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Van de voorzitter
Themanummer

De laatste editie van ons blad in 2001 is een
extra dik nummer geworden. Dit komt omdat
het bestuur heen besloten zo mogelijk ieder
jaar een Proosdijkoerier uit te geven die geheel
of vrijwcl gchccl is gcwijd aan c-en thema, Er
zijn namelijk onderwerpen die moeilijk te
splitscn zijn en bij hun uitwerking een zodanig
grote omvang krijgcn dat plaatsing Il1 een
cditic van 32 paginals 11ict mogclijk is.

een werkelijk sehitterende omgev111g. De
samcnwcrking met de kostcrcs en haar
medc\vcrkcrs was hartvcnvanncnd cn allen die
tijdens de tentoonstelling hun mcdewerking
hebben verleend kLn1l1en dit beamen. Vele

be-zockers

hcbbc11

van

dele

kunstuiting

genoten. In bet gastenboek hebben een groot
aantal
be-zockers
hun
waanlcring
uitgesproken. Teksten als "indrllkwekkend",
"zeer
de
moe-ile
waard"~
"gewcldig
initiatief"en "prachtige tcntoonstelling leomen
daarin Vaal'. Er 2~jJ1 niet aileen bC20ekers uit
eigen gcmeente de expositie komen be20eken.
ll

Tijdens de voorbereidingen van het boek
"Twee paroebies verenigd in Driehuis" heen
onze
eindredaeteur
en
auteur
.loop
Frankcnhuizcn lovee1 gcgcvens Ycrzamcld, dat
bij ook in andere bronnen is gaan 20eken. Uit
de veelheid aan materiaal is hij er, met enige
terughoudendheid wat de omvang betref!, in
geslaagd dit onderwerp uit te diepen en uit te
werkcn. Een werk van lange adem waarmcdc
hij sinds 1997 druk is geweest, hetgeen aile 101'
verdient. Hij nocmde dit grote artikel

Uit heel de omgeving en zelfs uit Sehotland en
de Verenigde Staten konden bezoekers worden
ontvangen. Ook hebben een aantal seholen
lessen gewijd aan Jacob Cornelisz. van
Oostsanen en zijn kunst en daarop een hezoek
aan de kerk gebracht. Dc rondleiding van de
schoolklassen werd
verzorgd door de
initiatiefnemers van de ten toonstellen de heer
en mevrouw Van Wijk llit Oostzaan. Dankzij
de ruimhartige
finaneicle bijclrage van de
sponsors heef! de tentoonstelling zichzelf
kunnen bedruipen. Aan hen zijn de besturen
van het museum en van onze vereniging veel
dank verschuldigd. De samcnwerking met het
museum was voorbeeldig. Dankbaar zijn wij
oak Vaal' de vcrlercgen medewerking van de
suppoosten. Zij hebben de tcntoonstelling
begcleid en hebbcn daarvoor hun vrije tijd
gegeven. Verscheidene hebben cen aantal
middagen en avondcn aan dC2C tcntoonstclling
gegeven. Voar allen die bij het verwezcnlijken
van deze expositie een bijdrage hebben
geleverd willen wij op deze plaats nogmaals
onze hartclijke dank uitspreken.
P.e. Grundmann voorzitter

"Van onderdanigheid naar reeht"
met als ondertitel "Drie eeuwen armenzorg in
De Ronde Venen". Wij hopen dat u deze
Proosdijkoerier met genoegen zult lezen en
mogelijk herlczen. Deze extra dikke editie kon
gcbruikmaking
van
totstandkol11cn
met

bijclragen van een aantal ons zeer gunstig
gezinde sponsors. Hiervoor hartelijk dank!

Tentoonstelling Jacob Corneliszoon van
Oostsanen
Na veel spanning en inspanning bij de
voorbereidingen is de tentoonstelling van de
werken van de laatmiddeleeuwse schilder
Jacob Cornelisz van Oostsanen een volledig
mede
dankzij
de
sueees
geworden
beschikbaarstelling van de RX. Kerk. Deze
eXIJositic \vas Vaal' Dc Ronde Vcncn unick in

Goede wensen
Mede nomens het bestuur en de redoctie van dit blad wens ik de leden, samen met een ieder die
hen lief en dierbaor is,
Goede Kerstdogen en een voorspoedig nieuwjoor toe.
P.C. Grundmann
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Van onderdanigheid naar recht
Drie eeuwen armenzorg in de Ronde Venen

Verantwoording
Enkele jaren geleden, we spreken dan van 1997, vond ik tussen de arehivalia van de voormalige

gcmccntc Wilnis de notulen van c-en gcmccnteraadsvcrgadcring uit 1847 waarin cen gcschil tussell de
hervonnde diaeonic en het rooms katholieke armbcstuur aan het lieht kwam. Het ging over de

verde-ling van de opbrcngstcn van haardas ciat werd aange-wend om de Haden van de Wilnissc anllcn tc
lenigen. Toen later bleek dat ook het zogenoemde oortjesgeld uit de verveningen heef! bijgedragen het
lot van de annen te verliehten besloot ik dieper op de materie in te gaan en te onderzoeken hoe de
armenzorg in de Rondeveense dorpen was gcorganiseerd en in de praktijk heef! gewerkt.

Het rcsultaat is cen vcrhaal over dric ccuwen armcnzorg, uitgevoerd door armmccstcrs die afhankelijk
zjjn van de opbrcngstcn van een langzaam gracie-nd cigen vcnnogcll, van collcctcn in de kerkcn, van
langs de IlUizen opgehaald haardas en van het oortjes- of armengeld uit de verveningen. Drie eeuwen

armcnzorg gckcnmerkt door de S01115 l110eizaam tc lichten vingers van de armIne-esters rond de knip en
het spel met de burgerlUke gemeenten over wie wat moet betalcn. Een eeuw lang haardas dat borg
staat voor samenwerking tussen de roomse armbesturen en de protestante diaeonieen terwijl het
armengeld uit de veenderijen zorgt voor samenwerking met de gemeenten. Een uniek gegeven in de
Nederlandse armenzorg. Verrassend is het dan ook te constateren dat Vinkeveen het anders deed. Ook

daar was sprake van haardas en armcngcld, maar in andere mate. Na een aarze1end begin met
Waverveen als trekker, stoppen de Vinkeveense veenbazen plotseling met het uitbctalen van
armengeld. Dc reden ? Zij wilden zieh niet confirmeren aan Mijdrechtse af.spraken.
Het resultaat van mijn ondcrzoek tref! II hierbij aan. Het is gcen droevig verhaal gcworden over ziclige
anne mensen, maar het geef! de feiten weer zoals die zijn opgeschrcven door de llitvoerders van de
armenzorg. Het is dan ook geen verhaal om in een keer uit te lezen. Om armenzorg in het juiste
daglicht te plaatsen wordt vooraf uitgebreid stilgestaan bij de landelijke- maar vooral bij de
plaatselijke ontwikkelingen die zich de afgelopen drie eeuwen hcbben voorgedaan. Sommige teksten
zijn wcergegeven zoals zc in de bronnen zijn opgeschreven en zoveel mogelijk tllssen
aanhalingstekens geplaatst. Andere teksten zijn bewerkt. Omdat het woord 'bedelen' twee
betekenissen kent is gebruik gemaakt van het niet meer correcte woord 'bedeelen' (mct dric ec's)

\Vanneel' het gaat om h1..11p gcvcn aan anne mcnscn. Om een beeld te geven van de verschillendc
tijdssituaties in de Rondeveense dorpen is gebrllik gemaakt van de vergaderverslagen van de
voormalige gereehten, de (jaar)verslagen van de gemeenten Mijdrecht, Vinkcveen-Wavcrvcen en
Wilnis, de archivalia van de Nederlandse Herv0l111de gemeente te M(jdreeht en die van Rooms
Katholieke parochics Mijdrecht-Wilnis en Vinkcveen. Pogingen de archivalia van de andere kerken in
te zien zijn door gcbrek aan medcwerking mislukt. Andere bronnen vormden de diverse publicatics in
de vijf!iendelige uitgave 'Algemene Gcschiedenis Nederland', de driedelige uitgave 'Nederlands
Verleden in vogelvlucht' en de eendclige uitgavc 'Ann in Nederland'
lk hoop met deze bijdrage wat meer inzicht te gel'en in dit aspect van de toch wei) rijke historic van de
Rondevecnse gesehiedenis.
Rest mij allen te bedan ken die mij met raad en daad hebben bijgestaan om dit toch wel omvangrijke
werk te kunnen vo!tooien.

Wi Inis, september 200 I, .loop Frankenhuizen
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1

Armoede in Nederland tot de 18e eeuw

Eeuwenlang is de zorg )loor de onnen beschouwd als een kerke!{jke aonge/egenheid. De algemene
opvatting was dat barmhartigheidjegens' een medetnens als tegenprestatie gold voor bedrevcn zonden.
Annen waren door God gewild om andercn de gelegenheid Ie p;even goede werkcn Ie verrichtel7.
Longzaam veranderl dat denken.
eehter bcstaan. Bedclaars \vordcn van stad naar
1.1
De 16" en 17" eeuw
stad gestuurd en het gevcn van aaJmoczcn door
overheden en kerken (ook de rc!cJrl11atorische)
Dc 16' eeuw is in West Europa een periode
van sterke bevolkingsgroei, stijgende
prijzen en achterblijvende lonen. Het
grootste ded van de bevolking bezit
geen cigen vermogcn en is aangcwczcl1
op inkomen uit arbeid. Zijn er
tegenslagen door ziekte of invaliditeit of
is er ccn cconomische teruggang dan
dalen de inkomens vaak tot bencden het
De
getroffenen
bestaansminimum.
worden aflnmkelijk van de armcnzorg
of vallen tcrug in Iandloperij, bcdclarij
en criminalitcit. I-Iet gevolg is dat men
armoede gaat bcschouwen als een
bedreiging van orde en rust. Die
bcdreiging moet bestredcn worden en
dus niet met aalmoezen in stand worden
gchouden. Men begint ondcrseheid te
maken tussen
annen die door lichaamsgcbrcken niet
meer kllnncn wcrkcn en luiaards en
Iceglopers. Vooral met die Iaatsten gaat de
1613, Uildcling van brood tcgcn af'gilk vall broodloOljcs. Mcrk 0]) hcl
overheid de strijd aan Klopjaehten op
contrast tusscn de rijk uitgedos!c aalmoczeniers cn de vcrlopcl1 ell
gcdrochlclijk afgebcclde annen. Broil: Website Asd. His!. Museum.
landlopers l bedelaars en vcrzwaring van
straffen op dietstal en zakkenrollerij zijn
blijft onveranderd. Wei komen er meer
het gevoig. Bedelen door mensen zonder
gespeeialisecrde
armcnhuizen,
zoals
Iichamelijke gebrek wordt verboden en
weeshuizel1 oudemannen- en vroll\venhuizen
gestraft. Lokale armenfondsen moeten worden
en Jeprozenhuizen.Maar de zorg daar is
samcngevocgd
VOOl"
ondcrstcuning
aan
summler. Men bespeurt de symptomen van
invaliden. Daarenboven wordt het verschaffcn
armoede en vrcest de maatschappelijke
van werk aan volwassenen en onderwijs aan
gcvolgcn ervan. Er is gcen oog voor de
hun kinderen gepropageerd.
structurcle oorzaak een gebrek aan werle
l

Dc kerk van Rome reageert fel op armenzorg
door de overheid. Zorg is een gcesteJijke taak.
Met de reformatie komen de diaconiecn in de
N.H. kerk hun aaneled in ele armenzorg
Ieveren. Dit gebeurt voornamelijk tusscn 1580
en 1660. Er is dan sprake van bevolkingsgroei
toenemende
verstedelijking.
De
en
kerkhervormers kcrcn zich tcgen de leer der
goede werken en introduceren alternatieve
vormcn van armenzorg met een groterc rol
voor de overheid. Het Armoedeprobleem blijft

1.2

De 18 6 eeuw

Deze ceuw begint met een peri ode van lagc
Iandbouwprijzen en zware belastingdruk. Dc
agrarische sector is dan de grootstc sector en
de risico's voor de agrarische ondcrncmer zijn
niet gering. Weersinvloeden, plantenziekten,
vcepest, 111uizenplagen en overstromingcn
spelen een grote ro1. In de perioelcn 1714-1720,
1744-1754 en 1769-1784 heerst de veepest.
Tussen april 1769 en maart 1770 verliest het

10]

de gezinnen armlastig. Vooral na 1770 is er
sprake
van
ehronisehe
werkloosheid.
laarboeken uit 1777 melden: "Het gemeen
arbeidsvolk vergaat van kommer en gebrek, de
armenhuizen
Jiggen
opgepropt."
Dc
jammerklaehten blijven tot vcr in de 19' eeuw
hoorbaar. Dc ogensehijnlijke welvaart van de
Nederlander is voorbij.

gcwest Holland 160.000 stuks vee. (excl.
kalvcren). Boercn die weinig vee verlic2cn
gaan er 01' vooruit omdat veeprijzen en
veehouderijprodueten tijdens zo'n epidemic
sterk
stijgen.
Andere
haereD
worden
gcrui"neerd. Hct vcrzckcringswczen is HOg
weinig ontwikkeld en niet doorgedrongen tot
de agrarischc sector. Pas aan hct cindc van de
18' eeuw komt van overheidswege een soort

1.3
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Dc 18' eeuw kenmcrkt zieh door veranderendc
inzichten over sociale zorg. Armenzorg, zo is
men gaan denken, kan benut worden als
middel tot regulatie van de arbeidsmarkt, ais
middel tot het instandhouden van de hestaande
klassenmaatsehappij en kerkelijk gezien als
middel om behoud van ergen aanhang.
Clegoede kringen zien armoede als eigen
schuld.
Te
Jong
trouwen,
luiheid,
drankmisbruik en verkwisting. In 1793 spreekt
de staatsman Clijsbert Karel van Hogendorp
over "het graauw, ontvatbaar voor zeedeJijke
en godsdienstige indrukken" en over mensen
die "als reedelose dieren voortleven. Tot 01'
heden hebben wij het gemeen 111 orde
gehouden, maar het groeit tegen de druk aan."
Van Hogendorp ziet de nood van de annen als
een gevaar voor de gevestigde orde en denkt
dat de Franse Revolutie daarin stimulerend zou
werken vooral omdat de overheid nog steeds
geen taak ziet in de armenzorg. De plaatsclijke
overheden vaardigen aIleen maar ordonnanties
uit tegen bedelarij, vagebonderij en misdrijven
en komen pas in aetie als de annoede eriminele
aspecten gaat vertonen. Meer en meer wordt
gekeken naar armbesturen. Die mocten er voor
zorgen dat de annen zich ijverig, spaarzaam,
geduldig en godvruehtig gedragen met gevoel
van
respect
voor
hoger
geplaatsten.
ArmenschoIen, werkinrichtingen en krachtige
preken zouden hieraan moeten bijdragen. De
sehrijvers van deze ideecn beperken zieh tot
het uiten van bewogenheid en vergeten aan de
annen te denken. Dc oprocpen tot een
staatsanncnzorg kJinken steeds luider. Die
opvatting wordt gevoed door het sociale
angstmotief en het venneende falen van de
kerkeJijke armenzorg. De kcrkelijke visie blijft
eehter overheersen. Deze visie is gebaseerd 01'
de Jiefdadigheid van de medemens zonder
onderseheid in de soort van annen. De basis
voor het verzet van de kerkcn tcgcn de
overheid blijft 01' die manier stevig verankerd.
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Roep om staatsarmenzorg
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Akte van indellmiteit uil J 762 met godsdicnstigc ondcrloon.

verpJiehte verzckering tot stand tcgen het
afslaehten van ziek en verdaeht vee.
Weersinvloeden bJijven een grote rol spelen.
Perioden van droogte of overvloedige rcgenval
beinvloeden de bedrijfsinkomsten en de prijzen
in landbouw en veeteelt. Een overvloedige
oogst met lage prijzen is voor de boer soms
nadcliger dan een karige oogst met hoge
pnJzen.
Het probleem van werkloosheid gaat steeds
zwaardcr 01' de samenleving drukken. In de
armenzorg
versehijnt
het
begrip
werkversehaffing. In veel plaatsen worden
werkhuizen opgericht waann niet aIleen
bedelaars en landlopers worden ondergebraeht,
maar ook werklozen 01' eigen verzoek worden
opgenomen. In 1747 is in Amsterdam I I % van
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1.4

Wetgeving

ontwikkelen zieh tot geboefte." Na 1750 neemt
de kritiek op de traditionelc kerkelijke
liefdadigheid verder toe. Dc bedc1ing zou te
gemakkelijk plaatsvinden en er zou niet ceht
gekeken worden naar liehamelijk vaardighcden
en de werkelijke behod!en. De strijd om de
inriehting van de annenzorg barst pas eeht los
in 1795 wanneer, met de Bataafse Revolutie,
het volk het bestuur in eigen hand proheert te

Wetgcving OJ) het gebicd van armcnzorg is
eehter onontkoombaar. De willekcur is te
groot. Armenzorg worcit door de bezittcnde

klassc

gcvoeld

'lIs

een

pcrsoonlijkc

vcrantwoordclijkhcid waarop allcen uit morelc
ovcrwegingen een beroep mag worden gcdaan.
Het hod! zo niet meer te kosten dan wat de
rijken ervoor willen afstaan. Dc overheid
beperkt zieh tot repressief optreden en
indckkcll.
Dc
zogcnaamdc
aktcl1
van
indcmnitcit (vrijwaring) zijn hicrvan cen mooi

nel11cn.

Oyer het algcl11ccn kan over het armwczen
tijdens de peri ode tot 1795 gezegd worden dat
in tijden van sterke bevolkingsgroei en
cconomischc cxpansic het aantal anl1cn
toeneemt. Als rcaetie hierop wordt dan
gcwcrkt
aan
hcrstructurcring
vall
de
armenzorg. Dc trieste paradox bij al deze
vor111en van hulp is dat er in tijden van
voorspoed veeI l11iddclcn naar de instellingen
vloeien. In mindere tijden eehter droogt deze
gcldstroom snel op.

voo1'bccld. Wannccr icmand van het yolk gaal
verhuizen naar een andere gemeente, moet hij
of ZlJ daar een sehriftelijke verklaring
overleggen wamin de oude gemeente bclooft
de nieuwe gemccntc tc vrijv'larcn van de kOStCI1

van ondcrstcuning in gcval van armlastighcid.
Dit omslaehtige systeem werkt sleeht. Steeds

l11ec1' mcnscn vallen tussen wal en schip en
"hoe

langer

hoc

meer

aalmoesvragers

1657 \Vces!l\lis van de g.ereformeerde diaeonic te Amsterdam. Dc kindcren dCll gczamcnlijk uil
eCll groOI dicp bonl opgcschept door regcnlcsscn \lil c(~n grotc koperel1 kctcL Folo van wc\;sitc
Amsterdams. ]-liSlorisch Museum

2

Armoede in Nederland in de 19" en 20 e eeuw

Nog steeds is armenzotg een kerkelUke aongelegenheid en keren de kerken zich tegen initiatieven van
de over/wid om op deze zOIg een grotere greep h? kr[jgen. Economische benadering van armoede staat
haoks op de god<.;dienstige benadering. Pas OUJl het einde van 1ge CCZf1V veranderen de inzichten.

2.1

De 19° eeuw

1826-1830 en 1855-1859. Drie faetoren spelen
daarbij een rol. In Zeeland is het de vcrzilting,
in Utrecht het besmet oppervlaktewater en in
de ovenge provineles de verstedelijking.
Verzilting betekent de kOll1st van de

Dc sterIle in Nederland is in de 19' eeuw
oJll11erkclijk hoag. I-let betref[ vooral de
provineies Noord Holland, Zuid I-Iolland,
Zeeland en West Utrecht in de perioden 1807,
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malariamug. Pas na 1830 daalt de prijs van
kininc 'lIs middel tegen malaria. In dc
provincic Utrecht is het vooral de cholera die
haar tol eist.. Cholera epidemiecn zijn er in
1832, 1833, 1848, 1849, 1866 en 1867. Na
1850 en vooralna 1875 voigt een sterke daling
van de sterfteeijfers. Na 1850 stijgt de
welvaart. Teehnisehe ontwikkelingen in de
landbouw (betere grondbewerking, bemesting,

over de gehcele Republiek." lOr zouden
magazijncn voor lcYcnsmidde1cn, klcding en
brandstof moeten komen. Werkhuizen en
gestichten waarin aan bchocftigcn arbcid en
aan kindcrcn ccn nuttigc opvocding kan
worden verstrekt. Het wetsontwerp loopt stuk
op het verzct van de bestaande kerkelijke
armenzorginstellingcn. In de grondwet van

zaaizadcn, en vee) zorgen voor cen stijging van

bcpaalt de rcgcring "dat allen die in armocde
raken, terstond moeten worden bedeeld door
de armenkassen in hun vcrblijfplaats". Deze
bepaling is noodzakelijk geworden omdat de
aktcn vall indemnitcit, \vaarin gCl11ccntcn de
verantwoordelijkheid voor annenzorg regelen,
nog steeds volop in gebruik zijn.

] 814 is gccn armcnzorg voorgeschrcven. Wc1

de productiviteit. Rand 1770 werkt ruwweg
50% van de bcroepsbevolking in de landbouw.
Beroepstellingen in Nederland laten zien dat de
primaire sector (Iandbouw, jaeht en visserij)
zeer snel kleiner is geworden. Van 44% in
1849 tot 7% in 1970. De seeundaire sector
(industrie, mijnbouw en bouwnijvcrheid) in
1749 nog goed voor 24% van de totale
werkgelegenheid stijgt naar 38% in 1970. Dc
tertiaire sector (dienstverlening, handel,
verkeer en bankwezen) stijgt geleidelijk van
32% in 1849 naar 55% in 1970. Cijfers uit
latere jaren ontbrekcn. Ais vaststaand wordt
aangenomen dat het voedsclpakket in de
periode 1770-1830 globaal onveranderd is
gebleven. Verbijsterend IS in 1870 de
hoofdsehotel van de arbeider: aardappelen met
mosterd
en
azijn.
Kinderen
hebben
aardappelbuiken. Vices en kaas zijn luxe,
tarwebrood en bier niet. De levensduur van
behoeftige dagloners komt niet boven de 32
jaar uit. Arbeidersbudgettcn tussen 1854 en
1870 laten zien dat 65% van de uitgaven
besteed worti! aan voedse!.

Tussen 1815 en 1850 stijgt het aantal
hehoeftigen met 38%. Tot 1850 is de
gemiddelde levensduur 32 jaar. Voor de eehte
misstanden heef! men nauwelijks aandaeht
aandaeht. Men ziet dat de arbeider het niet
breed heeft maar niet dat er van zijn
werkkraeht en die van zijn kinderen te veel
wordt gevraagd. Het aan het werk zellen van
gezien de
mensen en kinderen wordt
werkloosheid _. als een daad van filantropie
gezien. Op de condities waaronder het werk
wordt verrieht let men niet. Men ziet de
arbeider als anne en nict als arbeidcr. Dit
maakt het bestaan voor veel arbeiders
uitziehtloos. Patriarehale verhoudingen spelen
gelukkig een grote 1'01. Dc toestand voor
werkenden is daar veel beter. Vaste kneehten
en dienstboden wonen in bij de lVerkgever,
eten met het gezin mee en krijgen een hoger
loon soms aangevuld met een werkklcding.
Weldoen staat bij de filantropiseh ingestelde
burger in hoog amnien. De fatsoenlijke stand,
de enige die met U wordt aangesproken, voelt
zieh verre boven de annen verheven, geniet

2.2 Tiercering staatsschuld
De legering van de Franse troepen in het begin
van de 19' ecuw heeft het land diep in de
problemen gedompeld. De republiek moet
maar liefst 100 miljoen gnlden betalcn ais
at1coopSOl11 'Ian de F'ranscn 0111 te voorkomcn
dat zij het land bezet blijven houden. Om dit
geld 111 handen te krijgen gaat de
sehatkistbewaarder over tot een tweetal
belastingverhogingen en tiereering van de
staatssehuld. Dc rente te betalen op
staatsleningen wordt in ccn klap tot eenderde
teruggebraeht.
Dc
inkomsten
uit
waardepapieren worden ernstig ingekort en
veel armbesturen komen in de problemen.

cryan mec tc docn en probccrt de wcrk111an van

zijn wieg tot zijn grafbegeleiden.

2.4 Wetgeving en bureaucratie
Op 28 november 1818 komt het tot de wet
"houdende de bepalingen tot aanwijzing del'
plaats waar de hehoeftigen in den algemene
onderstand deelen kunnen. Dc gemeente in
welke een behoeftige 11l den algemene
onderstand delen kan is de gemeente zijner
geboorte." Men noemt dit het domieilie van
11l
onderstand.
Het
wordt
vastgelegd
zogcnaamdc aktcn van indcmnitcit. Dam'in

2.3 Armenzorg niet langer een gunst
In 1800 komt het tot cen wetsontwerp
"houdende eenen wet voor het Armen-Bestuur

indcmnecrt

104

(indcml1crcn

vrijwarcn)

de
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gemeentc van geboorte de gcmeente van
inwoning voor de eventuele kostcn van
armenzorg. Later in de 19' ecuw wordt de
wooDplaats
na VIer jam wonen
als
geboortcplaats beschouwd, mits cr die tijd
belasting is betaald. Een onbedoeld resultaat
van de wet op indemniteit is dat dc gemeenten
verantwoordelijkheden
op
elkaar
gaan
alsehuiven en als later blijkt dat ook de
armbesturen onder deze wet vallen barst de
kritiek op overheidsbemoeienis weer volop los.
Stecds meer probeert de overheid grip tc
krijgen op de armbesturen. Zij moeten lijsten
invullen die steeds ingewikkelder worden. In
1823 worden de bedeelden Il1 klassen
gerangschikt. D~ vermclding man, vrouw of
kind is vervallen. Het gaat om de aantallen
bedeclden verdeeld in drie klassen. Zij die
voor meer dan de heW, de hellt en minder dan
de heW in hun onderhoud kunncn voorzien.

In 18S I komt minister Thorbecke met een
voorstel tot weltelijk regeling van de
armenzorg. Dc ovcrheid is verantwool'deIijk,
de diaconiecn en de roomsc armmeestcrs
worden uitvoerders. Hij laat doorschemeren
dat de armenwrg op den duur een publiekc
dienst moet worden. Dit leidt wederom tot een
storm van protest van kerkelijke zijde.
Economische bcnadcring van armoede staat
haaks op de godsdienstige benadering. Dit
duurt tot 1854 wanncer het kabinet Van Hall er
op 28 juni in slaagt de eerste cffectievc
armenwet door de Tweedc Kamer te loodsen.
Dc wet gaat uit van de godsdienstige en morele
visic en de gemcenten moeten de armenzorg
overlaten aan kerkelijke en particuliere
instellingen. Deze situatie blijft zo tot 1963
wanneer de Aigemene Bijstandswet de
armenzorg geheel in handCD van de
rijksoverheid leg!.
Met de invoering van de wetgcving neemt de
bureaucratic toe. In 1854 verandert de staat die
de armbesturen moeten invullen. Deze heet nu:
Besturen voor huisziltende armen behorende
bij de instellingen voor liefdadigheid, bedoeld
bij letter b van art 2 der wet van den 28en .lunij
1854 (staatsblad 1(0). Opgegeven moeten
worden uitgaven en ontvangsten per categoric,
Er zijn nu vijf categoriecn. Gehuwd,
ongehuwd, weduwnaars, verlaten vrouwen en
kinderen. ledere categoric is weer verdeeld in
vier leefhjdsgroepen. De maxima!e bcdragen
voor onderstand worden opnieuw vastgesteld.
Afllankclijk van categoric en groep liggen deze
tussen nihil en twee gulden per week.
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Werkverschaffing

Een boekje uit 1859, gesehreven door de
voorzitter van een \verkinrichting in Gouda
geeft een beeld hoe daar rond 18S0 de
wcrkverschaffing was georganiseerd. Van 7.30
tot 19.30 uur konden bchoeftigen in de nieuwe,
door
600
ingezetenen
bekostigde,
werkinrichting aan de slag. In negen zalen en
zaaltjes werktcn kinderen, vo!wassenen,
hoogbejaarden en gebrekkigen. Per zaal waren
ccn of meer kamenvachten aangesteld. Vool'
vijf cent extra loon per dag moesten zij de ordc
handhaven. Als er desondanks icts misging,
werd de hele zaal gestraft. Overal hingen
zwarte borden waarop met witte letters
spreuken. ledere week andere spreukel1 wals:

:\1-1. l.

lOS

Ommcrschans geslotcn. Dc verpleegden, dan
(nog)
voornamelijk
invalidcn,
worden
ovcrgebracht naar Veenhuizcn. In 1892 besluit
de regering Ommerschans opnieuw in te
rich ten. Dit keer als rijksopvoedingsgestieht

"Vreest God, cert den Koning", of "Ann te zijn
is gecn zonde, oneerJijk te zijn wei", of "Zijt
vergenoegd met hetgeen gij heb!." Het werk
bestond uit textielarbeid, het sortercn van
bonen, erwten, tabak en lompen. Plakken van
dozen, reeht kloppen van spijkers, hout

voor Jongeren.

hakkcn, onkruid wicdcn op st1'atcl1 en plcincn,
opvisscn van krcngen (kadavcrs van dieren) uit

Dat de kolonies een hard regiem kennen laat de
sehrijver Jacob van Lennep zien. In 1823
bcschrijft hij in zijn dagboek zijn belevenissen
tijdcns ccn rondtoeht door Noord-Nederland.
Over Ommerschans: "Dc cirea 1000 personen
tcllende bedelaarskolonie wordt gclcid door
een luitenant met 25 soldaten. Ais aIgcmene
regel geld!: "Die niet werkt zal niet cten. Dc
Colonist die sleehts half wcrkt, krijgt halve
portie en die in 't geheel niet werkt, geene.
Elkc Colonist boven de 16 jaren moet in de
week 30 stuiver verdienen. Een gulden ervan
wordt voor zijn middagmaal gebruikt en voor
zijne kleding, uit een zwart grijs buis met
groene opslagen met witte knoopen bestaande.
De overige 10 stuivers worden hem betaald in
kaartjens van 2 stuiver waarvoor hij in de
winkel der Colonie zijn oehtcnd- en avondeten
koopt. Dc onderdireeteuren zelve maken hier
een sehandelijk misbruik van, daar zij deze de
kaartjens onder de waarde opkoopen, den
Colonist gereed geld versehaffen en zieh zelve
met dien woeker verrijken." Zijn verhalen over
Ommersehans laten de indruk aehter van een
groot tuchthuis met uitbuiting, kindcrarbeid en
onderdrukking.

het water enzovoor!.
Luiheid werd niet
geduld. Werken was het motto, dcsnoods
zonder loon. "AI 1110cstcn wij den ccncn dag
stccncn van voren naal' achtc1'cn laten brcngcn

om zc de volgendc dag wedel' van achtcrcn
naar voren zouclcn 1110ctcn worden gcbracht:
WIJ
zouden geen leedig zitten gedogen,
tcncinde gecn voedscl 'lan luihcid tc gevcn",
eiteert de schrijver in zijn boekje. Naast een

warmc- en twcc koudc maaltijdcn krceg men

per dag een halve of een heIe stuiver loon. Het
gemiddelde loon voor mannen in die tijd
bedroeg een gulden per dag. In 1850 werden
dagelijks 150 mensen op die manler
opgcnOl11cn en gcvoed. De pick was in januari
1854 toen 931 mensen tot de werkinriehting
werden tocgclaten.

2.7

Frederiksoord en Ommerschans

In cen 'lantal verslagen uit de jaren vijftig van

de

19'

eeuw

maken

Mijdreeht,

Wilnis,

Vinkcvecn en Wavervccn opmcrkingcn over

bedelaars die naar Ommersehans zijn gestuurd.
In 1818 zijn door de maatsehappij van
Weldadigheid
in
Frcderiksoord
en
Ommerschans (provineie Drenthe) kolonies
ingerieht met het doel daar mensen aan het
wcrk te zetten. In Frederiksoord gaat het om
anne gCZ1l111Cn en Il1

Ol11l11crschans om

opgepakte

Het

bedelaars.

verdcdigingswerk

2.8 Andere armenzorg
In de ]9' eeuw worden veel manieren van
armenzorg uitgeprobeerd. Zoals pogingen om
armoede te bestrijden door zedelijke - en
godsdienstige opvoeding en gegoeden die door
regelmatig huisbezoek persoonlijk toezieht
willen houden op de annen. Deze benadering

voormaJige

Ommerschans

omvat

daartoe cen verblijfsgcbouw van 100m2 en 22
boerderijen met elk 25 ha. land waar
tewerkgestelden
moeten
werken.
Gemeentebesturen
kunnen
met
de

c

slaat vooral aan in de jaren 40 van de J 9 eeuw

wanneer het yolk roerig is geworden door
voedselsehaarste en hoge prijzen. Eerder ai, in
de jaren 20, is het dominee O.G. I-Icldring die

maatschappij overeenkomsten sluiten om tegen

bctaling pcrsonen in deze kolonies te laten

pogingcn aanwendt mensen aan wcrk te
hclpen. Van vaste bedcling aa11 gezonde annen

opnemen. Veertig jaar lang worden er in

Ommersehans bedelaars aan het werk geze!. In
de praktijk zijn dat vedaI minderwaardige
krachten. Vooral de grote steden willen daar
graag vanaf. ]-Jet cinde komt 111 1859.
Ommerschans

Veenhuizen

en

de

worden

door

moet hij niets hebben. "Daardoor verliezen de
armen
immers
elke
prikkel
tot
zcll\verkzaamheid en worden luiheid en
onzedelijkheid aangekwcek!." Zijn streven is
zodanig hulp verlenen dat annen zichzclf
kunnen helpen.

\verkinrichting

het

Rijk

overgenomen en omgevonnd tot natio11ale

bedelaarsgestiehten.

In

1889

wordt
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2.9 De St. Vincentius vereniging
Armenzorg wordt ook nitgevoerd door de
Vincentiancn van de Vercniging van den
Heiligen
Vincentius
van
Paulo.
Zij
concentreren zich vooral op de grate steden.
Met z'n tweecn gaan zij wckelijks hun klanten
langs. Dit zlJn zorgvllidig gcselectcerdc
handwerkslicden en ambachtslieden die
nonnaal gesproken hun kost kllnnen verdienen,
maar door tijdelijke omstandigheden zonder
werk zitten. Ook wedllwen met jonge kinderen
worden bezoeht. Bedelaars, prostituees,
onwettig s3mcnlcvcndcn, dronkaards, vcrlatcn
vrouwcn mct kinderen en ongchuwdc mocdcrs
worden gemedcn. Gezinnen die wel bezocht en
bedeeld worden, maar zieh niet aan de strenge
regels honden, worden genegeerd. De
bedeeling bestaat uit geld en brood, maar
vooral uit kleding en meubelstukken. Het is
een middel om bij de mensen over de vloer te
komen. Het geestelijk welzijn van de leden
staat voorop en het uitgaan l1aar de anncn is
het middel om dat doe I te bereiken.

Lands kas. Daarnaast dient de "Souvereine
vorst" de ehristelijke hervormde godsdienst te
hebben. Willem I staat als verlieht despoot een
ehristelijke nationale kerk voor ogen. In de
praktijk bemoeit hij zich dan oak intensief met
kerkelijke zaken. Zo komen er ministeriCie
dcpartementen voor de eredienst. Een
dcpartcmcnt voor de hervormdc en andere
erediensten en een departement voor de roomskatholieke eredienst. Daarnaast krijgt een
aantal kerkgenootsehappen een reglcment. Na
de afseheiding van Belgic in 1832 vormen de
hervormden in Nederland weer het grootste
kerkgcnootsehap. 56% is hervormd, 38%
katholiek, 4'Yo doopsgezind (D), lutheraan (L)
of remonstrant (R) en 2% Israeliet. In 1870 is
dcze verhouding niet veel gewijzigd, zij het dat
3% toen niet meer tot de hervormde kerk, maar
tot de gereformeerde gemeenten behoort. In
die tijd komt de eerste onkerkelijkheid voor in
de statistieken, namelijk 0, I%.

2.11 De Christelijke Hervormde kerk
In I 8I6 wordt de oude Gereformeerde kerk
staatskerk en verandert de naam in Christelijke
Hervonnde Kerk. Aan het hoofd cryan staat de
nationale synode. Het bestuur wordt gevonnd
door een kleine groep predikanten en
ouderlingen. De bedoeling dat de synode van
bovenaf zou besturen, wordt losgelaten en al
snel bemoeit de synode zieh ook met de
liturgic waarbij ze dan de geest van verliehting
uitdraagt. Dc leer del' vaderen is verouderd, de
kerk moet vernieuwd worden. Van begin af
aan stuit dit afwijken op bezwaren van de
lidmaten wat in 1834 leidt tot afscheiding.
Ondanks dwangmaatregelen lukt het de synode
niet de afgeseheidenen terug te brengen in de
kede Velen worden aan hun lot overgelaten en
nemen zelfs de wijk naar de Verenigde Staten.
In 1842 vermindert de regering haar toezieht
op de lcerle Kerkelijke wetswijzigingen hoeven

2.10 Kerkelijke ontwikkelingen
De kerk speelt rond die tijd een belangrijke rol
in het dagelijkse leven en in de zorg voor de
armen. ledereen wordt geacht geregeld naar de
kerk te gaan. Men 1100rt er behalve het woord
Gods ook belangrijk nieuws. Zo worden
proelamaties van de koning van de kansel
voorgelezen. Om het overlijden van koning
Willem I en Willem II te herdenken !aat men
de kerkklokken in 1843 en 1849 acht dagen
lang drie maal een uur luiden. Hoewel de
grondwet
van
1814
llitgaat
van
godsdienstvrijheid en overheidssteun aan aile
kerken, blijkt de Christelijke I-lervormdc Kerk
voorrang te hebben boven de andere kerken.
Deze kerk is ais enige genoemd als in
aanl11erking komenel voor bijelragen uit 's
Jaar
1815
1849
1869
1899
1920
1947
1971
1986

N.H.
- - _ . - ._-

RK

D/LiR

-55,5
---_

38,3
38,2
36,5
35,1
35,6
38,5
40,4
28,6

4,2
3,6

54,8
54,9
48,6
41,3
31,1
23,6
12,6

....

...-

3,3
3,3
2,9
1,7
0,8
0,4
._L__..__...
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Israeliet
1,7
. _._.
1,9
1,9
2,0
1,7
0,2

Geref.

Overig
0,3
0,2
0,3

-

1,3
3,0

-"_."-_.

8,4
9,7
9,6
9,6
7,7

..

0,3
0,7
1,8
2,0

-------

4,5

0l1kerk.-_.

0,1
2,3
7,8
17,1
23,6
48,8

Rome,

elit vcrdrag
(eoneordaat) komt eehter in de kncl als Belgic
zieh in 1832 afseheidt en de protestanten in de
meerderheid komen. De uitvoering van het
concordaat vcrtraagt. Ecn vcrzock om vrijhcid
van onderwijs wortH in J 840 afgewezen. De
niellwc grondwet in ] 848, die de kcrk van de
staat scheidt, brcngt uitcindelijk het recht van
vcrcniging en vcrgadering en beknot de macht
van de koning. In 1853 voigt het hers tel van dc
bissehoppclijke hierarchic met vicr bisdommen
en een aartsbisdom. Om gevoeligheden bij het
protestantse volksdeel tc antzien ZOll het nag
twintig jaar duren voordat aartsbisdom bezet
zall worden. Tot 19 I0 hlijft cen nllntills in Den
Haag toezicht houdcn op de ontwikkelingcn in
het katholieke volksdeel.

geen staatkundige goedkeuring meer. In 1848
voigt de scheiding tussen kerk en staat met
vrijhcid van vereniging en vergadering. De
kerkelijkc gemeente krijgt het reeht zelf

ouclcrlingcn en diakcncn tc bcnocmcn en
predikanten te heroepen. Door het instellen van
het algemeen kiesreeht krijgt de hurger het
meer voor het zeggen en verdwijnt de
aristocratic uit de hcrvormde kcrk. Op hun
beurt verlaten dan de vcrnieuwers de kerk en
sluiten zich aan bij andere religies.

2.12 De katholieke kerk
AIs gevolg van de reformatie Zl.ln de
NoordeIijke Nederlanden in de 17' eeuw voor
de katholicken een missiegebied geworden
waal' zcvcn aartspriesters onder lei ding van het
bisdom Lem'en de kerk besturen. De
katholieken in de zuidelijke Nederlanden
hebben eigen bisdommen. In Den Boseh en
Breda staat een apostoliseh vicaris aan het
hoofd. Willem I probecrt ook de katholicke
kerk in zijn grecp te krijgcn. Dat wil zeggen in
de greep van de staat. Hij probeert dat door in
Leuven cen opleidingscentrum te stichten waar
priesterstudenten verplicht worden hun studie
tc volgen. In samcnwerking met de paus hoopt
de koning uiteindclijk tot een nationale
katholieke kerk te komen. Het blijkt ijdele
hoop want de paus wi! daaraan niet meewerken
Het zou dan in de NoordeIijke Nederlanden tot
twee bisdommen moeten leiden. Voor het
stichten van congrcgatics en vercnigingcn acht
h\j toestemming van de overheid noodzakelijk.
NUtlige verenigingen op het gebied van

onderwijs

en

zickenzorg

krijgcn

uitvocring

van

2.13 De 20 e eeuw
Door
modcrniscring
en
technische
ontwikkclingen neemt de werkgclegenheid
toe. Dc armoede daalt snel. I-let zijn nu vooral
arbeidsongeschikten, bejaarden en mensen met
cen laag inkomen die een beroep doen op de
armenkassen. Langzaam verandert de definitie
van annocde. De plaatsclijke, provineiale en
landelijke overheden gaan ernst maken met het
invoercn van sociale voorzicningen en de
rcgcring legt dit vast in wetgcving. De
armcnwet wonit diverse malen aangepast aan
de maatsehappelijke ontwikkclingen en nieuwe
wetgeving voigt. In 19 I3 komt de invaliditeitsen ollderdomswet gevolgd in 1930 door de
ziektewet. Het duurt eehter nog tot ver na de
Tweede Wercldoorlog wanneer bijstand een
reeht wordt dat in de wet wordt vastgelegd. In
1963 komt de AIgemene Bijstandwet tot
uitvoering. Anne mensen hocven niet langer
onderdanighcid te tonen. I-let krijgen van een
llitkering wortH een recht.

die

toestemming
moeiteloos,
andere
zoals
kloosterordes zouden nul op het request
moeten krijgen. Dit pogen van de koning wordt
in katholieke kringen verworpen. In 1827 voigt
een verdrag tussen de Nederlandse regering en

3

Dc

De Rondeveense dorpen in de 1Se eeuw

De rondeveense dOljJen in de IS' eel/IV ste/len niet vee/ voor. lIet is meer H'oter dan/and. De mensen
l1··'onen op dUken, die het j<j!oter maar mel moeite kunnen legenhouden. A10derne lnidde/en om het
l1.'(11er te beheersen zUn er nog niet. De roep Oln droogma!el11VOrdr /uider.

3.1

Aigemeen

staat cen schmit, bijgcstaan door cen aantal
sehepenen. Het gerecht Mijdreeht en het
gereeht Waveren, Botshol en Ruige Wilnis zijn
hoge heerlijkhedell. Zij kennen de hoge
rechtsmacht en mogen zclf criminele zaken
behandelen waarop de doodstraf staat. Dc

In de 18' eeuw telt de ring van de rondcvenen
tien dorpen verdceld over zeven gereehten. Dc
dorpen zijn merendeels lintdorpen gebouwd
langs lange dijken die de versehillende polders
begrenzen. Aan het hoofd van ieder gcreeht
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andere gcreehten, Wilnis met Westveen,
Oudhuizen,
Wavervecn,
Vinkeveen
en
Demmerik
zijn
zogeheten
ambachtsheerlijkheden. Hel zijn gercehten met
lage reehtsmaeht waar sehoul en sehepenen
aileen civiele zaken en kleine overtrcdingen
mogen afllandelen. Deze situatie heen tol 1798
geduurd.

doeh in '1 jaar 1624 zijn beide gemeenlen van
elkander gcseheiden."

3.3 Wilnis, Westveen en Oudhuizen
Tirion in 1772: "De heerlijkheid van Wilnis en
Westveen, zamen groot 1675 morgen en 117
roeden (ca. 1450 hal paalt ten oosten aan
Olldhuizen, ten westen aan het Hollandse
gebied van Agttienhoven en aan Mijdreeht en
ten zuidcn aan Kamcrijk en ten noarden aan
Waverveen. Westveen is slegts een polder van
omtrent 160 morgen lands ten zuidwesten van
Wilnis vOOJ' het overige aan den Hollandsen
bodem grenzende en rondom in eenen dijk
beslooten. Wilnis is verdeeld in twee polders
de eene bewesten de andere beoosten de
Heinoomsvaart. Hel Geregl bestaat uit een
Sehoul en 5 Schepenen die in 't Gereehtshllis
van Wilnis vergaderen. In de Heerlijkheid van
Wilnis en Westveen werden bij de opneeming
van den jaare 1748 nog ]49 11Uizen gevonden.
Hel dorp Wilnis of Willis ligt een half uur
gaans beoosten Mijdreeht en omtl'ent een uur
van Vinkeveen zllidwaarls. Het is een fraai en
wei betimmerd dorp waar in de l1Uizen tel'
wederzijde van eenen sehoonen en breeden
dijk, (nu Herenweg) die in het midden mel
boomen beplant is, gebouwd zijn. Dc kerk
staal 01' het reglsgebied van Oudhuizen is
groat en ruim en met cene zwaarcn tOOl·en) die
een hooge spits heeft, voorzien."

Over de Rondeveensc dorpen is weinig
gcschrcvcn. Daarvoor waren zc tc nictig. De
ondsle besehrijving dateert van 1772 wanneer
hij de Amsterdamse uitgever Weduwe Isaak
Tirion de uitgave "Een Hisloric van aile
Volken" versehijnt.
Dam'in maakl de
Ncderlandsehe stad- en dorpbesehrijvcr' onder
meer een reis do'or de rondeveense dorpen en
doel daat'van vcrs lag.

3.2 Mijdrecht
In ] 772 sehrijn Tirion o.a over Mijdreeht: "De
heerlijkheid Mijdreeht beslaat een oppervlak
van 1836 morgen en 264 roeden (ca. 1.600 hal
en bestaat uil 3 polders. Dc eerste benoorden
de (M\jdrechlse) Zuwe (tcgcnwoordig het
gebied tussen de Kerkvaarl en de Mijdrechtse
Zuwe) met Wavervcen gemeen en deels onder
Holland Iiggend, meest uitgeveend en tot water
gemaakt. Dc tweede bezuiden de Zuwe loopt
lot aan de oostzijde van de Mijdreehtse dijk en
is ook met Waverveen gemeen. I-Iierin vindt
men een poeltje of uitgeveende plas langs de
Zuwe welke aldaar meesl met paalen bezet is.
(= heseherming tegen atkalving) Dc derele
polder is die van Bossenhove welke door de
Kerkvaart gescheiden is van de Bloklandse
polder en zieh tol Wilnis uitslrekt. ledere
polder hcen een walennolen en een Heemraad.
Dc Zuwc is cen wcg van cen half L1l1r gaans
van wederzijde met waleI' en gebrooken akkers
hezel die van de Uithoornsc brug tot aan de
Mijdreehtse dijk loopt. In deze Heerlijkheid
vondmen in 1748 nog 336 11Uizcn. De regering
bestaat uit eenen Sehoul en vijf Sehepenen
benevens een seeretaris. Het dorp Mijdrecht
ligt midden in de ronde vecncn en ruim cen
half uur gaans ten oosten van den Uithoorn en
ruim twee uren wcstwaards van Nicuwersluis.
Hel is een grool dorp en heen een sehoonen
breeden dijk waaraan tel' wccrzijdc veclc fraaic
huizen staan. Builen dien dijk ziet men grazige
weilanden, grote hennip-akkers en moenge
veenlanden. Dc kerk, die met een sehoonen
spilsen tooren pronkl, staat midden in hel dorp;
zij was weleer vcrccnigd met: die van Thamcn

3.4

Waverveen

Tirion in 1772: "Dc ambaehtsheerlijkheid
Waverveen ligt in die tijd drie uren gaans van
Ouderkerk. Het grondgebied is aangegeven
door zogenaamde seheipalen, maar vee! grond
is er niel meer over. Omdat zevenaehtste van
dat gebied rond Waverveen uitgeveend is kan
men de strekking in de uitgeveende plassen
bezwaarlijk
onderseheiden,
schoon
de
ingezetenen zulks door strooken lands en
rielakkers weeten te bepaalen. Dc legakkers
zijn aangelegd om de golfslag te breken. Van
de 93 11Uizen zijn er nog 58 over. Zij liggcn tel'
wederzij de van een eenigzins smallen weg
(den Veendijk) langs ieclere zijde van welken
een slool loopt, die een eene zijde smal, doeh
aan de Kerkzijde (de Veenwatering genaamd)
zo breed is clal cleze!ve mel tllrfeikers bevaaren
kan worden, alwaarom ook voor iedere werf
een gewoone draaibrug ligt. Hel gezegde get'll
11Uizen wordl bewoond door 240 mensen.
Honderdlien zijn van clen Gerefonneerden
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Godsdienst, de overigen zijn meest allen
Roomseh. De kerk is gemeensehappelijk voor

verknoehtheid tussen de drie dorpen. "Aileen
de sebeipalen langs de Veendijk (nu
Waverveense pad) en de Ronde Veensehe kade
(nu Botsholse dijk) laten de grel1Zen zien. De
gemeene of beoosten Bijleveldsehe polder, ten
noordcn van Wavervecn, is bijna gchecl
uitgeveend en staat onder water. 0[8ehoon de

Wavcrvccn en Wavercn. Bet schoolhuis staat
nah(j de kerk. De Roomsehgezinden van
meergemelde ambachten zijn ook verplieht
hier hUllnc kindcrcn tel' schoole tc latcn gaan
om dat zij geen school voor hun afzonderlijk
hebben. Van elke uitgeveende roedc land krijgt
de kerk ccn duit en moetcn de verveenders
bovendien voor iedere ploeg volks, wei ken zij
te werk stellen 11. I, I 0 stuivers beta'llen. Dit
ten
voordeele van de
Roomsche en

visvangst door de versprciding van hct water
ajileemt heeft het verhuur van pereelen grond
en rietakkers een grote vluebt genomen. Op de
plasscn vindt men veeI watcrwild zoals
watcrsnippcn, ganzcn, seckel' soort van vogels
die men aldaar aalscholfers noemt en die van
jaar tot jam vermeercleren en veeI visch
verslinden.

Gereformeerdc annen. Dc diaconic bckommcrt

l

zieh zowel om de binnen- 'lIs de buitenanncn.
Het maakt niet uit of ze gerefonneerd of rOOl11S
ZIJI1
'ren aanzicn van de buitenarmen 1110ct
voor elke publieke vcrkoop van vaste goederen
6611 duit van den gulden ten hun nell bchocvcn
te worden betaald. De opbrengst, ook die van
geschenken, wordt gelijkeJijk verdeeld tussen
de roomse en gereformeerde annen."

3.5

De drie dorpen tellen 80 huizen waarin 430
menschen wonen. 160 ervan belijden de
gercformeerde godsdienst, de overigen de
roomsehe godsdienst. Dc gercformeerde kerk
is die in Waverveen. De roomsehe kerk staat in
het Aehterboseh onder het gereeht Ruige
Wilnis. Deze kleine kerk krijgt ook gelovigen
nit de proosdij Aasdom, Vinkeveen en
Demmerilc I-let aantal communicanten wordt
geschat op circa 1000. In de zomermaanden,
wanneer cr volop gebaggerd wordt, komen
daar 20'n 300 mcnsen bij. Niettegenstaande de
arbeidzaamheid del' inwoonderen deezer
heerlijkheid is hunnen welvaart niet zeer te
roemen. Zij deelen in het algemecn lot van
Nederland. Dat er cehter ook gegoede lieden
zijn blijkt uit vcrscheidene omstandigheden
onder andere dat er in de nacht tusschen 25 en
26 januarij 1773 door een bende boosdoeners
onder de jurisdietie van Waveren, Botsholl een
geweldige huisbraak is geschied gevolgd door
een dicfstal van zevcnduizcnd gulden. Op het
aanbrengen van de boosdoeners werd door
baljuw en sehepenen cen premie van 600
gulden uitgcloofd. Pas twee jaar later werden
de sehuldigen tijdens een andere inbraak
gepakt.

Waveren, Bolshoi en Ruige Wilnis.

Tirion verwondert zieh

in

1772 over de

3.6

Vinkeveen en Demmerik

Vinkevecn en Demmerik komen niet voor in
de beschrijving van Isaak Tirion. Dc twee
gereehten zijn klein. De lange Iintbebouwing
loopt, net ais nu, van Aehterboseh naar
Dcml11erik. In 1632 zou aan hoofdgeld ca. fl.
82,- opgehaald zijll. Gerekcnd naar 6 stuivers
per ingezetenc zou dit neerkomen op ca. 275
inwoners. Gereformecrde Vinkeveners kerken
JI1
Waverveen.
ROOl11Scn
kerken
in
Aehterboseh. De roomse kerk daar wordt al in

J(aart uit 1629 wrlarop dc dorpcn Wavcrvccl1, Waver, BOlshoi en
Ruigc Wilnis, Rcchtsbovcn, IllSSCIl de bOll1cnrij, de kcrk van
Wavcrvccil. He! wnler rcchtsondcr is de Ams!c!
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1567 genoemd. Eeuwenlang vallen de
gcrcchtcn Vinkcvccn en Demmcrik onder de
jurisdictie van het kapitlel Sint Pieter te
Utrecht. In 1729 komen ze in particuliere
handen. In 1750 verkoopt Daniel Blondeel de

4.

2300 morgen grate ambaehtsheerijkheden Vaal'
11 45.500,-. Koper is Jacobus Vierroot voor
Jan de Cerf van l3eijerland en Catharina
Nutges.

De Rondeveense dorpen in de 1ge eeuw

He! begin Vall de 19" eel/l'V kemner/a zich vooroJ door de invloed van de Franse bezelfer. Op
besfllurlUk t..:;ebied verander! cr veel. Dc code Napoleon doe! zi!n il1lrede en de HY:fgeving veranderl.
Dc p/'rcchrcn zUn gemeemen gnvorden en de eigen rechrspraak is vervallen. Langzaam veronder!
nok her beck! van de door vvaler ingeslo/cn dorpcn..
In 1802 is de provineie Utrecht als gevolg van
de Bataafse Revolutie opgedeeld in distrieten.
Aan het hoofd er van staat het departementaal
bestuur 's Lands te Utrecht. De vroegere
bestuursvonn
bestaat
niet
meer.
Dc
gedeputeerden van de Staten's Lands te
Utrecht (Gedeputeerde Staten) zijn in 1795
allemaal van hun functic onthcycn. Het nicmvc
bcstuur heeH geld nodig en is bezig met het
organiscren van l1lCUWQ bclastingen. Het
strcYcn is bczit en inkol11sten zwaarder tc
belasten om 01' die manier de grote staatsehuld
omlaag te krijgen. Om een overzicht te krijgen
van de bevolkingsdiehtheid en de bezitlingen is
een volkstelling nodig. Daaruit blijkt dat in
1802 het district Mijdreeht 4837 inwoners telt.
Het dorp Mijdreeht telt 1771 inwoners, Wilnis
785, Vinkeveen 329, Demmerik 384 en
Oudhuizen 270.
4.1

N20 I) Die weg ligt midden tusse11 de
gennge
droogmakerijen
ell
door
de
maalcapaciteit van de molens tel' plekke is de
waterstand veelal zeer hoog, Het water staat
dan vaak tot aan de kruin van de weg en ciat
betekent hoge onderhoudskosten Ook de
Wilnisse Zuwe verkeert in sleehte staat. Geen
wonder dat de gemeente klaagt OVer een tekort
aan geld.
In 1821 versehijnt de eerste verpliehte
jamopgave van de gemeente die elk jam in de
maand januari naar de gouverneur van de
provineie moet worden gestuurd. [n dat jaar
meldt de gemeente Mijdreeht dat er geen
bedelaars zijn en ook geen gevangencn. WeI is
er een "10caal van oude dagen) uit de tijd dat
de "Crimincle Justieie van de Proosdije van St.
Jans alhier nog wierd uitgeoefend en dat Ioeaal
konde zekerlijk ruimer en gesehikter zijn doeh
er wordt maar sehaarsch van hetzelve gebrllik
gemaakt" en dan doorgaans maar voor een
enkele nacht zodat het gemeentebestllur geen
vrijheid vindt daar'voor kosten te maken. Daar
er door de gemeente geen postweg loopt tref!
men alhier ook geene diligeneen of postwagens
aan. Wei is a1' een veerschuit die's 20mers 2
keer per week 01' Amsterdam en I maal per
week 01' Utrecht vaart. Later zal de
vaarfreqllentie worden opgevoerd. In 1821
hecflmen zieh in de praktijk nog niet helemaal
losgemaakt van
het oude maten
en
gewichte11stelscl, daardoor heef! de invoering
van het metrieke stelse! vertraging opgelopen.
Men hoopt dat het Koninklijk 13esluit van 18
december 1822 Staatsblad 52 zal helpe11 dit te
versnellen. Pas in 1827 zal het metrieke stelsel
in Mijdreeht geheel zijn ingevoerd, desondanks
blijft men nag vele jaren vier 111aal per jaar
controleren of de uitvoering goed gebeurt.

Mijdrecht

Kaartcn uit het begin van de 19 c eeuw laten
een Mijdrecht zien dat bestaat uit een lange
Iintbebouwing 01' een dijk omslotcn door
\\late1'. Er zijn een drietal uitgangswegen door
het onder water staande veen; de zogenaamde
zuwen. Dc Mijdreehtse zliwe van Mijdrecht
naar Uithoorn. De Wilnisse zuwe naar
Woerden en de Ter Aase zuwe een belangrijke
toegangsweg riehting Utrecht. Al heel lang
wordt er volgens de gemeente geklaagd over
de slechte toestand van de zuwen. Vooral over
de Demmerikse- of Tel' Aase zuwe die men
aIleen in het zomcrseizoen kan passeren. "In de
v,rinter moet men om in Utrecht te geraken
cene verbazende grooten omweg maken." Pas
in 1826 !<an de gemeente melden dat de
provincie de weg in een goede staat heen
gebracht. Ee11 ander probleem vormt de
Mijdreehtse zuwe naar Uithoorn. (de huidige

III

Dc veiligheid in het dorp is onder eontrole. Er
zijn lantaarns III het dorp en III de
Mennonietenbuurt. Dc zetting van het brood
(belasting) wordt eenparig uitgegevcn door
Mijdreeht, Wilnis en Oudhuizen. Eehter in
andere gemeenten is die zetting lager of bestaat
in het geheel niet. Rondventende broodbakkers
uit Vinkeveen maken daar gebrnik van om op
die manier goedkoop brood aan de man te
brengen. Dc gemeente vindt dit niet leuk en
wil meer gelijkheid. In de twintiger jaren van
de 19 c cellW zijn de prijzen van granen en
verdere levensmiddelen laag. Goed voor de

komt met minister Thorbeckc cen omslag in

het rapporteren aan de provineie. Dc rapporten
zijn nitgebreider en logiseher ingedeeld. Voor
het eerst worden er verkiezingen gehouden
voor de Tweede Kamer, de provincie en dc
gemeente. Mijdreeht telt dan 2499 inwoners,
waaronder sleehts 78 kiesgereehtigden voor de
Tweede Kamer en de Provincic en 114
kiesgerechtigden voor de eigen gemeente. De
gekozen gemeenteraad bestaat uit zeven leden.
Het zijn Hendrik van Wieringen; Klaas van
Wieringen (oomzegger van Hendrik); Jacob
Verdam; Willem van Beijeren; Hendrilc de
Groot; Picter van Grieken en TeliDis Kampen.
Burgemeester lS Gerard cle Voogt (zijn

volksklassc, maar sIccht voor de bocren. Latcr

zal dit veranderen en in 1826 meldt de
gemeente: "doeh daar die gezamenlijk hooge
prijzen zo aanmerkelijk veel toebrengen tot
instandhouding en bloei van den landbonw
waarbij de weIvaart der gcmeentc en het rijk
zulk een groot belang heeft. En de geringe
volksklassc deselvs bron van bestaan wedel' in
die bijkans algemene welvaart moet verdeI' (ten
plattelande ongetwijffcld) worden daar door
die klagten tot zWIJgen gebraeht." Een
vreemde zin die hjkt aan te geven dat het

echtgenotc is cen dochter van

Amsterdam vcrtrckken.

De turfwinning en handel
goeft de
voornaamste werkgelegenheid. Tegen het cind
van de 19' eeuw neemt clie in de Mijdreehtse
Droogmakerij weer wat toe waardoor de
werkloosheid daalt. Probleem blijft dat de

gewone yolk niet langer 1110et zeuren.

Jaar in jaar uit komt de gemeente Mijdrecht
geld tekort. Het zijn vooral de zuwen door de
veenderijen die veeI geld kosten. Gelukkig
komen dan de opeenten te hulp. Volgens een
besluit van Z.M. de Koning mag de gemeente
ingaande 1823 opeenten heffen op 's Rijks
belastingen. Zcven cent op de grondbelasting
en personeel, 40 cent op het rijksaecijns op het
gemaal (graan eeL) en ccn gulden op het
'rijksaecijns op sterke drank. Omdat de
omringcndc gemeenten veel lagere bedragen
aan opcenten heffen, vooral op sterke drank,
ontstaat al spoedig een sluikhandel die de
gemeente veel geld gaat kosten. Door de open
ligging slaagt zij er niet in deze handel een halt
toe te roepen. Het regent dan ook klaehten bij
de provincie, maar deze kan er ook niets aan
doen
want
Uithoorn,
Nieuwveen
en
Zevenhoven Iiggen in andere provincies. Pas
als

de

gcmcente

toestemming

krijgt

Klaas van

Wieringen). Dc twee wethouders zijn Klaas en
Hendrik van Wieringen. Later zal Klaas van
Wieringen ontslag moeten nemen wegens
verboden
zwagerverwantsehap
en
naar

vervening al jaren over de top heen is en er nag

slechts Iiehtc turfsoorten op de markt kunnen
worden gebraeht. In die klassc is eehter veeI
conculTcntic
met
andere
gemccntcn.
Bovendien is de impost op turf uit de lage
veengebieden hoger dan die op turf uit de hoge
venen. De gemeente hoopt dat de Mijdreehtse
Droogmakerij spoedig zal worden vcrkocht,
"waarin
nag
zoo
ontzaggelijk
veel
wcrkzaamhedcn

ZlJl1

te

vcrrigten."

De

gemeente rieht een verzoek aan de koning om
de eoneessie tot vervening van de poldel: de
derde bedijking (Bozenhoven) met 25 jaar te
verlcngen, "hetwellc het hoofdmiddel van
bcstaan van de gcgocde burgers Il1 de
gcmecntc uitmaakt en voor de wcrkman veel

arbeid verzckcrt'\ aldus het vcrs lag aan de
gouverneur. In die tijd versehaft de
clroogmakerij rand Mijdreeht werk aan ca. 300
arbeidcrs.

cen

algemene omslag te hcJJen over de ingezetenen
komt cr wat vcrlichting in de financiele
situatie.

4.2 Wilnis
In 1821 klaagt oak de gemeente Wilnis over de
geringe plaatselijke midclelcn. Dat zijn 40
opcenten op het gemaal en 100 opeenten op
stel'ke drank. "Het is te bejammeren dat die
middelen voor de plaatselijke behoeften niet
toereikcnd zijn. Een supplementaire personele

Tot in de jareD vijftig van de 19 c cellW zal de
gemeente blijven hameren de droogmakerijen
te eITectueren want riet en water brengen geen
geld op terwijl de onkosten doorgaan. In 1851
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omslag van 300 gulden zou nodig zijn", mel,H
het jaarverslag. "Yoor een groat deel is dit loe
te schrijven aan plaatshebbende sluikerijen
door de open Jigging van de gcmccntc en de
vele vaarlen. Het dorp wor,H bij donkere
avonden niel verlicht vanwege de kosten en de
behoefle. Men kan niet beleHen dat de bakkers
hel brood onder het rijzen verkopen wat altoos
in het nadeel del' ingezetenen moet uitlopen. lOr
zijn versehillen in broodprijzen die men wil
wcg\vcrkcn. Dc prijzcn van de grancn en
Jevensmiddelen zijn hoog. Die van bater en
kaas ook, maar die vormen het hoofdvoedsel
waardoor het voor de gemeenle voordelig IS.
Wei zou de prijs van turf omhoog moeten."

werk voor arbeidende klasse. Dc vastgestelde
turfimpost zal zeker op de veenderij van
Wilnis drukken en aanleiding geven tot
mindere veenderij, terwijl de boerenstand door
lage prijzen van bater en kaas wordl
belemmerd.
4.3

Oudhuizen

Volgens het aardrijkskundig woordenboek der
Nederlanden van A. van der Aa uit 1846, is
Oudhuizen een gemeente in het Nederkwarlier
van de provineie Utrecht. De gemeente bestaat
uit twee polders. Deze liggen bcoosten en
bewcstcn de Bijleveld (een toen druk bevaren
walerweg die bij de Nessersluis uitmondde in
de Amstel J.F.) en "bevat het dorp Oudhuizen
en het gehucht Dc Geer. Men teIt er 52 11Uizen
bewoond door 84 huisgezinnen, nitmakende
eene bevolking van 410 111woners. De
inwoners vinden hun bestaan in de veenderij
en de boerderij, bestaande meest in het maken
van looter en bas en het verkoopen van melle
Oak heeft men er een korenmolen. De
gemeente is eene heerlijkheid welke in het
midden van de 19' eeuw bezeten werd door
Willem Frederik, erfprins van Nassau
Weilburg, Proost van St. Jan te Utrecht. Thans
is het eigendom van de Vorst van Nassau
woonachtig in Duitsehland. De kerk van
Wilnis en Oudhuizen (de huidige N.H. kerk),
welke op het grondgebied van Oudhuizen
staat, werd vaal' de reformatie door eenen
Pastoor en eenen Kapellaan bediend, welke
laatste gehouden was te school waar te nemen.
Ook was cr een broederschap van de H. Maagd

Over 1828: "Dc dienst der weldadigheid en de
geneeskunde wordl alhier overeenkomslig de
in werking zijnde verordeningen uitgeoefend.
En voor het annwezen wordl, zoveel de
fondsen en colleeten dit slechts enigszins
gedogen, de nodige zorg gedragen." Over de
weldadigheid 111 1829. "Hulpbehoevenden
worden zoveel mogelijk aan werk en brood
geholpen. Zo nodig genieten zij ondersleuning
uit armkassen waaronder de armbestuurderen
mel ijver werkzaam zijn." In dat jaar zijn 90
personen min of meer bedeeld (dat is 1 op de
13 inwoners). Minder dan de helft del'
bedeelden voorzien voor meer dan de helft in
hun eigen onderhoud, lerwijl het getal van die
voor de heIn en die voor mindel' dan de helft in
hun cigcn ondcrhoud voorzicn weinig van
elkaar versehilt. In dat jaar komen voor het
eerst vaccinatic en ondcfwijs voor in hct
jaarverslag. Over 1833 sehrijft de gemeente:
"Openbare inzamclingcn gclijk aan vorig jaar.
Vee I hulpbehoevenden, weinig uitzieht op
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Maria. Dc inkomsten van den Pastoor waren
67 guld. 95 cents. Deze kerk is groat en ruim
en met eenen zwaren toren, welke eene hooge

subsidic uit de gemeentekas. Zesentwintig
personen worden bedeeld, dat is nog geen 5%
van de bevolking (520) Vaccinaties zullen
beproefd worden maar als men de
kinderen die niet gevaccineerd zijn
van school wil verwijderen dan
komt er geell cell naar s~hool, want
daarin zijn de ouders onversehillig
en houden ze dan maar thuis"
Dan komt de gemeente met een
klaeht riehting provineiaal bestuur.
Deze
heeft
bepaald
dat
uitgebaggerd slik niet meer op de
voorgrondell
mag
worden
gedroogd. Dat zou betekenen dat op
plekkcn waar nog veen zit niet
gebaggerd mag worden waardoor
de gemeente het armengeld van 5
cent van de iedere gedroogde
veenstok zou missen en de
ambachtsheer
het
zogenaamde
oortjesgeld voor deze verarmde gemeente zou
kwijtraken.
Dc polderomslag wordt veeI hoger omdat
iedere veenman dan 10 eents slikgeld moet
betalen voor iedere roede gespreid slik. "Dc
gemeen man heeft dan geen werk meer en de
vecnman geen bestaan meer en moet naar
elders vertrekken en dan moeten de woningen
gesloopt"

LicOijk Wilnis in dc 17" CCllW. Els door P. FOllqllctjr.

spits heeft, voorzien. Er is in deze kerk geen
orgel. Deze kerk en daarbij staande
predikantswoning, zecr in verval zijnde,
hebben in het jaar 1839 eenige herstelling
ondergaan, waartoe uit het fonds der
noodlijdende kerken zes honderd vijftig gulden
verstrekt is. Dc kermis valt in Dingsdag na den
tweeden Zondag in October. Het wapen dezer
gemeente bcstaat uit drie berkenboompjes
verenigd door cene slang."
4.4

4.5

Vinkeveen

Dc oudste nog bewaarde jaarverslagen van de
gemeente Vinkeveen dateren van 185 L In dat
jaar is de gemeentewet van Thorbeeke van
kraeht geworden die elke gemeente verplicht
jaarlijks de belangrijkstc gebeurtenissen te
rapporteren. Dat jaar telt de gemeente 2008
inwoners. In 1900 is clat aantal gegroeid naar
3712. Er zijn in 1851 drie begraafplaatsen. Een
hervormde en een katholieke in Vinkeveen en
een hervormde in Waverveen. Van de Iaatste is
een
deel
afgezonderd
als
algemene
begraafplaats. Er zijn geen pleinen en straten in
het langgerekte strcekdorp. De instandhouding
van de Heerenweg is bij verhocfslaging. Twee
keer per jaar wordt daarover schouw gevoerd.
De algemene gezondheidtoestand is gunstig. Er
zijn drie kerkgcmeentcn. Dc hervormde kerk
met leeraar en de r.k. kerk met pastoor beidcn
te Vinkeveen. In Waverveen is een hervormde
gemeente met leeraar. Er zijn drie openbare
seholen met samen vier lecrkraehten. De
toestand van het armwezen is ongunstig. Het
aantal behoeftigen wordt elk jaar groter door

Waverveen

"Er zijn geen klaehten over bedelarij" mel(lt
het gcmeentelijk jaarverslag uit 1845. "Dit is
waarsehijnlijk toe te sehrijven omdat wij
vroeger al drie hebben opgelieht en voor de
regtbank gezonden. Straten zijn hier niet en
verlichting
heeft
alhier
geen
plaats.
Brandspuiten zijn er niet, aileen enkcle hoosen.
Geen
afzonderlijke
brandgasten.
De
broodzctting wordt samen met Mijdreeht
geeontro!eerd. Er zijn geen markten en over de
prijzen van levensmiddelen valt niets te zeggen
omdat alles van elders komt. Landsgebouwen
zijn er niet. Wei vier watermo!ens van de
Mijdreehtse Droogmakerij en die worden
redelijk onderhouclen. Wegonderhoud is met
puin en kegelzand en de weteringen worden
jaarlijks uitgcdiept. Bruggen en sluizcn zijn in
goede staat en het sehoolhuis te Waverveen is
dit jaar vernieuwd. Het annwezen krijgt
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Demmerik. Dc hervofmdcn van Waverveen.
Dc roomsen van Waverveen en de buitcnarmcn
van Waverveen. Een op de elf inwoncrs wordt
bedecld. In 185 I worden door ca. 400
arbeiders
rUlm
41
duizend
vierkante
veenstokken (een vcenstok is 3,7 meter lang)
verveend.

toename van de bevolking en de geringe afvoer
van turf die veroorzaakt worcH door
aehtereenvolgende zaehte winters, door turf llit
de hoge venen en de opkolnst van stcenkolcn.
Dc kleine gemcentc telt maar liefst
zcs
armbesturen Dc hervonnden van Vinkeveen.
Dc roomsen van V inkevcen. Dc roomsen van

5

De Rondeveense dorpen in de 20e eeuw tot W.O. II

Langzaam richlen de dorpen zich OjJ. De indl/slriNe oJ7!lvikkelingen zUn hot/lhanr gebleken en er zUn
1/(Jordelen /lil Ie halen. Er komI eel? aansluiling OJ) de 5'jJOO/'lVegcn en er komI elekfrisch lichl.
A1{/drechl denla ze!/\' aan een eigen ,'i.!,,'o.yfiJbriek. De koms! van niCUlve dingen echfer vereisl een
om.,:dag in denken ...1\/iet aile vernicUlving lorordl gezicn als verbelering ook al heet hel delara.
uitvoering van de annenwct. Dc in te vullen
tabcllen tellen verdeeld over een aantal
5.1 Mijdrecht
paginals
29 kolommen waarin l110eten worden
In 1900 telt Mijdreeht 3502 il1wol1ers. Dc
aangegcven
de aantallen bedeelden vcrdeeld in
gemeente doct ook aan armenzorg In 1909
van
gczinnen en overigen en welke
hoofden
bestaat dat uit bijstand aan 20 hoafi:len van
personen het hele jaar door of maar een deel
geZll1J1Cn. Daarondcr vall en volgens de
van het jaar zijn bedeeld. Daarnaast moet
gemecntc
"ecnlopende
hoofden"
vermeld worden de oorzaken van de
(allcenstaanden) en "andere hoafden". In 1912
armlastigheid,
de 'lard der bedeelden en of het
WOl'dt het roomsebe armbestuur door de
gaat
am
tijdelijke
of voortdllrende ziekte of am
gemcente gemaand "hunncn huizcn van
zielsof
lichaamsgebreken.
Dan zijn de
ongedierte tc zlliveren." In 1915 mocten door
arm111eesters er nog nict want zij moeten oak
de ar111l11ecsters weer andere formuliercn
aangeven de oorzaken van armoede zoals
worden ingevuld. Dit in opdraeht van de
ollderdom, dood of ontstentenis van de
overbcid, die wil weten hoe het staat met de

Dc rusl in het Mijdrccht van rond 1900. Links de Blokjcsbrug. Op de pick van het lmis op de voorgrond slaalnu de ABN-An1ro bank
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kostwinner, gemis aan wcrkgelegenheid en
andere. Dc aard del' bcdeelden omva!ten
doortrekkenden, daklozcn, krankzinnigcn en
andere verpleegden. In 1915 meldt de
gemecnte
acht
doortrekkenden,
vijilien
daklozen, vijf krankzinnigen en hvee andere
verpleegdcn.
.

werk te verliehtcn. Dit is de enige keel' dal cr
in Mijdreeht sprake is van werkverschafJIng.
Na deze datum vermeldt de gel11eente
nauwclijks meer iets over haar aandeel in de
armenzorg,
In 192 I wordt het armbestuur van de J-J.
Antonius van Padua te Dc Hoef ingesehreven.
In 1924 k0111en vool' de armcnzorg weer andere
formulieren die door de gemeente naar de
provincie 1110eten \vordcn opgestuurd en die
vergelijkingcl1 allecn maar mocilijk maken.

T(jdens de nieuwjaarsvcrgadering in 1917 bJikt
burgemeester Fernhout terug over 19 I6. In dat
jaar zijn volgens hem geen rampen gebeurd.
Dc gczondheidstoestand is redelijk en ondanks
de schaarste en duurte del' levensmiddelen is
de toestand niet alarmerend. Er is weinig
werkloosheid en het aantal inwoners gaat van
4037 naar 4243. Mijdreeht biedt werk aan een
groat aantal mensen. Kinderarbeid is heel
gewoon. V 001'01' gaat de biseuitfabriek van de
Iirma Wed B. van Doesburg met in dienst 84
manncn en vrouwcn en daarnaast 34 kinclercn
onder dc zeventicn jaar oud. GraanmaaJderij
De Toekomst (aehter de huidige Rabobank)
heeil sleehts een man in dienst. Graanmaalderij
A. Gille (de molen stond waar nu de
supennarkt van Aldi is gevestigd) drie mannen
en twee kinderen. Graanmaalderij gebr. Dc Wit
een man. Boekdrukkerij C. Verweij Jzn negen
mannen en cen kind. Dc roomkaasfabriek van
de fa. Goes en Co 30 mannen en tien vrouwen.
Dc kaasfabl'iek vall 1. Aartsen vijftien manncn
en zes kinderen. Dc meubelfabriek J. Verwcij
VIer
mannen
en
cen
kind.
Dc
Stoomzuivclfabriek
VAMI
(Verenigde
Amsterdamse Melkinriehting) te Amstelhoek
aeht mannen en de kurkstecn- en isoleerfabriek
tenslo!te zestien mannen en twee kinderen.

In juli 1945 is de eerste raadsvergadering na de
Tweede Wcreldoorlog. B&W treden aan in
de2elfde samenstelling als v66r de oOl·log. In
1946 verzoekl het katholiek annbestuur de
gcmcente de kostcn van overplaatsing naar en
verpleging in een gesticht van een zekere X
V(lor de helft voor haar rekening te nemen. Dc
gemecnte is nog steeds vcrantwoordelijk voor
geneeskundige hull'. Daaroncler vallen ook
verplecghuizen. Daarnaast zijn er nog enkele
aanvragen om onderstand van menscn \vaarvan
de
cchtgenoten gcvangcn zitten wegens
dicfstal of lidmaatsehap van de NSB. In juni
1946 declt het bestuur van de Stiehting Tchuis

Eind
1917
elsen
versehilJende
al'bcidersorganisatics
dat de prijs
van
petrolcum omlaag gaat van 44 naar 25 cent per
liter. Dc gemeente is daar niet bJij mee want zij
moet opdraaien voor het versehiJ. Het college
verdedigt zieh door te stellen dat aile
Nederlanders
onder
het
ongericf van
liehtbezuiniging lijden. Bovendien zijn er in
Mijdrecht 450 gezinnen met een inkomcn van
mindel' dan 700 gulden, 650 gezinnen moeten
het jaarlijks doen met mindel' dan 1200 gulden
en 200 hebben lIleer dan 1200 gulden te
besteden en dit valt best mee lijkt de (niet met
zoveel woorden gesehrevcn) eonelusie. In de
raadsvergadering van februari 1922 wijst
burgemeester Padmos 01' de algemene slapte
en de werkloosheid in het land. Dc gemeente
hoopt dit door het uitvoeren van plaatselijk

2001 Diaconic huisjcs Ie Wilnis met op de achlcrgrond de
Nederlands Ilcrvormdc kcrk
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voor Ouden van Dagen Avondlicht i.o mee dat
de stichting in het leven is geroepen. Voor het
stiehten van een tehuis zou zij graag de
beschikking krijgcn over het terrein aikomstig
van 111cvrouw de weduwe Van Wieringcn. Na
veel vijven en zessen lukt dat in maart 1947
voor fl. 15.000,-.

hervormd armbestuur krijgt jaarlijks een
bijdrage om te voorzien in de verpleging van
kinderen van annlastige (lUders. Er zijn in
Vinkeveen en Waverveen zes kle·ennakers met
tien kneehten. Negen seheepsmakers met 20
knechten en dric kinderen. Een koperslager
met twee kneehten. Drie sehilders met zeven
kneehten en twee kinderen. Een kuiper met
twee kneehten. Aeht schoenmakers met tien
kneehten. Een manden maker. Zes smeden met
dertien kneehten. Vijf metselaars met zeven
kneehten. Zeven timmerlui met zestien
knechten en drie kindercn. Tenslotte een
wagenmaker met drie knechten. Dam·naast zijn
er in de gemeente negcn werven met 80 boten.
Het vcrslag over 1906 meldt handel III
zclfgelllaakte kaas en bater. Dc kaas wordt
opgekocht cn naar de markten in Woerden,
Bodegraven of Breukclen gebracht. Bater is
voor eigen gebruik. Verveend wordt 80.000
m2 slib waaruit 80 miljoen turven die voor fl.
1,70 per duizend worden verkocht. Daarnaast
wordt in de polder Groot Mijdreeht nog 18ha
hoogveen gestoken waaruit 37 miljoen turven.
Deze zijn van betere kwaliteit en brengen fl.
2,14 per duizend 01'. Het weekloon voor de
vervener Iigt tussen de fl. 1,25 en fl. 2,00
afllankelijk van het seizoen. In 1906 zijn vijf
stoombaggermachines in gebruik.

5.2 Wilnis
In 1907 betaalt de gemeente fl. 651,- voor het
vcrplegen van vlcr krankzinnigcn. Dc
hervonnde diaconie rapporteert dan fl. 2.133,voor negentien bedeeldcn. Dc gercfonneerde
diaconic betaalt fl. 605,- voor negen
bedeelden. Dc grootte van de bcdeling wordt
bepaald door de individuele armbesturen.
Normbedragen hiervoor zijn er niet. In 1914
wordt aan de rapportering toegcvoegd de
gereformeerde diaconie van Noorden. In 1927
rapportcrcn aan de gcmcente Wilnis:
•
•
•

De diaeonie van de gereformeerde kerk,
Dc diaeonie van de gereformeerde kerk
van Nom·den te Wilnis
De diaconie van de nederduitseh
hervormde gemeente te Wilnis.

In 1908 betaalt de gemeente Wilnis fl. 806,voor 22 bedeelden. Een gering bedrag, ook
voor die tijd. Genoemd worden verloskundige
hull' aan twee gezinshoofden en brood en
koffie aan achttien anne doortrekkende
personen. Ook de verpleging van een doof.,tom
kind en een bijdrage in verpleging van icmand
in het 'zcnuwlijersgestieht' in Heerlen, komt
voor rekening van de gemeente. Dit geldt ook
voor de jaarwedden van de gemeentclijk
geneesheer en de huur van de dokterswoning.

01' 25 jan 1906 wordt door zeventien
personen
de
Maatschappij
'Veenderij'
opgerieht. Het doel IS de aankoop van
stoomveentrek- of baggermaehines met
bijbehorende vaartuigen, materialen en vaste
goederen. Het zijn Petrus Sprnijt, Johannes
Gerardus Vosseberg, Johannes Woerden
Hermanuszoon, Jan van Vliet Mattheuszoon,
Adrianus Leon van Lammeren uit Amsterdam
ook genoemd Arie van Lammeren. Johannes
van Breukelen, Cornelis Donieie, Johannes
Petrus Donieie, Johan in de Haak, Joost Kleijn,
Hermanus Gijzen, Daniel Broere, Cors van
Vliet, Jan van Mourik, Nieolaas Hoogendoorn,
Frans van cle Mee en Johannes de Ree.

5.3 Vinkeveen en Wavereen
In 1900 rapporteert de gemecnte 3712
inwoners. Ais het regen water 01' is resteert
slootwater, meldt het jaarverslag. Er zijn
planneD voor het oprichten van een vcreniging
Volksweerbaarheid om inwoners te oefenen in
sehieten. I-let armwezen wordt ongunstiger. Dc
instellingen hebben geen geld genoeg en de
gemeente moet steeds meer bijspringen. Circa
de heW van de inwoners leeft van de vcenderij.

In 1911 is A.EJ. van Grotenhuis burgemeester.
Hij woont in Demmerik en moet zelf zijn Imis
onderhouden. Dc R.K. werkliedenvereniging
St. Joseph heeft een bibliotheek opgerieht en
bij het vee heerst mond en klauwzeer. Door het
watersehap Groot Mijdreeht is eindelijk een
regeling getroffen
met de schuldeisers
waarcloor het land in de polder in waarde stijgt
zowcl in Iwop als huur. De veenderij is nog

Er zijn clat jaar door 500 arbeiders met hull'
van vier stoombaggcnnachincs 76 miljocn
turven verveend. Het gemiddeld aantal
doodgeborenen ligt al jaren 01' dric. Het
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hervormden Waverveen tien en de katholieken
31. De tuinbouw floreerl. Er is nu 14,5ha in
gebruik. Erwten en bonen vonnen het
hoofdgewas.
Vinkeveen
IS
eindelijk
aangesloten 01' de spoorlijn UithoornNieuwersluis. Turf brengt 3 tot 4,5 gld per
1000 01'. Kleine veenbazen maken hun
verliezen goed. Door de grote afname is er vecl
werlc

steeds ongunstig, 75,000 1112 bagger waarllit
75 miljoen turven voor zeer lage prijs en bijna
geen verzending. Het is 1913. Vinkeveen krijgt
nog geen elektriseh lieht want aansluiten bij
Utrecht is met 6 tegen 5 door de gcmeenteraad
afgewezen, De armbesturcn zijn nag steeds
onmachtig om aan de vele aanvragcn voor
ondersteuning te voldoen waardoor de
gemcente
regelmatig
moet
bijspringcn.
Gelukkig gaat de prijs van turf omhoog. Er is
na de intensicvc vcrvcning nag maar 12 ha
hoogvccn
over.
Dc
won1l1g)
waarm
oorspronkclijk het ziekenhuis gevestigd zou
worden, is vanwcgc leegstand verhullrd aan
een particulier voor fl. 35,- per jaar. Er zijn
geen paticntcn, Dc gemccntc gcneesheer mag
nu ook verlossingen doen waarvoor hij
jaarlijks 11. 250,- extra krijgl. De vroedvrouw
heeft ontslag genomen. Zij verdiende jaarlijks
11. 400,-. Dc gemeente houch van dat geld nu
over. De groenteteclt is niet ongunstig. Steeds
meer grasland wordt omgezct in tuingrand. In
1915 wordt aan zes personen door de gemeente
onderstand verleend daarnaast krijgen 165
personen gratis hcel-, genees, en verloskundigc
hull'. Dc armbesturen hebben volgens de
gemeente de volgende aantallen bedeclden
gerapporteerd: Gereformeerden Vinkeveen
achl.
hervormden
Vinkeveen
vijftien,

6

Het jaarverslag over de peri ode 1931
1935
vermeldt onder meer dat er in Vinkeveen en
Waverveen geen bedrijven aanwezig zijn. Het
aantal inwoners ligt rond de 4400. Dc
finaneiCle toestand is zorgelijk gewordcn in de
loop del' verslagjaren. Dc in 1931 begonnen
ensls
in
de
veehouderij
en
de
tuinbouwbedrijven heeft zieh doen gelden.
Ook de veenderijen worden niet ges1'aard.
Veehouders krijgen i.v.m. de crisis te maken
met be1'erkende maatregelen. Tweehonderd
veehoudersbcdrijven krijgen steunuitkeringen
in de vonn van geld. In 1933 heerst een grote
mond- en klauwzeer epidemic en de gemeente
moet een beroe1' doen 01' het Rijk. Dit wordt
niet gchonorecrd want ook het Rijk zit slecht
bij kas. Cijfers over de armenzorg in
Vinkeveen en Waverveen uit die tijd
ontbreken.

De armenzorg in Mijdrecht

To! de Jg' eeU1V is de vraag naar armenzorg stabiel Ie nocmcn De moeilUke jaren komen in de 19('
ecUlV, Gelukkig zUn dan de vervcningcn goed op gang gekomen en bereikt de opbrcngsl van haardas
een hoogtepunl, De MUdrechtse armbesturcn z{jn op die manier verzekerd van inkomstcn en nooit echt
in de prob/emcn geweesf.

6.1 Aigemeen
In de periode v66r de reformatie, die in de
Rondeveense dorpen r011(1 1590 zijn beslag
krijgt, worch de armenzorg in Mijdreeht,
Wilnis, Uithuizen en de gebieden langs de
Amstel en de Kromme Mijdrceht voornamelijk
uitgevoerd door de twee katholieke parachies
111 Mijdreeht en Oudhuizen. Ais na de
reformatie de activiteiten van de katholieke
kcrken verbodcn worden, sehakelt de
roomschc armcnzorg tcrug in ecn lagerc
vcrsnelling en komcn de diaconiecn van de dan
gevormde gereformeerdc gemeenten dc zorg

voor dc eigen Iidmaten overnemen. Als rond
1680 de niet zo noemenswaardige efteeten van
de reformatie wat zijn weggecbd, pakken de
paroehies dc zorg voor de eigen annen weer
01'. Dc zorg bcperkt zich in die tijd tot het
bedeelen van de zogenaamdc huiszitlende
(,~thuiswonende) annen. Het gaat in de meeste
gevallen om een uitkering in geld of in natura.
Oat wil zeggcn brood, kleding (hemden,
schorten, wambuisjes en jakjes), scboeisel
(holleblokken of voeteblokken) en brandstof
(turf).
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6.2

Tot halverwege de 17' eeuw is er geen sprake
van enige boekhouding door de Rondeveense
armbcsturcn. Dc arml11ccstcrs en diakencn
sehrijven hun inkomsten en uitgaven op kleine
stukjes papier en stoppen die vervolgens in een
map of in een bock dat dan in de annenkist
wordt opgeborgen. Losse papiertjes raken
ver!oren of komen in andere mappen tereeht,
kortom een duidclijk inzieht over het red en en

De haardas

Haardas is Yoor de Rondcvccnsc armenzorg
van grote betekenis geweest. Dit blijkt vooral
tcgcn het cind van de 17c cellw wanncer cr in
Mijdrecht meer tekening komt 111 de
armcnzorg.
Dc
annbcsturcn
bcginncn
structurecl vcrantwoording af tc leggeD van de
ontvangen en uitgegeven gelden. Dit gebeurt
voor'll aan de inkomstenkant In 1779
vcrschijnt het (lR eekeningboek vaN de asch Ie

zcilcn van de armcnzorg in die tijd is nict tc
gcven. Rond 1648 worden de losse papiertjes
gebundcld
en
versehijnen
de
eerste
diaconieboeken van de gereformeerde kork to
Mijdreeht en do rekeningboeken van do
Roomsehe Annen. Dc diaeonieboeken lopen
door tot vcr in de 20' oeuw. Eerst zijn het
summicrc opgavc;1 van inkomsten en uitgavcn,
Later worden deze meer in detail beschreven
om nog later te volstaan met aIleen optellingen.
Rond 1760 versehijnt het eolleeteboek van de
Mijdreehtse diaeonie. Het loopt tot 1808 en
wordt daarna niet l11ee1' ingevuld. Vccrticn jaar
later voIgt een register van uitkeringen. Dit
bock loopt tot 1850 en homlt dan plotseling 01'.

MUdrecht

len

voordeele van de Gerefhrmeerde

diaconie en Roomsche Annen begil1l1cnde met
den jaare 1780". Het bock wortH elk jaar
beurtelings bijgehouden door gereformeerde
diakenen en roomse armmeesters. Het gecft het
bec1d van een goed georganiseerd bedrijf
w'larin de gereformeerde diakenen en de
kathoJiekc armmccsters samcnwcrkcn om
langs de huizcn haardas in tc zamelen en het

Uit de boeken van de diaeoniecn en de rOOt11Se
armmcesters blijkt dat de armoede in de
Rondeveense dOt-pen in de 2' heIn van de 18'
eeuw min of meer stabiel blijft met hier en
daar een moeilijke periode. Ondanks de soms
sehrikbarende stijging van de armoede zijn de
armbesturen in Mijdreeht nooit eeht in de
problemen
geweest.
Kwam
bij
de
gcreformecrdc gcmecnte de bodcm van de
diaeoniekas Jl1 zieht dan besloot men
simpelweg tot een oms lag over aIle niotr001118C ingezctcncn. In ecrstc instantic
hOO1"den daar ook de Mcnnonictcn bij, maar 11a
protest heeft men dat volksdeel vrijgosteld van
betaling voor de gercformeerde diaeonie.
Dc armenzorg in de Rondeveense gebieden
kenmerkt zieh in de 19' eeuw door grote
aetiviteiten. Een toenemende armoede die rond
de vijlhger jaren een hoogtepunt bereikt, de
nieuwc anncnwct, het opgaan van de 1'00111SC
armbesturen in paroehiale armbesturcn, de
toencmcnde bcmoeienis van de plaatselijke
overheden en de doleantie waardoor het
gereformeerd armbestuur in Mijdrecht zieh
splitst in een Nederduitseh gereformeerd en
een Nederduitseh hervormd armbestuur. De
boekhouding wortH beter en mede door
rapportagc van de gcmecntcn o11tstaat cen
dnidelijker becld van de armenzorg.

opgebaalde tegen een 20 hoog mogelijke prijs
te verkopen 'lan een opkoper in Brusse!.
Haardas waann ingrcdicntcn zittcn die
bruikb'lar zijn in de zeepindustric.
Het Mijdreehtse 'lsboek begint met:

"Reekening weegens soodanige

ol1(j'angst

en

u!jtgO(!( als weegens de opgehaalde hoard
Asche onder M{jdrecht (Ian '[ dOlT en '{ Hywler

door de Gereformeerde en de Rool11sche
Armen is gehad en gedaan aanvang nemende
weegel1s deze hier voor de eersle regIe in 'Inel
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wetcring bedragel1 veertien gulden voor iedere
450 ton. Per 100 ton moet aan de gadermeester
Jan Koster drie gulden impost (~belasting)
worden betaald en nog eens 15 gulden, I
stuiver en 8 penningen voor "de pagt voor 500
ton assehe." Ook toen al werd het reeht op
handel verpaeht en in geld omgezel. Gerrit
Besuijden krijgt twaalf stuiver voor "het loope
naar de wetering'~ en voor twee gulden v',forden
elke keer vier flessen jenever gekoeht waarmee
dorstige kelen tijdens het lossen en laden
moeten worden gesmeercl. Jan van Geer maakt
vier reizen naar Amsterdam en krijgt voor
verteringen onderweg n. 4,- bctaald. Het
karrepaard dat de askar trekt heen 37 gulden
en vijf stuivers gekosl. Het beest krijgt 'lIs voer
haver en bonen. Vijf brieven naar de opkoper
in Brussel kosten een gulden en zeventien
stuivers. Gcrrit Wagenman krijgt n. 125,- voor
een nieuwc leggcr aan de wetering en een man
uit het volk krijgt 16 stuivers om werkvolk te
zoeken. Jan Krook krijgt 1 gulden en vier
stuivers jaagloon (het met paard voortrekken
van de legger) en de schipper van de legger
krijgt 34 gulden en vijf stuivers voor het
vervoeren van 450 ton vracht en voor negen
"Iegdagen". Kortom een hele handel die nogal
wat administratief werk vereisl. Na aftrek van
aile onkostcn blijft 11. 1797,- .

ge,"J'telde reekening den pmo Augustus J779 als
aan het waater en dorp. "

Dat het inzamclcn cn verkopen van haardas
veel geld oplevert laat de verantwoording over
1781 zien. In de eerste tien maanden van 1781
worden in Mijdrecht 6.500 (haring)tonnen as
langs de huizen opgehaald. Voor een tonnetje
haardas belaall de opkoper in Brussel 8
stuivers. De 6500 tonnen brengen bruto 11.
2600,- op. Een klein vennogen in die tijd. 's
Winters elke dag en's zomers 4 dagen in de
week haall de Mijdreehtse asman de
klaargezette tonnetjes haardas op. De instruetie
voor de asman luidt onder meer ", .. vanaf het
eerste Imis aan Driehuis af tot aan en met het
laatstc huis aan J-]ofland toe en gcen huisen
mogen overslaan maar in alle woningen hetzij
dezelve in stegen of over draaiplanken staan
(draaiplanken over de sloten v66r de woning)
de as nauwkenrig moeten afvragen de potten,
emmers of andere bergingen voor derzelve in
de kar moeten uitstorten en weder ter plaatse
neerzetten alwaar hij denzelven gevonden
hecfl." Hij moet overlast vermijden en zieh
Imps, beleefd en dienstvaardig gedragen en
wanneer de kar, welke zeven tonnen as kan
bevatten, "stijf vol is zal hij dezelve naar de
sehuur moeten rijden en alclaar op een
gesehikte wijze uitstoten. Hij zal voor paard,
kar en sehunr de nodige zorg dragen en
volstrekt door geene klijne jongens het paard
mogen laten behandelen." Elke zaterdagavond
moet hU aan de dienstdoende diaken of de
armmeester opgave doen van bet aantal
opgehaalde karren. Ais bij het leegmaken van
de assebuur blijkt dat het door hem opgegeven
aantal niet klopt, dan zal het ontbrekende van
zijn loon worden ingehouden.

De hclft van het geld dat overblijft gaat naar de
gereformecrde diaconie en de andere helft
wordt verdeeld tussen de armmeesters van de
roomse annen aan het dorp en de roomse
armen aan het water (Dc HocI' en de
Mennonietenbuurt). AI' en toe blijkt uit
aantekeningen in het asbock dat de asophalers
het met de opgaven van de haardas niet zo
nauw nemen. In 1789 besluit men daarom
voorafal 12 tot 16 stuivers in te houden op het
loon van de asophalers en dit pas te vcrrekencn
als de opgaven kloppen met de metingen. In
1798 daalt de opbrcngst van de as van 6 naar 2
stuivers per ton en de twee assehuren in het
dorp en 'Ian het water zillen overvol. De
afname stagneert door de oOl'log in Brabant
vanwege de Franse inval. Een uitvloeisel van
de Bataafse revolutic.

Ais de assehunr (deze stond rond 1832 nabij de
huidige rotonde op I-Ionand) vol is wordt de as
per legger (platte boot) naar het depot aan de
wetering (achter de Dorpsstraat ter hoogte van
het huidige Nieuw Avondlieht) vervoerd
alwaar de opkoper de as overlaadt op grotere
boten om deze naar Brussel te vervoeren. De
2.600 gulden die de 6.500 tonnetjes in 1781
opbrengen komen na aftrek van de onkosten in
handen van de gerefonneerde diaeonie en het
roomse armbestuur. De twee asophalers in
Mijdreeht krijgeu hiervan ieder vijf gulden per
week. Dc zes mannen die aan het depot de boot
naar Brussel volladen krijgen samen vijf
gulden. De vraehtkosten met de legger naar de

Tn 1800 wordt het contract met de in Brussel
wonende koopman Jean Baptist Claesscns
bijgesteld. Overeengekomen wordt dat de
eerstc 3.300 ton tegen 6,5 stuiver en de rest
tegen 6 stuiver de ton wordt afgenomen. "Bij
aldien onverhoopt de uitvoer uit de Bataafse of
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de invocr in de Franse Repub]iquen mocht
verboden, dan zullen de contractanten elkaar
moctcn
zicn tc vindcn'\ l11cldt de
overeenkomsl. ]n ] 802 komen de o'oomse
armmeesters, de predikant, de ouderlingen en
diakenen bijeen om de asopha]er te berispen
wegens frau de die aan het lieht kwam toen in
de asschuur cen nicu\vc vIaeI' 1110CSt worden
gelegd en de hoevee]heid as niet klopte met

Dc prijs gaat omlaag naar 5 stuivers per ton. In

1808 sehrijft de landdrost in Utrecht een
andere verdeelwijze voor. De opbrengst wor,It
nict ]anger gelijkelijk verdee]d tussen de
diaconie en de roomse annen maar wordt
gcbasecrd op het aanta! aanhangcrs van iedcrc

religie.
In 1808 worden in Mijdreeht 3450 tonnen as
opgehaa]cl. Na aftrek van de onkostcn blijft
423 gulden over. Dit wordt verdeeld naar rato
van 1025 gcreformeerden, 458 roomsen aan
het dorp en 350 roomsen aan het water.

wat was opgcgcven. Er wordt gcpraat over het

aanstcllcn van cen nicuwc asman of
maatregelen te tretlen "waardoor soortgeljke
naadeelen (2350 ton tekort) in het vervolg
kunnen worden geprovenieerl." Besloten wordt
de asman tijdelijk niet meer dan 5 gulden per
week
te
beta]en
en
cen
eventue]e
meeropbrengst te verrekenen tot de schuld is

In 1813 komt de haardas in Mijdreeht 111
moei]ijkheden. De nieuwe opkopers, de heren
Dansaert Engels en Mertens van Brusse], met
wie in ]813 een contract is gesloten, laten het
afweten. Vo]gcns het contract van 20 oktober
]813 zouden zij tussen de zes en negen stuiver
per ton betalen hetgeen beduidend meer is dan
wat de vorige opkoper betaalde. Om lueht in
de sehuren te krijgen, zo meldt het asboek,
moet 400 ton aan een opkoper in Vinkeveen
worden verkocht en 6000 ton in de publieke
verkoop voor 6 118 stuiver de ton. Men
overweegt een procedure bij het gerecht. Oat
gebeurt 111 augustus ]816, waarna een
sehikking voigt. Tot 1819 za] Dansaert Engels
c.s. haardas afnemen tegen 6,5 stuivers de ton
en een schadevergoeding van 2.300 gulden
beta]en. De procedure tegen Dansaert Engels
en Mertens kosten de diaeonie en de roomse
armbesturen fl. 214,10,- Het uitgekeerde dec]
van de schadevergoeding za] vooral de
diaconie helpen die in die tijd door slordig
boekhouden in grote finaneiCie moeilijkheden
verkeert.

afl1ctaald.
In december] 804 meldt de kerkcnraad van de
gercformcerde gemeente te Mijdreeht dat de
roomse annen hen meerdere keren hebbcn
voorgesteld of het niet voordeliger zou zijn
voor de annenkassen om het opha]en van as
pub]iekelijk aan te besteden. Dc kerkenraad
vraagt zieh dan af of "de gereformeerden
alhier als verre de meerderheid niet sleehts
hebbende, maar ze]fs bijna eens zo veele zielen
uitmaaken, ook eene praeferente stem hebben".
In feite gaat het er om wie de asman mag
aanstellen. Een week later blijkt dan dat de
roomsehe annmeesters v66r een algemene
aanbesteding zijn. Oat betekent een asman niet
aileen voor het dorp maar ook een voor de
rondom ge]egen veendorpen.
Met de
buitengebieden erbij zijn de katholieken in de
meerderheid, zander deze gebieden zijn dat de
gereformeerden.
Een
patstelling dreigt.
Uiteindelijk besluit de vergadering van de
kerkenraad de zaak in del' minne te schikken en
het over te laten aan de 'broedcren der
diaconie'. Uit de boeken blijkt dan dat de
op]ossing gevondcn is door voor het dorp het
ene jaar een gcrcformecrdc asman aan te
stellen en het jaar daarop een roomsc.

Nu de as duurder is geworden wi] de asopha]cr
]oonsverhoging. ]-Iij krijgt zijn zin. In plaats
van vUf gulden per week krijgt hij 2 12 stuiver
per afge]everde ton as. In ]821 piekt de
opbrengst. In dat jaar worden 5802 ton as aan
de wetering afge]everd. Dc opbrengst wordt
vcrdeeld na gelang het aantal zielen van iedere
religie. I-]et gaat dan om 976 gerefonneerden in
Mijdrecht dorp, 445 roomsen in Mijdreeht
dorp, 347 roomsen aan het watcr, 130 gemeene
annen in B]okland en 32 jodcn. In 1840 voigt
de laatste aantckening in het asboek. Het gaat
om de periode juli 1828- juni ]839. Verkocht
worden 4903 ton as. Netto opbrengst fl. 369,2]
Het eind van de ashande] is in zieht.

De jaarlijkse afi'ekeningen van de haardas m
Mijdreeht worden namens de gerefonneerde
diaconie ondertekend door de predikant, de
ouderlingen en de diakenen. Veelvuldig is de
handtekening van de bekende Os. Duijtsch te
hcrkcnncl1. Namcns de r001115e anllcn tckcncn
de armmeesters. Een enke]e keel' tekent de
pastoor mee. In] 804 wordt het contract met de
koopman van de haardas opnieuw vcrlengd.

121

bepaald dat de veenlieden te Mijdreeht "van
elke in hunnen polder verveend wordende
vierkante roede turf zouden betalen drie
penningen ten bate van de gereformeerde en
roomsehe annen aldaar en ieder voor de helft
zou ontvangen. Om eehter de belanghebbenden
(de veenbazen) tegemoet te komen wordt in
artikcl 24 tevens bepaald dat de volgcns de
provineiale tlnanticnwet tot daartoe gehevenen
impost van 21 duitcn VOOl" iederc zak turf~ die
buiten de provintie vervoerd werd, zou

Op 31 december 1881 schrijf! pastoor Kanne
aan Aartsbisschop Schacpman dat cr geen

kopers meer zijn voor haardas. Besloten wordt
de sehulden met de inkomsten te vereffenen.
Dc twee schuren l110etcn worden vcrkocht.

Beidc zijn voor de helf! eigendom van de
roomse annen. Dc hissehop moet voor de
vcrkoop

cryan

tocstcJ11l11ing vcr1cncl1.

D3t

gebeurt.

6.3 Niet aileen maar haardas
Dc armbesturen ook andere middclen om de
kas gevuld te houden. Op 28 december 1792
sehrijf! gerechtssecretaris Hermanus Hcnsuma
namens Schout en Sehepenen van Mijdreeht
een publicatie waarin wordt gemeld dat
kerkmeestcren van de Gereformeerde Kerk
hebben geklaagd dat wederom "verscheidc
personen zig niet ontzien om in de kerk
geduurende de Godsdienst Oeffeningen tabak
te kaauwen en dezelve in de banken of op de
vloer der kerk uit te spuwen waardoor de
banken en de kerkvloer werden beklad en
bemorst niettegenstaaande zulks reeds bij
voongcn

publicaticn

was

vermindercl worden tot 2 stuiver de zak." Niet

zodra eehter is dit oetrooi in werking of de
plaatselijke besturen van Wilnis, Oudhuizen,
Demmerik, Vinkeveen en Proosdij Aasdom in
't Veen vervoegen zich bij het staatsbcstuur om
hetzelfde voorreeht van verminderde impost op
turf te verkr(jgen. Dit worclt toegcstaan onder
voorwaarde van "bedijking en droogmakerij in
den tijd van hunnen respeeticve polders en van
het dragen der zelfde lasten, met eene geringe
wijziging, als in het octrooi van Mijdreeht
ware bepaald. Aan dcze bepaling hebbcn de
veenbazen zieh rcdelijk gehouden en is men
begonnen om de annen van de vervcende turf
te betalen."

vcrbooden."

Kerkmeesters komen met het voorstel een
boete van 12 stuivers te heffen voor het eerste
vergrijp oplopend tot 24 en 36 stuiver voor
respeetievclijk het 2' en 3' vergrijp. I-let geld
zal gebruikt worden voor de diaeonieannen en
zullen, waar het kinderen betref! van de ouders
of
voogden
worden
gevorderd.
Dc
diaeonieboeken maken eehter geen melding
van inkomsten uit spuugboeten. Of de
publieatie dan ook veel geholpen heef! valt te
betwijfclen. Andere inkomsten voor de annen

In 1808 betwisten zeven elgenaren van
veengronden buiten Mijdreeht de verordening
van het gerecht om per verveende roede vier
penningen meer te bctalcn dan de veenbazen

binnen het dorp. Dc extra opbrengst is nodig
omdat de armkassen zelf het tekort niet kunnen
aanvullen. De zeven beroepen zieh bij koning
Lodewijk Napoleon op het oetrooi van de
voormaligc staten

komcn uit boeten voor ovcrtredingcn Vcclal

gaat bij een boete 1/3 deel naar de aangever
van het delict, 1/3 decI naar de gemeente en
1/3 deel naar de armen. Ook bij het passeren
van
notariele
akten
zijn dclen
van
transactickosten bcstcmd voor de armel1.

6.4
Ecn

'5

Lands van Utrecht van 26

Augustus 1789 waar in artikel 50 de verveners
verplieht zijn om drie penningen te betalen
voor iedere roede slik die uit de droog te
maken landen wordt gehaald. Dit geld komt
ten behoeve van de Gereformeerde en
Roomsehe annen van Mijdrecht, ieder krijgt
een helft.

Het oortjesgeld
andere

inkomstcnbron

voor

Het Mijdreehtse gereeht verdedigt zieh door te

de

venvijzcn

Mijdreehtse armen is het oortjes- of armengcld
uit de verveningen. Volgens een besluit van de
Staten's Lands te Utrecht van 26 augustus
1789 is aan de gemeente Mijdreeht een oetrooi
verleend tot droogmaking van de landen
rondom het gerecht. Het zijn de polders die
later de eerste, twcede en derde bedijking
genoemd
worden.
In
het
daartoe
uitgevaardigde manifest wonit in artikel 50

naar

de

landdrost

van

het

departement Utrecht. Deze zou het gereeht
daartoe gereehtigd en geautoriseerd hebben.
Dc betrokken eigenaren betwijfelen dat en
vragcn zieh af met welk reeht van hen
gevordcrd kan worden dat zij als nietingezetenen wei moeten beta len en de
ingezeten veenbazen niet. Zij vinden dit
onreehtvaardig. Zij willen die vier extra
pcnningen wcl betalen "mits aan de
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ingczctcncn van

Mijdrccht~

cigenaren zijnde

Andere inkomsten komen uit eolleetebusscn,

van dezelfde vervening gelijken last worde
opgelegd." Zij verzoeken Z.M. aan deze

van andere diaconiecn wcgcns verplccgkostcn
en uit verhuur van land, Totaal ontvangt de
diaeonie in 1758 i1 1486,12,6 (guldens,
stuivcrs penningcll)"

onrcchtvaardigheid cen eind te maken.

l

De minister van Binnenlandse Zaken schrUft
aan de Landdrost hem binnen aeht dagen te

beriehtcn "uit kragtc van wclkcn

wet~

I-let vennogen van de gcreformeerde diaconie
is grotcr dan dat van de roomse armmeestcrs.

sehout

In 1758 al meldt de diaeonic negen obligaties
samen nominaal Jl 9.300,- Rcntende circa 2,75
%. Daarnaast drie rcntebrievcn die jaarlijkse
enkele guldens opbrengen. Landerijen groat
vijf morgen en 50 roeden in Mijclrecht. (ea. 4
hal Deze zijn in 1762 verkoeht voor fl. 400,-

en schepcnen van Mijdreeht door hem, heel'
Landdrost tot het heilcn van bovengemelde

bclasting zijn geauthorisccrd gcworden.

ll

De

brief vcrmcldt ook nog dat het gereeht
Mijdrccbt gcdrcigd zou hebben concessies tot
vervcning te weigeren als er niet betaald werd.
Z.M. draagt daarop de minister op het gerecht

aan tc schrijvcl1 surscance van bctaling te
verlenen totdat Z.M. heeft beslist en eoneessies
niet te weigeren. Getekend Amsterdam 12 van
de grasmaand 1809. Hoe de zaak is afgelopen

is nergens te vinden, weI \veten we dat in de
latere jaren het oortjesgcld uit de Mijdreebtse

verveningen steeds drie stuivers is gcweest.
6.5
De hervormde diaconie Mijdrecht in
de 18e eeuw
De (armen)zorg voor lidmaten van de
gereformeerde kerk is sinds de reformatie in
handen van de diaconiecn van deze kerk. Tot
1759 beperkt de verantwoording zieb door het
uitvoerig opsehrijven van de handelingen die
de dienstdoende diakenen in enig jaar hebben
verrieht Zo sehrijft Wouter Westveen over
1758: "Ontfangst De bos (bus) geleegd door
den predikant en dacr in gevonden i1 5,15,Huijsraad en lijfgoedt verkogt hetwclk heeH

nagelaten Anna Punner die gcstorven is den 2c
maart 1758 en daar voor ontfangen fl.12,4,Ontfangen uit handen van Hendrik van
Wieringen des volgendes posten hetwelk bij

slot van rekening met de diaconie van

Oak is er nog de vcrmclding van drie morgen
veenland onder Mijdrecht in de polder van
Bozenhoven. Ook dit land is in 1760 verkoeht.

Nieuwerkerk heeft over den jaare 1756 en
1757 gehouden heeft ontfangen fl. 39,5,12
GoucH en silver hetwelk heeft toebehoort aan
Kornelis Karsseboom verkogt volgens notitie
111
quitantie fl. 24,4,- Agt Seheepjcs
sehellingen denselven hebbende toebehoort fl.
4,8,- Van Klaas de harkemaker het restant dat
hij schuldig was voor bomen van de diaeonie
verkogt i1 3,-,- Interest van twee obligaties een
op de generaliteit en een op de stadt Lijden
groot elk fl. 1000,- tegen 11 2,10,- ten hondert

De

uitgaven

betreffen

het

bctalcn

van

declaratics van met name gcnocmde personcn
wcgens geleverde diensten en goederen.
Gemeld worden huur van het land aan de

Kcrkvaart, VOOr het verhogen van dc kade, aan
de gcdeputeerden van de elassis, voor een bok
sooden (platte boot met graszoden), voor
rijskosten (reiskosten), voor Y, anker Spaanse
wijn (I anker is 144 flessen), voor stoven voor
de kerkenraad, voor het sanden van de dij k,
voor poldergeld, voor ongelden (belasting),

waer van voor het ontfangcn van de interest
voor ieder obligatie gegevcn 11 1,6,- Blijft over
fl. 54,8,-. Interest van XI obligaticn agter in dit
rekeningboek nader gespeeifieeerd fl. 170,2,-"
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brood voor het avondmaal, voo1' gcleverd
lij fgoed en voor de huurlasten voor zes 6
morgen en 469 roeden land. Onder bedelingen
staan: naaijloon (vom het l1crstellen van
uitgegevcn kleding), kostgeld, bewassing,
seheerloon, kousen, gaaren, turf, eetwaar en
doodkistjes ten behoeven van 25 personen w.o
personen van buiten de gemecnte.

onderseheid tussen buijtenarmen, en 56 annen
"ons toebehoorende". I-let zijn allen Jidmaten
van de gereformeerde gemeente. In 1803
verardonneert de kerkenraad dat annen die iets
nodig hebben zieh bij de kerkenraad moeten
vervoegen en nict bU de cliaconie. Een jaar
later wordt besloten geen verzoeken van annen
of andere leden des zondags in de kerk meer
aan te horen. Noodzakelijke gevallen zijn
uitgezonderd. "Dc kerkenkraad zal iedere
dingsdag in het ehoar del' kerk diergelijke
verzoeken aanhoren."

Naast de inkomsten en uitgaven vermeldt het
rekeningboek van de diakonie Mijdreeht over
1799 betalingen aan andere diakoniecn,
buitenannen (uitbestede annen) en uitgaven
aan partieuliere personen behoorenden tot
andere gemeenten
Er zijn dat jaar 18
buijtenannen en 56 eigen annen. Voor de
buitenarmen wordt tussen de 10 en 30 stuivers
per week aan bedeeling uitgegeven. VerdeI'
wordt vom sommigen de helft van de huur
betaald en zakken turf gekoeht. Zo krijgt Anna
Overeinder behorende tot Swammerdam, maar
hier wonende van I febrllari tot 28 april 18
stuivers per week uitbetaald. Van 28 april tot 3
november is dit 10 stuivers per week en van 3
november tot eind december weer 18 stuivers
per week. Kennelijk is de hoogte van de
bedecling afllankelijk van het seizoen en niet
aIle annen worden het hele jaar door bedeeld.
De bedragen geboekt voor de eigen annen zijn
hoger dan die vaor de buitenarmen. Er is dan
meestal sprake van grote gezinncn die in de
wintermaanden
worden
bedeeld.
Waarschijnlijk is er ook veel in natura gegeven
want veeI bedragen worden geboekt ten name
van diakenen en andere personen die aankopen
voor voedsel, kleding en maakloon hebben
voorgeschoten. Vijfenzeventig gulden wordt
dat jaar geboekt op naam van Jan van del' Kerf
en 3 kinderen voor bedeling van 1 januari 1799
tot 11 juni 1799. Dat is 12 stuivers per week.
De jongste daehter van het gezin is in de kost
bij Jan Zitveld voor 20 gulden per jaar. VerdeI'
wortH uitgegeven 18 stuivcrs aan holleblokken
en 18 stuivers aan de ehirurgijn Merks te
Wilnis. Voor het makcn van "twee hembden en
twee paar holleblokken" wordt fl. I, I0,0
gebaekt. Ten behoeve van het huisgezin van
wijlen Govert Post betaalt de diaconie zeven
weken lang in de maanden januari en febmari
22 stuivers per week. Dam·na tot 21 april 36
stuivers per wcck waarna de tegemoetkoming
daalt naar 15 stuivers per week om in
november weer te stijgcn naar 22 stuivers per
week. In 1800 verzorgt de diaeanie te
Mijdrecht 22 particuliere personen en maakt zij

6.6 De hervormde diaconie Mijdrecht in
de 19° eeuw
In 1804 komt de regering met een verzoek aan
de kerkenraad of het deze niet gaeddunkt om
"ten hlVeuere van de armcn alhier ecn loterij
op te rich ten". Dc regering zou iedere hulp
betonen. Besloten wordt de regering mee te
delen dit buiten last van de diaeonie om te
doen. Men is bang dat ecn loterij tcr plekke
niet het nodige effect zal hebben. Bovendien
het besluit spreekt over algemene annen en dat
betekent dat dan ook de roomse annen
meedelen. Men stelt voor om samen met de
roomsen het plan zodanig te veranderen dat
beide partijen er zieh in kunnen vinden. Dat
lukt. Op een enkele melding na worden door
de diaeonie geen inkomsten uit laterijen
vermeld.
In juli 1806 ontvangt de Mijdreehtse diaconie
cen smeekbrief van het diaeonie armbestuur te
Maassluis. "Door oorlogsrampen zllchten ruim
de helft del' inwoners onder armoed en gebrek.
Maassluis maet leven van zeevaart en visserij
en die welvaartsbronnen zijn uitgeput. In 1762
waren er nog over de 100 haring- en
visehsehepen. In 1780 is dat gedaald tot 32. In
de jaren daarop zijn veeI vissers gevangen
genomen waarvan vrouwen en kindcren ten
laste van de ingezetenen kwamcn. (4' Engelse
zceoorlog) Kortlings tref! ons wedel' een
geweldigen slag door het verliezen van nog
veertien onzer voornaamste sehepen; welk
verlies op niet mindel' dan 150 duizend guldens
gerekend wordt; een slag waar bij 130
manssehappen, de bloem en zenuw dezer
plaats bijna aIle in de gcvangenisse een
kwijnend en hulpeloos leven (indien wij niet
van elders ondcrstand voor hun bekomen)
moeten verduuren." Dc reaetie op deze brief is
niet vermeld.
1

l
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Negen zware jaren
In 1817 onderzoekt de kerkenraad van de
Hervormdc Gcmeente te Mijdreeht de rekening
der diaeoniepenningen over de peri ode 18081816. Men eonstateert dat het een I'Ommeltje
is. Elk jaar is er geld tekort en is er verzuimd
tijdig maatregelen te nemen. Dc sehulden zijn
20
hoag
opgclopen
dat
sanenng
ol1ontkoo111haa1' is,

1820. Er is sprake van kindersterHe in
Mijdrecht. ]n ] 822 stelt de Kerkenraad voor
een deel van de gelden te besteden aan "eene
inschrijving op het grootboek, die abusievelijk
ten name van de gerefonnccrde diaconiearmcn
is gesteld." Over 1843 "Sleehts de allergrootste
nood kan via de armenkas gelcnigd worden."
In 1845 wordt voorgesteld het door de
(hervormde) gemeentc verstrekte geld af te
zondcrcn van de gelden van de diaconic. Bet
aantal zielen in Mijdreeht bedraagt I I 15. Het
aantal lidmatcn 402. Dit is exclusief 13
Luthersen.

De sehulden worden op een rijtje gezet en
verdeeld in drie klassen.
1.
2.

3.

Tekorten op de rekeningen van de
afgetreden diakencn tussen 1803 en 18] 6.
Sehulden aan partieuliere ingezetenen of
aan leden Vall de eigen gemcente.
Schuldcn aan andere annbesturen vanwegc
bedeelingen die zijn voor de diaeonie
hebben gedaan.

De nood stijgt

In 1847 is de nood hoog. Aile middelen
worden door de diaeonie ingezet om aan geld
te komen. Diaken J. Cretier verantwoordt bij
de inkomsten het ovcrsehot van vorig jaar. Het
gaat om fl. 157,- Dc eolleete met het zakje
staande de godsdienstoefeningen brengt 775
gulden op. Bij de avondgodsdienst wor,lt
sleehts 41 gulden opgehaald. Op de sehalen bij
de bediening fl. 73,- Colleete met de schaal aan
de huizen der (eigen) ingezetenen fl. 179,- Een
bllitcngcwonc collecte gCOl-ganisccrd door C.
van der Helm in het dorp brengt fl. 338,- op.
Een collecte aan het water ook maar fl. 22,-.
Rente van obligaties brcngt fl. 445,- op.
Armengeld uit de vcenderij is dit keer goed
voor fl. 178,- Verkoop van haardas fl. 232,I-let (gereformeerde) bedelaarsfonds aan het
dorp keert fl. 650,- uit. Dc bussen aan het
water en in de kerk brengen 11. 12,- en fl. 9]0,op. Desondanks bedraagt het voordelige saldo
dat jaar fl. 313,-

Naast sehulden zijn er ook nog vorderingen.
Het gaat om voorschotten op bedelingen
door andere instanties uitgevoerd, maar die tot
op heden onbetaald zijn gebleven. Alles
opgeteld bedraagt de schuld van de diaconie fl.
2] 95,16,12. Aan vorderingen staat nog fl.
te
719,2,8 open. Het gaat am gelden
ontvangen van andere diaeonieen voor de Z.g.
buitenarmen. Besloten wordt de nog in kas
zijnde middelen aan te wenden voor de klasse
1 schuldcn, die zijn door de diakenen uit eigen
beurs voorgesehoten. Het gaat om een oude
traditie dat voorsehotlen door de diaconie
zullen worden terugbetaald omdat men anders
geen mensen krijgt die armenbezorger willen
worden. Voor wat betreH de sehulden van de
2' klasse is men er van overtuigd dat het geen
uitstel verdient deze te betalen. Men komt
overeen
zieh
tot
het
Mijdrechtse
gemeentebestuur
te
wenden
om
de
gercfonnccrdc ingezetencn cen ol11slag van
1000 gulden op te lcggen en aan de Staten van
Utrecht hicrvoor toestcl11111ing tc vragcn. Dc
motivatie ervoor is dat gelet op de afgelopen
vijf jaren er steeds 2000 gulden nodig was
voor de normale bedeeling en deze gelden
vervolgens binncnkwamen uit de publieke
bussen, het oortjesgeld, oversehot fonds der
haardas, renten van ingeschreven kapitalen op
het Grootboek en andere kleine fondsen .. Er is
derhalve geen geld am de andere schuld van fl.
1OOO,-af te betalen. Deze afspraak wordt op 30
juni 1817 ondertekend door de predikant en 12
ouderlingen en diakenen.

In 1849 doct de kerkenraad het voorstel om
vanwege de hevige cholera een bidstonde te
houden. Predikant Cats is daar tegen. ]n 1849
wordt besloten op het kerstfeest een
buitengewone eolleete te houden voor
noodlijdende kerken en personen. Dc positie
del' diaconieI(mdsen is gunstig. Besloten wordt
een los effeet te kopen. Gekochte effccten gaan
in de diaconiekist. Drie diakenen hebben
daal'van een sleute!.
In 1851 meldt het diaconiebock: "De
bestedelingen (bij andere families uitbestede
anncn) der diaeonie worden opmeuw
aanbesteed. Dc bclangen der opgekomen
armen worden gehoord en na emge
delibcratien wor,lt er besloten uit te deelen aan
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van de aktcn van indcmnitcit dcstijds
afgcgcvcn door de diae-ollie waardoor de

G. de Palls een hemht, een onderbroek, een
paar kousen. Aan de weduwe van Dije een
hembt en een onderrok. In totaal worden vijf
opgekomenen op die manier bedeeld" In 1852
wordt besloten 11 643,- te beleggen in de
insehrijving van 2,5% op het Grootboek.
Gesproken wonj( over de beste wijze een jonge
wees te bestedcn. Dc diakenen wordt
opgcdragcn nadcrc informatic in ic winncn, Dc
toestand van het armwezen is niet gunstig door
de kwijning van de vccnderij. De ontvangstcn
van de gcrcformccrdc diacollic bcdragcn dat
jaar n. 1641. Dc uitgaven 11 1437,- Dc RK

diaconie verplieht is te bctalen voor elders
wonende annen. Volgens de synodale
eommissie is de diaeonie van Mijdrecht eehter
verplieht het reglement op de diaeonie
administratie bij de N.lL kerk aan te nemen.
Dit houdt in gecn ander domicilie van
ondcrstand mee1' tc crl<cnncn "dan inwoning in

hare cigcnc gcmccntc, met dicn vcrstandc
cvenwel dat zij aeten van idcmnitcit vo6l' de

invocring del' armcmvct in november van het
Jaar 18 I8 afgegcvcn en wettig gesloten
contractcn met andere gcmcentcn moet blijvcn
eerbicdigen." Dc kerkcnraacl verenigt zieh
allcen met het eerste deel van het advies en
besluit de becleeling voor annen elders
woonaehtig in te trek ken en hiervan de
betrokkene
gemecnten
behoorlijk
te
verwittigcn. "Daarcl1tcgcn zal de diaconic van

arl11cn e10en het. iets beter. Daar \\laren de

ontvangsten en uitgaven beiden n. 25 I 1,- De
gemeente blijf! herhalen dat de armbesturen
via de haardas opbrengsten gesubsidieerd zijn.
De armbesturen blijven dat ontkennen.
Rommelige administratie

Mijdrccht, vool' zover hare middclen rcikcn,

In 1852 bespreekt de Diaeonie een besluit van
de synode om een reglement voor de
administratie van de diaeonie vast te stell en.
Na veel heen en weer gepraat wordt cen
voorstel van de predikant aangenomen om
"voordat men in deze gewiehtige zaak een
besluit neemt eerst een deskundige te
raadplegen." Besloten worcj( een register te

voortaan aIle armen die onder het ressort harer
kerkclijke gcmcente woncn, bedeclen en
vooralsnog geen gebruik maken van de
vrijhcid om allecn aan lidmaten van de
gemeente bedceling te sehenken." Een week
later komt een brief binncn van de Kerkenraad
te Thamen, met de kennisgeving dat Jakob de
Munnik vroeger door de diaconie van
Mijdreeht was bedeeld op grond van eenen
acte van idemniteit afgegeven in het jaar 1800.
Deze heef! volgens Thamen dus blijvende
waarde. Of dc diaeonie te Mijdreeht maar wil
betalen. Dc Mijdrcehtse kerkenraad besluit de
zaak eerst te onderzoeken.

makcn met dam"in aIle eigendommen der

diaeonie en aile arehieven en papieren. Om dit
laatste plan uit te voeren wordt de kist der
diaconie geopend en bij het vinden van een
aantal stukken in "sehromelijke verwarring
door clkander liggende gaat men nog
diezelfden avond over tot een algehele

opruiming
belang

l

waarbij aIle papieren die geen

of waarde

meer

hebben

Moeilijke tijden

worden

In augustus 1853 wordt mede op verzoek van
de gematigde predikant Rauwenhoff besloten
nict in te gaan op cen uitnodiging van de
kerkenraad te Utrecht om een adrcs naar dc
Tweede Kamer te sturen en de wet te
ondersteunen die de bctrekkingen tussen de
kerkgenootsehappen en de Staat moet regclen.
Het gaat hier om het hcrstel van de roomse
bissehoppeIiike hierarchic. Dc Mijdrcehtse
kerkcnraad heef! hierover niet moeilijk gedaan.
In december besluit de kerkcnraad getrouw te
blijven aan hct beginsel van het reglcment en
geen onderstand aan elders woonaehtige anncn
te geven. Het gaat om de zaak Sophia Immink
en c1ie van de kinderen van wijlen L. van
Berkcl waarin de diaeonie door GS van
Utrecht tot onderstand del' behoef!igcn is

vernie-tigel. Dc overigcn worden gcclassificeerd

en behoorlijk geregistreerd."
Dan komt aan de orde een verzock van de heel'
Nijssen. Hij heef! zieh als molenaar in
Mijdreeht gevestigd en vraagt de kerkenraad
om de bakkers die brood voor de bedcling
leveren te verzoeken hun graan bij hem te laten
malen. Dc kcrkenraad wijst dit verzoek ai'. Dc
Kerkenraad vindt hierin geen vrijheid maar
ie-del' del' Ie-den wiI gaarne als privepersoon
waar hij kan de belangen van de heer Nijssen
behartigen.
Diaconie denkt andel's

Januari
1853
"Na
anoop
van
de
avondgodsdienstoefening blijven de broeders
te zamen." Ze willen stoppen met de uitvoering
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hembt, I onderbroek en I hembtrok. Tel' zake
van de geneesknndige dienst is besloten am
pogingen aan te wenden tot het oprigten van
een ziekenbus, (soort ziekenfonds) zoo
mogelijk in overleg met het gemeentebestuur
en het bestuur del' Roomseh Catholijke Annen
en 'lan eenc commissie de regeling van ecn
reglement op te dragen. Inmiddels zal men op
den tot dusver gebruikelijken wijze voorlgaan,
maar aan Dr. de Jager 'Ian den Uithoorn het
hem vroeger verleende traktement opzeggen.

veroordeeld. Dc kerkenraad zal zieh tot het
hager kerkelijk bestuur wenden.
Ondanks de magcrc jaren halverwege de 19'
cellW zijn de bczittingcn van de diaconic
toegenomen. In 1853 bezit de Mijdreehtse
diaeonie twaalf insehrijvingen (obligaties) in
het Grootboek Nationale Werkelijke Schuld
met een waarde van fl. 22.200,- Ven]er is er
cen daggcldcrswolling van steen met pannen
en verdeeld in drie woningen. te Mijdreeht op
Bozenhoven
seetie
B
nr.
339.
Een
daggcldcrswoning van steen met pannell
verdeeld 111 vier woningen 111 de z.g.
Sehippersteeg op 13178. Een dito op Hofland
verdeeld in drie v.:oningen B8 I, 82, en 83 naast
de aschsehuur. Een erfj)acht groat fl. 10,- per
jaar op een llUis te Mijdrecht thans behorende
tot Jacoba 13ijland seetie C 1037 met water en
als oppervlakte drie roeden en 50 ellen. Op
CI038 een tuin groat elf roeden. Op CI039
een llUis op drie roeden en 50 ellen. Op C I040
(kade) twee roeden en 80 ellen. Samen groat
20 roeden en 80 ellen.

Eigen ziekenfonds
Dc Kerkenraad besillit kraehtig mee te werken
'Ian de onlangs opgerigte ziekenblls. Zij wil
dam·in aandeel nemen voor de gewone
bedeelden en geen consent meer af te geven tot
geneeskundige behandeling. 130vendien wil zij
geen buitengewone bedeeling meer te geven
aan hen die niet kunnen bewijzen leden van het
fonds te zijn. 13esloten wordt deze besluiten tot
kennis van de gemeente te brengen en aile
medewerking in te roepen. Dit alles geldt vaor
de dorpsgemeente. Pogingen zullen in het werk
worden gesteld am hetzelve oak in de

In 1854 klaagt de diaeonie over de hoge kosten
van geneeskundige hulp die zij moet maken,
maar die eigenlijk Vaal' rekening van de
burgerlijke gemeente zouden moeten komen.
"In aanmerking van de herhaalde en niet
geheel ongegronde klagten van de (hervormde)
gemeente over de groote sam die jaarlijks door
de diaeonie aan de geneeskundige dienst wordt
besteed wordt besloten in het volgend jaar
aileen geneeskundige hulp te verlenen aan hen
die als gewoon bedeelden bekend staan, terwijl
van dcze maatrcgeI kennis zal worden gegcycn
aan den Heel' 13urgemeester." De M(jdrechtse
diaconic beschikt over meer middelen dan de
Vinkcvccnsc en Wavcrvccnsc diaconien en
heeft lange tijd de geneeskundigc verzorging
van de eigen lidmaten op zich genomen. Dit nu
wordt te duur. Het is de eerste stap die de
Mijdreehtse diaeonie zet am de burgerlijke
gemeente mee te laten hetalen.
Het IS 1855. Vastgesteld worden de
bestedelingen. Het gaat am vijf personen en
de twee kinderen van P. Wessels die besteed
worden bij J. de Groot Vaal' vier maanden a
vier gulden per week en 8 maanden Vaal' vijf
gulden per week. In cen geval kan men het niet
eens worden over de prijs, zodat besloten
wordt de zaak nag even onbeslist te houden.
Aan J. Munnik is op zijn verzoek toegestaan I
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buitengemeentc tot stand te brengen."
Over 1859 meldt het kerkenraadboek: "De
buitengewone bedeeling in 1859 heeft slechts
een batig saldo van fl. 82,91 opgeleverd. Dc
buitengc\vonc zicktctocstand vereist ccn
toclagc aan den gcnecshccr. Ovcrccnko1l1stig
diens voorstel heeft het bestuur van het
ziekenfonds goedgekeurd dat tijdelijk buiten
en behalve de gewone eontributie zal betaald
worden I cent per gram kin inc (geneesmiddel
tot bestrijding van de cholera) en 10 cent per
ons kina (grondstof voor kinine). Dc
vcrgadcring bcsluit dat voor ccn zckcr aantal
pcrsoncn Wlcr namen aan den genecshccr
zullen worden opgegevcn voorlopig tot I
januarij e.k. de genoemde tOelage aan kinine
en kina van wege de diaconie zal betaald

huisjes en bcrckcnen wat de kosten daarvan
ZIJn. Op den duur zullen vIcr huisjes
voordeliger zijn voor de diaeonie doeh daar zij
niet uit eigen f()l1dsen de kosten kan betalen
70U er moeten worden omgezien naar dc ecn of
de ander die met geringe afJossing geldschietcr
zou willen zijn. Een week later blijkt dat
ouderling Klaas van Wieringcn bereid is tegen
4% het benodigde geld te gewn en tevreden is
met aflossing van 50 gulden pcr jaar. Op 26
februari 1862 worden de insehrijvingsbiljetten
ontvangen voor bet bouwen van vier nieuwe
annenhuisjes volgens cen tc voren gemaakt
bestek. G. Van Veen tekent in voor fl. 780,- ,
C.M. Seheller voor fJ. 787,- A. van Munnik en
D. v.d. Helm voor 11. 788,- en M. Rijneveld
voor fl. 798,- Aannemer G. van Veen krijgt
opdracht de vier huisjes te bouwcn.

v,/orden. "

Toch maar de synodale wet volgen

In 1863 meldt de diaconic dat zc vennindering
van inkomstcn zal ondergaan "door het vedies
van pereenten op de turf. De gemcente
Mijdreeht heeft vanaf I januan 1863
opgehouden een veenplaats te zijn. Er wordt
besloten de buitengcwone wintereolleetcn,
altijd nog uitgestcld om den zaehten winter, in
de volgende week te houden. Dc predikant had
eerder de gemecnte attent gcmaakt op de
toenemende behoetten der annen en op
milddadigheid aangedrongcn."

Op 30 mei 1860 ontvangt de kerkenraad een
brief van het kerkbestuur van Rijnsaterswoude
"vragende rcstitutie Vaal' genecsmiddclcn yoor
M.I-Iorsman
daar
geboren
doch
hier
woonaehtig. Worrh besloten dat niet daaraan
voldaan kan worden omdat de Synodale Wet
op de armbesteeding door de gereformeerde
gemeente Mijdreeht niet is ingevoerd." Op 13
juni 1860 is cr weer cell vergadcring van de
kcrkcnraad v311wegc ingekomcn stukkcn van

de

gcmcentcbcsturcn

van

Kockcngcn

en

Rijnsaterswoude. Dam'in wordt gevraagd
"waarom de diaconie van Mijdreeht hare
annen elders geboren doeh hier woonachtig
niet bedeelt. Ingevolgen een vrocger opgevat
plan doet de praeses nu het voorstel om de

Alles in een opschrijfboekje

]n deeember 1864 wordt weer een tckort
geconstateerd. Men wil dit dckken door een
lijst met inschrijvingen rond te doen gaan.
Uiteindelijk wordt de annenrekening over
1863 afgcslotcn mct een batig saldo van 11.
109,19. De komende jaren zijn er regell11atig
tekorten die gcdekt moeten worden uit speeiale
wintcrbedelingen
waarop
door
de
gCl11eentenaren
(Iidl11aten)
kan
worden
ingeschreven. In 1866 wordt door de
kerkenraad gesprokel1 over de trcurige toestand
van het arehief dat geheel afwezig sehijnt te
zijn. I3csloten wordt volgens de wet er cen
waakzaam oog op te houden. Weer wordt
besloten tot ecn algcmcne insehrijving om tc
voorzien in de behoctten der annen de
komende winter. In 1870 besluit men geen
bedeeling meer te houdcn dan aileen's
zondags in het kerkgebouw en aileen aan hen
de
godsdienstoefeningen
die
getrouw
bijwonen. In 1875 COl1stateert de voorzittcr van
de kerkenraad dat de hele rekening der

synodalc arl11cnwct toch maar in tc Yoeren. Na
enige discussie wordt damtoe bcsloten."
Een jaar later wordt met genoegen wordt
kcnnis gcnomcn van het voorncmcn del'
synode "dat zij door middel der kerkbesturen
zelf de handen aan het wcrk wil 81aa11 om een
cindc tc makcn aan de ol1willigc handclingcn
der versehillende diaeonieen, waardoor de taak
van andere diaconiccn die aan de kcrkwet
getrouw willen zijn zozeer bemoeilijkt wordt."
In 1862 wordt aandaeht besteed aan een paar
huisjcs in bczit van de diaconie. Ze zijn zo
bouwvallig dat ze niet meer bewoond kunnen
worden. Aan de diakcn Seumerbcrg en de
ouderling G. van Veen wordt opgedragcn een
onderzock uit tc vocrcn cn daarvan vcrslag tc
doen. Het gaat het bouwen van vier nieuwc
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diaconie berust 01' 66n opschrijJboekje. Ais
verI oren raakt dan is Leiden in last.
predikant stelt voor een contraboek in
stellen. Vervolgens worth beslotcn dat

dit
Dc
te
de

jongstc

de

diakcn

ccn

contrabock

van

gctekend door de heer Lutz later worden dat de
beren Quemer en Stolberg, die dan deel
uitmaken van het bestuur van de banle Het
eerste boekje bij die bank loopt van] 918 tot
1930. Het tweede boekje onder hetzelfcle
nummer loopt tot september 1942.

ontvangst van collectcn gaat bijhouden.
In ] 883 meldt de diaconie dat de insebrijving

Regelmatig worden zowel de bervormde
diaconie Mijdreebt als het rooms katholiek
parochieel
armbestuur
begunstigd
met

01' het Grootboek 11 24.300,- bedraagt Het
bczit aan onrocrclld goed bcstaat uit een l1Uis

nalatcnschappen en regclmatig worden cr

op Hofland, een 11Uis in de Sehipperssteeg, een
huis op Bosenboven en cen 11Uis behorende aan
de Hervormde en Katholieke Annen staande
aan de Kade.

aandclen of obligaties gekocbt en verkoeht. In
1929 meldt de diaconie dat de inscbrijving op
het Grootboek inmiddels J1. 25.500,- waard is.
Bijgekoebt worden een obligatie Ned. Indie
groot fl. 1000,- ,\ 4 Y, % Vcrcler vijf obligaties
Ned. Staatslening met een totale waarde van J1.
n. 2.300,- Twee certifieaten Ned. Werkelijke
Schuld voor f1. 300,- en nog eens drie andere

In ] 894 blijkt weer een voordeling saleIo. Dit
keer
bijna
1000
gulden.
Desondanks
eonstateert penningmecster Van Deukeren een
aebteruitgang. In ]891 bedroeg bet batig slot
1], 1356,- In 1892 was dat fl. I072,- en nu maar
fl. 998,- "Als men zo doorgaat dan is de kas
snellceg", constateert bij. Kennelijk is er bij de

diaconic

gccn

sprakc

van

vorl11lJ1g

van

reserves. Van Deukeren stelt voor fl. I000,- te
beleggen en aileen de rente in de begroting op
te nC!11cn waardoor de "ware en niet ecn te

gunstige uitkomst zal verkrcgcn worden." Met
beleggen bedoelt hij het openen van een
spaarbankboekje bij de Nutsspaarbank waar hij

bcstuurssccrctaris van is. In november Jat jaar
verzoekt
schoolmeester
Van
den
Nieuwenhuijzen om ten bate van de algemeene
armcn cen zangvoorstclling te gcven. Dc
vergadering van kerkvoogden wijst dit af ]n
plaats daarvan worth besloten de kerkclijke
oms lag 01' fl. 1421,- te brengen.

6.7 De bervormde diaconie Mijdrecht in
de 20e eeuw
]n 1900 wordt besloten met bet innen van
vrijwillige bijdragen ter vervanging van de vier
driemaandelijkse eolleeten. In 1904 worth fl.
1.590,- ovcrgebouden. Twecderde er van gaat
naar een spaarbankboekje. Dc inkomsten
worden elk jaar steeds hoger mede omdat de
winst van de vorige jaren wordt meegeteld.
Met bier en daar een uitzondering meIth de
diaeonie jaren in bet begin van de 19' eeuw elk
jaar ovcrschotten

Dc huidigc ncdcrlands hcrvormde kcrk Ie Mijdrcchl

obligaties Ned. Staatsschuld 1916, samen
waard fl. 3000,- Het bezit aan onrocrend gocd
is ongewijzigd. Aileen de tenaamstellingcn zijn
gewijzigd omdat er andere 11Uurders zijn gaan
wonen. De opgave is ondertekcnd door de
kerkenraad: M.B. Verkerk is dan voorzitter,
D. van Zijtveld, P. van Yeen, H. van Bemmel,

In 1918 rapporteert de diaeonie kasverkecr via
een spaarbankboekje bij de spaarbank te
Mijdrecbt. Waarscbijnlijk worth hiermee de
Nutsspaarbank bcdoeld want tot 1925 worden
de s(ortingen en uitbetalingeu door de bank
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opnmne in hel ziekenhuis in de eerste plaals
geschied is orn die ziekle zooveel mogelfjk Ie
isoleeren. Voor dal deel is niel de belrokken
diaeonie, maar de geheele burgerlfjke
gemeenle aansprakelUk. Eehler meent zfj zich
de vr[jheid Ie mogen veroorloven cenige
opmerkingen hieraan loe Ie voegen. En wei:

G. van Selm, J. van Selm jr. en GJ. Smirrcn
zijn de leden.
Oak tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvangt
de diaconic elk jaar meer geld dan ze uitgeeft.
Dit zet zieh voort tot de invoering van de
bijstandwet. Komt voornamelijk omdat de
winstcn in cnig jaar bij dc inkomsten van het
daaropvolgende jaar worden bijgctcld. In het
oorlogsjaar 1944 wordt ontvangcn fl. 13.605
waarvan fl. 6.902 nict wonit uitgegcvcn. In
1945 is dat rcspectievelijk n. 14.134.- en
11.8.210.-

r

dal zU aileen voor de kinderen van den heer
N kan lerugbelalen en niet voor de palienlen
uil hel gezin van den heer JI1~ aangezien de
laalsle desIUcf.r,,' niel meer 101 de Ger(formeerde
Kerk ),vilde gerekend )vorden. Zoowe! door
woord als daad had h[j zich aan onze
kerkelUke gemeenschap onltrokken. Uw nola
wordl daardoor leruggeleid van/I. 99,- naarfl.
63,- De vrcnnv van den heer J;V welke in de
barak overleed hee/! zel!,' nooil 101 onze kerk
belword
21'. Zo merkl onze diaconie op dal hel hoar len
zeersle bevreemd hee;jt, dol veldr qllfjdens de
opname van genoemde palienlen geen enkel
l'voord mel haar is gnvisseld in zake de koslen
del' vel7Jleging en dal haar nu bUno I1vee jaren
nadien sleed",' zonder overleg een nota wordl
overhandigd. Hel komI ons voor dat een
dergel[jke wyze van handelen niel Ie
rechlvaordigen
is
en
allhan.",'
zeer
onverklaorbaar sehUnl. Onze diaconie meenl
dan ook Ie moelen uilspreken dol zU in hel
gevolg geen vergoeding meer zet! geven, indien
laler dergel[jke gevallen zich weer zouden
voordoen en er niet voorql, ql althans zo
_",poedig mogelyk, mel haar over zulke zaken
)-Fordl gecorre,",}Hmdeerd. lmmers Uw College
zou dan voor hel nemcn van allerlei
maalregelen - zonder overleg _. over onzc
diaconale kas kunnen beschikken. En die
vrUheid wensen yve ons ze{lvoor Ie behouden.
3(' On2e diaconie is van oordeel dat hel de
juisle weg geHieesl zou z[jn, zoo zU niel ware
aangezochl om aan de gemeenlekas een zekere
vergoeding Ie geven, maar zoo z(j de gezinncn
gesleund had, bjjaldien door Uw College van
die gezinl1en een zekere vergoeding was
gevraagd Nu loch geschiedl de sleun aan
genoemd gezin geheel en al builen hun
medeHJelen om en is hel hun ook l1iel mogelUk
om hun erkenlel(jkheid Ie uiten VOOF de
broederljjke loegenegenheid die ze genolen.
Mogel[jk zou hel ook kunnen zUn dal ze aan
die sleun hier niel waren gediend.
41'. Zou onze diaconie gaarne willen ---- hoewei
ze elit eersl in de loaIsle plaals noeml - dat ook
andere diaconieen, indien deze lvaren

l -

l

-·

6.8 De gereformeerde diaconie
Mijdrecht
In 1887 werpt de NederJands Hervormde
kerkenraad in Mijdrecht de synodale hierarchic
van zieh en wortH daarop door het Classicaal
bestuur in Utrecht gcschorst. Dc afgesehciden
gemcente hcrgrocpeert zieh en noemt zich de
Nederduitsch
Gercformeerde
gemecntc.
Daarmcc is tevens de geboorte van de
Gereformeerde diaeonie een fcit. Dc drie
Rondeveense dorpen tellen vanaf die datum
cen hervormde en een gereformeerde diaconic,
die beiden aileen voor de eigen Jidmaten zullcn
zorgdragcn. Dc samenwerking tussen de
diaconieen en de gemeente bJijft een heikel
punt. Zeker wanneer het om geld gaat en de
bedeelden geen lidmaten van de eigen kerk
zijn. In voorziehtige bewoordingen laakt de
gereformeerde diaconie in 1917 de houding
van de burgerJijke gemeente en probecrt zij
een deel van de rekening voor geneeskundigc
hulp in het Mijdrechtse ziekenhuis richting
burgerlijke gemecnte te schuiven. Het gaat am
36 gulden. In juni dat jaar schrijft de diaconie
van de gereformeerdc kcrk te Mijdrecht aan
B&W van Mijdrceht:

"De diaconie van de Gerefonneerde Kerk te
Mijdrechl hee/! de eel' U Ie berichlen dal zij
uwe missive d.d. 11 Meij.1. hee;fi onlvangcn en
da! zU op !war eers!volgende vergaderingen in
den breede heefi gehandeld over de vraag q/
en in hoeverre z(j aansprakelUk is voor de
koslen der verpleging in de ziekenbarak van de
in Uw schrUven genoemd persol7en, die naar
UIV verOl1derSlelling leden waren onze
kerkelUke gemeente. ZU hee;ji geoordeeld, dal
op haar inderdaad een zedel(jke verplichling
rusl om een dee! der voor de gemaakle koslen
U Ie reslitueren. Z(j gaal dan ook geheel
accoord mel Uwe be.\;chouwing dal dil slechls
voor een gedeelte hel gevol is, aongezien de
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l11urcn over tc ncmcn.. DC2C strategic is gclukt,
de gereformeerde gcmeenten blijven in het
"de door hen geposesseerde"
bezit van
kerkgebouwen, In 1703 wortH voor Mijdrecht
en Wilnis een roomsehe static opgerieht, Dc
zielzorg vindt plaats in twee sehuilkerken, Zeg
maar boerdel'ijen, Dc ene stond aan de
Hcrenweg te Wilnis ter hoogte van het
kantoorgebouw van Voorbij, de andere stond
tcgcnover de huidige Rabobank in Mijdrecht.
In 1780 worden beiden vervangen door een
nieuwe kerkgebouw in Driehuis preeies oj) de
grens tussen Wilnis en Mijdreeht. Vanuit die
kerk wordt in dc daarop volgende ccuwen alle
roomse armenzorg in Mijdreeht en Wilnis
gestllurd,

aangezocht tot het geven van een vergoeding,
het aan hun gevraagde hedrag aan te vullen.
Jmmers in 011S zjekenhui.~/e zUn ook leden van
een andere kerk (ql'kerken) opgenomen. En wU
twU!'elen niet ql' ze zUn met gelUken maatstql'
gemeten.
A1aar zeer onaangenaam zou het on,)' zUn,
indio? voor anderer weigering stroks hun
hedrag weer OjJ (ms belastinghi(jet werd
oongehaald Jloczecr gewoon aan dergelUke
verhoudingen lvillen we toch ook hier roepen
voor ./inantieele g;eIUkheid. Evenwel zou zulks
eel? weigering, lvelke ook VI-V Co/lege niet dan
onaongenaam kan zUn, vOOt ons geen
(Janleiding lvezen om oem onze veJplichtingen
niet te voldoen. 11!e meenden deze opmerkingen
te }}1ogen en te moeten moken om later
moeilUkheden te voor komen. Goorne laten we
oan U over om te bepalen op welke wUze u
over hel bedrag van.fl. 63, - wiil beschikken.
Met verschuldigde f-Joogachting Nomens de
diaconie voornoemd. "
Hoe deze zaak IS afgclopen is 1ll de
gemeentelijke stukken niet te vinden

Dc roomsc bewoners langs "HoefT Cromme
Mijdrccht" zlJn dan al lang niet meer
aft1ankelijk van de Roomse sturing vanuit
Drichuis, Sinds 1731 hebben zc een eigen
armbestllur met eigen bezittingen, Dc akte van
'schijdingh' uit besehrijft in 16 j)agina's tot op
de pcnning nauwkeurig wat elkc partij aan
bezittingen krijgt en hoe deze onderling
verrekend zijn, Dc Hoef zal tot 1956 een eigen
armbestuur houden,

6,9 De Roomse Armen Mijdrecht
Dc zorg voor de roomsc annen in Mijdreeht,
Wilnis, Oudhuizen, Dc Hoef en de
Mennonietenbuurt
wordt
sinds
mensenheugenis uitgevoerd door de roomse
kerken in M\jdreeht en Wilnis, Al snel na de
rcformatie
rond
1590
komen
die
1ll
handen
van
de
kerkgebouwen
gereformeerden en worden de roomsen
gedwongen hun zielzorg door rondreizende
priesters in sehuilkerken te laten voeren, In
1798, de Bataafse omwcnteling is in volle
gang~ vaardigen dc Rcprcsentantcn 's Lands tc
Utrecht een ordonnantie uit waarin de
gcrcformeerden gesommeerd worden de
kerken aan de vorige eigenaren tcrug te geven,
tenzij
zc
eigendomspapicren
kunnen
overlcggcn of rckcningcn waaruit twce ccuwcn
onderhoud blijkt. Het gaat om de (nu
hervonnde) kerkgebouwcn in de kernen van
Mijdrecht en Wilnis, Dc gereformccrden in
Mijdrecht en 111 Wilnis kunnen geen
eigendomsbcwijzen op tafel leggen en worden
dan door het l1leuw gevormde bewind
gedwongcn met dc roomsen te gaan praten, Dc
Mijdrechtse gereformeerden sturen aan op een
sehikking vooral omdat de roomsen in 1780 in
Driehuis een nieuwe kerk hebben gebouwd en
niet echt gei'nteresseerd het hervormde
kerkgebouw in Mijdreeht met zijn geseheurde

Op I januari 1782 begint het armbestuur van
de Roomse Annen van Mijdreeht aan het dorp
de inkomsten en uitgaven in boekvorm op te
nemen, In sierlijke letters venneldt de omslag
van het eerste boek "Ontfangst en Uijtgaafboek
voor de Roomsehe Annen van Mijdreeht aan
het dorp, Begonnen den I Januarij 1782 met
den jare 1783", Op pagina I staat de
ontboezeming:
"CrLYten Leezer,' Niet verger!;f~' hec:ft den
Zaligmaker gezeidt,
GU hebt altUt annen met u: de ondervinding
doed ons zien dat zulks waar is. "

De ecrste 20 pagina's van het Ontfangst en
Uijtgaa!boek van de Roomsehe Annen van
Mijdrecht aan het dorp zijn !ceg, Dan volgen
dric pagina's waarin de IlLijst of invcntaris van
aile vaste effeeten soo in obligatien als huijsen
en landen der roomsehe annen van Mijdreeht
in eijgendom eompeteerdende met het ingaan
des jaar 1791.Daaruit blijkt dat de Roomsehe
Armen ft, 1.450,- van hun vermogen hebben
belegd in obligaties van de provineie, de rest
zit in zes 11llizen, Een van die huizen staat OJ)
Bozenhoven, een op de Krom, (tegenover waar
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nu de ABN-Amrobank staat) Dan is er een huis
aan de Kerkstraat en twee 11Uizen op Hofland.
Een ander deel van het vermogen is belcgd in
5 ha land onder Zevenhoven.
Dc boekhouding van de Roomsche Armen in
Mijdrecht en Wilnis is verdeeld over de
arl11l11Cesters. Icderc dicnstdocndc armmccsfcr
vermeldt in bovengenoemd bock de inkomsten
en uitgaven over een bcpaald jaal' binnen zijn
werkgebied. In die tijd is er sprake van vijf
roomse armbesturen. Het zijn de Roomsche
Armen aan het dorp (Mijdreeht), de Roomsche
Anl1en aan het water (Mennonietenbuurt) en
de Roomsche Armen van Wilnis en
Oudhuizen.
Net
als
de
! \..
gercfoJ'mcerden zorgcn de roomse
anl1besturen aIleen voor de eigen
lidmaten. Dc bedecling bestaat
voornamelijk uit het betalen van
huishuur en levering van goederen,
zoals
voedingsmiddelen
en
brandstoffen. Slechts een enkele
keel' is er sprake van giften in geld
en dan voornamelijk in de 20' eeuw.

onderhond van het eigen hnizenbezit wordt
ruim 1800 gulden uitgegeven. Aanlcg van
elektra kost 11. 933,- Voeding en verpleging
van de uitbestede anl1en kost fl. 592,- en voor
onderstand in geld en eetwaren wordt iets meer
dan 1000 gulden betaald.
Mede door de niclI\vc armcmvet is er in 1854

vool' het laats1' sprakc van de roomsc anncn
van Mijdrecht en de roomse armen van Wilnis
en Oudhuizcn. Zij \vordcn samcngevocgd tot
het R.K. paroehiaal armbestuur Mijdrecht en
Wilnis. In 1856 voigt de eerste voorbcdruktc

jaarrckening

van

Gerrit

dc

Graaff,

\ l: 1";,
(·'it· \J)i 'p

1~.

In 1828 meldt anl1mecster Jan de
Graaff hoc de roomse armen van
Mijdrecht aan het dorp aan geld
komen. Hij noteert onder inkomsten:
veenderijgelden.,
publieke
armbusscl1, van de bank van Iccning
en van de haardaseh. Daarnaast zijn
er in de kerk eol1ecten met de bus en
de schaal. VerdeI' zijn er inkomsten
uit hct verhurcn van land en uit
verleende erfpaeht.
Tenslotte
leveren de eerder gekochtc obligaties
jaarlijks een bescbeiden rente op. De
verantwoording is getekend door C.
Hondvorst R.K. pastoor en 5
anderen.
finaneiCle
resultaten
zlin
Dc
wissel end. Vooral in het begin van
de 20' eeuw. In 1919 meldt
armmeester P. de GraalJ een batig
saldo van slechts 18 gnlden. Dc
inkomsten, fl. 8.800,- komen dat
jaar uit de verhuur van huizen en
landerijen. Gras- en rictgewas brengt
11. 332,- 01'. I-let armengeld nit de
veenderij is gedaald tot n. 39,- Dc
offerkisten en de eolleeten brengen
samen fl. 1.226,- op. I-laarclas worth
al lang nict meer niet genoemd. Aan

R.K kcrk lVlijdrccht-Wilnis 1"ond 1900. Nog nel zichtbaar is de lrapgcvcl
van het pastorichuis. OJ) de voorgrond cell woning die dec! uitmaaktc van
de z.g.

armcnwcrf. Later zou hier het zickcnhuis en HOg later het

vcrzorgingshuis St. Cicrardus Majclla vcrschljncn. Dc slOOI 01' de
voorgrond is cen van de vele slotcn die haaks OJ) Bozcnhovcn in vcrbinding
stondcn mel de Achtcrvaart (nu Ringvaart)
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een bijzondere eolleete te houden. Dat jaar
bespreekt het bestuur van Gerardus Majella
oak de aankoop van lammeren. Handel in
lammeren en sehapen is winstgevend, zeker als
het weiden van de beesten gratis is. Oat Iaatste
lukt door een overeenkomst met de baeren.
Lammeren worden goedkoop ingekoeht,
krijgen bij de boer gratis eten en drinken, om
als ze volgroeid zijn met winst te worden
verkoeht. Het bestuUl" besluit de regeling crvan
in handen te geven van W.e. van Wijngaardcn
en .I.P. OudshoorI1. Later, als oak de kerk- cn
armbestul'en in clczc handel gaan, worden de
beesten 'kerksehapen' genoemd. 1n maart 1925
besluit het armbestuUl" de assurantie van het
ziekenhuis (lees: de twee woningen) van 2.000
naar 4.000 gulden te brengen.

pcnningmecster van dat parochiaal armbestuur.
De jaarrekening wonit in een verenigde zitting
van kcrk- en armbestuur goedgekeurd. [n dat
jaar verschijnt ook het notulenboek van de
parochie waarin verslag wordt gedaan van de
vergadcringen van kcrkbestuur, al'mbcstuul' en
later het sehoolbestuur. [n veel gevallen gaat
het om combi-vergaderingen waarbij het
kerkbestuur altijd aanwczig IS en het
armbcstuur aIleen \vanncer cr bcnoemingen op
de agenda staan,
De ahekening van 1919 wordt ondertekend
door pastoor J. Heersehop, vier kerkmeesters
en vier armmeesters. [n 1920 wordt verlies
geleden. Besloten wordt vier kcer per jaar een
eollectc voor de annen te houden om het tekort
aan te vullen. De eerste colleete brengt direct
al fl. 279,04 op. Ofsehoon de turfwinning nag
niet helemaal ten einde is wordt na 1922
armengeld uit de veenderij niet meer genaemd.
Na een aantal verliesgevende jaren pakt het
paraehiaal armbestuur in 1928 de stijgende lijn
weer op. Oat jaar wordt de jaarrekening voor
het eerst ondertekend door pastoor Theo van
de Pavert. Onder zijn regime zal de handel in
schapen tot grate hoogte stijgen en bijdragen in
het groeiend vennogen van het R.K. parochiaal
armbestuur. Na 1928 worden aile volgende
jaren met winst afgesloten. [n 1931 moet men
nag wennen aan het weiden van schapen. De
aan- en vcrkoop crvan leidt tot verlies. Het
kerkbestuur moet daarom fl. 130,- betalen aan
hct armbestuur. Dat vindt het kerkbestuur niet
leuk. ZU stelt tot niets verplicht te zijn.
Afgesproken wordt dat verliezen in het vervolg
door elk bestuur voor zijn deel wanlt geIcden.

1nmiddels is gestart met de bouw van een
zogeheten liefdesgestieht. De bouw stagneert
cehter door gebrek aan geld. In de vergadering
van II maart 1927 waar het annbestuUl", het
kerkbcstuur en de Gerardus Majella stiehting
bijeen zijn, blijkt dat de Congregatie van de
zustcrs van Sehijndel de door hen zogenoemde
filiaalhuizcn van de kerk graag in eigendom
zouden hebben om deze voor eigen rekening te
exploiteren. Pastoor is naar Sehijndel gegaan
om hierover te praten. Hij heeft voorgesteld het
deels afgebouwde gesticht, het ziekenhuis, de
woningen en de grand aan de Congregatie af te
staan als Sehijndel verder het gestieht afbouwt
en exploiteert. Sehijndel is akkoord. Yoor het
armbestuur betekent dit ook dat het huis met
grand op Mijdreeht 18 en bewoond door A de
Groot aan het kerkbcstuur moet worden
afgestaan voor de bouw van het paroehiehuis
en het patronaat. Dit onder de voorwaarde dat
het armbestuur jaarlijks de helft van de ruwe
winst krijgt van de verkopen en als dit minder
is dan fl. 130,- (dat was de huuropbrengst) dan
vult het kerkbestuur dit aan.

Aanloop tot een verpleeghuis

1922 besluit het R.K. paroehiaal armbestuur
de woningen waarin C. Cordes en e.
Kuijlenburg wonen te doen ontruimen en in te
riehten voor verpleging van zieken. Beide
woningen staan langs Bozenhoven op de pIck
waal' nu het verzol'gingshuis Gcl'arus Majella
staat. Besloten wordt de heer Cordes fl. 500,te bieden voor zijn winkel als hij en
Kuijlenburg er over drie maanden uit zijn. Het
armbestuur wi! per jaar fl. 100,- betaIcn als de
huur die het kerkbestuur eerder trok er met de
verplcging niet uitkomt. Het zijn de eerste
voortckenen die leiden tot de bouw van het
liefdcsgesticht St. Gerardus Majella. [n 1923
meldt het paroehiaal armbestuur verlies. Het
armbestuur loal pastoor ter geschiktc tijd vragen
[n

Op 28 april 1927 blijkt dat Sehijndel niet wil
tekenen omdat in het contraet was opgenomen
ziekenen
wijkverpleging,
opnemen
armlastigen voor max. i1. 1,50 per dag en
afzien van schenkingen en legaten tat de dag
van ovcl'dracht.
Op 6 mci 1927 komt de overste van de
congregatie op bezoek. Zij is bij de
aartsbissehop geweest en stelt voor am behalve
gebouwen en grond oak de helft van het
geldelijk bezit af te staan. Pastoor gaat daar
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niet op in en legt de zaak voor aan de

Herenweg Wi In is verhuurd aan C. Roeleveld.
Dan is er het kerkhof met huizen en erf aan de
IIcrenweg te Wilnis, verhuurd aan diverse

aarlsbisschop. Die zegl dat hij Schijndel niet
kan dwingen. Ook de door de pastoor
ingesehakelde vicaris kan ook niet helpen en

personen en armlastigen. Vier hllizen aan de
armcnwerf en verhUlll'd aan vier huisgezinnen.

vel'wijst naal' de aartsbisschop. Pastoor en
bestuur
ZIJn
verontwaardigd
door
de
handelwijze van Sehijndcl. Pasloor dreigt alles
op te schrijven en in het arehief le bewaren.

Het betreft hier het blok inmiddcls afgebroken

huisjes op Bozenhoven naast waar ooit de
kruidenierswinkel van de Centra zat en de nu

"We kllnnen niet verder en moeten weer
doorgaan mel geld verzamc1en om nag jal'en
later zelf af le bouwen,

of een

congregatie

vragen

opzoeken

en

nog bestaancle voormalige armcnhuizen aan de
Graaf van Solmsstraat legenover de Hema.

andere

Vercler een woonhuis, annex winkel met

of die

lunchroom aan de Herenweg nabij de R.I(.
kerk en verhuurd aan C. TwaalfllOven (In 1934
opnieuw gebouwd). Een woonhuis aan de
Herenweg verhuurd als twee woningen en in
1934 gekoeht 1'001' 630,-. Een woonhuis met
kampje weiland op Bosenhoven groot 0,16,8
ha en verhuurd aan v/d Grind. Een woonhuis te
Mijdrecht op Hofland verhuurd aan 2
gezinnen. Een woonhuis te Mijdreeht nabij hel
dorp vcrhuurd aan drie huisgezinnen. Idem een
llUis in gebruik als sehilderswerkplaats. Een
woonhuis met winkel in Mijdreeht verhuurd
aan Posdijk. Een woonhuis op Hofland. Twee
huizen met erf en water in Hofland. Dc
paardenstal bij de kerk Tenslotte een aantal
sehuldbekentcnissen gemaakt tel' gelegenheid
van de bouw van de RK meisjessehool en de
kerk en enkele obligaties en pandbrieven

genegen zijn alles over te nemen en 2elf te
bouwen." In november deeh Sehijndel
plolseling mee hel gestieht te willen

overnemen en afbouwen groot genoeg voar de
paroehie M(jdreehl, de congregatie kan de
legalen ontvangen die nog in leslamenlen 1'001'
de dag komen, de congregatie neemt de
overdraehlskosten op zich en de verpleging
volgens oud eontrael aileen als ophelIen
onmogelijk is.
Een broodbedeeling

In 1933 draagt het kerkbeslUur een oneindige
regeling over aan het armbestuur. Het gaat om
een eeuwigdurende broodbedeling te betalen
uit de 5% rente van een legaat groot fl. 1.000,I-Iel annbestuur sehrijfl dam'over: "Daar hel
kerkbestuur ten eeuwigen dage volgens
teslament aan het r.k. armbestuur een bedrag
moet uitkeeren 1'001' een te houden
broodbedeeling
volgens
uitersten
wilsbeschikking van de zeereerw. heel' pastoor
Kanne dd. 25-6-1925 heeft zijne I-Ioogw.
Exeellentie de aarlsbissehop bepaald dat de
jaarlijkse uitkeering tc doen aan het armbestuur
1'001' broodbedeeling l' 50,- zal bedragen. Het
fonds dat hiervoor door hel kerkbestuur is
aangewezen is een stuk van f 1.000,- f\ 5%
rentende vanaf 1917. Het gaat om een lening
van fl. 100.000,- door de Maatsehappij tot
opriehting en exploitatie ener drukkerij del'
R.K.. arbeidersbeweging te Utrecht nr 5.
Obligatie 'Ian toonder. Het armbestuur
aanvaardt de overdraeht en gaat 2elf het fonds
beheren om de jaarlijkse broodbedeling te
doen.

Na 1934 gaat de Mijdreehtse Boerenleenbank
een grote 1'01 spelen bij de inkomsten van het
armbestuur. De bank is dan goed 1'001' meer
dan 30% van de inkomsten. Onder inkomsten
(totaal fl. 18.565,-) staat dat jaar onder meer
vel'meld: Van Boerenleenbank fl. 6.888,40. De
Boerenleenbank in Mijdreeht staat onder een
katholiek bestuur
en
de
leden
zijn
voornamelijk katholieke agrariers. Het R.I(.

armbestuur

moet jaarlijks

verantwoording

afleggen aan het bisdom. Dit gaat via de "Staat
van goederen en zaken volgens algemeen
reglement armbesturen aarlsbisdom." Dc staat
over 1934 vermeldt onder meer: Aankoop
schapen fl. 472,- Onder 'Opgenomen in de
belegging
van
kapitalen
op
de
fl.
6.588,97
Boerenleenbank'
werd

opgenomen. Uitgegeven voor nieuwbouw van
de Boerenleenbank 11. 4.463,95

In 1934 zit het kapitaal van het R.K. parochieel
armbestuur voornamelijk in onroerend goed.
Het gaat om een weiland in Zevenhoven groot
4,34 ha verhuurd aan besluurslid M. Janmaat
Een llUis in Wilnis verhuurd aan J. en C.
Bader. Een llUis en timmerwerkplaats 'Ian de

Ook handjeklap

Het is april 1938. Het R.K. parochiaal
armbestuur Mijdreeht - Wilnis sehrijft 'Ian
heel' K.. am financicle redenen zal het
armbestuur maar tol I mei bijdragen in de
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kosten van verpleging van uw doehter X (deze
zit in de blindeninriehting te Grave voor
onderwijs). Dc heel' K. vraagt daarop de
gemeente Mljdreeht de helft te beta len "want
het armbestuur hee!t a.h.w. mij de klem
opgezet om zo plotseling te becindigen" Dc
gemeente beslnit dan 11. 1,- per week bij te
dragen. Brief van het armbestuur aan de
gemeente. "Wij betalen in het onderhoud van
X als u eenzelfde deel bijdraagt." Brief van K:
"Ik beta'll 11. 3,- en de gemeente betaalt 11. 1,-.
Dit kan ik niet opbrengen. Ik verzoek de
gemeente daarom 11. 2,50 te betalen." Dc
gemeente stelt voor: "FJ. 2,50 als u werkloos
bent en 11. 1,- als u werkt". Dc brief van 13 en
W besluit met: "Ongeorganiseerde werklozen
ontvangen volgens de steunregeling voor
werklozen in deze gCl11ccnte voor cen gczin
van man en vrOllW fl.

1n 1942 bel.it het R.K .. paroehiaal annbestuur
elf huizen. Daarnaast een aantal obligaties,
pandbrieven en spaarbankboekjes met een
totale waarde van ca. 11. 6.000,- In 1952 hee!t
het R.K. armbestuur cle eigen huizen verhuurd
aan 29 gezinnen in Wilnis en Mijdreeht. Het
armbestuur bezit ook nog 4,34, I0 ha weiland

en papiercn waardcstukkcn tot ecn bedrag van
11. 14.516,- De uitstaande sehuldbekentenissen
bedragen 11. 1.800,In 1945 wordt een legaat van n. 2.000,vermaakt onder last om gedurendc 25
achterccnvolgende jaren twee maal perjaar een
broodbedeling te houden. In hoeverre dit is
geeombineerd met de laatstc wil van pastoor
Kanne is onduidelijlc Dc brooduitdeling blijkt
na WO 11 gestopt te zijn.

6,50 per week" Kart

daarop voigt een verzoek van het R.K.
paroehiaal armbestuur om de helft van de
verpleegkosten van doehter X, die nu in
Gerardus Majella is opgenomen, te betalen.
Dan een briefje van het blindeninstituut "wij
willen het kind om een beetje kostgeld niet
laten weghalen, maar 'Ian de andere kant is het
niet prettig voor ons door die mensen bestolen
te worden. Wilt u ons nader informeren." Dc
familie K blijkt te bestaan uit man, vrouw en
zeven kinderen die samen 11. 48,- per week

Net als in de vijf oorlogsjaren is ook 1946 is
een gocd jaar voor de katholieke annenzorg.
Uitsehieters aan de inkomstcnkant zijn:
Buitengewone inkomsten uit beleggingen bij
de Boerenleenbank 11. 4.570,- Een legaat groot
n. 2.000,- Sehapen weiden 11. 1.100,Daarnaast zijn er nu ook subsidies van de
gemcente Mijdreeht 11. 1.545,- en subsidies
van de gemeente Wilnis 11. 486,-. De uitgaven
betrdfen voornamelijk onderhoud van huizen
11. 1.342,- Aan het Gerardus MajeJla Gestieht
wordt betaald 11. 3.323,- Andere gestiehten
kosten 11. 730,- Aan onderstand wordt uitgeven
ca. 11. 3.100,- en aan geneeskundige
vergoedingen en ziekenfonds
500,Aankoop van sehapen kost ruim 600 gulden en
2500 gulden wordt belegd in het Grootboek
Na a!trek van de kosten blijft 670 gulden over.

vcrdicncn.
In 1939 laat het R.K. armbestuur het opmaken

van de jaarrekening over aan ccn accountant.

n.

Het balanstotaal van het armbestuur bedraagt
dan ruim 37.000 gulden. Ruim 1.800 gulden
wordt uitgegeven aan ondersteuning in geld en
ruim 700 gulden Vaal' ondersteuning in natura.
Aan het Gerardus Majella gestieht wordt dan
ruim 11. 2.600- betaald voor verzorging van
paticnten. I-let armbestuur blijkt nag steeds op
de agrarisehc toer. In de vergadering van 7
februari 1940 komt schapenverkoop aan eigen
mensen aan de orde. Verzoeht wordt het
besluit van 15 mei 1938 tel' wijzigen wanneer
iemand kerk- en armlammeren Vaal' zich wil
houden. 13esloten wordt aldus te lezen:
"Degene die voor de verkoop van sehapen de
wens te kennen gee!t de schapen of het schaap
voor zich 2elve te houden, dan kan hij deze
krijgen voor de hoogste prijs die gegeven
wordt bij de publieke verkoop, of het schaap
draehtig is of niet. ls eehter een lam bijgefokt
dan is boven de hoogste prijs voor het schaal'
drie gulden versehuldigd voor het lam.

Het vennogen van het paroehiaal armbestuur
wordt steeds groter. Ieder jaar komt er meer
geld binnen clan wordt uitgegeven Eincl 1947
bedraagt het balanstotaal ruim 48 duizend
gulden. In 1952 meldt het armbestuur een
positief resultaat van 11. 6.760,-. Dc inkomsten
dat jaar bedragen 11.30.310,- De eigen Imizen
zijn door het armbestuur verhuurd aan 29
gezinnen. 1n 1954 gaat in cle Rondeveense
gemeenten de gezinszorg in werking. Dc
paroehies Vinkeveen en Mijdreeht wordt
gevraagd daarvoor ieder n. 2.500,- 'lIs
renteloos voorschot te geven. Het kerkbestuur
wortlt gevraagd de rente te willen betalen. Dit
aJles gebeurt.
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6.10 Sociaal charitatief werk

is
desklll7digheid
l7odig.
Ben
structuurverandering
van
het
sociale
caritatieve werk is hiervan het gevolg.
Samengaan van caritas instellingen in cle
ronde venel1 lvaarin de parochies MUdrecht 1Yill1is, De 1Ioe.lel1 Vil1keveen - Waverveel1.

In november 1947 beplcit de vicaris generaal
van het bisdom Utrecht de opriehting van een
ccntraal lichaam, cell dioccsaan bureau voor
sociaal charitaticf werk. De gemcenten hebben

steeds meer de zorg naar zich toe gctrokken en
de
armbcsturcl1
ZIJI1
verwordcn
tot
Ais
paroehiclc
bedeelingsinstituten.
instellingen vall liefdadighcid hebben zij zich
nooit willen bemoeien met bijvoorbeeld
gczinszorg, kinderbeschcrming, a-socialcn cnz.
C11Z, Het gaal om het instcllcn van cen

In april 1954 komt de Diaeonie van de
Christelijk Gereformeerde kerk met het
verzoek om op de Iijst van instellingen voor
liefdadigheid te worden gezet. In september
wordt dit vcrzoek gevolgd door verzoeken van
de katholieke stichtingen Socia'll Caritatief
Centrum St. Elisabeth en hct Katholiek
Maatschappclijk werk St. Elisaheth. De twee
laatsten worden gerangsehikt in de groep C
van art 2 del' armenwcl: "Instellingen door
bijzondere personen of bijzonc1erc niet
kerkelijke verenigingcn of stichtingen geregeld
en bestuurd." Met als doelgroep 10, I I en 12.
De eerst genoemde instelling kent doelgroep I.
Aile drie vallen in de statistiekgroep 9. De
bureaucratic Iijkt nog steeds onuitroeibaar.

dioccsaan bureau vool' allc sociaal-caritatief
werle Aile paroehicle armbesturen zouden er
aan mee moc!en betalcn.
In 1953 verzoekt het verzargingshuis Gcrardus
Majella op de lijst van instellingen der
liefdadigheid te worden gezct. Dc gemeente
twijfelt en schakelt het klaaster te Sehijndel in.
Deze meldt dat de gemeensehap "Eene
bijzondere vereniging van Vrouwen Liefde
Zusters beherende het Gast- Oudemannen- en
Vrouwenhuis als ziekenhuis en het Petrus
Donders
weeshuijs".
Dit
IS
kennelijk
voldoende voor het gemeentebestuur om
Gerardus Majella op de lijst van instellingen
van liefdadigheid als bedoeld in art 3 eerste lid

In 1955 voIgt het bestuur van de Protestants
Christclijke stiehting voor Maatsehappelijk
Werk 'De Ronde Venen'. Omdat de statuten
geen vestigingsplaats noemen twijfelt de
gemeente. Na schriftelijke uitleg van het
stiehtingsbestuur voigt alsnog plaatsing.

van de armcnwct tc plaatscn.
Op 29 januari 1954 plcit de Vinkeveense
gCl11centcsccretaris GJ.M. Bercnelsen voor cen
struetuurverandcring in de earitas. In een brief

In 1955 wordt langzaam gestart met het sociaal
earitatief centrum. Het gaat om de plaatsing
van ouden van dagen in rusthuizen en tehuizen
en om bemiddeling in het plaatsen van
bleekneusjes in vakantiehuizcn. Op de lokale
annbesturen wordt een beroep gedaan voor
ondersteuning, hctzij VOOI' cen sanering of cen
bijdrage in de kosten van huishoudelijke hulp.
Dc exploitatierekening van de Stichting
Soeiaal Caritatief Centrum St. Elisabeth (SCC)
over 1955 vermcldt een tekort van fl. 8. 100,waarvan fl. 5.056,- voor rekening van de
gemeente en fl. 3.044,- voor rekening van het
paroehiale armbestuur komI. De gemeenten
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen - Waverveen
betalen 75% van de tekorten vcrdeeld over het
aantal eigen inwoners.

'lan de gcmccntcradcn van de gcmecntcn
Mijdrecht, Wilnis en Vinkcvcen-Waverveen
schrijft hij als voorzitter van de Stiehting
Soeiaal Caritatief Centrum (SCC) St. Elisabeth
en de katholieke Maatsehappclijke Gezinszorg,
beiden in oprichting:

"Veranderingen in de samenleving, he! strevcn
naar andere technick en werkmelhoden op he!
terrein van de carita.s'. Vroegere me/hoden
kUl1ncn niel meer, d. w.z. het liefdevol geven
van geld en goederen aan de medemens die
daaraan een tekort hee.fi. Door de algemene
sociale politiek die voorzieningen deed
ont.vtaan hU ziekte, invaliditeit, ongevallen en
ollderdom, heefi tot gevo!g gehad dat het
hegrip 'anne' een andere betekenis hee.fi
gekregen. De oorzaak licht niet meer in de
algemene ,(;odale toestanden maar in
individuele moeilUkheden, tegenslagen qj'
andere. Om er achter te komen wat de
oorzaken zUn en deze in de kern aan te pakken,

In 1956 boekt sec een nadelig resultaat van
fl. 6.4 I3,- Huisvestingskosten, afschrijvingcn
en onderhoud en sehoonhouden van het
internaat
worden
niet
gesubsidiecrd.
Subsidiabel 2I.ln de tckorten mmus de
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hicrvan zijn, mcdisch opvocdkundigc buro's,

bovengenoel11de kosten. Het rijk betaalt
hiervan 3/7 deel, de gel11eente 4/7 dee I.

aleoholbestrijding,
reclassering,
bejaardenhuizen, psyehiatrisehc voor- en
nazorgdiensten, gebrekkigenzorg, diabetes
nazorg, vakbc\vcging e11Z.

6.11 Maatschappelijk werk
Langzaam maar zeker gaat het maatsehappelijk
werk een grotere rol spelen. Dc annenzorg is
niet langer gerieht op het geven van geld maar
op het geven van daadwerkelijkc hulp. Het
jaarverslag van de stiehting SCC St. Elisaheth
111 de parochies Mijdreeht, Wilnis en
Vinkevecn meith in 1956 in het kader van
111aatsehappelijk werk 68 bezochte gezinnen
waarvan 32 in Yinkeveen, 28 in Mijdreeht en 8
in Wilnis.

Intensieve contaeten tussen SCC en de
plaatselijk
werkende
protestantsc
zllstcrinstellingcn dragcn bij aan ccn cffccticvc
uitvocring van het mHHtschappelijk werk in Dc
Ronde Venen. Het zijn de eerste tekenen dat de
effeeten van de verzuiling oak in Dc Ronde
Yenen minder worden. Dc komende jaren hjdt
het SCC verlies. 30% wordt nu betaald door
het rijk, 40% door de gemeente en de rest door
het armbestuur. In 1969 worden de tekorten op
de begroting van SCC voor 45% gedekt door
rijk en gemeente en zijn gebaseerd op de
hoogte van het salaris van de maatsehappelijk
werkster, de apparaatkosten en de auto. In
1970 is het balanstotaal van het R.K.
armbestuur gegroeid naar ruim drie ton. Het
resultaat bedraagt dat jaar ruim 27 duizend
gulden, mede door een erfenis. Desondanks
blijft de bijdrage van het annbestuur aan het
SCC beperkt.

Om de twee maanden zijn er binnen de
stichting SCC contaetvcrgadcringen waaralln

dceInemen cen lid van het centrumbcstuur, cen
arm meester,
het
Wit-Gele
Kruis,
de
wijkverpleegster en de maatsehappelijk
werkstcr. In deze vergaderingen worden de
plaatselijkc gevallen besproken, de te volgen
gedragslijn en de eventuele doorverwijzing
naar een instantie of een vrijwilliger. Deze
laatsten worden, volgens een verslag van de

stichting,
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aangctroffen in kringen van

vrouwenverenigingen of standsorganisaties of
onder particuliercn. Het vrijwilligersvraagstuk
ligt zeer moeilijk vooral op het platteland. "Het
is zeer moeilijk de mensen die voor dit werk
voelen enig begrip bij te brengen voor de
moeilijkheden die een ander kan hebben. Zij
zitten veel aan oude vooroordelen vast en oak
de geheimhouding is een grote 1110eilijkheid

6.13 Armbestuur contra kerkbestuur
Dc komst van de Aigemene Bijstandwet en het
door het episeopaat omzetten van het R.K.
armbestuur 111 een Parochiele Charitas
Instelling (PCI) brengt een smeulende
eommotie aan het ligt. Het gaat (weer) om
geld. Het kerkbestuur ziet een rijk voormalig
armbestuur en wil daar in delen. Bet is de rode
draad die sinds de opriehting van het
paroehieel armbestuur 111 1856 door de
parochie loopt. Dertien jaar is met veel moeite
door de PCI sociaal charitatiefwerk waaronder
gezinszorg opgebouwd en gaandewcg is de
verstandhouding met het kerkbestllur sleehter
geworden. In april 1967 barst de bom. Een
stomverbaasde PCI ontvangt een brief van
pastoor van de Pavcrt. Dele rcferecrt daarin
naar een eombivergadering tussen Kerkbestuur
en PCI waarin gesproken werd over de
beslissing van het Episcopaat van Nederland
die de R.K. armbesturen als zodanig heeft doen
ophollden te bestaan en omgezet in een PCI.
Dit in verband met de in werking getreden
bijstandswet die de taak van de armbesturen
heef! overgenomen. Dc besprekingen tllssen
het KB en de PCI hebben geen resultaat
opgelcverd. Pastoor heef! daarom gesproken
met de deken in Maarssen. Het gaat om de

voor deze I11cnscn die nu ecnmaal veel van
elkaar weten en gewend zijn hierover te
spreken."

6.12 De grate overgang
De noden die men in de jaren vijftig van de 20'
eeuw in het Rondeveense tegenkomt zijn van
een grote verscheidenheid. Zij worden vooral

vcroorzaakt door de ovcrschakcling van

VCCI1-,

land-,
veehouderswerk
naar
industrie,
moeilijkheden in het huwelijk, in het gezin en
met
de
kinderen,
moeilijkhedcn
met
aleoholisten en recidivisten, opnamen in rustopnamen
111
en
herstell ingsoorden,
bejaardenhuizen,
ondoelmatige
inkomstenbesteding, schulden en ander noden
die met gezin en (de veranderde) samenleving
te maken hebben. Door al het bovengenoemde
komt de maatsehappelijk werkster in contact
met een groat aantal instellingen. Enkele
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vraag wie de beslissing mod nemen omdat er
onder de parochianen "zoo'n verzc1 kom1 tegen
het druk loopen met eolleeten-zakken en
mandjes tijdens de godsdienst-oefeningen en
het verzet komt tegen het armbestuUl" (nu het
PCI) waar de bijstandswet is gekomen." Onder
de boerenstand kom1 volgens Van de Pavert
verzet tegen het weiden van sehapen omdat dit
geen zin mcer heeft nu de bijstandwet er is.
Betzelfde verzet worch geuit door de
middenstand en de werknemende stand. Het
korte maar kraehtige antwoord luidde "Bet
reeht van in deze zaken te beslissen behoort
volgens kerkreehtelijke bepalingen bij den
tijdelijken pastoor". Van dit reeht gebruik
thans gebruik makend en am een einde te
krijgen
aan
aile
besehouwingen
en
moeilijkheden wordt het volgende door mij
beslis!:

de voonnalige armbes1urcn heeft overgenomen
is onjuist en dat de besprekingen met de PCI
geen resultaat opleverden is niet aan ons te
wijten" Dc pastoor wordt vervolgens verweten
nog steeds combivergaderingen te beleggen
ofschoon dit met het nieuwc reglemcnt van
januari 1965 niet meer mag. Verder toont het
kerkbestuur alleen maar belangstelling voor
geld en rept met geen woord over het andere
werk dat de PCI doet. Sinds 18 januari 1855
zijn de armbesturen financiele verantwoording
verschuldigd aan het kerkbestuur. Eehter met
de inwcrkingtreding van de PCI IS dit
vervallen. Dc PCI betreurt het hieraan niet de
hand gehouden te hebben en het kerkbestuUl"
tach inzage heeft gegeven van de resultaten.
Het gevolg is dat cen lid van het kerkbestuUl"
zich nu geroepen voelt de PCI uit te sluiten van
haar aandeel in de opbrengst van de eolleeten
en de winst die gemaakt werd met het weiden
van lammeren. Volgens de PCI gebeurde dit 40
jaar lang voor rekening van zowel kerkbestuur
als armbestuur en zou nu in cnen aIleen tcn
goede komen van het kerkbestuur. Het
argument van "het drukke lopen" snijdt geen
hout, want al twee jaar lang worden er twee
aparte collecten gehouden (voor de kerk en de
PCI). Een voorstel van de PCI er een van te
maken viel bij het kerkbestuur niet in goede
aarde, want dan zouden zij de opbrengst
hebben moeten delen. Pastoor was door de PCI
meermalen gevraagd op de preekstoel uitleg te
geven over de nieuwe rol van de PCI, maar hij
maakte het af met de opmerking dat de naam
armbestuur IS vervangen door PCI. De
parochianen redcneren nu "er zijn geen annen
meer en in voorkomend geval is dat een
aangelegenheid van de bijstandwet" Ais de
pastoor zijn zin krijgt, blijfl er vaor de PCI uit
maar n. 600,- over. Van deze fooi kan het PCI
niet leven, stelt de drie pagina's lange brief.
De boze PCI besluit dan om in het vervolg
aIleen verantwoording aan de aartsbisschop af
te leggen Omdat het bestuur door de actie van
het kerkbestuur vrUwel geen inkomsten meer
heeft
zal
Zl,l
beraden
over
andere
mogelijkheden om andere inkomsten te
verwerven. "Het zal duidelijk zijn dat er voorts
voor ons bestuUl" binnen het kerkgebouw in
welke vorm dan ook geen enkele taak meer is
weggelegd".

"Deze beslissing gaat in op 30 april 1967 en
zal op zondag 23 april in de kerk aan aile
paroehianen en ll1 Het Streekblad onder
kerkberiehten bekend gemaakt worden. Met
ingang van 30 april vervalt het rondgaan met
kerke- en armenzak. Daarvoor komt een
eolleetie bestemd voor: a) kerkenbouw, b) voor
eigen parochiekerk, c) voor de voorgeschreven
eollectes. De eollecte wordt aangekondigd als
"Collectie drie in ecn". De aankoop en vcrkoop
van lammeren zal in het vervolg gaan zoals het
vroeger ging en wei voor rekening van het
kerkbestuur. Winst of verlies komt in het
vervolg voor rekening van het kerkbestnur.
Wat betreft het PCI zal in het vervolg per
kwartaal de drie in een colleete gehouden
worden ten bate van de PCI als voIgt. I)
kerkenbouw, 2) eigen kerl<, 3) PCI. Gewezen
moet worden op het batig saldo dat de balans
over 1965 geeft n.1. n. 9.000,- waarnaast
volgens
ingediende
rekening
en
verantwoording over 1966 gunstige resultaten
zijn te lezen." Van de Pavert voegt toe de
suggestie am een stuk grand en een pand te
verkopen
want "door verkoop van deze
panden is het mogelijk dat het jaarlijkse
inkomen van PCI aanmerkelijk zal verhoogd
worden,"

6.14 Strijd om behoud
Hoezeer
de
verstandhouding
tussen
kerkbestuUl" en PCI zeer te wensen overlaat
blijkt uit de reaetie van de PCI die twee dagen
later al aan pastoor van de Pavert wordt
overhandigd. "Oat de bijstandswet de taak van

6.15 Weer samen op weg
In 1972 tenslotte voIgt de opriehting van de
algemcne stichting voor maatschappelijk werk
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en gezinszorg 'De Ronde Venen'. In deze
stiehting ncmen deel de katholieke parochies,
de protestante kerken en de Nederlandse
voor
maatsehappelijk
wcrk
vereniging
Bumanitas.
De
Stiehting
katholieke
maatsehappclijke gezinszorg St. Elisabeth en
de Stiehting soeiaal earitatief centrum St.
Elisabeth worden gelijktijdig opgeheven.

Aan Maatsehappelijk werk 11. 13.500,- Voor
woonwagenwerk fl.
I 11,- Aan diverse
instellingen fl. 1.775,- Aan de dekenale
eharit,!s fl. 1.500,- De administratiekosten
bedragen fl. 857,- Exploitatie onroerend goed
kost fl. 9.535,- Exploitatie van dIeeten fl. 46,De inkomsten uit huren bedragen fl. 19.601,uit effeeten fl. 1.580,- en uit renten 11. 8.956,-

1977 is het laatste boekjaar van het dan al
voormalige parochieel armbestuur. Aan het
Maatsehappclijk Werk wordt 4500 gulden
uitgegeven en nag eens fl. 9.000,- als
aanzuivering over 1973 en 1974. Bet
balanstotaal bedraagt inmiddels ruim dric en
een halve ton Het werkkapitaal bijna drie ton.
Bet voordelig saldo over 1976 bedraagt ruim
2600 gulden. Aan de lastenkant worden
gcnoem: Afdracht aan het bisdom 11. 450,-.

Afsluitend
De boekhouding

7

van

de

armbesturen

is

eenvoudig, Winstcn en vcrliczcn in cnig jaar
worden het volgend jaar bij de inkomsten en
uitgaven geteld. Zijn er problemen met
betalingen vanwege uitbestcde annen dan
wordt daar uitvoerig over gesehreven. Is er te
weinig geld dan wordt een obligatie of ander
waardepapier verkoeht.

De gemeente Mijdrecht

Rond 181 () gaan de Rondeveense gcmeenten 2ieh aarzclcnd met de armenzorg bemoeien en maken
daar·over gcgevens bckend. De verantwoording van de annenzorg verandert en de eerste doeumenten
over de armenzorg in Mijdreeht, Wilnis en Oudhuizen versehijnen
Eerste rapport gemeente Mijdrecht

integendeeJ verminderd, voornamelijk zooveel
het armengeld van de veenderij betreft, uit
hoofde van het verminderen der veenderij.

In 1819 verschijnt de "Memorie bevattende de
noodige
ophelderende
aanmerkingen
betrekkelijk den Staat en Administratien der
Huiszittendc Annen te Mijdrecht in den Jare
1819. In de gemeente van Mijdreeht bestaat
geen algemeen annbestuur, maar elke
Godsdienstige gczindheid heef! haar eigen of
bijzondere Armen en Annenbestuur.
•

•
•

•

De eolleetcn gesehicden afzonderlijk voor elk
armbestuur.
In
de
kerken
bij
elke
godsdienstoefening en viermalen des jaars met
eene open schaal aan de l1Uizen der
ingezctencn.
Hetgene
voorts
in
den
Armenbussen op publieke plaatsen gegeven, of
bij verkoopingen vom de Annen bedongen
wordt, verdeeld men gelijkelijk onder allen
naarmate het getal der zielen van elk
kcrkgenoodschap. Dc colleeten zijn sints

de Gereformeerde diaeonie Annen over de
gcheele gcmeente van Mijdreeht, exeept
13lokland.
de Roomsehe annen van Mijdrecht aan het
dorp.
de Roomsche annen van Mijdreeht aan het
water, dat is, die langs den Amstel onder
Mijdreeht wonen, dewelke kerkelijk met
de Roomseh gezinden onder Uithoorn
verenigd zijn
de Gereformcerde en Roomsche artnen van
13lokland thans bij Mijdreeht behoorende.

ccnigc jaren niet toc- maar afgcnol11cn, ook
sedcrt bet laatste jaar; En daar dezelve uit
vrijwillige giften bcstaan, is hiertegen tot
verbetering geen ander middel aan te wenden,
dan de nadrllkkelijkste opwekkingen, tot
medcdeelzaamheid,
hetwelke
bij
de
Gereformeerde Gcmeente, sints eenigen tijd
door den monel van conen waardigc 1ccraa1',
met vrllcht gesehied, En welke aansporingcn
men oak gaarne gelooft hij de Roomsch
gczinden, wier an110nstaat elit 111eer nag dan
anderen behoeft te zullen plaatsvinden.

Deze gezamenlijke Annenbcsturen voorzien
geheel of gedeeltelijk in de behoeften van 153

personen het zij mannen, vrouwcn of kindcrcn.
En het getal van de door dezelve gestadig
bedeeld wordende beloopt 94. De inkomsten

De Armen besturen trekken geene andere
subsidicn van de Gemecnte, dan de bedongen

zijn sedert cenigc jaren nict vermecrdcrd, maar
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aetucel die van Mijdreeht verkecren; doeh
hierop zijn mogelijk vcrbeteringen uit te
denkcn, daar alles op het zuinigste bestuurd
wordt, en sleehts dat gene wordt uitgereikt dat
voor de behoeften der aren het onmisbaarste
is. "

pagt, thans a 130,-,- 's jaars, van den houder
der Bank van Leening. Uit 's rijkskas genieten
de Armcn onder Mijdreeht geene subsidien.
Buiten en behalven het onderboud der
gebouwen, en de grondlasten en verdere lasten,
der gebouwdc en ongebouwde eigendommen,
hebben de Armbesturen geene uitgaven, dan
die del' bcdeelingen, kleine kostcn en
voorscbotten uitgezonderd. WeI beeft men
eene aanmerkelijke uitgave te doen voor het
ophalen der baardaseb, bet onderboud der
aschschuren, en de kosten van anevering van
den baardaseb, doeh die uitgave trekt men
doorgaans van het bruto provenu af, en de
zuivere ontvangst, zijnde een der beste
armenfondsen wordt onder de Annen verdeeld
na rato van ieders zielen.

De bedeelden

In 1830 is in Mijdrecht cen op zeventien
inwoners bedeeld, volgens dc gemeente zijn er
geen bedelaars naar de kolonien uitgestuurd.
Met kolonien worden hier bedoeld de door de
Maatsehappij van WeJdadighcid in Drenthe
opgeriehte opvangecntra. Voor bedeelden is
dat in Frederiksoord en voor bedelaars is dat in
Ommersehans. Mensen die naar Nederlands
Indie vertrckken heten kolonialen, mensen die
al dan niet vrijwillig naar de centra van de
Maatschappij van Weldadigheid worden
gcstuurd noemt men kolonistcn. In 1834 telt
M ijdrecht 231] inwoners en wordt I op de 18
inwoners bedeeld. In 1835 verschijnen de
cerste voorgedrukte jaarverslagen van de
gemcente waaruit blijkt dat in 1848 de
eeonomisehe situatie zo s]eeht is geworden dat
I op de 9 Mijdreehtenaren bedeeld word!. De
bedelarij neemt toe vooral door de stagnatie in
de veenderij en dit keel' worden er wei mensen
naar Ommersehans gestuurd. Gclukkig zorgt
de
toegenomen
liefdadigheid
bij
het
vermogendc deeI van de bevolking voor enige
vcrliehting. Er worden extra inzamelingen
gchouden en er wordt brood uitgcdeeld.

Administratiekostcn, dat is die vall en op bet
Annenbestuur, bestaan cr niet, daar alles gratis
voor den Annen verrigt en waargcnomcn
word!. De bedeelingen gesebieden in geld,
huishuur
of verzorgmg
van
woning,
onderkleedcren, verzorging in cas van ziekte
en vrijen geneesmccster en som$ oak in
a1
naar
mate
del'
levcnsmiddelen,
omstandigbeden, en van den toestand en
behoefte del' noodlijdenden, waar op het
armbestuur in elk bijzonder geval zoodanige
gepastc overleggingen maakt, ais bet zelve
oordeelt het beste in den nood del' armen te
kunnen voorzien. Die bedeelden zijn dus zeer
onderscheiden 111 soort, maar ook zeer
verschillende in S0111, bcloopende in gewone
gevalien, voor een kind 20 gulden en voor een
man of vrouw 30 a 40 gulden per jaar, en soms
minder, maar dikwijls ook bet dubbele dier
som, en minder, vooral \Vanlleer het ouderloze
kinderen betren, wier onderboud besteed moet
vvorclcll. of \van{1eel' den verarmdell stokoude
lieden zijn, die zelve tot hun onderhoud niets
meerder kunnen bijdragen, Naannate l1a onder
bet totaal der bcdeclden, veel of wcinig mIke
voorwerpen gevonden worden ondergaat de
a]gcl11cene berekening eene grote verandering,
waarOl11 algemene regels in deze , steeds vele
en aanmerkelijke uitzonderingen moeten
lijden.

Onder bedeelden vallen voornamelijk hoofden
van gezinnen en alleenstaanden die op een op
andere manier met de armcnzorg 111
aanmerking zijn gekomen. Ondanks de pick
rond 1845 is de ratio bedeelden in de
zevenenveertig jaar tussen 1819 en ] 866 nooit
onder de I op 10 uitgekomcn. Na 1850 neemt
het aantal bedeclden geleidelijk af. In
Mijdrecht gaat dit sneller dan in Wilnis. In
] 855, wanneer er in Mijdrecht voor het eerst
sprake is van het Paroehiaal Armbestuur en de
roomse annen van Wilnis bij Mijdrecht
worden geteld, meldt dc gemeente Mijdrecht
277 bedeelden. Dat is 103 meer dan in 1854.
Het aantal gceft eehter een vertekend beeld
want de Wilnissers zijn meegeteJd.

Naarmate de algemeene wclvaart kwijnt, dat
actuccl het geva] in vele veendistricten is, en
daardoor den daglooner mindel' gelegenbeid
beeft om aan de kost te komen dan anders het
gcva] zoude wezen, neernt de armoede toe; en
vcrmeerderen de bedeelingcn, In welk geval

Tweede rapport gemeente Mijdrecht

In 1848 komt de gcmeente Mijdreeht m
opdracht van de provincie met een staat van
beschouwingen.
Dc staat is in kritische
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doen dan de katholieken.

mogelijk fondsen staande te houden. Dc
uitwerking is dat aileen in de grootste en
dringcndste levensbehoeften kan worden
voorzien; terwijl de behoeftigen verdeI' zoveel
mogelijk zelf in hunnen nood moeten voorzien.
De armbesturcn ook 11aar vcrmogen del' zielen
door te zorgen dat de bedeelden tel' kerke en
sehoolgaan. BU slecht gedrag vennaant of ook
de bedeling onthouden wordt, waardoor tevens
gewenst wOl'dt in het maatsehappelijk belang
en in dat van de bedeelden zelf. Daar er geen
andere soort in dergclijke instellingen bestaan
komt in gccn vcrband met dcrzclven tc pas.

Huiszittende (/i'lnen: In Mijdreeht zijn geen
gestiehten van weldadigheid bestaande tel'
opnamc van WCZCI1 of anne kindcrcn of
noodlijdende ingezetenen die door hooge jaren
hun cigcn kost nict meer kunncn vcrdiencl1.
Wordt in plaats hiervan door annbesturen in
de nood del' annen voorzien, doorbesteed in
kosten van inwoning van enkcle personen en
nopens huisgezinnen door ondersteuning m
geld, levensmiddelen, ldeeding, weHling en
geneeskundige hull'.

Doelmatigheid: Men kan niet zeggen dat de
instellingen in zieh zelve gebrekkig zijn of
verbetering behoeven. Samensmclting of
vcrcniging is nict uitvocrbaar daar iedcr zijn
eigen fondsen of middelen heen. Ook zou dit
01' de bijzondere weldadigheid van velen een
ongunstige invloed hebben. Aileen zou een
algemeen armbestuur, dat zich de belangen del'
annen aantrok, die tot geen del' bestaande
kerkgenootschappcn behoren waarsehijnlijk
nuttig zijn.

Doel: I-l et doel van de armenbesturen is "het
verstrekken van onderstand aan behoefligen
bestaande uit bedeling in geld, deels ook
huisvesting en m geval van ziekte het
verstrekken van geneeskundige hull' en bij
overlijden de begrafeniskosten. Men rieht zich
wei Om de bcdeelden werk te versehaffen doeh
de bedcIing is daaraan nict als voorwaardc
verbonden. De inwendige toestand, wat de
gereformeerde annen betreft, wil niet vooruit
maar ook niet aehteruitgaan, het getal del'
behoeftigen neemt weI van tijd tot tijd toe maar
de middelen dezer ilrmen administration zijn
toereikend am de behoefte te bestrijden door
de bijzondere weldadigheid. Dit geldt vooral
bij de gang del' gercformeerde diakenie. Wat
de Lk. armen betrefl is het mindel' gunstig
gesteld. Het toenemend gctal del' behoeftigen,
de bekrompen middelen del' administration, de
mindere weldadigheid bij deze administration
zoo door mindel' vermogen del' leden als
mindel' rUlme gezindheid tot wcldoen
veroorzaken jaarlijks een tekort dat langeI' hoc
groter wordt. Er is geen uitzieht 01' verbetering
men moet dus toevlugt nemen tot subsidion
van de gcmccnte,

Mjddelcn ter verbetering: Men beschouwt als
middelen van verbetering in den toestand del'
anncn het verschaffcn van wcrk waartoe aIle
pogingen in het werk gesteld worden en (een)
redelijke opvoeding die hun tevredenheid in
hunnen stand inboezemt en mindel' de toevlugt
doet nemen tot pubIieke weldadigheid en men
zelf de middclen doet zoeken om in elgcn
behocftcn te voorzien. Ook rekent men een
l11CUWC wet op
hct Armwczcn als een
waarsehijnlijk middcl voor verbetering.

bewoordingen gesteld en komt er 01' neer dat
aan de armbcstllrcn in de gcmecntc geen

subsidie zal worden verleend doeh aileen in het
algcmeen voor rekening del' gcmeente wordt
gcnOl11cn de verpleging van armlastigcn dczcr
gemeente 01' andere plaatsen in gast- of
ziekenhuizen opgenomen, doeh niet die welke
door cnig armbestuur van hier dcrwaarts zijn
gezonden. Het Mijdreehtse rapport aan de
provineie besehrijfl de vijf armbesturen, de
armenseholen en de bedeelden. Gereformeerdc
ingczetcncn kunncn voor de cigcn armcn meer

Steun van Iandclijke instellingen kent de
annenzorg in onze streken niet. In 1847 wordt
in Mijdreeht de plaatselijke afdeling van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen
opgerieht, maar deze instelling legt de nadruk
01' de bevordering van het algemcen
volksgeluk door invIocd uit te oefenen 01'
opvocding en scholing. Zorg voor an11cn staat
niet voorop. De 111 1818 opgeriehte
Maatschappij van Weldadigheid en de in 1850
opgeriehte St. Vineentius Vereniging hebben
geen atClelingen in de Rondeveense dorpen. Dit
geldt ook voor de z.g. werkverschaffing,
gestiehten en patronatcn waarbij de gegoeden
via huisbezoek toczieht houden over de annen.
Doeumcnten die betrekking hebben 01'

Werking: De armbesturen traehten door
bezuinigingen in het stuk del' bedcling zoveel
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individucle gcvallen van annenzorg zijn nict
gevondcn,

staten, die door de gemeente Mijdreeht moeten
worden ingevuld zijn ingedeeld in 'bij ziekte '
en 'in gezonden toestand'. Daaronder vallen de
volgcndc categoricen:

Wetgeving en bureaucratie

01' 19 december 1854 voigt een raadsbcsluit
van de gCl11ccntc Mijdrccht naar aan1eiding van
artikel 25 van de armenwet van juni 1854
(staatsblad 1(0) tel' regeling van het
armhestuur. Vastgesteld worden de maximale
uitkeringen. Mannen of vrouwen tussen de 25
cn 60 jaar oud, dic 's ZOl11crs icts kunncn
verdienen maar in de winter niet, krijgcn 50 e1.
per week. Indien "in den zellner door ziekte of
gebrek aan liehaamskraeht nict kunnende
wcrken dan mede 50 c1. per week. Voor ieder
kind 25 ct. per v'leek, Wczcn en ollverzorgde
kinderen 01' zieh zelf tot I I jaar I gulden per
week. Jongelieden van I I tot 25 jaar die niet in
staat zijn om te werken 50 e1. per week. Oude
lieden boven 60 jaar die niet meer kunnen
werken I gulden per week. Bedelingen zullen
worden verstrekt in levensmiddelen, kleding,
brandstoffen, woning en verdeI' in geld. Oat
aan de armbesturen in de gemeente geen
subsidie zal worden verleend doeh allcen in het
algcmeen voor rckening del' gemeente wordt
genomcn de vcrpleging van armlastigcn dczer
gcmeente 01' andere plaatsen lJ1 gast- of
ziekenhuizen opgenomen, doeh niet die welke
door enig annbcstuur van hier dcnvaarts zijn
gezonden.

I. Ouderloze en verlaten kinderen. Kinderen
zijn ingedeeld in vier leeftijdsgroepen.
2. Ongchuwdc manncn cn wcduwnaars ondcr
de zestig mct al dan nict inwonende kinderen.
3. Idem ongehuwde of verlaten vrouwen.
4. Idem ongehuwde mannen of weduwnaar
ouder dan 60 jam,
5. Idem ongchuwde of verlaten vrouwen of
wcduwen ouder dan 60 jaar.
6, Idem gehu\:vcle manncn en vrouwen .longer
dan 60 jaar.
7. Man en vrouw gehuwd, man ouder dan 60
Jaar
Ecn en ander is nog stceds zoals bcdoeld bij art
25 van de wet van 28 junij 1854 (staatsblad
1(0). Dc uitgekeerde bedragen varicren van
nihil tot 2 gld per week.
In 1867 meldt de gemeente M ijdrecht: de
volgende instellingcn van wcldadigheid:
•
•

Dc Roomseh Katholieke parochiale annen
in Mijdreeht en Wilnis.
De Roomsehc Katholieke annen aan het
Water en Blokland.
De Gereformeerde armen van Mijdrceht
De Gerefonncerde annen van Blokland.

Nag meer staten

•
•

Dc nicu\ve wet op de arl11cnzorg zorgt voor
toenemende bureaucratic. In 1861 IS het
daarol11trcnt nag rustig. Per dienstjaar zijn
vastgesteld de maximalc bedragen van de
onderstrand per categoric behoeftigen. Dc

(eerder stond bij Gereformeerde annen
venneld "Hervormdc anncn", maar dit werd
doorgestreep1.
Ook bij de burgerlijke
gC111ccntc hccrstc vcrwarring na dc doleantic)
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Kennelijk hou(h de gemeente er geen rekening
mee dat er sinds 1856 een Rooms Katholiek
paroehiaal armbestuur is, die ook de Roomse
annen aan bet Water vcrzorgt:.

zclfs zo vcr dat moet wordcn ingevuld het

aanta1 Ycrplccgde krankzinnigcn en idiotcn.
Hieronder vallen ook de mensen die namens de

armcnzorginstclling

in

krankzinnigcn-

of

idiotengestichten verplcegd worden Daamaast

het aanta1 pcrsoncn, niet zijndc krankzinnigen,

Dc lijst van 2 januari 1888 laat de gevolgen
van de afschciding ZiCB van de dolcantic in
Mijdrccht.
•
•
•
•
•

idioten of regcringskindcren, welke zijn
uitbesteed in huisgezinnen of verplcegd in
gestichten. In totaal moeten door de
Hl'rnbcsturcn dcrticn tabellen worden ingcvuld.

Dc Roomsch Katholieke parochialc armen
van Mijdrecht en Wilnis
Dc Roomsch Katholieke Paroehiale armen
van Mijdrecht aan het Water en B]okland
Dc Nederduitsch I-Iervonnde armen van
Mijdrecht
Dc Nederduitsch Hervormde annen van
Blokland onder Mijdreeht
Dc Nederduitseh Gereformeerde annen
van Blokland (doleerenden) van Mijdreeht.

De definitie van krankzinnig of idioot is in het
ondcrzochte materiaal ncrgcns tc vindcn.

Geneeskundige hulp
Het (Iaten) vcrlenen van geneeskundigc is taak
van de plaatsclijke overheid geworden Dit staat
cchter !liet met zovecl woordcn in de anncnwct
uit
1854. Gemccntcn kunnen
worden
aangemerkt als instellingen van wcldadighcid
mits dc instelling ervan cn de uitvoeringstakcn
door de gemecnteraad zijn vastgestcld. Artikel
20 van die wet zal voortdurend voor
onenigheid zorgen. Daar staat: "Geen
burgerlijk bestuur mag onderstand verlenen
aan armen dan na zieh, Vaal' zover mogelijk, ic
hebben verzekerd, dat zij dien niet van
kcrkelijke of bijzondcre instcllingen van
wcldadighcid kunnen erlangen, en dan slechts
bij volstrekte onvermijdelijkheid" Artikel 26
laat vervolgens weten dat de kosten voor
vcrplcging van krankzinnigcn in gcstichten en
gevangenissen worden voldaan uit fondsen del'
burgerlijke gemccnten waar de verplccgdcn
domicilie van onderstand hebben en "indien
die gemeente niet te vinden is, uit 's Rijks kas"
Dat de gemeente Mijdrecht moet wcnnen aan
die 1'01 en de afsehuiftaetieken tnssen gemeentc

Een kantekening onder aan de lijst vermeldt:
Dc Nederduitsch Gerefonneerde gemeente
bedoeld bij nummer 5 van deze lijst is in 1887
opgerieht. Hare bestuurderen hebben aan art. 7
del' wet voldaan door het inzenden hunner
statuten van de door hen opgcrichte
vereeniging 'Dc Kerkelijke Kas' te Mijdrecht.
Het aantal staten dat de instellingen moeten
invullen als gevolg van de nieuwe armenwet is
indrukwekkend. In 190 I valt een eompleet
bockwerk op de deurmat van de instellingen.
De provineiale overheid wil statistieken
samcnstellen
en
de
instellingen
van
weldadigheid moeten daarvoor de gegevens
Icveren. Jaarlijks moeten zij een groot aantal
staten invullen waarin aile denkbare gevallen
van soeiale zorg
zijn opgesomd. Uit de
mcmorie
van
{oelichting,
door
cell
gemeenteambtenaar opgesehreven, blijkt dat
vee! instellingen moeite te hebben met het
invullen van al die papieren. Aileen de
hcrvormde diaconie in Mijdreeht neemt in
ccrstc instantic de mocite aIle staten correct in
te vullen. Ondanks door de gemeente
aangebodcn hulp blijft de gerefonnccrde
diaconic van Mijdrccht eehter weigercn
medewerking te verlcnen. Men geen onkunde
opals reden.

en diaconic inmiddcls in volle gang zijn 1aa1: de
volgende briefuit 1908 zien.
Aan de Road der gCl11eente M(jdrecht.

Edelachtbare Heeren.
De
gemeentel{jke
geneeskul1(J;ge
armenverzorging in uwe gcmeenfe laa! veel,
ze{f~' bUna alles te vvenschen over. 5'lechts ;;1
hoogst cnkcle gevallen loot de gemeente vo()r
haren rekcning ene patient behandelcn en dan
is het nag meestal ql een vreemde bedelaar q/
een
persool1
die
buiten
de
groote
kerkgenootschappen staat. De verloskundigc
armenzorg bepaalt zich tot eene vroedvrouw,
voor ver/oskundige kU/1.':"thulp by onnen is
eenvoudig niet gezorgd. De zorg voor

Op 26 november 1909 komt de minister van
Binncnlandse Zaken met nieuwe staten in tc
vullen door de instellingen van weldadigheid
en oak door de gcmeenten voor de armen die

onder hun vcrantwoording vallen. Men gaat
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vader zonder hoop Ie kunnen geven terug liet
goon. Gelukkig doorstond het kind de operatie.
feder uwer mUn heren zal mU toegeven dot het
is
dot
een
eenvoudig
schandelUk
menschenleven lvordt opgeqllerd aan een
vers'chil omtrenl betaling. Dat mag niet
bestaon en u allen zult }vel 1villen mede1'verken
tot opheffing van zoo 'n misverstand. Stelt 1J
zieh eens voor, dot een uwer eigen kinderen in
doodsgevaar geen hulp kon krUgcn terwille
van een dertigtal guldens. En heden gold het
dit kind, morgen misschien een huisvader q!'
moeder met breukbeklemming ql (Jnderszins.
MUne heeren ik vraag u geen salaris vool" de
annen, die de diaconieen niet kunnen (~!,lvillen
helpen, ik vraag U ook geen teruggave del' in
di! geval door mU gemaakte kosten, maar met
aandrang vraag ik u om eenen behoorlUke
regeling del" ziekenhllisverpleginf!, van die
iJnvoners uwer gcmeente, die het zef!' niet
kunnen betalen.

g;eneeskundige
behandeling
del'
anne
ingezetenen lvordt aan de diaconien
overgelatel1, die zich hieraan, de een met /]leer
de ander met rninder jiver laten gelegen liggen
en voor het overige wordt maar geprqfiteerd
van de diensten del' In de gemeente
practiseerende geneesheren zonder betaling ql
dan/c In hocverre deze tocstand de juiste
volgens de wet is kan ik {det beslissen aileen
wfjs ik er op dat niet in aile klcine en in geen
enkele groole gemeente een detgelfjke toestand
heersl. Vinkeveen en Hlilni,)' zorgen b. v. weI
voor In(}1J1e zieke anm?n dal zU geneeskundige
hulp krjigen. AI even erg is hel gesteld mel de
ziekenhuisverpleging. Grote en leleine steden
zorgen voor gemeente ziekenhuizen maar
Ivillen natulirlUk hunnen belastingplichtigen
bezlvaren
met
zieken
uit
niel
plattelandsgerneenten gralis te ve/7Jlegen.
E'venmin lamnen de ker!(elUke ziekenhuizen
gratis opnemen. De academische gratis bedden
te Utrecht zUn veel Ie wcinig voor den toevloed
van patienten en worden voor gevallen, voor
het onderwUs geschikt, bestemd. In den rege!
moet dus ook voor anne patienten voor
ziekenhuisvel1Jleeging
belaald
worden.
Sommige diaconieen doen di! gemakkelUk,
voor anderen zUn de onkosten, naar het schUnt
Ie bezwarend. De gemeente betaalt niets.
l¥aartoe deze toestand on,)' voert, bl{jkt uit het
volgende:

Laat het in uwe gemeente onmogelUk zUn, dot
tUd wordt vcrloren lerwille van een
geldquaestie OjJ een ogenblUk, dot geen tUd te
verliezen vcr/to Verbeter de toestand, die een
schande is voor uwe gemeente, eene gemeente
mel
batig
soldo
en
geringe
be/astingpercentage. Tracht thans met de
diaconieen eene regeling te treffen, \vaarhji
deze een vaste som per jaar aan de gemeente
betalen,
lvaarvoor
de
gemeente
de
ziekenhuisverpleging der on- (en min)
vermogenden op zich neemt. De diaconieen
weten dan "val het hun per jaar kost, ter1vUI
een moge/Uk overschrUden van dat bedrag een
gemeente minder drukt dan eene diaconie.
Mewla deze rege!ing q!' maakt een andere
misschien betere, maar maakt een aldoende,
want aan u en aan de diaconieen de
verantwoordelUkheid indien ooi! zich weer een
dergelUk geval voordoel. "
Mijdrech! 10 Maart 191J8. 1nmiddels
hoogachtend Van del' Hoeven arts.

Den ten Maart 191J8 vond ondergetekende bij
van del' Pijl, Wijk 1 Nr. 78 alhier een 2,5jarig
kind lijdende aan croup (diphteriti.\)
Onmiddell?Jk vervoer tel' operatie was
dringend noodig, he! kind had slechts enkele
Terstond zond
uren meer te leven.
ondergeteekende
den vader naar den
betrokken diaken, orn de kosten van vervoer en
verpleging te dekken; terwUI ondergetekende
zell' verdere maatregelen voor het vervoer
nam. No een haf!' uur was de vader bU mU
terug met de boodschap, dat de diaconie van
rnening was, dot de gemeente moest betalen,
terwUI het gemeentebestuur den man weer
terugzond naar de diaconie. Noch gemeente
noch diaconie scheen genegen de onkosten op
zich te nemen.
Er was onmiddeilUk levensgevaar en daarom
zond ondergetekende voor eigen rekening hel
kind naar een ziekenhuis, wat met nog enig
tUdverlies dan ook gebeurde. BUna stervende
kwam hel kind aldaar aan, zoodot men den

Het request krijgt cen adhcsicbetuiging van de
arts J. de long uit Uithoorn, de arts Kaaskoper
en een arts uit Nieuwveen.
In 1914 tclt Mijdrecht 3889 inwoncrs. De I(jst
met insteliingen van weldadigheid vcnllcldt
zes instanties.
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•
•
•
•
•
•

armenzorg ervaren de invulling van al die
tabellen maar als een z\varc last.

I-Iel RK paroehiaal armheslllur Mijdreeht Wilnis.
Het RK paroehiaal armbestllur van
Mijdreeht 'Ian hel Water
Dc diaeonie der Nederlandseh Hervormde
kerk
Dc diaeonie der gcreformeerde kerk
Het Nederlandsch Hervormd kerkbeslllur
van I3l0kland.
De Nederlandseh Hervormde kerk van
Zcvenhovcn

•

•

Tabel I. Wordt ingevuld door de
gemecnten. Bet belrefi vooral zakcn die
met genceskundige hulp le maken hebben.
Tabel 2 Onderstand met geld en
levensbehocftcn door instellingen voor

annen.
•
•

Daarbij horen de mannelijke Iidmaten dier kerk
in de bllurlsehap van Blokland onder de
gemeente Mijdrecht woonaehtig. Nog steeds
wordt het R.K. paroehiaal armbestuur in de
gcmeentclijkc opgaven in tweecn gesplitst

•
•

Het vcrslag is onderlekend door M. Fernhout,
burgemeester. Fen jaar later, midden in de
Fcrsle Wereldoorlog, meldl de gemeenle
Mijdreeht de verzorging van veertien personen
in handen te hebben. Genoemd worden aeht
doortrekkenden,
vijftien
daklozen,
vijf
krankzinnigen en twee anders verpleegden. Dc
vijf instellingen van weldadigheid verzorgen in
totaal92 personen. In 1916 stijgt dat naar 118.
In 1938 meldt een verslag over hel annwezen
in de gemeente Mijdreehl: " Strekte de zorg
van het gemeenlebestuur zich voorheen uit aan
sleehts
enkele
annen
die
tot
geen
kerkgenootschap behoorden en waren de
kerkeIijke armbesluren
m staat vrijwel
volledig voor hun armen te zorgen. Dc laatste

•

Tabcl 3. Wcrkversehaffing
'Tabel 4. Huisvesting in vrije woningen of
tegen verminderdc prijs zoals in hol]es.
Tabel 5. Vcrzorging in gestiehten
Tabcl 6. Uitbesteding in gcstichlen of bij

gczl11nen
•

Tabel
7.
Uitreiking
kleding
levensmiddelen en brandstolfen aan
behoeftigcn 01' vcrtoon van bonnen
Tabel 8. Verpleging in ziekcnhuizen of

gestichten w.o,die voor krankzinnigen en
•

•
•

zenuwIijders
Tabel 9. Wijkverpleging en hulp in de
huishouding. Verlening van koslenloze
genees- heel en verloskundige hulp buiten
ziekenhuizen. Ondersteuning van zieken
mct geld of mel versterkende middelcn
Tabel 10. Zorg voor zuigelingen en
kinderbewaarplaatsen (creches).
Tabel I I. Verstrckking van kleding en
voedsel aan sehoolkindercn of opname in

tchuizcn en vakantiekolonies.
•

jaren is clam'in Ycrandering gekomcn. Door

claling van inkomsten komt het tot een toename
van stcunaanvragcn en in tocnemcndc mate
een beroep op gemeentebestuur."

•

Stand van zaken

Tabel 12. Patronaten, doorgangs- of
reddinghuizcn
en
tehuizcn
voor
ongehuwde moeders. Daar 1100rt ook bij
verzorging in toevluehlcn, naehtasiels of
Iandbouwkolonies.
Tabel 13. Andere niet eerder genoemde
vormen van maatsehappelijk hulpbetoon.

In 1935 vraagt de gemeenle Mijdreehl kleine
bijdragen aan ]-I.K.H. Prinses Juliana. Mits

Om de Iczer een idee te geven hoever de
voortgang van sociale bCl110eicnis door de
overheid in 1927 is gevorderd voIgt hier in het
korl een ovcrzieht van de daat-Loe in gebrllik
zijnde tabeIlen, die door de armbesturen
moeten worden ingevuld. Deze tabellen
hebben tot 1946 stand gehouden. Merk op dat
onderdelen zoals wijkverpleging, hulp in de
huishouding, naehtasiels en andere soeialc

vcrge2cld van cen goede l110tivatie \vordt
veelal aan dit soort verzockcn voldaan. Zij
worden

onderlekend

door

burgemeester

Padl110s en zijn gcricht aan de kal11c1'hccr van
I-I.M. In het Mijdrechtsc arehief zit een groot
aantal handgesehreven briefjes waarin veel

lecd zichtbaar worclt en aanvragen

0111

stcun.

Hel gaat dan 111 veel gevallen om
(huur)sehulden, gecn geld om eten te kopcn,
geboorlen in zieht enz. In seplember 1935
vraagt iemand 250 gulden om in afwaehling

voorzieningen dan al zijn doorgedrongen en in
een adem worden gcnoel11d met armcnzorg. Dc
uitvoering van deze onderdelen zal pas na WO
II tot bloei kCllnen. Dc instclIingen voor

van rcgcringssteun zijn hypolhcekrente te
kunnen
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betalen.

De

gemeente

Mijdreeht

weigert. Er zijn ook vccl bricvcn bc\vaard van
uitkcringsinstantics in andcre gCl11centen die
dc gcmccntc inforl11atic vragen ovcr dc
aantallen gezinslcdcn, hun geslacht, leeftijd en
evt. inkomsten. Amsterdam heen er zelfs
voorhedrukte formulieren voor. (Gcmeentelijk
bureau voor maatsehappelijke stcun) I-let gaat
meestal om gezinsleden die door de gemeente
Amsterdam worden ondersteund en kennelijk
met de bedoeling (delen van) de kosten 01'
elders wonende familicleden te verbalen. In
1936 komt een erisisregeling voor werklozen
die hun Ziekenfondseontributie niet kunnen
betalen. Dc gemeente Mijdreeht vindt de
zickcnfondsprcmic over hct algcl11cen te haag,
maar stelt jammcr genoeg niets te kunnen
bijdragen.

Steun aan gemobiliseerden als de soldij
IS.
Stelln
aan
indirecte
onvoldocndc
slaehtolfers van den oorJogstoestand die niet
door regelmatige steun van kerkelijke of
particliliere zijdc of van overhcidswege in
aanmerking komcn. Om aan geld te komcn
wordt een landclijkc inzameling gehouden. B
en W van Mijdrecht worch verzocht hiervoor
ccn lomite samcn tc stcllcn. lOf/'O van de
zuivere opbrengst is voor de gemeente. De
collccte vindt plaats in de week van 13- I8
november 1939 en worth uitgevoerd door de
leden van de jeugdverenigingen. Zij brengt fl.
78,- op!
Na de Tweede Wereldoorlog

01' I-1- I946 meltJt de gemeente M(jdrecht
gevestigd de volgende instellingen van
liefdadigheid:

Bet verslag over het annwezen in dc gcmcentc
Mijdrecht over 1938 meldt " Strekte de zorg
van het gemeentebestuur zieh voorheen uit aan
sleehts
enkcle
annen
die
tot
geen
kerkgenootsehap behoorden en waren de
kerkelijke armbesturen
ll1 staat vrijwel
volledig voor hun armen te zorgen. Dc laatste
.laren is daarin verandering gekomcn. Daling
inkol11stcn, tocnamc stcunaanvragcl1, waardoor
ll1
toenemende
mate
beroep
01'
gemeentebes tuur.

•
•
•
•
•
•
•

Tot 1963 zal het R.K. parochiaal armbestuur
Mijdrecht· .. Wilnis zijn taak uitvocren.

In 1939 komt het Aigemeen Steuncomite onder
presidium van H.K.H. prinscs Juliana. Steun
door cen orgaan aan hen dic bijstand behocvcn.

8

Diaconie Hervormde kerk
Diaconie Gerefonneerdc kerk
R.K. Paroehiaal Armbestuur MijdrechtWilnis
R.I<..Armbestuur Mijdreeht aan het Water
R.I<.. Annbestuur Blokland
R.K. Annbestuur paroehie Dc Hoef
Bcjaardenhuis Nieuw Avondlicht

De armenzorg in Wilnis en Oudhuizen

Tot 1856 is de ZOJ'g VOOJ' de roomsc onnen in hat/den von de ze(!\·t(Jndig operercnde armmeesfers van
fFilnis en Oudhuizen. De inv/ocd van de r./c parochie in Dr/ehl/is is echlel' onmiskenhaar. Na /856
lvordr hef armbesluur opgenomcn in he! r./c paroell/aaf armhestuur A1Udrecht JVilnis. De zorg VOOl'
de profesfanle onnen blUff in handen van de (/;aconieen.

8.1

De Roomse armen

papier waarin iemand in 1679 verklaart zes
gulden ontvangen te hebben van de
armmeester van de Catholijeke Annen te
Wilnis wegens Jijfsonderstand.
Dc rool11Sc armrnecstcrs 1110ctcn naast hct
onderhoud voor bedeelden ook belastingen
betalen en dat zijn er nogal wat. Een
voorbcdrukte lijst waarin IlS pecificatie van
ongeldcn onder dell gerechte van Wilnis en
Westveen, voor zoveel die betaald moeten
worden in den .laare 1788 aan hanclcn van Mr.

In 1679 versehijnen de eerste doeumcnten die
betrekking hebben 01' de roomse armenzorg in
Wilnis. Het zijn voornamelijk met de hand
gcschrcvcn betalingsbewijzcn en rckcningcn.
Van een boekhouding waarin vcrantwoording
van de ink0111stcn en lIitgavcn en aantallcn
bcdeelden uit die tijd is weinig bewaard
gebleven. Het oudste stuk in het archief van de
R.I<.. kerk Mijdrecht
Wilnis IS een
handgeschreven, moeilijk leesbaar stukjc
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Hendrieus A. van Doorn, Sehout en
Gaadermeester akiaar bij (c·door) de Roomsche
Annen van Wilnis" maakt dat duidclijk. Het
gaat om 'oudschildgeld, watersehappijgeld
enkeld huisgeld en dubbeld huisgeld. Daar
komt nag bij het gadergeld (inkomen voor de
gadermeester) de reeIe buurlasten, de
polderlasten bewesten Heinomsvaart en de
poldcrlastcn bcoostcn Hcinomsvaart Naast
belasting over onroerend goed zijn er ook de
personele lasten zoals het haardstedegeld en
bijdragen voor het
onderhoud van de
Brandspuiten en het belastingbiljet Totaal
1110ctcn de arml11ccstcrs in 1788 aan de
gadermeester afdragen i1 60,19,4. Dat zijn 60
guldens, 19 stuivers en 4 penningen.

12,-,- In het laadje aan het kerkhof bij het
begraven fl. 10,-,- Huishuur fl. 16,-,- Erfpagten
i1 18,-,-, In het laadje bij de kerk fl. 179,-,- De
zondagse bus onder Wilnis fl. 2,c,-" In dat jaar
bedraagt het totaal aan ink0111stcn i1 1079,14,De uitgavcn zijn fl. 1415,8,2. Een nade1ig
saldo clerhalve van fl. 335,14,2. (gulden,
stuivcrs pcnningcn)
K0111t omdat de veenderijen dat jaar niets
hebben uitgckeerd.
l

Het Reckenboek over Wi1nis en Oudhuijsen
laat de bezittingen zien van de Roomseh
Catholijeke Annen van Wilnis en Oudhuijsen
in 1811. Het gaat om "11 morgens land en 76
roeden gelegen te Wilnis. Een kwart porti in
het 11Uis naast de RK pastorie te Wilnis zijnde
een bakkcrij en tapperij afl<0111stig van Hendrik
van de Geer in zijn 1even kerkmeester. (In die
tijd stand naast cle kerk een cafe.) Een huis
over de asehsehuur te Wi1nis (in 1814
vernicuwd wegens bouwvallighcid). Ben lmis
genaa111d de oude kerkwerf. (tegenover Voorbij
aan de Hcrenweg) Een huis en erf op Willis,
nevens de hcrberg of reehthuis van Oudhuizen
en daaragter een lijnbaan vcrhuurt 'lan de
Maatkamp.Een huis 01' Oudhuijzen. Een huis
aan de kant van Denemerken (Demmerik) Een
obligatie op het Grootboek ingesehreven in
1810 dat is op het land groot 1.500 gulden a
2,5%. In 1823 -1824 en 1825 zijn 3 maa1 een
obligatie a ] .000 gulden aangekocht Dan is er
nog de helft van een ob1igatie van 600 gulden

Ook de annen in Wilnis en Oudhuizen zijn
voor een groat deel alhankelijk van de
opbrengst van de haardas. Het ophalen en
aflevcrcn van dc as is, net als in Mijdrecht ecn
samcnwerkingsvcrband tussen het rOOI11SC
annbcstuur en de gereformccrdc diaconic. Een
asboekhouding, die meer informatie zou
kunnen versehaffen over het maatschappelijke
aspect ervan in Wilnis, ontbreckt. Dc enige
informatic over ashandcl in Wilnis staat
vcrme1d
ll1
de
rekcningbocken
van
armmecstcrs. Het gaat dan am bedragcn.
Andere
infonnatie
leveren
de
gemeenteverslagen Zo heen de verdeling van
de opbrcngstcn van haardas in Wilnis vecl
voeten in de aarde gehad. In 1847 moest de
gcmcenteraad cr aan tc pas komcn om de
gcmocdcrcn
tusscn
de
rOOl11SC
en
gcrcformccrclc armmccstcrs tc SUSSCJ1. Dc
pastoor wilde cen vcrdcling !laar gc]ang de
rcligic van het aanta1 anllcn fllssen Drichuis en
Oudhuizen (overwegend katholiek toen), de
predikant wilde de helft van de opbrengst.
Maar de 1anddrost in Utrecht had eerder
bcslist clat de vcrdcling naar rato van het aantal
lidmaten moest gebeuren. En daar b1ec!' het bij.
l

\\<///1,1'
!n~l

Om een idee te geven hoc de roomse
armmeesters aan geld komen. Over 1813 geen
Arij den Rijker, ann111eester van de roomsehe
annen
te
Wilnis
en
Oudhuizcn,
vcrantwoording vall de inko111stcn en de
uitgavcn: 1nko111stcn: "Nicllwjaarsommcgang
i1 40,-,- Herbergbossen (~ bussen bij de
herbergcn) fl. 10,1 O,c, Obligatie Mijdreehtse
annen fl. 1,-,- Gin van een bovenlander
(Duitse gastarbeider) fl. 2,16,- Haardaseh fl.
266,-,- Aflossing ob1igatie fl. 200,-,- Interest 11
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\vaa1'van de andere helft bchoo1't aan de
Roomsehe Annen 'Ian het Dorp te Mijdreeht.
Erfpaeht 4 gulden op llUis en erf van Cornelis
Bosman op Willis."

geven tot minder veenderij, terwijl de
boerenstand door lage prijzen van boter en
kaas wordt belcmmerd. Het aantal bedeclden
loopt langzaam op. Drievijfde decl van de
bedeelden worch doorgaans het bele jaar
bedeeld. Tweevijfde decI
slecbts een of
meerdere malen. Op de lijst met voorbedrukte
vragen is door de gemeente over 1838
ingevuld: "Openbare inzamelingen 661,90
gulden en dat is 21,65 gulden mindel' dan vorig
jaar. Godshuizen en liefdadige gestiebten
bestaan bier niet. ('I) Het aantal bedeelden

Over 1814 meldt de rapporterende armmeester
ook de inkomsten uit veenderij. Vervecnd zijn
dat jaar 38121 roetalen. Dc veenbazen blijken
daarvoor J1. 476-10-4 aan armcngeld te hebben
bctaaJd. J--Iicrvan gaat naa1' de Roomschc an11en
voor 587 ziekn 11. 246-.-

8.2 De gerneente(n) Wilnis en
Oudhuizen
Tot 1798 vormden Wilnis en Westveen 66n
gerceht. Het andere gerecht was Oudhuizen. In
1798 gingen Wilnis en Oudhuizen samen en
vormden de gemeente Wilnis. Dit duurde tot
180 I toen Oudhuizen zieh afsplitste. In 1811
kwamen beide gemeenten weer sal11en om in
1818 weer te splitsen. Tot 1858 gingen beiden
een eigen weg. Dc hereniging kwam in 1858.
Dit blecf zo tot 1989 toen de gemeente Wilnis
opging in de gemeente Dc Ronde Venen.
In 1810 bedraagt volgens de gemeente het
aantal bedeclden door de 1'ool11sche an11en van
Wilnis en Oudhuizen 24. Het aantal zeventig
plussers daarvan bedraagt drie. Niet kllnnende
werken door ziekte of zwakheid vier. Aantal
blinden nul. Vier huisgezinnen met meer dan
drie kinderen kunnen volgens de gemeente met
werken nog iets vcrdienen.

Al'mmccslcrs beta len Inlll uitgavcn a(lll dc (lnlH::1l in ccrslc
inslanlic uil cigcn bcurs. Latcr wor(H dil vcrrckcnd.

bedraagt 127.
De grootste helft wordt
doorgaans gestadig bedeeld. De uitgekeerde
bedragen liggen tussen 0,25 en I gulden per
v'leek.

In 1829 meldt de gemeente dat 90 personen
min of meer bedeeld zijn (dat is 1 op de 13
inwoners). "Dc In kleinste heW del' bedeelden
voorzien voor meer dan de helft in hun eigen
onderhoud, terwijl het gctal van die voor de
hellt en die voor mindel' dan de hellt in hun
eigen onde1'houd voorzien weinig van clkaar
versehilt." In 1829 meldt bet jaarversiag voor
het eerst vaccinatie en ondenvijs. In 1830 is
bet aantal bulpbeboevenden gedaald naar 88
(1:14) "Vijlzestiende (!) voorziet voor meer
dan de belft in eigen onderboud. lets mindel'
voorziet in de bellt. De overige drieaehtste
voorzien in minder dan de hetH in eigen
onderhoud." In 1832 bedraagt bet 'Iantal
hedeelden in Wilnis en Oudbuizen 119 (1:13)
1'1et jaar daarna valt te lezen dat e1' weinig
uitziebt is op werk voor arbeidende klasse. Dc
vastgestelde turfimpost zal zeke1' op de
veenderij van VViJnis drukken en aanleiding

Na 1838 gaat het bergafwaarts met de wclvaart
in Wilnis en Oudhuizen. In de periode 1840 1850 stijgt het aantal bedeclden sterlc
Voornamelijk door toenemende werkloosheid.
In 1840 wordt I op de 7 inwoners bedeeld, in
1846 is dat gestegen naar 1 op 3. In dat jaar
worden 407 van de 1262 inwoners bedeeld. Dc
diaconie en de annmeesters zoeken hulp bij de
gCl11ecntc. Dc gemeente zegt dat zij ai
ondersteuning geef! aan mensen die niet door
een instelling van weldadigheid worden
bedeeld en dat de armbesturen middels de
baardas worden gesubsidieerd. Dat baardas
ook door de gemeente Wilnis als een subsidie
wordt besehouwd erkennen de armbesturen
niet.
Dat er met cijfers voorziebtig moet worden
omgegaan laat het vertrek van de rool11sche
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aan de gemeente of de kosten van 'N' il fl. 2,50
per dag ten laste van het gemeentebestllur
kunnen kOlnen. 01' 8 oktober verwijst de
gemeente Wi In is het ziekenhuis naar het r.k.

armen zien. Met de invoering van de nieuwe
armenwet vallen m.i.v. 1856 de roomse armen
van Mijdreeht, Wilnis en Oudhuizen onder het
paroehiaal annbestuur Wilnis-M(jdrechl. Dc
gemeente Wilnis meldt in 1855 nog 184
bedeelden. In 1856 worden dat 104, kennelijk

van\vege

de

komst

van

het

armbestuur in NOQl"den en informeert het
armbestuur aldaar dat het in de gel11ecntc

parochiaal

Wilnis de gewoonte is dat deze kosten door het

armbestuur. In 1857 meldt Wilnis 101
bedeelden. Dit lijkt vreemd want na het vertrek

armbestuur worden gcdragen.(!)

van de roomse annen IS aileen de
gereformeerde diaconie overgebleven. I--let

het ziekenhuis aan het gemeentebestllur van

01' I november 1935 voIgt weer cen brief van
Wilnis. Het ziekenhuis klaagt dat de gemeente
Wilnis de rekening van de verpleegkostcn

aantal bcdcelden dat de diaconic meldt
sehommclt tussen 1858 en 1888 rond de 25. In
1889 worden de gevolgen van de doleantie
zichtbaar en wordt de staat van de huiszittende
gereformeerde annen ondertekend met 'Dc
Vereniging Kerkelijke Kas' en de 'Nederlands

doorverwijst naar het r.k.

gel11centc Wilnis ook een deel van de kosten
draagt. llet ziekcnhuis vraagt het armhestuur
zieh met de gemecnte Wilnis in verbinding te
stellen. Die wil dat niet en verwijst het
ziekenhuis terug naar de gemeente. Ilet
ziekenhuis wortH boos en dreigt in een brief

Hervormde ge111eente'. Dc staat waarin door de
gemeente \Alilnis aan de prov1l1cie de
instellingen
van
weldadigheid
worden
genoemd vermeldt in 1891 de Nederduitseh
Hervonnde annen en de Nederduitseh

aan het gcmcentcbesluur "... dan zal ik tot mijn
leedwezen verplieht zijn, te bevoegder plaats
hiervan mededeling te doen en tegelijkertijd

Gerefor111eerde annen.

met een
In 1893 worden de staten aan de ge111centc

gecombincerdc opgavc. Twce jaar latcr weigert
het gereformeerd annbestuur het 'Iantal
bedeelden 01' te geven. Dit blijft zo ondanks

1939. Dc gemeente Wilnis is verantwoordelijk
om samen met de armbesturen verpleegkosten
te dragen. Pastoor van de Paver! verzoekt de

aandringcn van dc gC111cente. Dc memoric van
antwoord,
zoals
ingevuld
door
ccn

gemecnte een bijdrage in de kosten van

gemeentcambtcnaar vermeldt: "Het bcstuur
van de instelling voor weldadigheid der
nederlandseh hcrvormde gemeente heeft
wederom 01' ons verzoek de welwillendheid
gehad de modellen a, b, en e in plaats van de
kolommen 1-5 van tabel 9 ingevuld toe te
zenden". lets dergelijks is ook vermeld bij de

annen,

eehter:

evcntuelc aanvragc tot opname

hiermee rekening te houden." 01' 5 november
1935 meldt de gemeente 'Ian het ziekcnhuis dat
zij 50% van de kosten wi! betalen want
volgens de moeder van de patient wi! het
armbestuur de andere heW betalen.

ondertekend met 'de Gereformeerde Annen
van Wilnis' en de Nederlandseh Hervormde
annen van Wilnis'
In 1896 voigt een

gcreformeercle

annbestuur in

Noorden en dat deze wei wil betalen mits de

bevalling van een mindeljarigc ongehuwdc
moeder. Het R.K. parochiaal armbestuur is
daartoe niet bij maehte, derhalve komen de

kostcn toch voor rckcning van de gemecntc.
Burgemecster Padmos vraagt wat de kosten
zijn. Dc gemeente Wilnis laat het armbestuur
dan weten in de heW bij te dragen in de
'verpleegkostcn' van NN die in de Gerardus
Majella Stiehting wordt behandeld. Padmos
merkt clan 01' dat de bijdrage van de gemeente
in de kosten van de armzorg over 1938 01'
ziehzelf ais in verhouding tot de bijdragcn van

"I-Ioewcl

opnieuw beleefd verzoeht tot invulling van de
modellen a, b, en e werden deze blanco

terugontvangen en daarentegen dc ko10111men
1-5 van tabel 9 ingevuld waaruit blijkt dat aeht
personen voor fl. 430,- werden bedeeld. Dc
Wilnisse diaeonieen hebben kennelijk moeite

andere armbcsturen zeer hoog is gev·/ccst.

met bureaucratic.
Gemeente op bedeltoer

1935. Gemeente Wilnis. Correspondentie met
Aeademisch
Ziekenhuis
Leidcn.
Een

lull 1939. Brief van het seeretariaat van H.M.
de Koningin aan de Gemeente Wilnis. "Zijn er
redenen om uit H.M. partieulicrc middclen een
kleine gift te sehenken 'Ian N en kunnen indien
noclig ook kerkelijke instcllingen helpen') Dc
ge111eellte adviseert positief en N krijgt

annlastige patient is dat jaar een maand
opgenomen in het Academiseh Ziekenhuis
Leiden. Hij woont in de Woerdense Verlaal.
01' 30 september 1935 vraagt het ziekenhuis
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eenmalig 25 gld. JvD heen 6 kinderen. is
invalide, de gemeente en het r.k. armbestuur
steunen hem met acht gnlden per week.
Wegens coneurrentie zal de handel van de heer
JvD niet meer dan fl. 6,50 per week

gemcente krijgt daardaar geen duidelijk becld
van
he!
aantal
bcdeelden
door
de
gerefarmeerde diacanie. In 1900 meld! de
hervonnde diaconie aan de gemcente de zorg
voor 20 bedeclden waarvoor zij fl. 1.343,uitgeen. De gereformeerde gemcente geeft da!
jaar fl. 425,- uit voar zeven bedeelden.

opbrcngen. Het annbcstllur en de gcmccntc

kunnen hem voor de bevalling geen extra
uitkcring geven. Augustus 1939. Brief van de
sccrctaris van H.M met de vraag om

8.4 Het grate afschuiven
In fcbruari 1935 vraagt het R.K. parochieel
armbestuur de gemeente Wilnis voor de helft
bij te dragen in de kosten van ondersteuning
voor twee persanen. Dc een is langdurig ziek
en pas onlangs in de gcmcentc kamcH wonen
de ander, cen man van 75, zit van\vcge de
slechte tijden in de tuinderij zonder inkom8ten.
De gemeente wijst het verzaek af. "Dit vall
onder de normale anncnzorg", laat zij wetcn,
Een verzock van de diaconic om voor iemand
de verpleegkosten te beta len wordt door de
gemcente maar vaar de helft gehonareerd. Dc
gemeente laat de annhesturen weten dat de
gemeentelijke geneesheer verplieht is aan
behoeftigen, die ten laste van de gemcente
kamen,
kastcloos
geneesheelen
verloskundige hulp te verlenen. Met deze
behocfhgen worden dan bedoeld diegenen die
tot geen kcrkgenaatschap behoren.

inliehtingen n.a.v. een verzoek om hulp. Voor
cCl1maal en bij uitzondering. "Zijn dit
oppasscnde- menSCH en ijvcrig?" vraagt c1e
seeretaris
van
1-l.M.
Padmos
schrijn
persoonlijk een conceptbrief aan de secretaris
waarop H.M. 11. 40,- bijdraagt. In oktober 1939
laat het gemeentebestuur het R.I<. armbestuur
weten dat de bijdrage aan het annbestuur "zeer
haag wordt", Dit n.a.v. cen verzock van het
armbestuur om 50% bijdrage 111 de

l

vcrplcegkostcn van ie-mand.

Het jaar 1939 kenmerkt zieh door een groot
aantal verzoeken om bijdrage van H.M .. In dat
jaar heen de gemeente ook vee I inliehtingen
moe-ten vcrstrekken aan andere gcmcentcn
over eigen mensen en familiclcden die daar
ondcrstand krijgen. In hetzelfde jaar bericht het
ministerie van Soeiale Zaken dat de gemeente
Wilnis in aanmcrking komi Vaal' extra hulp aan
wcrklozcn en aan '13 ' boe-ren en '13 ' tuinclcrs.

In september 1935 gaat het slecht in de
tuindcrU en veeI tuinders doen via de Land en
Tuinbauw Bond en de Landelijke Baeren en
Tuinders Bond een beraep op de gemeente
Wilnis. De Centrale Boeren en Tuinders Bond
afdeling Woerdense Verlaat en de Landelijke
Tuinders Bond afdeling Noorden en Wilnis
melden
dat
tuinders
in
finaneiele
maeilUkheden verkeren, dat er absoluut gebrek
is aan de allerhaogste levensbehocften en stcun
uit
het
erisisfonds
nodig
IS
voor
instandhouding van de bedrijven. De bonden
verzoeken de wekelijkse steunuitkering gelijk
aan de uitkering werklaze arbeiders te maken.
In mei vraagt de gemeente Wilnis aan het
Natianaal Crisiseamite extra hulp voor 49
werklazen. I-let gaat om fl. 7,93 per werkloze,
die de gemeente nie! kan of "iet wil betalen.
Dan is er iemand die geld nodig heeft voar
brandstof voar zijn kas. I-lij wendt zich tot de
kaningin. Deze wendt zich daarop tot het
Natianaal Crisiscomite. Die instelling wil wei
iets doen mits het plaatselijke crisiscomite een
gclijk bedrag geeft. Het plaatselijk comite is
hier nict toe in staat. Het gevalg is dat het
nationaal comitc nicts geeft.

Het gaat om 48 werklozen en zeven klcine
boeren en tuinders voor respeetievclijk fl. 5.78
en 11. 2,89 per week. Van hct totaal komt fl.
194,67 voor rekening Rijk en 11. 103,- voor
rekcning gemeente. In 1938 worden de 'B'
boeren
en
tuinders
gelijkgesteld
aan
werklozen. Het 'B' eomite zorgt voor de
uitvoering. Het eomite bestaat uit de
burgcmcester als vcrtcgcnwoordiger van het
argaan van stcunverlcning en twee wcthoudcrs
namens de Stiehtse LTB en het Utrechtse
Landbouwgenootsehap,
de
R.I<.
Landarbeidersbond St. Deus Dedit en de
Christelijkc Landarbeidersbond. Toegevoegd is
een prijslijst t.b.v. de extra hulp aan werklazen
en de spaarregeling vaar 'B' steun. Genaemd
daarin worden schaenen, kleding enz.

8,3 De gereformeerde diaconie Wilnis
Rand de wisseling naar de 20' eenw ligt de
gercformcerde diaconie van Wilnis in de
clinch met de gcmeente Wilnis. Zij blijft
weigeren aan de burgerlijke gemeente
verantwoording af te leggen en daarvoor een
grate hoeveelheid staten in te vullen. Dc
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9

De armenzorg in Vinkeveen en omliggende dorpen

De zorg voor de room.\'C annen is Vf)<Jr 1856 in honden van de ze!f~·tandig opererende armmeesfers
daarna ncon! her R.K. parochieel armbestuur Ie Vinkeveen de reuge/s in ham/en. De armenzorg voor
de profesfanfse ingezefenen blUff in handen van de onderscheiden diaconieifn

9,1

De Roomsche armen

In 1805 blijkt het armengeld uit de veenderij
in Vinkeveen te z(jn vastgesteld op twee duiten
voor iedere roede opgebaggerd slik, In 1811
geschicdt
de
verdeling
cryan
naar
evenredigheid
der
zic1en
van
elk
kerkgenootsehap, Pas in 1814 versehijnen de
eerste inkomsten uit haardas, I-let z(jn maar
kleine bedragen die zelden boven de 200
gulden uitkomen en in de opeenvolgende jaren
meer niet dan weI worden betaald, Dc assehuur
waar de Vinkcyccnsc haardas werd vcrzamcld
stand in 1840 op Demmerik 82, Dc asman was
rooms en heette Josef de Lange, De laatste
vermelding van inkomsten uit haardas dateert
van 1846, Ook de inkomsten nit de veenderij
zijn erg wisselvallig, Soms wordt er helemaal
niets betaald, Na 1841 is er geen vermelding
meer van oortjcs- of annengeld.

Op 1 november 1777 zijn volgens een
ordonnantie van de Staten van Utrecht de
Roomsehe Armen in Vinkeveen 'plegtiglijk'
geseheiden van de Gereformeerde armen en
zijn voor het eerst Roomsehe Annmeesters
aangesteld, De ordonnantie eist oak de
seheiding van goederen die "voorens in het

gCl11ccn en onder malkander gewccst \varen".
Oat leidt tot het volgende, In Vinkeveen zijn
de Gereformeerde- en de Roomseh gezinde
annen samen in het bezit van twee kleine
huisjes, Een hllisje staat tegenover de pastorie
(in Aehterboseh) en IS "bequaam" tot
woonhuis voor behoeftige annen, het andere
huisje staat sehuin tegenover de gereformeerde
kerk, is vervallen en onbewoonbaaL Men wil
het
bezit
verdelen
zodanig
dat
de
eerstgenoemde woning naar de Gerefonneerde
Annen gaat en de twcede naar de Rool11schc
Armen, Men komt dan overeen dat de
Gereformeerde Armen fl, 187,- betalen voor
restauratie van het tweede hllisje, Het
jaarverslag van de roomsehe armen over de
periode I november 1777 tot 31 december
1778 laat zien dan zien dat de uiteindelijke
restauratie 11. 584,- heeft gekost. Het tekort
blijkt te zijn gedekt door de pastoor en veertien
gcmcentenaren.

In 182 I laat de pastoor van de St. Nieolaaskcrk
in Achterboseh van zich spreken Hij sehrijft
aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om de
Waverveense sehout op te dragen het fonds
voor de annen te verdelen naar proportie van
het aantal zielen en niet de Diaconic Annen
evenveel te geven als de Roomsche Annen, De
bevolking van Waverveen en Vinkeveen IS
namelijk overwegend katholiek,

Onwillige huurders

In 1797 is in Waverveen en Vinkeveen voor
het eerst sprake van armengeld uit de
verveningen, Onder inkomsten vermeldt de Lk,
armmeester fl, 104,- "Sijnde 1/3 van de ton in
begin genomen 8 october 1796 tot 23
december 1797" I-lij noemt vervolgens 39000
zakken turf In 1802 sehrijft hij onder
inkomsten f1. 103,- tonnengeld "waarvan de
diaeon van de gereformeerde kerk hecil
ontfangcn vonr ons part fl. 69,-" Een jaar later
spreekt de dan regerende armmeester over
'oortjes van eijder roc turf' De diaeonie en de
Le, annen ontvangen dan ieder de helft.

Soms moet het armbestuur, naast het bepalen
van de hoogte van de uitkeringen, andere
knopen doorhakken, De notulen van het
parochieel annbcstuur van de vcrgadcring vall
27 oktober 1871 laten zien welke, Aanwczig
zijn, A, Homan, 1. Goedhart, I-I, Kuijper, H,
Klinkhamer, 1. Driehuis, C. Besteben, In die
vergadering wordt besloten dat C. Besteben
penningmccstcr wordt, cell huis te verhurcn en
130 gulden te lenen aan 0, Enkel rentc100s tot
z(jn dood, Verder wordt de
wekelijksc
bedeling besproken, Dan wordt voorlopig
besloten om aan C. Voorbij (laatst ge\Voond

151

hebbende bij G. KoJcnberg te Proosdij) le
vcrhurcl1 het huis laatsl bcwoond door F. vall
Tol voor de periode november 1871 tot mei
1872 en verelcr van mei 1872 tolmei 1873. De
huurprijs bedraagt 35 gulden per jaar vier keer

DEN HOOG -GEBOREN HEER ABELS
VAN WAVERVEEN
DANKBAAR OPGEDRAGEN

per jaar te bctalcn aan de pcnningmcestcr.

Zacht mogt den winter henen spoeden,
Van sneeuw en hagel-jagt bevrijd;
Geen vorst verstijfde onze vloeden,
't Was zacht, als ware het lente-tijd.
En toch, te midden van dien zegen,
De nijvre hand zelfs vond geen brood;
De oogst der aard-vrucht, die mislukte,
En loodzwaar op de armen drukte,
Verhoogde nag dien bangen nood.

Homan en Besteben moeten de zaak regden.
Een maand laler blijkl dat Tol M het huis niet
uit wil M dat Voorbij hel Imis niet wil
betrekken. Indien dat het geval is, dan opnieuw
vcrhurcn aan Tol op voonvaardc clat het 11llis
niel langer dan lot april 1872 verhuurd zou
worden. Lukt dal niel dan mag Tol de huur per
week opzeggen. Dc weekhuur is 67 Y:! eenl.
Weer een maand later blijkt met Tol niet te
praten. I--Ioman en Besteben krijgen volmacht
betaling te vorderen voor de tijd dat Tol
wederreehterlijk wnder enig huureontraet is
blijven wonen. Dat hij binnen veertien dagen
na Kerstmis het Imis moet ontruimen anders

Doch Hij die wond, wil ook weer heelen,
Neigt's menschen hart gelijk een beek;
Om in der armen 101' te deelen,
Maakt Hij ter hulp bereid, en week
Wat eer l niet haag genoeg te achten,
Om 't leed des naasten te verzachten,
Het middel in Gods hand te zijn!
Ook u heeft Hij het hart bewogen,
Den treon der armen af te droogen.

daarvoor de dcurwaardcr in te schakelen en
hem er uit te zetten. In januari 1872 blijkt Tol
het Imis te hebben verlaten en de huur betaald.
C. Voorbij kan nu huren voor de eerder
genoemde periode en prijs. Dc huur kan per
week worden opgezegd. Hij moet eehter wei of
zijn waehtgeld afstaan of een goede borg
stellen en er mag van het gehuurde geen
gebruik worden alsof het een slagerij was.

Die eerzij, in uw

DOg,

niet klein.

Gij wildet uwe zorg bewijzen
Voor 't steeds behoeftig Waverveen.
Gij hebt de armen helpen spijzen,
Gij dektet hunne naakte leen.
Dit edel, dit menschlievend pogen,
Zij welbehaaglijk in Gods ogen,
Zijn zegen volge u alom!
Het brood, waarbij de ziel moet leven,
En 't kleed des heils will' Hij u geven,
En eens het Hemelsch Heiligdom.

Tussen 1900 en 1940 komen de batige saleh
van de rooms katholiekc annen in Vinkeveen

en Wavervcen zelden boven de 100 gulden. De
inkomsten
worden
vrijwel
allemaal
uitgegeven. Desondanks stijgt het vermogen.
In 1931 zijn de inkomsten en daarmee
evcnrcdig de uitgavcn aanmcrkclijk gcstegcn
omdat het armbcstuur een aantaJ huizen hccft

E.F. Dupuis in 1846. Dele Wavcrvccllsc <lichter en

verkoehl.
In 1934 worden voor het eerst
inkomsten uit de heffing van de 13' penning
gemeld. De Boerenleenbank Vinkeveen draagt
met fl. 1550,- bij 'Ian de inkomsten en een
Jcgaat van Th van Spanje brcngt 11. 7.645,- in

schoolmccstcr heen de armoe aan den lijvc
ondcrvondcn

het laatje. Dat jaar slaagt he1 armbcstllur er in

Het R.K. paroehiaal armbestuur Vinkevcen is
niet zo rijk als dat in Mijdreeht-Wilnis. In 1946

n.

mcldt

10.420,- te beleggen in waardepapieren.

In ] 961 bedragen de inkomsten 11. 36.294,waarvan fl. 234,- wordt overgehouden. De
verantwoording

het

jaarvcrslag

aan

bczittingcn:

Verhuurd tuinland n. 12.800,- Idem weiland
fl. 4.000,- Idem akkers in de Vinkeveense
polder fl. 900,- St. Jozcf dric woningen
fl. 2.000,- Een woning in Donkereind n. 600,Y:! aandeel Imis aan de kade n. 700,- Het 11Uis
Vermolen I], 1.000,- en het l1Uis Scholten
n. 2.500,- Effectcn nominaal n. 13.650,Leningen fl. 10.500,- waaronder 11. 8.000,- aan
het eigen kerkbestuur. Insehrijvingen in het
Grootbock n. 1.500,- Kasmiddelen fl. 6.275,-

is voor het Gerst getypt.

Verhuur en verpaehtingen brengen fl. 5.041,01'. De inkomsten uit de 13' penning stijgen
naar n. 3.105.- Aan renten worei! iets meer dan
800 gulden ontvangen. De opbrengst uit de
offerkisten bedraagt ruim 5000 gulden en die
van een eolleete langs de Imizen 11. 1500,-

]52

TotaaJ actief fl, 6 J .425,- daar gaan van af
liifrenten en verplichtingen totaal fl. 7.500,Wat overblijft is een ZlllVcr vermogcn van
ruim 53.000 gulden

Om frautic door de vcenarbeiders te
voorkol11cn 1110cten de vecnbazen dit bedrag
elk jaar voorschicten. Zij kunnen dat dan later
inhouden op de loonbetalingen
aan de
gecontraeteerde werklieden.

In 1946 meldt het armhestuur onder het kopje
buitengewonc inkomsten. R.K. kcrk fl. 5.000,Boerenleenbank fl. 7.950,- sec: fl. 250,- Wit
Gele Kruis 11. 500,- Van Aarsman 11. 50,-.
Verder is vcrkocht het bouwterrein aan de
Julianaweg voor 11. 4,628~-. Dc uitgavcn gaan
naar onderhoud onroerend goed 11. 4.150,- en
naar onderhoud uitbestede armen fl. 2.256,De bedeling kost fl. 9.079,- Aan de
geneesheer werd betaald fl. 2.000,- De
herbclcgging van afgclostc rcntcn en kapitaal
bedroeg
11.
6.164,Bclegging
bij
Boerenleenbank fl. 9.228,-.

9.3 De
gemeenle
Vinkeveen
en
Waverveen
In 1849 schrijft de gemecnte Vinkeveen en
Wavcrvecn In wcl erg kortc zinncn de
volgcndc beschouwingcn over instcllingen van
\veldadighcid in Vinkevecn en Waverveen
over de periode 1848-1851.
"Gercformeerde Anncn met diaconie van
Vinkevecn en Dcmmerik. Armbcstunr wordt
geadministreerd door diakenen. Wekelijkse
bedeling, gcnceskundige hulp en huishuur.
Zeer zuinig. Het benodigde moet uit collectcn
komen en uit vrijwillige ginen. Roomsche
Anncn
Vinkeveen.
Twee
armmeesters
verantwoorden aan den heer pastoor. Zic
boven. Roomsehe Armen Dcmmerik. Idem

Dc laatstc vcrantwoording van het parochiccl
armbestuur aanwezig in het rijksarehief te
Utrecht dateert van 1961.
9.2

De gerechlen Waverveen, Waveren,
BOlshoi en Ruige Wilnis
Dc gerechten Waveren, Botshol, Ruige Wilnis
en Waverveen vall en de eer te beurt als eel·sten
in de Ronde Venen oak neringdoenden en
mensen van buiten het dorp te hebben
gedwongen mee te betalen in de kosten van de
armenzorg. De gerechtsbesturen komen er in
1782 aehter dat de verveningen, die rand die
tijd in volle gang zijn, veel vreemd volk
aantrckken die gedurcnde het vcenseizoen "in
deese ambachten (Waveren, Botshol en Ruige
Wilnis) aansienlijke sommen bij de burgers en
opgezeetenen verdienen." Het gerechtsbcstuur
vindt het dan ook billijk dat die mensen
meehelpen de dorpslasten te dragen. Genoemd
worden bovenlanders (Duitse gastarbeiders)
turftreekers, lossers, stickers en turfmakers en
daarnaast een bonte verzameling van andere
personen "zig ophoudende met Iinnen,
beddetijken, deekens, pollen, pannen en Delfs
aardewerk." Na overleg met de HoogGestrenge
Heer Mr. P.A. Gilles, Heer van Waveren,
Botsholl, Ruige \\!ilnisse en Wavcrvecn ~ Raad
en Thesaurier Generaal der Verenigde
Nederlanden etc. komt het in augustus 1782 tot
cen ordonnantie waarJl1 bovcngenocmde
personen worden verpJieht elk jaarJijks 30
stuivcrs in handen van de sehout te bctalen
"die daarvoor quitancic zal passccrcn tcn
behoeve van de gerc!eJrlneerde en roomsehe
huijs- of buijtenarmen onder ieders district."

1940 Armcnhllisjcs ill Vinkevecn. 'Klein Amsterdam' heetle de wijk toen.
Nu staal cr hel viaduct W<lnrovcr de N201 loopl.

Roomsehe
Annen
Waverveen.
E6n
armmeestcr. JaarJijks 125,- subsidie van de
burgerlijke
gemeente.
Gereformeerde
buijtenarmcn Wavcrveen. Een aI'mmecstcr met
vcrantwoording naar algemeen bestuur am
behoeftigcn, geen Iedematen, onderstand te
verlcncn. Subsidic 125,- van de burgerlijke
gemeente.
Gereformeerde
diaconie
Waverveen. Aileen voor ledematen. Geen
subsidic, hec!I fondsen."
Dat de armmcesters over wcinig middclcn
beschikkcn laat de opgave van de gcmeente
over 1851 zien. De inkomsten-uitgaven zijn
respeeticvelijk:
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•
•
•
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•

In ]863 sehrijft de gemeente 1n haar
jaarverslag: "Verpleging elders woonaehtigen
bezwaarlijk. Hoewe] de verstandhouding met
de kerkelijke armbesturen goed is en het niet
toelaten van bedelarij in de gemeente gunstig
werkt, komen van jaar tot jam vele behoeftige
arbciders am in de veenderij te werken.
Hierdoor verbetert de stand van armwezen
niet.
Dc kerkelijke besturen weigeren
onderstand te geven aan lidmaten naar ciders
vcrtrokkcn waardoor de gel11cente er voor 1110et
opdraaicn."

Hervormde Armen Vinkeveen fl. 774- 74]
Roomsehen Vinkeveen 11. 76]-639,
Roomsehen Demmerik fl. 426-425,
Hervormden Waverveen 11. 437 -6] 8,
Roomschen Waverveen fl. 504-504
Buijtenarmcn van Waverveen 11. 247-246.

Het aanta] het hele jaar door bedeelden en
verpleegden bedraagt 54. Het aantal tijdelijk
bedeelden 53. Dc betaling van het oortjesgeld
is in 1842 gestopt, terwijl de inkomsten uit
haardas gering en wissclvallig zijn. Net als in
Mijdrecht en Wilnis is de handel in haardas in
Vinkcvcen cen samcnwcrkingsverband tusscn
de Hervonnde Annen en de Roomsehe Annen.
Dc opbrengst wordt onderling vcrdeeld. Eerst
ieder de helft, later naar gelang het aantal
lidmaten

Over ]866 schrijft het gemeentebestllur:
"Enke]e slaten rand huiserven gelegen zijn
verwijderd.
gedempt
en
mestvaalten
Desondanks heerst de cholera. Er zijn 96
lijders. Het armwezen loopt daardoor weer op.
Negen huisgezinnen zijn door de gemeente het
he]e jaar verpleegd." Het jaar ] 872 ]uidt cen
langzal11c ol11mekeer in. Er is overvloed aan
werk en lonen zijn stijgende. ]n] 898 telt de
gemeente ]33 bedeelden op een bevolking van
3767 zielen. In ]900 blijkt volgens opgave de
helft van de hevolking in de veenderij te
werken.

In 1852 worden de buitenannen door de
gemeente niet meer genoemd. Niet duidelijk is
wie de verantwoording hierover I;ecft
overgenomen. ]n
1856 gaan de r.k.
armbesturen samen
m het paroehiaal
armbestuur. Er zijn nu nog 3 armbesturen over.
I-let aantal bedeelden bedraagt 198 (lop I])
waarvan 84 permanent. De trend is stijgendc.
Het jaar crop stijgt het aantal bedeelden naar
225 am daat'na nog verdeI' te stijgen.
Er is tc wcinig vast werk na hct Yccnscizocn.
Vreemde arbeiders keren niet terug maar
blijven aehter. In ]859 bedraagt het aantal
inwoners van Vinkeveen 2147 en heersen er
cholera en koortsen. Gevordcrde maatregelen
zijn het schoonhoudcn van stoten en crven en
vaccinaties aan onvcrmogcndcn zowe] bcdccld
als niet bedeeld. Er 1S een goede
verstandhouding tussen de gemeente en de
armbesturen. Langzaam wordt de sitnatie
beter. Desondanks worth nog steeds I op de 9
inwoners bedecld. ]n ]862 komt een
verordening m.b.t. de verdeling van de
gcmcclltc in wijkcn, nummcring van de huizcn
en verhuizingcn binncn de gcmccntc. Dc

Vinkeveen wil niel meedoen

In ]842 komen de veenbazen in Vinkeveen in
opstand. Zij weigeren oortjesgeld te beta]en,
want zij menen niets met de afspraken rond de
verveningen in Mijdreeht te maken te hebben.
Dc diaeonie wendt zieh tot de gemeente en die
op haar beurt wendt zieh
tot het
provineiebestllllr. Die probecrt te sussen en
vraagt
de
gemeente
de
aehterstallige
oortjesgelden op een minnelijke wijze van de
vecn]ieden te vorderen. Tevens wordt de
gemeente gevraagd uit te zoeken of de
uitgegeven eoneessies wei de jlliste c1ausules
over oortjesgeld bevatten. De gemeente wendt
zieh dan tot de armbesturen met het verzoek dit
zelf maar met het veenderijbestuur uit te
zoeken.
Wei de luslen, maar niel de laslen

Ruim een jaar later, in juni ]843, komt de
reactie van de predikant van de hervormde
gemeente Vinkeveen. Hij verwijst daarin naar
het oetrooi verleend aan de gemeente
Mijdreeht waarin bepaald dat de veenlieden te
Mijdreeht "van elke 1n hunnen polder
verveende vierkante roede turf zouden betalen
drie penningen t.b.v. de gereformeerde en
roomsehe annen aldaar en ieder voor de helft

gC20nclhcid van de menscn is gunstig. Dc
kosten voor geneeskundige hulp aan elders
\:vonenden wordt steeds meer bezwaarlijk.
Bedelarij is niet toege]aten. I-let aan'tal
bedeelden bedraagt 26] dat is ] op 9, waarvan
] ]5 permanent.
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ontvangcn." Omdat daaraan een verlaging
van de impost op turf was gekoppeld is men
ook in Vinkeveen begonnen om de annen van
de vcrveende worden turf te betalen, Hiennee
stemmen de rekeningen van de diaeonic
overeen, Sinds 180 I is door de Vinkeveende
diaeonie oortjesgeld ontvangen, Het betalen
van oortjesgeld \vas echter geen daad van
vrijwilligheid maar gebeurde om zekere
voorreehten te verkrijgen, Dc diaeonie dringt
'Ian "op de verdere betaling del' oortjesgelden
met beroep desnoods op het regt van verjaring
en gedrongen door de steeds toencmcnde
behoeften del' armen aldus dc dominee.

in tussentijds vcertien dagen ais hcier gewcrkt
Drost is vanwcge liehaamsgebreken vrijgesteld
van militaire dienst, maar als de burgemeester
wat meer informatie kan vcrstrek ken kan de
ollieier
hem
missehien
als
lanelloper
aanmerken, Onderaan in de brief staat een
uitvoerig signalement. Daarllit blijkt dat Drost
in Vinkcveen is geborcn en daar oak tc woncn.
f-lij is roomsch en spreekt de 'gcwonc taa1'
zijnde Nederduitsch, verdeI' is hij kaal en heef!
een verzwikte hanc!. De naam van de vader is
onbekend, die van de moeder is Maria Dros,
Vinkeveen wordt aangemerkt als domicilie
van onderstand en daarmee geacht alle kosten
te beta len e1ie aan de detentic in Ommerschans
zijn verbonden, Hij staat daar sinds 4 maart
1843 vermeld onder stamboeknllmmer 5014
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Grote klap voor de Vinkeveense armen

In september 1843 komt de grote klap, Het
polderbestuur van Vinkeveen en Demmerik
decit mee dat zij niet bekend zijn met het feit
dat de polder Vinkevecn Veenzijde eoneessie
zou zijn verlcend onder voorwaarde dat een
oortje slikgeld zou moeten worden voldaan
voor dc armen. In novcmber van dat jaar
antwoorden GS aan dc burgcmccstcr van
Vinkeveen dat "Zoiang door de diaeonie del'
hervonnde gemeente te Vinkeveen niet kan
worden aangetoond dat dezelve tot de
invordering del' bedoelde oortjegelden op een
wettige wijze is gekwalitieeerd de invordering
vanwege deze vergadering geen autorisatie kan
worden verleend," I-let is een grote klap voor
de Vinkevecnse annen, De annbesturen
hebben nu onvoldoende middelen en de
armenzorg sehuif! snel riehting gemeente,

Een kleine twintig jaar later op 14 maart 1861
krijgt de burgemecster van Vinkeveen een
brief van de cOl11missaris van de koning te
Utrecht. Dam'in wordt gemeld dat op
directic
van
de
voordracht
van
de
bedelaarskolonie Willem Kleibeuker kan
worden ontslagen, Kleibcuker is in 1794 in
Vinkeveen geboren en sinds september 1847 in
de kolonie te werk gesteld, Hij heen verklaard
met boercnarbcid in Vinkevecn werk te gaan
zoeken, Ofschoon hij een gebrekkige hand
hecft ziet de COl11l11issaris geen rcdenen om de
ontslagaanvraag af te wijzcn, bovcndicn hceft
Kleibeuker 200 gulden op zak, Nog gcen
maand later op II april 1861 wordt Kleibeuker
weer opgepakt en afgeleverd bij het gestieht.
Volgens het rapport is hij deels invalide, 1-Ilj
blijf! tot mei 1864 in de kolonie waarna hij op
cigen verzoek weer wordt ontslagen. Dit
ontslag wordt bekraehtigd door de minister van
binnenlandse zaken, Vaal' Willem Kleibeuker
duurt de vrijheid steeds kort. Op 3 juni 1864
wordt hij voor de derde maal opgepakt en
afgeleverd, Hij blijkt dan geheel invalide, Dc
vierde keer dat hij wordt teruggebraeht is 20
augustus 1867, Willem is kennelijk een van de
slaehtoffers van het in die tijd heersende
denkbeeld dat bedelen bestreden moet worden,
bedclaars mocten worden opgepakl en aan het
werk gezct. Liefst 111 wat men dan al
rijkswerkinrichtingcn is gaan nocmen en ondcr
ecn strcng rcgimc. Ecn overzicht over het jaar
1866 laat zien dat de gemeente Vinkeveen dat
jaar aansprakelijk wordt gesteld voor de kosten
van W. van Lamnlercn opgenol11cn sinds mei
1864, W, Kleibeuker sinds juni 1864, Hendrik
Preil sinds november 1864 en Willem

Kolonisten uit Vinkeveen

Rond 1840 wordt Vinkeveen geeonfronteerd
met de gevolgen van de jaeht op bedelaars, Op
4 november 1843 krijgt de burgemeester van
Vinkcvccn een brief van de Staatsraad te
Utreeht waarin deze meldt dat .Ian Drost,
volgens diens zeggcn in Huizcn geboren en in
Vinkeveen woonachtig op 6 augustus IS
gedeserteerd uit de bedelaarskolonie te
Ommersehans, Of de burgemeester zo
vriendelijk wil zijn de geboorteakte van Joost
op te sturen of anders die in Huizen aan te
vragen en op te sturen. Ecn maand latcr
arriveert een brief uit Gorkum, Dc Officier van
.Iustitie daar deelt mee dat .Ian Drost in
Kediehem is opgepakt. Uit ondervraging blijkt
dat Drost 21 jaar oud is, van beroep arbeider en
woonaehtig in Vinkeveen, Een half jaar
gelcden zou hij van daar zijn vertrokkcn om
werk te locken, Dit is niet gelukt. WeI heef! hij
1
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]-Ioogenboom sinds september 1865. Deze
laatste overIijdt op 26 september 1865. Net als
Kleibeuker zal oak Van Lammeren enige l<cren
worden ontsIagen en weer teruggebraeht. Het
laatste overzieht gerieht aan het Vinkevecnse
gemcentebestuur dateert van 1870. Aileen
Kleibcuker en Preil worden nog genoemd.
Naast Vinkeveen hebben ook Mijdreeht en
Wilnis in die periode bcdclaars naar
Ommersehans gestuurd, maar details erover
ontbrcken. Aileen de gemeentc Vinkeveen en
Waverveen heeft de Iotgevallen van zeven van
ham inwoners in die periode van grate
armocdc voor het nagcslacht bc\vaard.

•
$

•

Geen enkel armbestuur, uitgezonderd de
katholieken geeft inIiehtingen over cle
uitgaven. Aileen de gemeente meldt elk Jaar
keurig het aantal bedeelden dat zij verzorgt. In
1910 meldt de gemecntc Vinkeveen en
Wavcrvccn aan acht pcrsoncn onderstand tc
gevcn. Dc diaconiccn melden aileen wat hen
goeddunkt. De toegezondcn tabellen worden
maar ten clele ingevuld. ]n 1915 meldt de
gemeente 56 hoofden en zes overige personcn.
De andere instellingen hebben hieromtrent
niets ingevuld. Desondanks zijn de kolommen
per leeftijdsgroep en andere onderverdelingen
wei ingcvnld, cehtcr een totaaltelling
ontbreekt. Het slechts ten dele invullen van de
staten maakt elke onclerlinge vergelijking
onmogelijk.

Over 1900 vermeldt de memone van
toelichting van de gemeente Vinkeveen en
Wavcrveen vijfinstellingen van weldadigheid:
•
•

De Nederlands Hervormdc annen
Wavcrvecl1,
Dc Gcrcformccrdc an11cn Vinkcvcen en
De Oud Gereformeerde annen Vinkcveen.

Dc Roomse Annen Vinkeveen,
De Nederlands Hervormde annen
Vinkeveen,

10 De algemene bijstandswet
]n 1963 wordt de algemene bijstandwet
ingevoerd. Hiermee komt een eind aan de
armcnwct,

die

de

armcnzorg

voora1

zodanig ziehtbaar dat veeI schiIders daarin
inspiratie vonden het leven van die mens in
beeld te brengen. Dc hedendaagse armen zijn
niet meer ziehtbaar. Dc kerkelijkc armcnzorg
IS
gebleven. Het Paroehieel Armbestuur
Mijdreeht-Wilnis
heet
nu
Parachicle
Charitatieve ]nstelling, ook de diaconiecn
bestaan nog, daar heeft de Aigemene
Bijstanclswet geen verandering in gebracht.
Veranderd zijn wei de elicnten van die
instellingen en ook de definitie van 'arm'

op

plaatselijk niveau liet uitvoeren. Annenzorg is
in handen van het Rijk gekomen en een recht
gcwordcn.

Tenslotte
Hiermee eindigt dit verhaal over drie eeuwen
annenzorg in De Ronde Venen. In de achter
011S liggcndc ecuwen was de anne l11cdcmcns
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Mededelingen

f

30,-- (€ 13,60), verkrijgbaar bij Juwelier
Swaab, Dorpsstraat 6 te Mijdrecht. Ook bij de
overige bcstuursleden
kan een eadeaubon
worden gekocht. Het is overigens ook een
gesehikt verjaardagsgesehenk.

Oude jaargangen van de
Proostkoerier/Proosdijkoerier

Na inventarisatie van de voorraad blijkcn nog
cen aantal vollcdigc oude jaargangcn van "Dc
Proostkoerier" en "Dc Proosdijkocrier"
besehikbaar te zijn. Zolang de voorraad strekt
kunnen belangstellenden zich voor het

Ledenadministratie
Door
de
ledenwerfiletie
heeft
de
ledcnadministratcur in samenwcrking met de
pcnningmccstcr veel wcrk moctcn vcrrichtcl1.
Aan allen die zich ais lid hebben aangemeld is
inmiddels een welkomsbrief gezonden en zij
zullen tevens de december editie van "Dc
Proosdijkoerier" ontvangen. Voor het opgcven
van nicuwe lcdcn wordt bij voorkeur contact
gezoeht met de ledenadministrateur de heer N.
van Beck, tel 0297 284234. Evenwel kunncn
ook de andere Ieden en bestuursleden hiervoor
worden benaderd.

vcrkrijgcll van 6en of mecr
jaargangen
wenden tot de Iedenadministrateur de heer N.
van Beck, telefoon 0297 284234. Zij die nog
oude jaargaugen in hun bezit hebben en deze
niet langeI' wcnscn tc be-waren kunncn zich
eveneens tot de heer Van Beck wenden.
Ledenwerfactie
Zoais u uit de lijst van nieuwe !eden kunt
opmerken heen de Iedenwerhletie tot op het
moment dat wij dit sehrijven meer dan
honderd nieuwe !eden opgeleverd. Zie voor
het juiste aantal de rubrieIe "Welkol11 aan
nieuwe leden" elders in dit blad. Dc aetie loopt
overigens nog door. Er is in de gemeente Dc
Ronde
Venen
huis-aan-huis
een
wervingsfolder verspreid maar daarbij konden
niet aIle adressen worden bereikt. Bij ea 20%
van de inwoners, die een sticker op de
brievenbus hebben, kon de folder helaas nier
worden bezorgd. Daarnaast IS het niet
onmogelijk dat bij anderen de folder aan de
aandaeht is ontsnapt. Het is wenselijk dat al
deze adressen alsnog worden bereikt. Dit dient
dan
te
gesehieden
door
persoonlijke
benadering. Wij roepen onze Ieden op om daar
waar dat mogelijk is alsnog de mensen II1
kennis te stell en van hetgeen door onze
verCl1lgll1g wordt nagcstrecfd. Lcdenwerffolders zijn te verkrijgen bij de heer E. Swaab,
tel. 0297287469. Wij doen ons best om alsnog
zo veel mogelijk inwoners te bereiken.
Dod 1I (lok mee?

Stichting Proosdijer Publicaties
De door de Stichting uitgegeven boeken "Twee
paroehics vercnigd in Drichuis" en "Vinkcvecn
en de Tweede Wereldoorlog" zijn nog steeds
vcrkrijgbaar maar l1U uitsluitcnd in de rcgulicrc
bockhande!. Nu na ruim een jaar een goed
overzieht is Ycrkrcgcn van de vcrkochtc en nog
te verkopen boeken en de daaraan verbonden
inkomsten kan worden vastgesteld dat op de
beide uitgavcn geen verlies behoeft te worden
gcleden. Oit is verheugend en eventuele batigc
salcE zullen aan het boekenfonds worden
tocgevQcgd, zodat voor tockol11stigc uitgavcn
een kleine finaneiCie buffer worclt gevormd.
Van gUlden na$r euro
Pcr 1 januari 2002 gaat de oude vertrouwde
gulden verdwijnen. Met enigc weemocd nemen
wij afschcid van een betaalmiddeI, dat reeds in
1252 in de ltaliaanse stad Florence ais een
gouden munt in omloop werd gcbracht. In
Nederland werd zij bekend onder de naam
florijn (vandaar de afkortingfl.). In de loop der
eeuwen is deze munt, hetzij in goud, hetzij in
zilvcr, in een groat dcel van Europa cen van de
betaalmiddelen geworden. Onder Karel V werd
de
Karolusgulden
bekend.
Na
de
totstandkoming van het Koninkrijk der
Nederlanden werd kraehtens de Muntwet van
1816 van rijkswegc de Nederlandse gulden
geslagen en ingevoerd.
Ook vaal' onze vcrcniging is de invocring van
de enro van bclang. Dc eontributie zal met

Dc Iedenwerfaetie worth ook nog voortgezet
op een andere wijze. Voor velen is het moeilijk
een gesehikt geschenk te vinden voor de
aanstaande feestmaand. Wij zijn van mening
dat
het
krijgen
van
een
abonnement/lidmaatschap van onze vereniging
een leuk cadeau kan zijn, waar men gedurende
het gehele jaar plezier aan kan belcven.
Daarvoor is cen caclcaubon bcschikbaar van
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ingang van 1 januari a.s. wijzigen van f 30,-naar € 13,60, Ais gevoig van deze wijziging
zuIlcn ook de aeeeptgirokaarten van Idem
wijzigen, Dc huidige blauwe kaarten zullen
hun gcldigheid per I april 2002 verliezen en
worden vervangen cloor gele exemplal'en.

Begin volgend .la'll' zult u voor het voldoen van
tiw eontributie zaais gebruikelijk een nieuwe
acccptgirokaart ontvangcn, met uitzondering
van degenen die na I september 200 I lid zijn
gewordcn want zij hebben reeds in dit jaar
betaald,

Nieuwjaarsmarkt verenigingen in de WilJisstee
Ook in het nieuwc .laar zal de vcrclliging zich presentercn op de
niellwiaarsb~ieenkomst

van organisatics en vcrenigingcn die traditioneel \vordt gehoudell op de ecrste vrijdag van bet nieuwc
jaar in het Wilnisse dorpsecntrum Willisstce,
Komt u ook 01' vrijdag 4 januari 2002 ?
U bent van harte welkom vana!' 19,30 uur
DE RONDE
arehiteetuur

VENEN

Gesehiedenis

en

huidige gemeente Dc Ronde Venen IS
geworden met daarbij een aantal nog nooit
gepublieeerde oude prenten en tekeningen,
worden
de
geinventariseerde
Voorts
bouwwerken straatsgewijze omsehreven met
een daarbij behorende foto oftekening,
In dit baekwerk is vastgelegd hetgeen aan
gebouwde pereelen besehermingswaard is, Het
is aan de bestuurdcrs om aan de noodzakelijkc
bescherming handen en voeten te geven, met
andere woordcn: de rijks- en gemecntclijkc
lijst vervolmaken en voldoende nnancicle
middelen besehikbaar tc stcllen voor hel
ruimhartig subsidicrcn van de noodzakelijke
restauratics.
Een bock om door te bladeren, te Iezen, te
herlezen, dus om te bczittcn en het is in de
rcguliere boekhandel vcrkrijgbaar.

Onder bovenstaande titel is op I november
200 I een boek versehenen, waann de
monUl11cntcn invcntarisatic provincie Utrecht,
betrekking hebbende 01' de gemeente Dc
Ronde Venen, in woord en beeld in boekvorm
wordt gepresenteerd. Het is een uitgave van de
Stiehting Publieaties Oud-Utreeht tot stand
gckomen met finaneicle steun van de provineie
Utrecht en de gemeente De Ronde Venen, Dc
inventarisatie vonnt de basis voor de Iijst van
besehermde gemeentelijke monumenten, De
inhoud van het baek is interessant. I-let is
tweeledig, Allereerst wordt een historiseh
overzieht gegeven van het gebied dat later de

UITNODIGING
Zoals icdcr jaar gcbruikclijk is houden wij ook in het nieuwc jaar weer ecn
11
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om onder het gCllol van cen drankjc en een hapjc de goede wensel) voor het nicll\vc jaar uit te wisselcn. Wij nodigen
de lcdcn uit dczc bijccnkomst bij te v·moen. Zij wordt gehoudcn op

woensdag 9 januari 2002, des namiddags te 19.30 uur
in gehouw "De Schakcl" Dorpsstraat 20 te Wilnis
Dc heel' Gerard Meijer, schipper van de Wilnissc aak "De Vricndschap" zal
door middcl van cen diaprcscntatic vcrtcllcn over zijn "Turfvaart 2000".

Ook niet-Ieden zijn van harte wellwm,
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Onze nieuwe leden alfabetisch op naam

Ohr. S. van del' Maat Vinkeveen

Ohr. AJ. Aarsman Mijdrecht
Mevr. M. Agema Vinkeveen
Fa. Aquafix Milieu BY Mijdrecht
Ohr. A.J. Baars Wilnis
Ohr. G. van Beek Vinkeveen
Ohr. A. Beeker Mijdrecht
Ohr. J. Beets Vinkeveen
Ohr. WA Bemelman Vinkeveen
Mevr. J. van den Berg Mijdrecht
Ohr. Ton van den Berg Nieuwveen
Ohr. R. Blans Mijdrecht
Ohr. G.G. Bosland Vinkeveen
Ohr. J.H. Bouwman Mijdrecht
Mevr. M. den Braber - Verburg Wilnis
Mevr. M. Breij Amstelveen
Mevr. N.D. Bruines - Slingerland Mijdrecht
Ohr. M. van del' Burg Mijdrecht
Ohr. J.G. Oorre Mijdrecht
Ohr. J.J. Oreesens WaveI'veen
Ohr. N.G.J. Oriehuis Waverveen
Ohr. B. Ouizer Vinkeveen
Ohr. B. Elbers Vinkeveen
Ohr. J.G. Elleswijk Mijdrecht
Ohr. B. Enthoven Vinkeveen
Fam. J. Fokker Mijdrecht
Fort Akademie Amstelhoek Loosdrecht
Ohr. G.M. Fronik Vinkeveen
Mevr M. De Graaf - Van Golen Wilnis
Ohr. A van del' Grell Vinkeveen
Ohr. J. de Haan Vinkeveen
Ohr. N. de Haan Vinkeveen
Ohr. P. ten Have Vinkeveen
Ohr. H.J. Heimgartner Mijdrecht
Hist.Gen.Nieuwkoop E.O. Nieuwkoop
Mevr. A.K. Hoetmer Van Spengen Vinkeveen
Fa. P.J.B Homan Beheer BY Mijdrecht
Mevr. M. Hottinga - Schockman Amsterdam
Ohr. R.J. Huisman Vinkeveen
Mevr. N.J. van del' Jagt De Hoef
Ohr. W. Janssen Vinkeveen
Mevr. J.C. de Jong Vinkeveen
Ohr. Br. Keizer De Hoef
Ohr. K. Klijnsma Mijdrecht
Ohr. J. Klinkenberg Amstelhoek
Ohr. C.G.J. Koedam Mijdrecht
Ohr. J.Th. Kok Vinkeveen
Ohr. 0 Kooi Mijdrecht
Ohr. J. Kraan Krimpen AID Lek
Ohr. P. Kremer Mijdrecht
Ohr. AJ. Krimp Wilnis
Ohr. J. Kroon Vinkeveen
Ohr. C. Kroon Woerden
Mevr. G.J. Kuylenburg Wilnis
Ohr. RA Kuylenburg Mijdrecht
Mevr. M. de Lange Leiden
Ohr. J.D. Lok Wilnis

Diu. E.F. de Man Wavervecn
Mevr. J. Mascini - Koster Ugchelen
Ohr. F.J. Van De Meijden Vinkeveen
Ohr. J. Mekking Wilnis
Ohr. J. Meulstee Vinkeveen
Ohr. H Van Moorsel Vinkeveen
Ohr. W. van het Nederend Abcoude
Ohr. C. Ockhuizen Mijdrecht
Mevr. M.J. van Oostveen Wilnis
Mevr. Oudshoorn - Van Schaik Vinkeveen
Ohr. J. van del' Plas Vinkeveen
Mevr. J. Plooy Waverveen
Mevr. AC. Poortman - Prins Mijdrecht
Ohr. J.H. De Ree Vinkeveen
Ohr. H.JAM. Rensink Mijdrecht
Ohr. H. Rijneveld Mijdrecht
Ohr. Fr. Roos Waverveen
Ohr. AJ. Samson Vinkeveen
Ohr. H.J. Sal's Vinkeveen
Mevr. J. Schaaders - Meijer Mijdrecht
Ohr. C.M.J. van Schaik Mijdrecht
Mevr. Mary van Schie De Hoef
Ohr. J.M. De Schipper Mijdrecht
Ohr. H. Schuurs Assurantien Wilnis
Ohr. L.H. Smit Waverveen
Ohr. J.LY Smit Vinkeveen
Ohr. J. Snelleman De Hoef
Ohr. G.van Spengen Vinkeveen
Ohr. O. Stapel Wilnis
Ohr. M.H.Th. Steunebrink Mijdrecht
Fam. A. Stevens Vinkeveen
Ohr. R. Storm Wi In is
Ohr. W. Terwel Wilnis
Mevr. Hilde Thijssen Vinkeveen
Mevr. C. Uittenbogaart Mijdrecht
Ohr. G.M. Valentijn Vinkeveen
Ohr. M. Veerhuis Mijdrecht
Ohr. N. Verbruggen Vinkeveen
Ohr. O. Verbruggen Vinkeveen
Mevr. S.P. Verlaan Van Del' Jagt Mijdrecht
Ohr. A. Verrips Vinkeveen
Ohr. O. van Vliet Vinkeveen
Ohr. S. van del' Voort Vinkeveen
Ohr.Drs. AJ.B. Wachtel's Vinkeveen
Ohr. Emile Van Walraven Mijdrecht
Ohr. N. Wijfjes Vinkeveen
Ohr. R. van del' Wilt Wilnis
Ohr. H. van del' Wilt Vinkeveen
Ohr. J. Winkel Waverveen
Ohr. C. Zaal Amstelhoek
Ohr. J. de Zwart Wilnis
Ohr. Hans Van Zwieten Vinkeveen
Ohr. C.G. Van Zwieten Mijdrecht
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Rabobank De Ronde Venen is een bank met een missie • Ais brede co6peratieve financiiHe
dienstverlener helpen wij onze klanten, leden alsmede onze leef- en werkomgeving bij het
realiseren van ambities. Wij doen dit door het creeren van een op wederzijds respect gebaseerde
langdurige, duurzame en betekenisvolle relatie. Dit is onze natuurlijke eigenschap,
opdat een ieder zal zeggen:"Rabobank De Ronde Venen is mijn bank"

Rabobank
De Ronde Venen

