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Ik keer nog eenmaal terug tot het jaar 1851, het jaar van de ge
boorte der gemeentewet. Het was voor Mijdrecht, Wilnis en Oud-
huizen een belangrijk jaar, niet alleen omdat de wet, regelende de 
samenstelling, inr icht ing en bevoegdheid der gemeentebesturen in 
werking trad, maar ook, omdat men zich in dat jaar, naar aanleiding 
van een „bekomen circulaire aanschrijving van H . H . Ged. Staten" 
in de drie gemeenteraden het hoofd heelt gebroken over de vraag of 
Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen „niet gevoegelijk zoude(n) kunnen 
worden vereenigd" . . . . „clan of tegen de Vereeniging gewigtige be
zwaren zouden bestaan". 

De gemeenteraden van Wilnis en Oudhuizen hebben over dit 
denkbeeld vergaderd op woensdag 14 mei 1851, de raad van Mij
drecht op zaterdag 17 mei d.a.v. In alle drie de gemeenteraden werd 
men het er over eens — zoals het in de notulen van Mijdrecht heet — 
„dat tegen de voorgestelde vereeniging van Wilnis en Oudhuizen , 
met Mijdrecht, gewigtige bezwaren bestaan, grootendeels van dien 
aard dat dezelve niet kunnen worden weggenomen . . . . en dat bij 
een dusniettegenstaande plaats hebbende vereeniging, de eensgezind
heid zoude zijn en blijven verstoord, die echter voor de handhav ing 
der goede orde en gehoorzaamheid aan de wetten, zoo onmisbaar 
noodig is dat dwangmiddelen van boete en vervolging daarbij verre 
te kort schieten". 

De „gewigtige bezwaren" tegen de vereniging der drie gemeenten 
zijn, zo leren ons de notulen van Wilnis, vierderlei. 

„Vooreerste. Daar Mijdrecht de grootste gemeente is, moet men 
veronderstellen dat het bestuur der vereenigde gemeenten te Mij
drecht zou resideren, hetwelk voor de Ingezetenen van Wilnis, in
zonderheid die van de buur t Westveen onder Wilnis, op meer dan 
één uur afstand van de Kom der gemeente en meer dan twee u ren 
van Mijdrecht afgelegen, zeer moeyelijk en hoogst bezwarend zou 
zijn, zoo met de dagelijksche aangiften betrekkelijk den Burgerlijken 
Stand, de Bevolking, Patent enz. als met alle zaken waarover zij het 
bestuur verlangen te spreken. — 

ten tweeden. Daar Mijdrecht buiten eenige zeer vermogende In
gezetenen en enkele middelbaargegoeden zeer veel armen en min
vermogenden telt, terwijl de Ingezetenen van Wilnis meer algemeen 
tot den burger of middelstand behoren, althans het getal der on-
of minvermogenden in evenredigheid tot Mijdrecht veel minder is, 
waardoor de Vereeniging met Mijdrecht, voor die in Wilnis , in op-
zigt tot de personele dorpslasten zeker nadeelig zou zijn. 

ten derden. Mijdrecht is bezwaard met het onderhoud van dorps
straten en lantaarns, die Wilnis niet heeft, — buitengewone nacht-
wachts, hebbende Wilnis met Oudhuizen gemeen alleen een Klep 
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ol Ratelwacht, — twee schoolgebouwen en twee brandspui ten, heb
bende Wilnis met Oudhuizen gemeen slechts één schoolgebouw en 
één brandspuit . - Welk een en ander veroorzaakt dat Mijdrecht 
veel meer artikelen van onderhoud heelt clan Wilnis - wel heeft 
Wilnis met Oudhuizen daarentegen een schuld van f. 2400 — aan de 
Ridderlijke Duitsche Orde, doch de renten daarvan kunnen niet op
wegen tegen de bovengemelde onderhoudswerken, en ware dit ook 
het geval, dan zou daardoor het eene deel tier vereenigde Gemeenten 
voorregten hebben boven het andere deel en wilde men die aan allen 
gelijkelijk toekennen, bijvoorbeeld met bestratingen, lantaarns, 
nachtwacht, zoo zouden de lasten aanmerkelijk vermeerderen. — 

ten vierden. Door de Vereeniging zou deze gemeente in betrekking 
tot de personele belasting in een hoogere rang of klasse van belas
ting vallen daar zij dan niet beneden 3000, maar van 3000 tot 5000 
zielen bevatte, zonder dat de Vereeniging de handel , .beroepen of 
bedrijven der Ingezetenen eenig voordeel aanbragt, of de huurwaar
den der gebouwen enigzins kon doen rijzen". 

Voor de vereniging van Wilnis en Oudhuizen, die toen samen 
1G67 inwoners telden, voelde men in deze beide gemeenten meer. 
Daarbij gold o.a. blijkens de notulen uit de beide gemeenten, als 
argument „dat Wilnis en Oudhuizen bereids vereenigd zijn, in het 
Kerkelijke (hebbende een hervormde gemeente, waarvan cïe kerk op 
Oudhuizen en een Roomsche gemeente, waarvan de kerk op de 
grensscheiding met Mijdrecht staat) , in het armwezen, Schoolwezen, 
brandwezen, de Nationale Militie, zoveel de loting en inlijving be
trek, de begraafplaats enz. hebbende voorts gemeenschappelijk een 
dorpstoren die op Oudhuizen staat, te samen een Vroedmeester, 
Veldwachter, Voetbode, alle welke gemeenschappelijke onderhouds
werken en lasten worden gedragen in evenredigheid tot de bevol
king, zijnde volgens de telling van 1 januar i 1851: Wilnis 1280, 
Oudhuizen 387 zielen, — terwijl de gemeenschappelijke Inkomsten 
voornamelijk bestaande in de opcenten op het gemaal en gedistileerd, 
mede in dezelve evenredigheid verdeeld worden. — " 

Terwijl men voorts in Wilnis tot de waarlijk lumineuze ontdek
king was gekomen, dat de vereniging der beide gemeenten „tot be
sparing en bezuiniging zou strekken, daar men in plaats van twee 
gemeentebesturen dan maar één bestuur had, in plaats van twee stel 
Staatscourant, Staatsblad, Burgerlijke Stand enz. dan maar één stel 
van alles benodigd had" . 

In de raad van Oudhuizen maakte men zich nog enige zorgen over 
een „schuld die de gemeente Wilnis op zich zelf heeft van ƒ 400,— 
aan de Diakonie". Mits deze schuld echter „vooraf werd afgelost of 
afzonderlijk over de ingezetenen van Wilnis omgeslagen", kon men 
zich in Oudhuizen con amore met de samenvoeging verenigen. Ook 
in tie raad van Wilnis kwam deze schuld ter sprake, waarbij de 
vroede vaderen tot tie conclusie kwamen, dat men daaromtren t „in 
schikking zou kunnen treden met die van Oudhuizen, om deze 
schuld af te lossen in eens of in jaarlijksche termijnen bijv. van 
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ƒ 100,— om te slaan over de ingezetenen van Wilnis op zichzelf". 
Dat men in Wilnis goed uitgeslapen was bewijst de in de notulen 
vermelde restrictie: „mits de renten op de begrooting gemeenschap
pelijk worden gedragen". 

Het heeft tot 1857 geduurd, eer de vereniging van Wilnis en Oud-
hui /en tot één gemeente een feit werd. J. VAN DER H A A R . 

H E R I N N E R I N G E N AAN DE D O M S T E E G 

Het artikeltje „Van Domsteeg tot Domstraat" in het augustusnum
mer las ik met buitengewoon genoegen omdat hierdoor weer een 
heel stel beelden uit mijn eigen jeugd wakker geroepen werden. 

In 1901 ging ik naar de eerste klas van het Stedelijk Gymnasium 
(toen nog op het Janskerkhof) . We woonden op de Oudegracht bij 
de Geertebrug, maar verhuisden spoedig daarna naar Nieuwegracht 
165 (het huis, waar de bekende heren Wagenaar zijn geboren en op
gegroeid en waar ook in de Hide eeuw de schilder Jan van Scorel 
woonde) . Dit betekende, dat ik dagelijks viermaal de Domsteeg pas
seerde en dat jaren lang. Daardoor kan ik me precies voor de geest 
halen hoe deze straat er vóór de verbreding uitzag en hoe zij zich 
tot haar tegenwoordige gedaante ontwikkeld heeft. 

Voor de oostzijde kost dit overigens al heel weinig moeite, want 
tot voor kort, toen de gemeente op de hoek van Domsteeg en Achter 
St. Pieter een kantoorgebouw liet zetten, was de toestand aan de 
oostzijde nog precies als in 1901. In het midden, als dominerend ge
bouw, het perceel, waarin thans de Belastingdienst is gevestigd. 
Toen was het de winter(stads) woning van de familie De Beaufort, 
die 's zomers in Doorn woonde op Schoonoord. De gevel althans van 
dit perceel is vrijwel intact gebleven: alleen het zuidelijkste raam 
is veranderd in een deur, terwijl ik onlangs constateerde, dat de oude 
hoofdingang was ge„democratiseerd" door verwijdering van de twee 
wapenschildjes aan de bovenbalk van de deur. 

Aan het pand ten zuiden van het vorige, op de hoek van de 
Voetiusstraat is ui twendig geen streep veranderd. Het lag echter toen 
niet op de hoek van de Voetiusstraat, daar toen nog de huizen aan 
de noordzijde van die straat zover vooruit sprongen, dat deze straat 
niet breder was dan een voetpad, waar geen enkel voertuig kon 
passeren. 

Aan de noordzijde van het Belastinggebouw stond een perceel, 
waarin nog jaren lang de Amsterdamse Bank is gevestigd geweest, 
die in latere jaren ook het hoek(winkel)pand naar Achter St Pieter 
in gebruik had genomen. De vervanging van deze twee laatste ge
bouwen door een kantoorgebouw is van nog zo recente datum, da t 
vrijwel ieder Utrechter zich de voormalige toestand zal kunnen her
inneren. In 1901 was in dit hoekpand gevestigd een autobedrijf, dat 
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