




Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 39 nachten en dan gaat ze een nieuwe betrekking zoeken. Deze keerwil ze niet bij een boer maar aangezien ze geen getuigschriftenheeft wordt ze nergens aangenomen. Nieuwe betrekkingen Uiteindelijk komt ze terecht bij een boerenfamilie in Houten,maar de boer laat zijn oog te vaak op haar vallen zodat ze wordtovergedaan naar de zuster van de boerin in Bunnik. Deze isgetrouwd met een fruithandelaar die geen oog heeft voor vrou-welijk schoon. Nadat de fruithandelaar in de gevangenis belandtwegens een misdrijf tegen de zeden vertrekt zijn vrouw metDirkje naar een nicht in Breukelen. Daar zoeken ze een baantjevoor Dirkje en vinden dat bij de familie Van Vliet in Kockengen.Dirkje gaat eerst naar haar besteedster in Vleuten. Die geeft haarde raad als leeftijd 22 jaar op te geven (Dirkje is 15!) en met nietminder dan 70 gulden plus nieuwe kleren genoegen te nemen.Dirkje laat haar goeie goed achter en krijgt wat oude plunje aan. Slechte behandeling Op 19 februari 1869 treedt Dirkje in dienst van de familieVan Vliet aan de Wagendijk. Ze wordt door de boerin buitenge-woon onvriendelijk ontvangen na een wandeling van twee uurvan Breukelen tot voorbij Kockengen. Ze krijgt te horen dat zelaat is en dat ze meteen aan het werk

moet. Het oudste zoontjevan zes jaar (Dirkje schat hem 9!) laat haar zien waar ze moet sla-pen. Op de til in de stal. De til noemen de boeren de verdiepingboven de koeien waar ook het hooi ligt opgetast.'' Het gezinbestaat behalve de boer en boerin verder uit vier kinderen, driejongens van 6, 5 en 2 jaar en een dochter van 8 maanden. Dirkjeheeft het er helemaal niet naar haar zin. De boer is een norse stil-le man die nooit tegen haar praat en de boerin geeft haar alleenbevelen en berispt haar voortdurend. De enige met wie ze goedoverweg kan is het zoontje Willem van 6 jaar oud die erg wijs isvoor zijn leeftijd. Ze heeft al gauw een paar grieven tegen de boe-rin. Ze mag niet naar de kerk in haar daagse kleren en nieuwekrijgt ze pas over eenjaar. En verder is haar slaapplaats niet afge-.schut. Ze heeft geen enkele privacy. Al gauw wil Dirkje er alleennog maar weg. Als ze dat kenbaar maakt zegt de boerin haar datze dan naar haar geld kan fluiten en ook naar de nieuwe kleren.Dirkje kan dus geen kant op. Alleen het zoontje durft ze te ver-trouwen. Ze probeert haar best te doen met het schillen van extraaardappelen en ze probeert haar werk zo goed mogelijk te doenmaar ze krijgt er enkel boze berispende antwoorden van de boe-rin voor terug. Het verlangen er weg te willen groeit in Dirkje. Brand Ze verzint verhalen dat

de boel tot de grond toe afbrandt endat ze twee kinderen redt en dat de boer en de boerin haar daar-voor dankbaar zijn. Deze verhalen worden zo'n obsessie datDirkje op een nacht uit haar bed op de til komt en naar de luci-fers loopt die op de richel liggen van het groepluik. Ze strijkt ereen paar af langs de muur en steekt het stro naast de bedstee aan.De boer en boerin worden wakker en de boer loopt door de stal.Dirkje is in een oogwenk terug in bed. Tot een brand komt hetniet want de boer ontdekt het vuur een weet het tijdig te blussen.Iedereen valt weer in slaap. De volgende morgen wordt Dirkjewakker van geluiden uit de stal en gaat melken. Na het melkenwil de boer weten of Dirkje die brand heeft gesticht bij de bed-stee. Dirkje ontkent eerst maar als de boer met de veldwachterdreigt, bekent ze de brand te hebben aangestoken. Ze vertelt heteerst aan het zoontje Willem die ze beter vertrouwt en dan aan de eigen dochter is. Als ze daar een week woont heeft Kees een pak-ket uit de kazerne van Harderwijk voor Harmeien. Nieuwsgierigleest Dirkje het adres. Het is voor de familie van Leeuwen. Zemaken daarom het pak open en lezen de brief. Het zijn de klerenvan Bertus en in de brief staat dat hij aan een longontsteking isoverleden na een poging te deserteren. Dirkje is niet eens ver-drietig. Bertus is voor haar

iets uit een ver verleden. Ruzie Op oudejaarsavond gaat Dirkje met Kees naar een herbergomdat Dirkje geen oliebollen kan bakken. Dirkje valt op en demannen maken opmerkingen. Kees krijgt ruzie met een man die de schele wordt genoemd die al aardig dronken is en die probeertDirkje te betasten. In de ruzie grijpt de schele een mes en steektKees Vervoort neer. Deze valt dodelijk getroffen over het kelder-luik. De herberg stroomt meteen leeg en ineens is er politie. Zesturen Dirkje naar huis. De volgende dag staan drie broers vanKees op de stoep om zijn spullen te halen. Ze behandelen Dirkjenogal dreigend en er ontstaat een oploop. Als dan ook de politiearriveert om met Dirkje te praten over de vorige avond sluiptDirkje ongezien door een achterdeur een steegje in. Ze heeft watspaargeld van Kees meegenomen. Ze neemt de trein naar Utrechten reist door naar haar zusje in Tuil. Daar logeert ze een paar











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 44 dat het doosje met wassen lucifers er puur toevallig was blijvenliggen. Een punt voor de verdediging om het &quot;met voorbedachterade&quot; te kunnen ontkrachten, hetgeen later evenwel niet gebeurt.De meid van de buurvrouw verklaart dat zij slechts een paar maalmet Dirkje heeft gesproken en dat die haar heeft gezegd dat zehet met vrouw van Vliet goed kan vinden. Dirkje zegt hierop datde meid de waarheid spreekt en dat ze haar nooit verteld heeft datze een hekel aan vrouw van Vliet had. Vonnis Dirkje moet terechtstaan in de openbare terechtzitting van hetHof op 24 juli en daarom tijdig worden overgeplaatst naar despeciale gevangenis van het Hof aan de Hamburgerstraat. Eerstkomt er nog een professor van het krankzinnigengesticht teUtrecht haar onderzoeken en rapport uitbrengen. Dit gebeurt op23 juli. Over dit rapport en het vonnis van de rechtbank schrijftBetje Boerhave verontwaardigd het volgende: &quot;Op 23 juli hadProfessor van Lith met Dirkje het afgesproken onderhoud en welin haar cel want ze moest vrijuit kunnen praten vond hij. En watschreef hij in zijn rapport. Dat Dirkje Veldhuizen weliswaar totde klasse der moreel weinig ontwikkelden behoorde maar

ingeenen deele tot die der in hunne verstandelijke vermogensgekrenkten. En tot welke klasse behoort gij dan wel heren rechters van hetProvinciaal Gerechtshof die ik met name zal noemen zodat uw Cel Ondertussen is Dirkje al helemaal gewend aan haar cel. Zeverblijft er de hele dag en wordt tweemaal daags door een vandrie bewaardsters gehaald om te worden gelucht op een driehoe-kig binnenplaatsje dat op een kooi lijkt. Er is geen mogelijkheidte praten met een medegevangene. Sinds 1851 werd namelijk eenproef genomen met het cellulair opsluiten van gevangenen en inUtrecht was dit na 1857 een feit. In dit systeem werd de gevan-gene geheel alleen opgesloten en alleen gelucht en mocht hij/zijalleen met gevangenispersoneel spreken. Contact met medege-vangenen was uitgesloten.&quot; De rapporten van de gevangenisin-specteur Grevelink die in 1857 nagenoeg alle gevangenissen enbewaringsgestichten bezocht geven een goed beeld van de toe-standen in de 19e eeuwse gevangenissen. In de meeste gestich-ten werden geregeld godsdienstoefeningen gehouden en vondook gewoon onderwijs plaats. Ook was er in de grotere gevan-genis werk, zoals spinnen, schoenmaken, mandenmaken, mattenvlechten of netten knopen. Personeel was er echter over

het alge-meen te weinig zodat de gevangenen soms werden toevertrouwdaan een 'Tjejaard, vertrouwd gevangene&quot;. Ook werd het perso-neel onderbetaald.'^ Nieuw verlioor Op dinsdag 25 mei moet Dirkje nogmaals naar de verhoor-kamer waar nu alleen de rechter-commissaris Baron van Ittersumen de waarnemend griffier Mr. Melvil van Lynden aanwezig zijn.Haar eerdere verklaringen worden opnieuw met haar doorgeno-men. Ook boer van Vliet en zijn vrouw blijken te zijn ontbodenevenals de kennis met wie boer van Vliet naar het dorp is gegaanen ook de meid van de buurman is aanwezig. Na ieder verhoormoet Dirkje binnenkomen om de afgelegde verklaringen tebeamen of tegen te spreken. Vrouw van Vliet beschuldigt haar nog de hond tegen de kin-deren te hebben opgehitst hetgeen Dirkje uiteraard ontkent. Boervan Vliet verklaart dat er nooit lucifers lagen in het groepluik en meedogeloosheid, onbenul en onbegrip voor nu en later geboek-staafd zullen blijven. Gij, rechters die op vordering van denProcureur-Generaal Mr. E.A.A. IJssel de Schepper OudkerkhofF85 de dato zaterdag 24 juli op maandag 26 juli d.a.v. DirkjeVeldhuizen schuldig hebt verklaard aan opzettelijke brandstich-ting en haar deswege, hoewel er geen enkel onheil werd gestichtniettemin heb

veroordeeld tot de straffe des doods uit te voerenop een der openbare plaatsen binnen de gemeente Utrecht. Gij waarnemend President van het Hof Jhr. Mr. J.G. Boschvan Drakenstein Muntstraat G395 en gij raadsheren Jhr. Mr.P.A.M, vann Oosthuyse van Rijckevorsel van RijsenburgKromme Nieuwegracht F388, Mr. H. Verloren van ThemaatBoothstraat H604 en Mr. N.F. van Nooten Lange NieuwstraatA596. En wat heb gij Mr. Robert Melvil Baron van Lynden ter










