordende nu f 160.—" 

In de raadsvergadering van 28 oktober 1830 werden de — in to
taal acht — sollicitanten voor de vacante post van dorpsvroedvrouw 
„opgenomen". Besloten werd naar een drietal „provicioneel nader 
onderzoek te doen alvorens de keuze uit te brengen". Reeds in de 
vergadering van 19 november 1836 werden „door den Burgemeester 
en de Leden de Bruijn en de Jong medegedeeld de ingewonnen in-
formatien nopens de sollicitanten tot de post van vroedvrouw — is 
die nopens de persoone Christina Louisa Koenen huisvrouw van 
Cornells Willem Docters van Leeuwen te Capelle in NoordBraband 
meest voldoende voorgekomen en daarop de keuze op die persoon 
uitgebracht. Zullende hiervan dadelijk aan haar kennis gegeven wor
den en zij bij haar komst alhier dadelijk in functie treden.—" 

Ook in Wilnis en Oudhuizen kende men vroedvrouwen-perikelen. 
In de vergadering' van de raad van Oudhuizen, van 5 mei 1838 — 
dezelfde vergaderng, waarin de nachtwacht G. Fokker werd „afge
dank t " — werd nog een ander ontslag uit de dienst aangezegd. Aan 
de notulen van deze vergadering ontleen ik het volgende. 

„Daar de vroedvrouw sedert geruimen tijd ziek is en door haar 
hooge jaren niet meer bekwaam is om dien post waartenemen is het 
voor de Ingezetenen van groot belang hierin te voorzien, is besloten 
om de vroedvrouw te spreken, haar voor te stellen om ontslag te 
vragen op een pensioen van f 10,— en clan een nieuwe vroedvrouw 
te beroepen op het tractement van f 100,— op den last der ui tkeering 
van f 40,— pensioen aan de oude vroedvrouw, en daartoe annonces 
in de courant te doen plaatsen.—" 

Nu wij zijn beland bij de volksgezondheid, mag een aantal ge
gevens inzake de cholera-epidemie rondom de jaren 1830, niet ont
breken. In de vergadering van de gemeenteraad van Mijdrecht, ge
houden op 10 december 1831, werd „gecommuniceerd de Missive 
van den heer Gouverneur dezer Provincie dato 14 November 1831, 
omtrent het aanschaffen van Badkuipen bij het onverhoopt door
breken der Cholera; waarop na gehouden ruggespraak met de Leden 
— geantwoord is dat alhier bij de Boerenstand groote Troggen voor
handen zijn, die gevoegelijk voor Badkuipen kunnen gebruikt wor-
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den, invoegen de aankoop van Badkuipen daardoor niet noodzake
lijk wordt.—" 

De bemoeiingen der gemeentebesturen met de cholera waren in 
de dagen van olim vele en velerlei. In de raadsvergadering van Mij
drecht 14 „July" 1832 gehouden, werd „door den Burgemeester me
dedeling gedaan van de bij hem ontvangen aanschrijvingen omtrent 
den Aziatischen braakloop, welke volgens Qfficieele berigten reeds 
tot op onzen grond is doorgedrongen: „Waarover gedelebereerd is 
besloten om in de eerste plaats, aan de Ingezetenen eene publicatie 
te doen, waarin dezelve berigt wordt gedaan van de niet besmet
telijkheid van den Aziatischen braakloop, gewaarschuwd tegen hevige 
gemoedsbewegingen en angstvallige vrees, tegen onmatigheid in het 
gebruik van spijs en drank, en specifiek opgeven waarvoor zij zich 
voornamelijk te wachten hebben, en wat zij met opzigt tot de klee
ding, de reinheid en het bewaren van zuivere lucht in hunne wo
ningen hebben in acht te nemen; houdende deze publicatie voorts 
verbodsbepalingen omtrent het verkoopen van onrijpe boomvruch
ten en wat dies meer is, verdere her inner ing aan de bestaande Ver
ordeningen van policie, opzigtelijk de gezondheid en de reinheid en 
nopens het sluiten der herbergen en tapperswinkels des avonds ten 
10 ure.— 

Zijnde het concept van die Publicatie door den Burgemeester voor
gelezen en door de Leden goedgekeurd en bepaald om hiervan zoo
veel exemplaren te doen drukken dat aan ieder huisgezin éen kan 
worden uitgereikt.— 

Zullende de leeraren van den Godsdienst worden verzocht hunne 
Gemeenten op te wekken tot welwillende ontvangst van deze Pu
blicatie en om dezelve zooveel mogelijk op te volgen.—" 

Het schijnt, dat de meeste gemeenten in die dagen een cholera-
hospitaal tot haar beschikking hadden. In de raadsvergadering van 
Oudhuizen, „gehouden in 't Regthuis te Oudhuizen op Vrijdag 7 
September 1832" werd „gedelibereerd om het Cholerahospitaal te 
voorzien van kribben en beddegoed. Tijdens de beraadslagingen 
stelde Arie Oostrom voor „om ook in de Geer — als te afgelegen 
om in kas van nood — van het Cholerahospitaal gebruik te kunnen 
maken — ter gemoedkoming van behoeftigen in geval de ziekte al
daar mögt ontstaan, voor een bed en beddegoed te zorgen, hetwelk 
hij alsdan op zich neemt onder zich te bewaren". Een van goede 
burgerzin getuigend initiatief, waarmee de vergadering aanstonds 
kon instemmen, getuige de notulen, die letterlijk zeggen: „Dit een 
en ander geaccordeerd en daartoe geresolveerd". 

J. VAN DER HAAR 

97 


