
Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -17-WAAROM DE DWARSDIJK GEEN NACHTWACHT HAD 1. InleidingIn het speciale Schalkwijknummer (1986) 4 schreef Butterman een arti-kel met als titel: &quot;De nachtwacht van Schalkwijk in 1790&quot;. Twee zakenuit dat artikel hebben mijn aandacht getrokken: 1. De opmerking dat niet specifiek Schalkwijkse omstandigheden maaralgemene omstandigheden als verklaringsachtergrond moeten wordengezien (p. 29). 2. De impliciete, mijns inziens, verwijzing naar nachtwachten inomliggende plaatsen (p. 30). Deze zaken kwamen in mijn herinnering weer naar boven toen ik het, tendele helaas in slechte staat verkerende, archief van het gerechtDwarsdijk (of Nijendijk) in het gemeentehuis Cothen bestudeerde. Mijnbelangstelling werd gewekt door nummer 10 van de inventarislijst:&quot;stukken betreffende de ontheffing der verplichting

tot aanstellingvan een nachtwacht, 1796&quot;. Dit artikel is het resultaat van die aldusgewekte belangstelling. 2. Verplichting tot aanstelling van een nachtwachtDe stukken van het gerecht Dwarsdijk verwijzen naar een &quot;reglement ophet gaan van Nachtwacht ten Platte Lande&quot;, afgekondigd door het Hofvan Utrecht op 15-2-1763. Na de inval van de Fransen in 1747 laaide desociale onrust hoog op (1). Dit en de economische crisis van na 1720,die rond 1750 verhevigde, zorgde ervoor dat tienduizenden arbeiders opstraat kwamen te staan. Er vond een uittocht plaats uit de steden inmet name West-Nederland van mensen op zoek naar een ander bestaan enwel op het platteland elders. De daardoor ook op het platteland ont-stane onrustige situatie vormt waarschijnlijk de achtergrond van hetafkondigen van voornoemd reglement. Dat er op het Utrechtse platteland

toentertijd onrust heerste,wordt bevestigd door twee plakkaten in deel 1 van het vervolg van hetgroot plakkaatboek van Utrecht, waar ik het reglement zelf niet in hebkunnen vinden: -plakkaat tegen de geweldenarijen ten plattelande: 7-6-1759 (2)-plakkaat tegen de bedelaars, vagebonden en andere kwaaddoeners: 13-4- 1763 (3).Opmerkelijk is dat dit laatste plakkaat opnieuw is gepubliceerd op 20-11-1789. De verplichting tot aanstelling van een nachtwacht lijkt bijbesluit van 12-3-1812 te zijn vervallen (4).



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -18- 3. Het gerecht Dwarsdi.jk en de nachtwachtHet gerecht Dwarsdijk heeft zich waarschijnlijk nooit iets aan dezeverplichting gelegen laten liggen. Naar aanleiding van een brief van27-11-1795 van het Hof van Utrecht aan het gerecht, stuurt J.C. deGraaf, schout van het gerecht, op 11-12-1795 een brief terug naarUtrecht (5). In die brief wordt gezegd dat het schout en schepenen vande Dwarsdijk niet bekend is dat hun gerecht ooit een nachtwacht heeftgehad. Waarom niet? &quot;. ..(o(i))dat de helfte der huisgezinnen zoo verre van den anderenafgescheiden zijn, dat het voor de wagt ondoenelijk zoude wezen,daar naar toe te gaan, en dat de andere helfte slegts bestaat uitvijf huisgezinnen zoo digt bij den anderen gezeeten, dat zij inge-volge 't 15 Articel van gemelde Reglement, slaande op een ketel.Bekken of makende eenig ander geluid, malkanderen spoedig zoudekunnen ter hulpe

komen. Voorts dat het voornoemde Gerecht, alsliggende in zeer zware kleij, in den Winter, immers zoo lange dekleij niet hard bevrooren is, minder gevaar loopt, dan in den Zomervoor Huisbraak, Dieverij en andere ongemakken&quot;.Schout en schepenen menen dat een nachtwacht in hun gerecht dus nietnodig is maar schrijven, indien het Hof dat toch wenst, bereid te zijneen nachtwacht aan te stellen. Het Hof vindt de argumenten van hetgerecht steekhoudend en er wordt een schikking getroffen, dus geennachtwacht. Dit blijkt uit een 'appointement' (beschikking) gedaan teUtrecht de 13de december 1796 door de griffier van het Hof, geschrevenop een copie van de al genoemde brief van 11-12-1795. 4. Conclusie Van 1763 tot 1813 kende de provincie Utrecht een verplichting totaanstelling van een nachtwacht in de plattelandsgerechten. InSchalkwijk is zeker van 1790 tot en met 1794 een nachtwacht aangesteld(zie

artikel Butterman). Het gerecht Dwarsdijk heeft in ieder geval in1796 ontheffing van bedoelde verplichting gekregen. Het 'opeens' ac-tief worden van het Hof van Utrecht aan het eind van de 18e eeuw kanheel goed het gevolg zijn van de al door Butterman gememoreerd aktivl-teiten van de Staatsgezinden in de Republiek. Wellicht vormt de bezetting van Utrecht (en Nederland) in 1795 doorde Fransen en het uitbreken van een oorlog met Engeland in datzelfdejaar een achtergrond voor de plotselinge aktivlteit -na 32 jaar- vanne*^ Utrechtse Hof richting Dwarsdijk. 5. Naschrift Ik kan het -tot slot- niet laten iets op te merken over de al genoemde




