


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 22 - voov de laatste rijs. En is verder geresolveerd, dat die geene, die zelfsniet willen gaan waaken, hunne wagten moeten laa-ten doen door Gerrit Pront & Abraham Enkelaar.Daarvoor 's weeks zullen moeten hetaalen eene stui-ver en meervermogendej die genoemd worden 2, S, 4en 5 stuivers en zullen die geenen, die verkiezenzelfs te gaan waaken als dan verplicht zijn 's weeksvier duiten te betalen tot goedm.aking den lantaar-nen als onder breeder. Ook is geresolveerd, dat dus de wagt zeven rijzenrond zal moeten gaan en altoos h uur buiten zal moe-ten weezen; en altoos beginnen op eene plaats, zoals met slaan van De Klep zal gereguleert worden,ten einde ider inwoonder rekening zal konnen maakenop wat tijd de wakende persoonen passeeren en zul-len de gemelde vaste wagts geen andere mogen stel--len als bij ziekte en dit nog bij zeker ander

gevalmet permissie van het gemeente bestuur.Zullende uit de penningen die overig zijn als dewakende persoonen betaald zijn, ieder 's weeks 50stuivers, dus ruim 7 stuivers 's nagts en het overi-ge voor olij, katoen en kaarssen om de lantaarnenin dendorpe van Zeijst te laten branden geduurendeden wintertijd tot gerief der inwoonders en opgeze-tenen bij donkere maan. van 's avonds 5 tot 's mor-gens 4 uuren. En zullen 'de wagts op de navolgende plaatsen de klepdrie maal slaan en twee m.aal roepen hoe laat het isals namelijk: 10 heeft de klok, de klok heeft tienen wort hiet gemeente bestuur als meede ieder inwoon-der gelast agt te geeven of de wagts hunne toerengetrouwelijk waarnemen, en daar de wakende persoo-nen konden beboet worden voor S guldens volgends deordonnantie; al zulke persoonen de zuivere helftzullen genieten tot i% gulden van gezegde boeten:En zullen de klep moeten slaan op de navolgendeplaatsen:

1. voor de huisjes van Jan Harmse Smith, 2. voor mevrouw Floernoij,







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 25 - De op 1 mei 1901 ontstane vacature J. Bleijerveldwerd dan ook niet vervuld, maar de twee reserve-wachten werden eenmaal in de vier dagen ingescha-keld. Toen de nachtwaker J.A. Wewer m.i.v. 1 juni 1902ontslag vroeg Xvzegens het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd werd het vonnis over de nacht-wacht geveld. De gemeenteraad besloot op 17 april1902 tot reorganisatie van de nachtpolitie overte gaan. De twee vacatures werden niet vervuld.De overige 6 nachtwakers, t.w. C. van den Brand,C. van Ee, J. Geitenbeek, T. van Rheenen, E. vanTellingen Tzn en J. van Tellingen Ezn werdenmet ingang van 1 januari 1903 op wachtgeld gestelden de twee reserve-nachtwakers werden tegen 1 janu-ari 1903 eervol ontslagen. Het politiekorps werd vervolgens uitgebreid met 5agenten, t.w. J. van Eijk en P. van der Hoef per1 juni 1902 en J. van

Schaik, T. van Marrum en W.van Schaik per 1 januari 1903. De nachtwacht is geschiedenis geworden, maar hetten onrechte zo genoemde schuttersstuk van Rem-brandt zal ons er aan blijven herinneren,evenals het volgende gedicht van een onbekendenachtwacht: &quot;Als ieder is in huys,en als de zon is slapen,dan ben ik op de been,dan ben ik in de wapen. Als 't rondom is in rust,als 't overal is stil,dan ben ik op den toer,dan ben ik op den dril. L. Visser


