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Smokkelaars bij de schans
Het toezicht op 'sluykerijen' tussen Holland en Utrecht nabij de
Wierickerschans in de tweede helft van de 18e eeuw
door W.R.C. Alkemade en G.A.F. Maatje
Wie over de huidige Weyweg, tussen Nieuwerbrug en Bodegraven, naar Driebruggen rijdt ziet al
snel aan zijn of haar rechterzijde in de verte een klein, wit huisje. Het lijkt of het een onderdeel
van het Wierickerschans-complex is. Dat is echter niet het geval. Het huisje staat op de plaats van
een ouder houten huisje met een interessante geschiedenis, die in de 18e eeuw nauw met de Wierickerschans verbonden was. In het volgende verhaal wordt ingegaan op vijftig jaar plaatselijke
grenscontrole en belastingontduiking in het grensgebied tussen Holland en Utrecht.
Verbruiksbelastingen in Holland rond 1750
Het is van belang goed in het oog te houden, dat de staatkundige situatie m de Nederlanden voor
1806 anders was dan tegenwoordig. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een federale staat, waarbinnen de verschillende gewesten of provincies op veel terreinen een eigen politiek voerden. Als iemand in die tijd van het ene gewest naar een ander gewest ging, kwam hij eigenlijk in een ander land terecht. Het Stichts-Hollands grensgebied was dus een echte grensstreek. Iemand die vanuit Woerden naar Kamerik of Zegveld ging overschreed een landsgrens,
en hetzelfde gold voor reizigers van Oudewater naar Montfoort of, minder bekend, van Waarder
of Bodegraven naar Driebruggen. Lange Ruige Weide, het gerecht waarvan Driebruggen de kern
was was een Utrechts gerecht, terwijl Bodegraven en Waarder Hollandse schoutambachten (de
Hollandse variant van het Utrechtse gerecht) waren. De grenzen in laatstgenoemde streek werden
gevormd door de beide Wierickes.
Eén van de terreinen van het bestuur, waar er grote verschillen tussen de gewesten bestonden,
was dat van de belastingen. Naast een aantal 'landelijke' belastingen, die door alle gewesten werden betaald om nationale zaken als de oorlogvoering te bekostigen werden er per provincie ook
gewestelijke belastingen opgelegd. In het gewest Holland bestond ongeveer de helft van deze belastingen rond 1750 uit heffingen op consumptiegoederen. Sommige van die heffingen werden
gebaseerd op aangifte door de bevolking, de zogenaamde 'beschreven middelen ' (bijvoorbeeld
het hoorngeld, gebaseerd op het aantal stuks vee, het heren- en redemptiegeld, gebaseerd op het
aantal personeelsleden, en het karossengeld). De rest stond bekend als 'onbeschreven middelen'
en dat waren accijnzen. Als men bepaalde consumptiegoederen wilde transporteren van producent naar consument, dan moest dat allemaal opgeschreven worden op speciale geleidebiljetten.
Het ging dan om zaken zoals meel (gemaal), vlees (bestiaal), bier, wijn, zeep, zout, turf en fruit.
Tot 1748 werd het innen van die belasting door de Staten van Holland, het gewestelijk bestuur,
verpacht aan particulieren. Die pachters betaalden een bepaald bedrag, waarvoor ze de hele belastingadministratie en de uitvoering op zich namen. Daarbij gingen ze er natuurlijk van uit, dat
de eindopbrengst hoger was dan de door hen betaalde pachtsom en meestal was dat ook zo. De
belastingpolitiek en de inning door de pachters was ook toen al niet altijd tot genoegen van de belastingbetalers. De ontevredenheid bereikte in 1747 en 1748 haar hoogtepunt, toen er in verschillende steden pachtersoproeren uitbraken, waarbij de bevolking de pachters en hun goederen met
ontzagen De pas aangetreden stadhouder Willem IV stelde aan de Staten van Holland voor de
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verpachting van de accijnzen af te schaffen en de Staten gingen daarmee accoord. Ter vervanging
probeerde men een andere manier van belastingheffing uit, maar dat bleek na een jaar al geen
succes. Opnieuw op initiatief van de stadhouder werd in 1749 besloten het oude systeem van accijnzen weer in te voeren, maar er nu, in plaats van het te verpachten, een overheidsorganisatie
van te maken. De Staten besloten bij plakkaat van 22 juli 1749 om met ingang van 1 januari 1750
de nieuwe organisatie in werking te laten treden: ze hadden dus nog minder dan een halfjaar de
tijd om die organisatie op te bouwen.
Holland werd (zoals voorheen ook al het geval was) onderverdeeld in een aantal districten, waarbij de hoofdplaats één van de grotere steden werd. De 'comptoirs' of kantoren in die steden stonden rechtstreeks onder Gecommitteerde Raden, het dagelijks bestuur van het gewest. Het personeel van elk comptoir bestond uit een aantal door het gewest betaalde functionarissen. De leidina
van het comptoir berustte bij de opziender. Die moest de administratie van de verschillende ontvangers of gaarders controleren, adviseren over personeelsaangelegenheden, zorgen dat er voldoende materieel beschikbaar was en als verbindingsman met Gecommitteerde Raden optreden.
Tot het administratief personeel van het comptoir behoorden hoofdgaarders (soms per product,
maar ook wel per regio), boekhouders en assistenten. Daarnaast waren er chergers, functionarissen die met de controle op de betaling van de accijnzen belast waren en die onder leiding van een
eigen opzichter stonden en die ook als deurwaarder konden optreden. Vooral deze ambtenaren
hadden een treurig bestaan: voor een laag salaris en weinig gewaardeerd door de belastingbetalers moesten zij hun taak uitvoeren.
Woerden, Oudewater en Bodegraven en de kleinere Hollandse dorpen in de omgeving ressorteerden onder het comptoir van Gouda. In de stadjes Woerden en Oudewater was een plaatselijke
hoofdgaarder benoemd. De controle in de steden was, hoewel niet eenvoudig, makkelijker dan
die buiten de steden. Dat mag blijken uit de hiernavolgende fragmenten uit de geschiedenis van
de grenscontrole bij de Wierickerschans.
Oprichting van een grensbewakingspost bij de Wierickerschans
Op de oostelijke oever van de Enkele Wiericke, bij de Endelkade, de noordelijke grens van het
Utrechtse gerecht Lange Ruige Weide, stond in de 18e eeuw een huisje, dat bekend stond als de
Kleine Kievitsheuvel en dat bewoond werd door een bakker. Op de andere oever van de Enkele
Wiericke, op Hollands grondgebied, stond een tweede huis, wat groter dan het hiervoor genoemde, de Grote Kievitsheuvel genaamd. Het waren afgelegen huisjes met een bijzondere reputatie: ze stonden bekend als 'sluykhuizen', oorden van smokkelarij. Regelmatig werden er goederen vanuit de Kleine Kievitsheuvel via de Enkele Wiericke naar de Grote Kievitsheuvel getransporteerd, goederen die in Holland niet geregistreerd werden en waarover dus geen accijns
werd betaald. Hoe de particuliere pachters van de accijnzen vóór 1748 de smokkel hier bestreden
is niet bekend, maar na de invoering van de nieuwe accijnsheffing door de gewestelijke overheid
per 1 januari 1750 was dit smokkeloord één van de eerste plaatsen, waar maatregelen werden getroffen tegen smokkelarij.
In september 1750 schreven Gecommitteerde Raden van Holland een brief aan Dijkgraaf en
Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, waarin ze dit college, als belast met
het beheer en toezicht op de Enkele Wiericke, verzochten 'een dubbelde boom te leggen t'eynde
de Enkele Wiericke bij de Schans tot voorkominge van sluikerijen '. Het gewest Holland zou alles
betalen. Dijkgraaf en Hoogheemraden waren wel bereid om die slagboom in de Wiericke te realiseren. In oktober ging de dijkgraaf Cornelis Arckenboudt met de secretaris en de fabriek-landmeter (de technische man van het Groot-Waterschap) ter plekke kijken waar de controlepost het
beste aangelegd kon worden. Men besloot de boom achter de schans aan het begin van de Prinsendijk te plaatsen: de kosten werden begroot op 300 gulden.
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In een advies aan Gecommitteerde Raden over de uitvoering van de controle toonde Arckenboudt aan, dat dit nogal wat voeten in aarde zou hebben. Er moest een 'bequaempersoon ' worden
aangesteld om de slagboom te bedienen en controle uit te oefenen op de smokkel via de Prinsendijk, de Enkele Wiericke, de schans en de Hoge Rijndijk. Aanvankelijk wilde Willem Ramp uit
Bodegraven voor 100 gulden per jaar wel toezicht houden op de slagboom, maar toen hem duidelijk werd, dat hij ook achter smokkelaars aan moest, bedankte hij voor de eer. De dijkgraaf, die
ook baljuw van Woerden was, adviseerde om de te benoemen 'grenswachter' minstens 300 gulden per jaar te betalen en om een huisje voor hem te bouwen.
Naar aanleiding van dit advies gingen Gecommitteerde Raden tot actie over. In april 1751 kochten ze voor 60 gulden een 'uyterdijkje' een stukje land in de Zuidzijderpolder, ten zuiden van de
schans langs de Prinsendijk, van mr. Gerrit de Graaff van Zuid-Polsbroek. Op dat stukje grond
werd voor een bedrag van 301 gulden een houten huisje gerealiseerd, dat in augustus gereed moet
zijn geweest. Op 28 augustus 1751 wordt namelijk de eerste douane-ambtenaar of 'cherger' bij
de Wierickerschans door de dijkgraaf namens Gecommitteerde Raden beëdigd in de persoon van
Jan Radix.
Het wachthuis aan de Enkele Wiericke was niet de enige grensbewakingspost die in 1751 tot
stand kwam. Niet zo heel ver uit de buurt, namelijk op de grens van het Hollandse schoutambacht
Sluipwijk en het Utrechtse gerecht Oukoop, ter hoogte van de huidige T-splitsing Nieuwenbroeksedijk/Oukoperdijk, werd er ook een gebouwd. Ook aan dit wachthuis is een interessante
geschiedenis verbonden, die echter buiten het kader van dit artikel valt. Verder kwam er een dergelijke grensbewakingspost tot stand bij Zuid-Polsbroek en, een aantal jaren later, eveneens bij
Haastrecht.
Over het verleden van Jan Radix, de eerste cherger, is niet veel bekend. Op 7 februari 1745 was
hij te Woerden getrouwd met Maria van Mastrigt; op dat moment was hij korporaal in het regiment van de luitenant-generaal Crommelin. Een militair dus, die het avontuurlijk soldatenleven
wilde inruilen voor een rustiger bestaan, dat hij hoopte te vinden in zijn nieuwe functie. Een te
optimistische verwachting, zoals uit het volgende zal blijken.
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De 'cherger' aan het werk
Aanvankelijk levert Jan Radix goed werk. In februari 1752 maakt zijn directe chef, de hoofdgaarder Jan Cloeck uit Woerden, in een brief aan de opziender Gerrit van Gimnig van het hoofdcomptoir in Gouda, al melding van twee 'aanhalingen' bij de Wierickerschans. De smokkelaars, die
op het Woerdense Kasteel waren vastgezet, hadden meel en brood van Utrecht naar Holland vervoerd zonder het vereiste geleidebiljet en dus zonder accijns betaald te-hebben. De meeste smokkelwaar aldaar bestond uit meel en brood. Op zich was dat wel begrijpelijk: de formele procedure
om meel en brood te mogen invoeren liep via de hoofdgaarder in...Weesp, niet de meest eenvoudige weg dus om 'buitenlands' graan binnen te halen.
De ene smokkelaar, de weduwe Alberts uit Nieuwerbrug, kwam na acht dagen op water en brood
en met de schrik vrij; de andere, de Bodegraafse schoenmaker Cornelis Vos, werd tot geseling en
zes jaar verbanning veroordeeld. Het verschil in straf is opmerkelijk, temeer daar beiden evenveel, namelijk drie broden, gesmokkeld hadden. Een zware straf kreeg ook de Duitser Philip
Coenraad Krap, die op 6 januari 1753 8 kilo meel met een slee over de bevroren Wiericke getransporteerd had zonder accijns te betalen: vier jaar verbanning.
Voor dergelijke aanhoudingen kreeg Jan Radix een premie, variërend van tien tot vijf en twintig
gulden. Toch werd er veel meer gesmokkeld dan hij in zijn dooie eentje kon bijhouden. De vraag
dringt zich op of hij bij zijn toeziende taak niet wat hulp kon krijgen van de in de nabijgelegen
Wierickerschans gelegerde militairen; op andere grensposten, zoals in Sluipwijk, Haastrecht en
Polsbroek, werd namelijk wel bijstand verleend door soldaten uit het garnizoen van Schoonhoven of Oudewater. Helaas...de soldaten uit de Wierickerschans bevonden zich voor het merendeel in het andere kamp: smokkelen was één van de vrijetijdsbestedingen van de aldaar gelegerde
troepen.
Begin 1754 blijkt hoe gevaarlijk het toezicht op smokkelarij kon zijn voor de daarvoor aangestelde ambtenaren. Op 8 januari marcheren acht soldaten uit het in de schans gelegerde regiment
Zwitsers langs het wachthuisje van Jan Radix in de richting van de Kleine Kievitsheuvel om lateiterug te keren met een zak gesmokkeld vlees. Radix wil er één arresteren, maar krijgt er van twee
andere soldaten met de blote sabel van langs; de smokkelaars verdwijnen vervolgens in de
schans.
Radix is zich vervolgens bij de 'opzichterover de chergers', Huibert van Akerval uit Gouda, gaan
beklagen. Van Akerval komt zelf kijken en doet een klein onderzoekje onder de buurtbewoners.
Hij hoort bevestigd, wat Jan Radix al lang wist: de soldaten smokkelen voortdurend en niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor de burgers die in de buurt van de schans wonen. Deze burgers tonen
ook onbegrip: waarom mogen de soldaten wel smokkelen en zij, arme drommels niet? Ze beweren zelfs, dat de commandant van de schans het smokkelen door zijn mannen oogluikend toestaat. Van Akerval rapporteert dit alles aan de opziender Van Gimnig in Gouda, die het weer aan
Gecommitteerde Raden doorgeeft. Naar aanleiding hiervan wordt de commandant van de Wierickerschans op het matje geroepen. Maar dit pakt vooral voor Jan Radix niet zo goed uit.
Want de commandant van de Wierickerschans is Johan Caspar Regis, een op de schans alom gerespecteerd militair en een steunpilaar van de Evangelisch-Lutherse gemeente van Bodegraven.
Met felheid verweert hij zich tegen de voor hem grievende beschuldiging als zou hij het smokkelen door zijn mannen niet voldoende bestrijden en dit doet hij vooral door Jan Radix in een minder gunstig daglicht te stellen.
De Wierickerschans werd niet uitsluitend door militairen bevolkt: er was een kleine gemeenschap van allerlei mensen, die op verschillende eerbare en minder eerbare wijze aan de soldaten
verdienden. Een aantal daarvan legt op verzoek van de commandant verklaringen af. Zo verklaren de portier Jacob Bauer en zijn vrouw en de arbeider Aart van Hoorik dat Regis het smokkelen
streng verbiedt. Hun verklaring dat Jan Radix vaak dronken over de schans zwalkt en met iedereen ruzie zoekt wordt bevestigd door de sergeant Jacob Andregt, die verklaart dat Radix in de
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Fragment van een tekening, behorend bij het rapport van Huijbert van Akerval aan Gecommitteerde Raden uit juli 1754. Algemeen Rijksarchief, Archief kantoren van de gaarders der collectieve middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv.nr. 136.
herberg van Jan Versluis op de schans 'heeft sitte suypen en sigh daar heeft gecomponeerd en gedraagen als een sweyn'. Verder voert Regis nog andere klachten aan tegen de douanier : Radix
is vaak door dronkenschap niet in staat de slagboom te bedienen, hij vecht voortdurend, vaart illegaal met een boot door de schansgracht en klimt 's nachts op de wallen om er met een snaphaan
te^aan schieten en aldus het fort, 'sijnde een pulvermagasijn ' in ernstig gevaar te brengen.
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Gelukkig voor Jan Radix gaan zijn bazen niet uitsluitend op Regis' verklaringen af. De baljuw
van Woerden, Arckenboudt, krijgt opdracht een officieel onderzoek in te stellen. De baljuw zelf
lijdt echter aan jicht en kan niet lopen: hij stuurt zijn plaatsvervanger naar de schans. Tegenover
deze hoge functionaris zijn de klagers kennelijk wat minder flink: zowel portier Bauer als daggelder Van Hoorik zwakken hun oorspronkelijke verklaringen ten nadele van Radix flink af. De
vrouw van kastelein Versluis zegt zelfs, dat de commandant wel degelijk smokkelarij toestaat.
Als conclusie van het onderzoek deelt de baljuw aan Gecommitteerde Raden mee, dat het bekend
is dat er al geruime tijd 'groote verbitteringe' bestaat tussen Radix en Regis en dat dit de oorzaak
van de problemen is.
Voortgaande problemen met smokkelende militairen
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen kreeg Huibert van Akerval, de opzichter over de chergers en deurwaarders, opdracht uit te zoeken hoe de controle op smokkel verbeterd kon worden.
In een rapport uit juli 1754 aan opziender Van Gimnig te Gouda geeft hij als oorzaak voor de gebrekkige controle een tekort aan personeel. Voor de post bij de Wierickerschans pleit hij voor
twee extra 'chergers' en voor de aanschaf van een boot, een zeer nuttig hulpmiddel voor de bestrijding van smokkel, die voornamelijk via water, ni. de Enkele Wiericke, plaatsvindt.
Hoewel ook Van Gimnig zich aansluit bij de conclusie van Van Akerval nemen Gecommitteerde
Raden geen besluit om het personeel uit te breiden, want twee jaar later is er nog niets verbeterd.
Jan Radix wordt voortdurend in de maling genomen of, ernstig, bedreigd: het feit dat hij als oudsergeant zijn voormalige kameraden nu moet controleren of arresteren draagt niet bij tot zijn
populariteit onder de militairen. De smokkel door soldaten via de smokkelnesten Grote en Kleine
Kievitsheuvel blijft onveranderlijk doorgaan. Vanuit deze huizen was het eenvoudig om het
wachthuisje van Jan Radix in de gaten te houden en het smokkelschema aan te passen op de aan-,
maar vooral op de afwezigheid van de cherger. Smokkel gebeurt zelfs onder de ogen van opzichter Van Akerval, als die in februari 1756 een bezoek brengt aan Radix in zijn huisje. Aan Van
Akerval's verslag ontlenen we het volgende: "Op 23 february 1756 des ogtens tusschen tien en
elf uuren passeerden voorbij 's Lands huysje, staande en gelegen agter de Kleine Wiericker
Schans, een soldaat ten commando van gem. Schans aan den Rhijn, welker soldaat dragende een
rensel, ik, tweede ondergetekende, aan voorm. soldaat seide: "dat gaat wel langs mijn post te
passeren mett slykgoederen " waarop gem. soldaat antwoorden: "Dat leid uw den d aangelegen, hondsvot, wat wil uw daarvan hebben? Voorts heb ik, tweede ondergetekende, gem. soldaat
vervolgt en denzelve'omtrentde Schans geapprehendeert en bij visitatie in desself s rensel bevonden 3 a 4 tarwebrooden, wegende 't stuk 6p., welke brooden hij soldaat gehaalt heeft van Stigtschen bodem, genaemt Kievitsheuvel. So heb ik, tweede ondergetekende, in voorm. Schans mijn
aangemeld met intentie omme de sergeant den commando over 'tselve te spreken, dog den sergeant sig niet heeft laten sien. Inmiddels heeft den schildwagt den voorm. geapprehendeerde persoon mijn ontwettigt, waarbij den tweeden schildwagt van 't Magasijn aan den eerstgem. schildwagt riep: "Stoot hem van de Schans af" en dewijl dien men zig tegen een schildwagt niet mag
opposeren, soo heb ik voorz. aan zijn plaats moeten laten. Daarop volgde in het retourneren naar
mijn post, ontmoette ik nog 3 soldaten welke hunne rensels alsmede nog linne ranpsakke dragende, gevuld met sluykgoederen, en bij het passeren derselve, daagden zij mij uit met bedreiging indien ik tot haar naderde, mijn kort en klein te kappen en veel vuyle expressie, over welk geval eenige der huysluyden lagten en sommige benaderend de saak in dier oogen: 'Mogen die luyden smokkelen, welke 'tselve behoorden te weren, wat sal dan een particulier doen?"
Het duurt nog tot 1758 als Gecommitteerde Raden eindelijk ingrijpen. De situatie is voor Jan Radix dan onhoudbaar geworden. Men besluit tot een voor die tijd nog niet zo gebruikelijke oplossing: Radix wordt weggepromoveerd. Hij wordt benoemd tot opzichter over de chergers van
Woerden, Oudewater en Woerdense Verlaat, waardoor hij zich met zijn groot gezin in Woerden
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kan vestigen en hij niet meer permanent bij de Wierickerschans hoeft te patrouilleren.
Na zijn vertrek gaat Gerrit van Gimnig in eigen persoon en in gezelschap van de Bodegraafse
meester-timmerman Maarten van der Boon de bouwkundige staat van het wachthuisje opnemen.
Er mankeert nogal wat aan. Het hang- en sluitwerk moet vernieuwd worden, er zijn ruiten kapot,
het dak vergt reparaties en het houten huisje moet helemaal opnieuw geteerd worden. Na deze
herstellingen (kosten: twintig gulden) zal het betrokken kunnen worden door Isaac Marinus, de
nieuwe cherger en een assistent voor Jan Radix. In 1760 wordt er'opnieuw voor zestig gulden
verspijkerd aan de wachtpost, nu door een andere timmerman uit Bodegraven, Jan van Baren.
De positieverbetering van Jan Radix heeft hem overigens maar weinig geluk gebracht. Ondanks
zijn veranderde standplaats en positie bleef hij nog zelf patrouilleren in zijn ambtsgebied, altijd
op zoek naar smokkelaars en tuk op een 'aanhaling', die hem extra commissie kon opleveren. In
de nacht van 5 op 6 februari 1761 liep hij waarschijnlijk de verkeerde smokkelaar tegen het lijf: in
de vroege ochtend werd hij, meer dood dan levend, aangetroffen op Buitenkerk, even ten westen
van Bodegraven. Wat er gebeurd is, weet niemand: zijn hoed dreef op de Rijn en zijn geweer lag
aan de andere oever. Radix is nog een huis ingedragen, maar medische hulp mocht niet meer baten: die ochtend is hij overleden.
Het bericht van Radix' gewelddadige dood joeg zijn assistent Marinus op de schans de stuipen op
het lijf. Hij moest nu de wachtpost bij de schans in zijn eentje bemannen en was erg bang geworden. Zijn verzoek om zo snel mogelijk een assistent te krijgen werd door opziender Van Gimnig
ten volle ondersteund; ook die erkende dat deze wachtpost een der gevaarlijkste van het hele gewest was. Van Gimnig had al een uitstekende kandidaat: de Bodegraver Herman Verkerk, "doek,
fors van leeden, in Bodegraven gebooren en het territoir kundig ". Tot een eventuele benoeming
zou Marinus hulp krijgen van enkele soldaten uit het garnizoen van Schoonhoven. Toen die bij de
wachtpost arriveerden maakten ze echter direct weer rechtsomkeert: het huisje was volledig leeggehaald. Later bleek de inventaris op de Wierickerschans terechtgekomen te zijn: het garnizoen
kon kennelijk nog wel wat meubeltjes gebruiken...
Besluit
Het vervolg en het einde van de geschiedenis van de grenspost bij de Wierickerschans zijn snel
verteld. Ondanks de uitbreiding van het personeel met een assistent-cherger (sinds 1758) en een
militaire bezetting van twee soldaten en een korporaal (sinds 1761) bleef de smokkel voortgaan.
De resultaten van Izaak Marinus waren aanzienlijk minder dan die van zijn voorganger; vermoedelijk nam hij, met het droevig levenseinde van zijn voorganger voor ogen, minder risico. Begin
1782 werd Marinus overgeplaatst naar Woerden en kwam Sebastiaan Bender, die voorheen in
Woerden gewerkt had, als cherger op de post bij de schans. Deze gaf zijn superieuren reden tot tevredenheid. De oude Bender (ter onderscheiding van zijn zoon Carel, die in Oudewater en op de
wachtpost bij Sluipwijk net zo actief was als zijn vader) slaagde er op zijn tijd in smokkelaars aan
te houden. In september 1792 greep hij Jan Boef uit Woerden in zijn kraag, toen deze met 32 zakken gesmokkeld graan van Driebruggen naar Zwammerdam onderweg was. Nog altijd werden er
malse straffen uitgedeeld: Boef werd voor zes jaar uit Holland én Utrecht verbannen. Behalve
deze 'burger' vingen Bender en zijn mannen vermoedelijk vooral militairen, die door hun officieren disciplinair gestraft werden: vonnissen tegen hen vinden we niet in de archieven. De opziender van het Goudse comptoir, Jan Christiaan Ham, die de in 1763 overleden Gerrit van Gimnig
was opgevolgd, bleef aanhoudend klagen bij Gecommitteerde Raden over de 'sluikerij' door soldaten in de garnizoénssteden en in de Wierickerschans, maar zonder succes.
De komst van de Fransen in 1795 bracht veel veranderingen te weeg, maar niet bij de post aan de
Enkele Wiericke. De smokkel door Franse soldaten overtrof nog die van de Staatse troepen voordien. De opzichter over de chergers Moree uit Woerden constateerde in 1801 in een brief aan de
Goudse comptoirdirecteur Hendrik van Straalen Monsieur, dat de sluikerij nu een omvang had
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gekregen, waarbij er getwijfeld moest worden aan het nut van toezicht erop.
In 1805 was Izaak Jan Alexander Gogel 'Agent' (minister) van Financiën van de Bataafse Republiek geworden. Gogel voerde een geheel nieuw, nationaal belastingstelsel in, waarin de gewestelijke accijnzen, zoals die sedert 1750 in Holland geheven en geïnd werden, geen plaats meer
kregen. De verschillende comptoirs in Holland werden ontmanteld, de ambtenaren kregen een
pensioentje of een andere functie en de wachthuizen werden gesloopt of verkocht. Het huisje aan
de Wierickerschans werd vermoedelijk tussen 1805 en 1810 van de hand gedaan: een verkoop-of
transportakte is niet aangetroffen. In 1831 was Gijsbert Balvert eigenaar van een huisje op de
plaats van de voormalige wachtpost, het huidige huisje achter de schans. Dit is waarschijnlijk tussen 1805 en 1830 gebouwd ter vervanging van het oorspronkelijke wachthuis, dat immers geheel
van hout was. Het wachthuis en de slagboom zijn verdwenen, de beide Kievitsheuvels zijn er niet
meer en op de Wierickerschans zijn al tientallen jaren geen militairen meer gelegerd.
De auteurs hopen echter met dit artikel een stukje vergeten geschiedenis van die bijzondere vorm
van belastingontduiking, namelijk de smokkelarij, in het Stichts-Hollands grensgebied aan de
vergetelheid te hebben onttrokken.
Bronnen:
Algemeen Rijksarchief:
Archief kantoren van de gaarders der collectieve middelen van het Zuiderkwartier van Holland
Inv.nrs. 65-75 en 136, Brieven opziender kantoor Gouda aan Gecommitteerde Raden, 1750-1805
Inv.nrs. 1203, Vonnissen van schepen-commissarisen tegen overtredingen wegens de gemene
middelen in het district Gouda, 1753-1805
Inv.nr. 1228, Register der bedienden der collectie middelen, district Gouda, 1751-1805
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Streekarchief Rijnstreek, Woerden:
Archief Groot-Waterschap van Woerden
Inv.nr. E-9, Notulen Dijkgraaf en Hoogheemraden, 1750-1751
Inv.nr. D36-12, Instructie voor de opziener der slagbomen op de Wiericke tot wering van de sluikerij
Literatuur:
Heringa, J.W. 'Van zelfstandig collecteur tot ambtenaar: problemen rond de belastingdienst in
Holland, 1750-1760'' in: Holland, jg. 15 (1983), nr. 2, p. 81-101.

Wandtegels in het Stadhuis te Oudewater
door dr. J.H. van den Berge
Inleiding
Oudewater werd op 7 augustus 1575 door de Spanjaarden ingenomen, uitgemoord en deels platgebrand. Net als overigens vele andere huizen moest in de jaren erna het Stadhuis weer worden
opgebouwd. Bij deze massale wederopbouw van de stad Oudewater maakte men veelvuldig gebruik van de voor die tijd moderne Hollandse renaissance-stijl. Het Stadhuis werd herbouwd in
1588 op de oude kelderfundamenten van zijn voorganger, die nog dateerden uit de 15e eeuw.
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Open schouw in de trouwzaal. De beelden van Eva en Adam dateren mogelijk
nog uit de bouwperiode.

Het Stadhuis te Oudewater; renaissancenieuwbouw uit 1588 op oudere fundamenten.
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In de raadzaal aanwezig ensemble haardstenen met halfronde sluitsteen. Het werd
in 1968 van elders ingebracht. Mogelijk
oorspronkelijk afkomstig uit de burgemeesterskamer, omdat de sluitsteen het
jaartal 1611 draagt.
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Omdat het bestek van de toenmalige nieuwbouw nog steeds aanwezig is in het archief, weten we
relatief veel van deze herbouw af. Zelfs de naam van de beeldhouwer, die het steenhouwerswerk
leverde van de voorgevel en het bordes is bewaard gebleven: Gieleam Verminx uit Delft of gewoon Willem van Vlaanderen. In het interieur van het gebouw komen twee grote fraaie open renaissance-schouwen voor, één in de trouwzaal en één in de voormalige weeskamer, thans de burgemeesterskamer.
Van de grote open schouw in de trouwzaal wordt de schoorsteenboezem gesteund door twee
beelden, zogenaamde 'kariatiden'. Ze beelden Eva en Adam uit en zijn in volle lengte weergegeven. Deze beide beelden dateren mogelijk nog uit de herbouwperiode van 1588 en wie weet zijn
ze van dezelfde hand als de maker van het stadswapen en de twee leeuwen van de voorgevel: Gieleam Verminx. De achterwand van een dergelijke grote open schouw was rond 1600 gevuld met
onderaan in het midden haardstenen en daaromheen weer tot aan de schouwwangen dikke veelkleurige wandtegels. Buiten de schouwwangen werden in de 16e en begin 17e eeuw nog geen tegels geplaatst. Haardstenen zijn in het Stadhuis alleen nog aanwezig in de 'Sael', de raadzaal of
vierschaar, aldaar bij de restauratie in 1968 ingebracht. Het patroon waarin de haardstenen toen
herzet zijn, is goed: vanaf de grond eerst enkele lagen recht boven elkaar, daarop enkele lagen in
een verspringend metselverband, pyramidevormig teruglopend tot onder een deksteen. In het
Stadhuis te Oudewater betreft het een halfronde deksteen waarop het gekroonde wapen van prins
Maurits, gehouden door twee leeuwen en met erop de letters G(raaf) M(aurits) en het jaartal
1611. Deksteen en haardstenen zijn daarom mogelijk oorspronkelijk afkomstig uit de schouw
van de burgemeesterskamer. Men had bij de herplaatsing de beschikking over te weinig haardstenen. Het tekort loste men op door het middendeel te vullen met klinkers in een horizontaal visgraatpatroon. De haardstenen zijn van een Noordnederlands, Hollands type en zijn gemaakt in de
laatste periode, waarin men deze stenen nog produceerde. Na 1625 worden er in Holland praktisch geen haardstenen meer gebakken. Na het midden van de 17e eeuw zal men in Holland, Zeeland en Utrecht nog slechts volledig betegelde schouwachterwanden aantreffen, inclusief wel of
niet het gebruik van een gietijzeren haardplaat.
Voorbeelden van tegels in Oudewater en Zaltbommel
De in die tijd in een open schouw gebruikelijke veelkleurige wandtegels zijn in het Stadhuis nergens meer aanwezig. Een idee van een oorspronkelijke haardpartij uit het einde van de 16e eeuw
kan men krijgen in het vlakbij, even over de Visbrug, gelegen hoekpand Visbrug/Peperstraat.
Daar bevinden zich in de kelder, boven een vloer met rode plavuizen, de resten van een eenvoudige burgermans open haardnis. Pas recent zijn hieruit de nog hele tegels verwijderd. De haardnis
is daardoor zeer verminkt, maar men heeft toch voldoende achtergelaten om een totale reconstructie mogelijk te maken. In het centrum staan in twee rijen zeven vloerplavuizen overeind
(hoogte en breedte 195 mm). Haardstenen waren hier duidelijk te duur en van een gietijzeren
haardplaat geen spoor, hetgeen niet verwonderlijk is voor de jaren rond 1600. Er omheen bevinden zich verder over de gehele achterwand en de zijwanden van de haardnis veelkleurige bloempottegels, per bloempot drie gestileerde bloemen. De één ziet hierin goudsbloemen (Calendulae),
de ander slaapmutsjes (of Juliaantjes, Eschscholziae). Aan beide zijkanten van de verticale
bloem gaan twijgen af met steeds anders gekleurde besjes, soms oranje, soms bruin, soms blauw.
De hoekfiguur bestaat uit een in spaartechniek weergegeven kwartroset.
In de eerste helft van de 18e eeuw heeft men, tesamen met het ophogen van de keldervloer met
nieuwe rode plavuizen, op de beide zijwanden grenzend aan de haardnis eerst twee rijen blauwe
figuurtegels aangebracht en verder de wand volgezet met witte tegels. De blauwe figuurtegels betreffen zowel kinderspeltegels als eenvoudige landschapstegels. Ze zijn dooreengezet en het zijn
beide duidelijk tegels van een goedkoper soort; als hoekfiguurtje is er een bijtje. De drie andere
kelderwanden vertonen geen tegelsporen en deze zijn er ook niet in de, aan de betegelde wand
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grenzende, binnenshuis gelegen waterput. De tegels waren dus alleen geplaatst op de wand, die
het meest aan rook bloot stond. Het is goed te bedenken, dat pas in de tweede helft van de 19e
eeuw kachels en fornuizen hun intrede deden en men tot die tijd open vuur in huis had. Daarom
was men wel verplicht veel tegels rondom de haardpartij toe te passen. Pas na de intrede van kachel en fornuis en het daardoor minder worden van rookaanslag zullen tegelwanden in de erop
volgende vijftig jaar langzaam verdwijnen. Op het platteland raakte de grote open betegelde
schouw wel later in onbruik dan in de steden. Voor steden vindt dit plaats in de tweede helft van
de 18e eeuw en voor het platteland toch meer in de tweede helft van de 19e eeuw.

Dertig centimeter diepe open schoorsteennis
met
schuine zijkanten in het huis hoek Visbrug/Peperstraat te Oudewater. De betegeling van de haardnis is
uit ca. 1600, de aangrenzende wandbete geling dateert
uit de eerste helft van de 18e eeuw.

Detail met de veelkleurige tegels in de haardnis
(hoogte 134 mm, breedte 133 mm, dikte 14 mm, twee
diagonale spijkergaatjes) en een goedkoper massaproduct van blauwe tegels in twee aangrenzende verticale rijen. De rest van de muur is wit betegeld. Vissertje, blauw, hoogte en breedte 130 mm, twee diagonale
spijkergaatjes. Waterput, blauw, hoogte en breedte
128 mm, scherfkleur donkergeel.
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Een indruk van een dergelijke open schouw in de eerste helft van de 17e eeuw geeft een afbeelding van de zogenaamde 'Adam en Eva-schouw' in het poortgebouw, van wat het kasteel van
Marten van Rossum in Zaltbommel had moeten worden. Van na de bouwtijd dateert hier een
schouw in de kamer links van de poortvormige doorgang. Dit is in Nederland de enige in situ bewaard gebleven, nog oorspronkelijke en complete schouw met schouwachterwandtableaus. De
zijwangen van de schouw bestaan uit Hermes-figuren, links Adam en rechts Eva, rennaissancefiguren in hun fraaiste vorm. De uit twee delen bestaande, overigens weer erg eenvoudige, fries
daarboven toont twee wapenschilden en is nog duidelijk afkomstig uit de gotiek. Tussen de beide
zijwangen (en er eigenlijk niets mee te maken hebbend) staan links 'Coninck Davit' en rechts
'Coninck Salmon'. Het ontbreken van onderling verband tussen zijwangen en tableaus, maar ook
de hoogte van beide tableaus, 14 in plaats van 13 tegels, pleit voor een iets latere inbreng van de
tegels en niet voor gelijktijdige totstandkoming van het geheel. Omdat zowel in de afbeelding
van de strijd tussen David en Goliath, maar vooral in die van de bouw van de toren van Babel er
een abrupt einde bestaat midden in een figuur, lijken de beide schoorsteenstukken oorspronkelijk
niet als zodanig bedoeld te zijn. Veel meer valt te denken aan een groot samengesteld tableau,
waarbij een thans verdwenen middenstuk voor de verbinding en de overgang zorgt tussen David
en Salomon. De 'verdwaalde tegel' onder de voet van koning David zou dan uit dit 'verdwenen
middenstuk' afkomstig kunnen zijn. De afbeeldingen van David en Salomon lijken op die van de
gedateerde tegeltableaus van Maurits en Frederik Hendrik in het Rijksmuseum en dateren
daarom waarschijnlijk ook uit de jaren rond 1625. Ze zullen eveneens afkomstig zijn uit een Rotterdams plateelbakkersatelier.
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Adam en Eva-schouw in het Marten van
Rossum Museum te Zaltbommel. Renaissance zijwangen met Adam en Eva, laatgotische schoorsteenfries en haardachterwand-tegeltableaus met David en Salomon. Deze tableaus dateren uit circa
1625 en zijn afkomstig uit een Rotterdamse plateelbakkerij.

Identieke veelkleurige bloempottegels als in de schoorsteennis,
maar nu als veld van 7x4 tegels,
aanwezig in hel Philadelphia Museum of Art. Afbeelding overgenomen uit de catalogus van E.B.
Schaap, 1994.
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Detail van het tableau 'Coninck
Salomon': de torenbouw van Babel.

Detail van het tableau 'Coninck
Davit': David overwint met een
slingersteen de Filistijn Goliath.

De tegels in de schouw van het Stadhuis
Oude foto's van vóór de brand van het Oudewaterse Stadhuis in 1968 tonen, dat de open haard in
de trouwzaal gevuld was met andere tegels dan die nu aanwezig zijn. De toen aanwezige tegels
gaf men een nieuwe plaats, deels in een wand op de begane grond en deels in een garderobe op de
eerste etage. Waarom men dat deed is achteraf niet meer te achterhalen. Er zijn nu nog voldoende
tegels van hetzelfde type over om brandschade als oorzaak uit te sluiten. In een wand op de begane grond heeft men van deze tegels een vlak van vijf bij zeven ingebracht en omlijst met zeldzame, uit een Utrechtse fabriek afkomstige randtegels. Randtegels hebben een halve tegelhoogte
en worden in de oudere literatuur wel 'lysten' genoemd. Op de hoeken treffen we hier zelfs speciaal voor deze randtegels gemaakte hoektegels aan met de grootte van een kwarttegel.
De tegels binnen de randtegels zijn zogenaamde 'open luchtjes', dat wil zeggen tegels met een tot
aan de tegelrand doorlopende schildering en zonder hoekfiguren. Deze mooi en uitvoerig geschilderde blauwe tegels tonen elk een andere voorstelling en zijn een lust voor het oog. Er valt
veel te zien: winterlandschappen met schaatsers, een koek-en-zopietent, diverse rivierlandschapjes, onder andere met een landhuis aan de Vecht, melkvrouwtjes, vissertjes etc. Bij de toeristenrondleidingen door het stadhuis wordt vooral gewezen op een tegel met een 'gezicht op de kerk
van Oudewater'. De typische torenbekroning zou hiervoor pleiten. De echte driebeukige SintMichaels-hallenkerk heeft echter een transept en ook de op de tegel ervoor staande huisjes komen
niet overeen met de werkelijkheid. Op de tegel heeft de toren een, in Friesland wel voorkomend,
dwars zadeldak, maar in werkelijkheid bezit de kerktoren van Oudewater aan beide zijden een
wolfseind. Dezelfde tegelvoorstelling is ons ook bekend binnen een dubbele cirkel met anjers als
hoekvulling. Zowel de 'open luchtjes-tegels' als de randtegels zijn gemaakt in een Utrechtse tegelbakkerifen dateren uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Beide tegels hebben geen spijkergaatjes.
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Interieur van de voormalige raadzaal van het Stadhuis van Oudewater, circa 1930. Op deze foto blijken 'open lucht-tegels' in plaats van de huidige kinderspeltegels in de schouwachterwand te zijn aangebracht. Foto: collectie gemeente Oudewater.

Na de Stadhuisbrand van augustus 1968 werden in de open schouw op de plaats van de verwijderde 'open-lucht-tegels' kinderspeltegels aangebracht. Deze waren blijkbaar van een dergelijk
grote partij afkomstig, dat men elders in het Stadhuis ook nog tegelvlakken hiervan heeft kunnen
aanbrengen. De nieuw ingebrachte tegels zijn eveneens in Utrecht gemaakt in het laatste kwart
van de 19e eeuw; mogelijk dateren ze zelfs van rond de eeuwwisseling. De tegels, die verwijderd
werden, zijn overigens veel fraaier van uitvoering dan de nieuw ingebrachte tegels.
Beide tegeltypen, zowel de 'open lucht-tegels' als de nieuw ingebrachte kinderspeltegels, zijn
met zekerheid als 'jong' te dateren, omdat spijkergaatjes ontbreken. Spijkergaatjes ontstaan omdat, om verglijden tijdens het snijden van de tegel te voorkomen, spijkertjes zijn aangebracht op
het snijplankje. Bij het eraf nemen van dit plankje laten de spijkertjes een putje in de hoeken van
de tegel achter. De alleroudste tegels hadden steeds vier spijkergaatjes, aanvankelijk steeds vrij
ver op de diagonaallijn naar het midden van de tegel aangebracht, meer dan één centimeter. Na
1635 komen tegels met vier spijkergaatjes niet meer voor en hebben tegels twee, meestal op één
diagonaallijn geplaatste spijkergaatjes. De spijkergaatjes komen bovendien meer te liggen naar
de hoeken van de tegel. Dit blijft zo tot het midden van de 19e eeuw. Na 1870 komen spijkergaatjes op tegels niet meer voor, noch in de producten van de Utrechtse noch in die van de Friese tegelbakkerijen.
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Tegelvlak van 5x7 tegels, oorspronkelijk afkomstig uit de haardpartij in de trouwzaal.
Het betreffen zogenaamde 'open luchtjes ', gefabriceerd in een Utrechtse tegelfabriek, laatste kwart van de 19e eeuw. Blauw, geen spijkergaatjes, hoogte 128 mm, breedte 126 mm.

^an de verwijî een dergelijk
î heeft kunnen
t laatste kwart
die verwijderd
jpeltegels, zijn
s ontstaan omlangebracht op
de hoeken van
•lijk steeds vrij
centimeter. Na
meestal op één
• te liggen naar
en spijkergaatin de Friese te-

.. *

- •

Detail. Randtegels met ineengewonden touwmotief (blauw,
hoogte 85 mm, breedte 129 mm,
geen spijkergaatjes). Aparte
hoektegels met de grootte van
een kwart tegel. Op de tegels afbeeldingen met schaatsers en
koek-en-zopietent, riviergezichten en landschappen. Productieplaats Utrecht, eind 19e eeuw.

'Oudewater'-tegel uit het tegelvlak, voorheen in de
haardachterwand in de trouwzaal.

Gebruik van dezelfde spons als bij de rechtertegel in de afbeelding met de 'Oudewatertegel '. De
afbeelding is nu geplaatst binnen een dubbele
cirkel en met anjers als hoekfiguren. Blauw,
hoogte 128,5mm, breedte 128mm, dikte 7,8mm,
scherfkleur cirtroengeel, geen spijkergaatjes.
Utrecht, laatste kwart van de 19e eeuw. Collectie
Meyer, Oudewater.
15

Tot 1855 waren er nog drie tegelbakkerijen in Utrecht werkzaam; in de laatste helft van de 19e
eeuw nog maar twee. Beide komen in aanmerking als maker van de tegels in het stadhuis van Oudewater. De eerste is de tegelbakkerij van J. Schillemans, in 1894 opgevolgd door J.W. Mijnlieff.
Het bedrijf produceerde tot 1918 en droeg onder de laatste eigenaar de naam 'Holland'. De
tweede tegelbakkerij bestond eveneens tot 1918 en was de fabriek van de gebroeders Ravesteyn.
In 1918 ging deze fabriek failliet en werd toen geliquideerd. Enkele werknemers zetten het bedrijf voort onder de oude naam van NV Faience- en Tegelfabriek 'Westraven' v/h Gebrs. Ravesteyn, de naam die de fabriek overigens al vanaf 1907 droeg. Met name de kinderspeltegels zijn
zeer waarschijnlijk in de fabriek van de gebroeders Ravesteyn gemaakt. Men is daar namelijk
lang doorgegaan, zeker tot in de jaren '30 van deze eeuw, met het aanbrengen van de vijf stippen
in de hoekfiguur door middel van een door de tegelschilder zelf gesneden houten stempeltje.
Deze eerste eenvoudige mechanisatie van een deel van de te schilderen figuur levert een duidelijk
als zodanig te herkennen, steeds terugkerend patroon van identieke en meestal ook wat dikke
stippen op, die nu juist zijn te herkennen op de kinderspeltegels in het Stadhuis te Oudewater.
In het Stadhuis heeft de huidige burgemeesterskamer, voorheen keuken, daarna weeskamer, een
houten renaissance lambrizering met, zoals in één van de kasten te lezen is, de datum van aanbrenging 1614. Ook de open schouw zal waarschijnlijk dateren uit de tijd van deze tussentijdse
renovatie van de kamer. Op de in de haard staande gietijzeren haardplaat is Caritas afgebeeld, samen met het jaartal 1662. Ondanks de respectabele ouderdom van de open haard in de burgemeesterskamer is de schouwachterwand gevuld met Utrechtse herdertegels, daterend uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Dat ook de herdertegels gekocht zijn in de fabriek van de gebroeders
Ravesteyn te Utrecht is waarschijnlijk doordat indertijd beide typen tegels in één muurvlak aanwezig waren, om en om in een schaakbordpatroon aangebracht, in de keuken van het landgoed
Cairnhill te Epe.
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Kinderspeltegels uit de grote open schouw in de trouwzaal, zoals erin gezet na de brand van
1968. Blauw, hoogte 129 mm, breedte 127 mm, geen spijkergaatjes, Utrecht, laatste kwart van de
19e eeuw.
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Houten stempel voor het plaatsen van de vijfstippen van het spinnetje in de hoeken van
de tegel. In tegenstelling tot een volledig geschilderd spinnetje plaatst men eerst de vijf
stippen met het stempeltje en pas daarna worden de verbindingslijntjes geschilderd. Dit
systeem werd toegepast bij Ravesteyn-Westraven tussen 1880 en 1940. Afbeelding
overgenomen uit: ' Kinderspelen op tegels ' door J. Pluis.
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Open schouw in de burgemeesterskamer in het
Stadhuis te Oudewater uit 1614.

Herdertegels uit de achterwand van de open
schouw van de burgemeesterskamer. De tegel met de slapende herderin heeft een
hoogte van 131 mm en een breedte van 129
mm en geen spijkergaatjes, Utrecht, laatste
kwart 19e eeuw.
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Andere tegels in het Stadhuis
Alle andere tegels in het Stadhuis van Oudewater bevinden zich in het souterrain en vormen een
mengeling van diverse andere typen, die allemaal waarschijnlijk eens elders de muren van het
Stadhuis bedekten. Nu zijn ze deels bewaard en in blokjes bijeen gezet op wisselende plekken
tentoongesteld. Hieronder zijn enkele blauwe tegels met een zogenaamde 'loflijst'. Aanwezig
zijn drie tegels, elk met een molentje, en vier tegels, elk met een riviergezicht. De 'loflijst' kan
men al vinden op tegels in de 18e eeuw, maar hier is de omlijsting vrij breed en, mede door het
ontbreken van spijkergaatjes, moet de tegel eveneens erg laat in de \9t eeuw gedateerd worden.
Ze werden toendertijd gemaakt in zowel Utrecht als in Friesland. Gezien de aanwezigheid in het
Stadhuis van Oudewater komt Utrecht als fabricageplaats het meest in aanmerking. Ook zijn tegelblokjes aanwezig met bebouwing op spits toelopende terpjes. Ze zijn er in twee uitvoeringen:
tegels in iets donkerder blauw en fijner geschilderd, mogelijk nog uit het laatste kwart van de 18e
eeuw, en tegels met een iets lichtere kleur blauw en duidelijk met een veel minder vaardige hand
geschilderd. De laatste tegels dateren uit de periode 1800-1850. Beide tegelsoorten hebben nog
niet gestempelde bijtjes als hoekfiguren. De spits toelopende terpjes zijn vrij specifiek voor
Utrecht als fabricageplaats, alhoewel de tegel ook wel in Rotterdam gemaakt werden.
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Tegelwand met in schaakbordpatroon geplaatste kinderspeltegels en herdertegels in de
voormalige keuken van het landgoed Cairnhill
te Epe. De tegels werden daar in 1906 aangebracht en in 1978 weer verwijderd; mogelijk
werden beide tegeltypen dus in dezelfde fabriek van Westraven te Utrecht gemaakt.

Blauwe landschapstegels in het Stadhuis te
Oudewater, meestal riviergezichten, geplaatst binnen een vierkante rand, een zogenaamde 'loflijst'. Blauw, hoogte 130 mm,
breedte 129 mm, dikte 8,9 mm, scherfkleur
citroengeel, geen spijkergaatjes.
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Bebouwing op spits toelopende terpjes in het
Stadhuis te Oudewater. Blauw, Utrecht, laatste kwart 18e eeuw.

Bebouwing op spits toelopende terpjes
in het Stadhuis te Oudewater, als hoekfiguren spinnetjes. Deze zijn nog niet gestempeld, maar volledig met de hand geschilderd. Blauw, Utrecht, eerste helft
19e eeuw, hoogte en breedte 130 mm,
twee diagonale spijker gaatjes.
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Blauwe vogeltegels met ossenkopjes als hoekfiguren in het Stadhuis te Oudewater, hoogte
126,7 mm, breedte 127 mm, meestal twee diagonale spijkergaatjes, Gouda (?), derde kwart 17e
eeuw.
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Blauwe vogeltegels in het Stadhuis te Oudewater, zoals ze oorspronkelijk
waarschijnlijk ook in de muur hebben gezeten, afwisselend geplaatst met tegels waarop een enkelstekelige blauwe bloem, beide behorend tot
één baksel. Gouda (?), eind 17e, begin 18e

ßi'r

Vier blauwe bloemtegels, fijn getekend. Eén
met de in die tijd erg populaire
keizerskroon
(hoogte en breedte 128,5 mm, dikte 12 mm,
scherfkleur citroengeel) en één met een roos
(hoogte 128 mm, breedte 127,3 mm, dikte 12
mm, scherfkleur citroengeel).
Ossenkopjes
met dubbelstreep onderslag. Alle vier de tegels hebben twee diagonaal geplaatste spijkergaatjes van 10,5 tot 11,5 mm vanaf de
hoek en hebben de 'trek' en de tweestreeps
onderslag van het ossenkopje in een andere
kleur blauw. Gouda (?), derde kwart 17e
eeuw. Collectie Van den Berge, Bergambacht.
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De centrale afbeelding op de tegel wordt kleiner naarmate
de tegel jonger is. Deze vogelafbeeldingen op tegels in het
Stadhuis van Oudewater dateren uit het vierde kwart van
de 17e eeuw. Hoekfiguren ontbreken, blauw, Gouda ( ?).
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Tot slot bevinden zich in de gepleisterde tongewelven van het souterrain van het Stadhuis van
Oudewater nog interessante vogel- en bloemtegels. Meerdere blokjes zijn aanwezig met blauwe
vogels van een type zoals wel vaker gevonden kan worden in de Krimpenerwaard en Lopikerwaard en in en rondom Gouda en Oudewater. Het zijn vogeltegels, die in de verte toch wel herinneringen oproepen aan de veelkleurige vogeltegels, algemeen bekend als afkomstig uit de plateelbakkerij van de familie Verswaen op de Oosthaven te Gouda. Deze blauwe tegels tonen een
kleinere vogel dan die op de veelkleurige tegel. De vogels staan niet altijd meer op een eilandje,
heuveltje of op een tak. Vaak is dit tot een schaduwstreep gereduceerd. Ook de hoekvulling is niet
meer de aan zijn basis aangekleurde Franse lelie, maar een zogenaamd ossenkopje met een
tweestreeps onderslag. De Goudse veelkleurige vogel- of bloemtegel met de Franse lelie als
hoekfiguur kan worden geplaatst in de jaren tussen 1630 en 1660. De blauwe vogeltegels met een
ossenkop als hoekfiguur hebben een wat jongere productiedatum, waarbij gedacht kan worden
aan de jaren rond 1660. De tegelproducent zou de firma Verswaen te Gouda kunnen zijn, doch
ook een minder bekende Goudse tegelbakker behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Helbers
noemde in zijn artikel over De geschiedenis van het oude Goudse Plateel uit 1956 nog verschillende andere namen van in Gouda werkzame pottenbakkers. Veel voorkomend is de zijn vleugels
breed uitslaande vogel, vliegend boven een hekje. Leuk is de ooievaar (Ciconia ciconia), klepperend afgebeeld. Dit gebaar wordt gemaakt als de ooievaar op het nest aankomt en gedurende de
baltstijd, waarbij ze om beurten hun kop op de rug leggen. Oorspronkelijk zullen, net als de veelkleurige, de blauwe vogeltegels om en om in een schaakbordpatroon hebben gezeten met bloemtegels. De blauwe bloemtegels zijn bijna nog eleganter dan de vogeltegels. Ook hiervan zijn in
het Stadhuis enkele exemplaren aanwezig. Ze kunnen heel nauwkeurig geschilderd zijn en daarmee een lust voor het oog vormen. Wat later in de 17e eeuw worden de in Gouda geschilderde vogels nog kleiner en verdwijnen de hoekfiguren. Van dit soort kleine-vogeltegel zijn ook nog
tweekleurige (paars-blauw) uitvoeringen bekend. Het bij dit artikel afgebeelde exemplaar werd
aangetroffen achter de Goudse St.-Janskerk in het Willem Vroesenhuis.
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Hetzelfde type tegel met kleine vogel, nu met gebruik van drie verschillende kleuren. Ossenkop,
grondje tak en trek zijn blauw; buikstippel, rand
vleugels en rand staart zijn oud-paars. Keel, vleugels en staart zijn okergeel. Waarschijnlijk afkomstig uit een Goudse plateelbakkerij, hoogte 127
mm, breedte 127,3 mm, dikte 11 mm, scherfkleur
geel, 2 diagonale spijkergaatjes 17 mm uit de
hoek. Tegel aangetroffen en verwijderd met 200
andere tegels van dit type bij een restauratie van
het Willem Vroesenhuis te Gouda in 1982. Collectie Van den Berge, Bergambacht.
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Conclusie
In het Stadhuis van Oudewater zijn twee open schouwen aanwezig. In beide haardpartijen komen
niet meer de oorspronkelijke tegels voor. Er heeft een herzetting plaatsgevonden met kinderspelen herderstegels, beide geproduceerd in de fabriek van de gebroeders Ravesteyn te Utrecht tegen
het einde van de 19e eeuw. Elders in het Stadhuis bewaart men in het souterrain nog de tegels, die
zich in de schouw van de trouwkamer bevonden tot aan de brand van het Stadhuis. Bij de restauratie van 1969 werden ze verplaatst. Ook deze 'open lucht-tegels' zijn gemaakt door een
Utrechtse tegelbakkerij en dateren eveneens uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Tot slot zijn
enkele blokjes blauwe tegels met vooral vogelfiguren, maar ook enkele bloemen in de benedenetage van het Stadhuis aanwezig. Deze tegels zijn van een veel oudere productiedatum. Alleen van
deze tegels, niet van de andere, kan fabricage in een Goudse plateelbakkerij worden verondersteld.
Literatuur:
Beek, M., en M. Kooiman, Oudewater, geschiedenis en architectuur (Zeist, 1993);
Berge, J.H. van den, en L.M. den Toom 'Tegels uit Gouda' in: Tidinge van Die Goude: mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring 'Die Goude ', jg. 12(1994), nr.3.
Hazelzet, K., Burgers en bestuurders: het Stadhuis van Oudewater (Zwolle, 1988);
Helbers, G.C. 'De geschiedenis van het oude Goudse Plateel' in: Mededelingenblad
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van de Nederlandse Ceramiek, (1956), nr. 4;
Hollestelle, L, en H. Janse, 'Haardstenen' in: Restauratievademecum,
blad 01-1 (Den
Haag/Zeist, 1986);
Pluis, J., Kinderspelen op tegels (Assen, 1979);
Pluis, L, Bijbeltegels: Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e
eeuw (Münster, 1994);
Schaap, E.B. Dutch tiles in the Philadelphia Museum of Art (catalogus, 1984);
Schaap, E.B. Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw: van prent tot tegel (Haarlem, 1994);
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'Kind der gemeente": een vondeling in Woerden

(/.
door W. Lobbezoo-de Vos
Zijn vondst
Bij het indiceren van de 16.000 akten van geboorte van de burgerlijke stand van de gemeente
Woerden werd mijn aandacht getrokken door een opvallende gebeurtenis, die tegenwoordig de
landelijke pers zou halen !
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Deze bijzondere "geboorte-akte" luidt als volgt:
"In het jaar een duizend achthonderddertien, den dertienden der maand september (13-091813), des morgens om acht uren is voor ons Willem van Oudheusden, maire, officier van den
Burgerlijken Staat der Stad Woerden, Arrondissement Utrecht, Departement van de Zuiderzee,
gecompareerd: Huibert Versteeg l, landman, wonende in de herberg den Eenhoorn in de polder
Snelle, onder deze gemeente, welke ons verklaard heeft, dat hij heden morgen ten vijf uren in een
weesje, [weiland?] gelegen naast bovengemelde herberg heeft gevonden een kind, zoodanig als
hij het 'ons voorstelde gekleed met een hembd, een musje, een doek, een lakentje, twee borstrokjes en een blaauw gestreept luur, waarin een gaatje was gebrand, zijnde dit alles ongemerkt.
Het kind onderzogt hebbende, hebben wij hetzelve erkend te zijn van het mannelijk geslacht,
schijnende tusschen den acht en tien weken oud te zijn, doch geene erkennende teekenen bij zich
hebbende. Zoo hebben wij terstond het kind onder de voor en toenamen van Johannes de Vink
ingeschreven en bevolen dat hetzelve zoude worden ter hand gesteld aan Kornelis Hoogland [42
jr., turfdrager, wonende "op de Rijn", die drie weken eerder vader was geworden van een zoon
Hannes].
Waarvan wij proces-verbaal hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus van Velzen,
brigadier der veldwachters van dit canton en Dirk de Wolff, deurwaarder der mairie, die nadat
hun den inhoud van het tegenwoordige proces-verbaal was voorgelezen, hetzelve nevens ons onderteekend hebben, hebbende Huibert Versteeg verklaard niet te kunnen schrijven.
Na voorlezing w.g. W. van Oudheusden, Jbs van Veisen".

01-1 (Den
'e tot de 20e
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Zijn verzorging
Tussen de ingekomen stukken van de gemeenteraad van Woerden anno 1813 ligt een kladbnefje
van de maire (burgemeester) aan de onder-prefekt.2
De originele brief van 13 september 1813 is bewaard gebleven in het archief van de onder-prefekt
van het arrondissement Utrecht.3 Hierin doet burgemeester Willem van Oudheusden verslag van
de vondst van het kind en meldt hij dat het kind bij een min is geplaatst. Hij bedoelt dat het kind
verzorgd wordt door de 27-jarige Jannigje Heep, die gehuwd was met Kornelis Hoogland.
Omdat aan de uitzet van het kind van alles ontbreekt vraagt hij machtiging om enig dringend
noodzakelijk linnengoed te kopen.

ezoo-de Vos

de gemeente
nwoordig de

Inschrijving in het doopboek van de Nederduitsche Hervormde Gemeente Woerden, inv.nr. 127.
"Een kind dat gelegd is bij "Den Eenhoorn " op Snel en op last van de maare [maire/burgerne esterj gedoopt op den 22 september 1813 met de naam Johannis du Vink".

%?

Tevens meldt hij dat het kind herkend is "te zijn van een marktkraamster, die gewoonlijk verblijft in Utrecht en die drie weken geleden met het kind een nacht in Woerden doorbracht.
Men kent zijn naam niet, maar ik zal onderzoek laten doen en wanhoop niet de ontaarde moeder
te ontdekken", aldus de burgemeester.
Twee dagen later schrijft de onder-prefekt, waarvan de kladbrief in Utrecht en het origineel in
Woerden wordt bewaard: "Ik verzoek u de 4e paragraaf van mijn circulaire van 28 aug. 1813, nr.
1672 nog eens te lezen. Zoals u ziet bent u voldoende gemachtigd om de betaling te voldoen uit de
onvoorziene uitgaven".^
Op 20 sept. 1813 zendt de burgemeester aan de onder-prefekt een begroting voor de verzorging
van het kind voor de rest van het jaar en hij vraagt hem te berichten of het kind moet worden verzorgd op kosten van de gemeente Woerden "of dat men het misschien in een of ander armenhuis
moet plaatsen op kosten van het Departement? " Ook meldt hij in keurig frans dat het kind een lelijke ziekte heeft, in het nederlands genaamd dauwworm .5 Dit woord kent hij niet in het frans.
Hij zal deze ziekte laten behandelen.
Op 4 okt. 1813 doet de onder-prefekt verslag aan de prefekt. Hij stelt voor de verzorging van het
kind te laten betalen uit de post onvoorziene uitgaven van de gemeente Woerden.
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Zijn uitzet
Gedurende één jaar werd de verzorging van de vondeling betaald uit de post onvoorziene uitgaven.
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De rekeningen zijn als bijlagen van deze post in de jaarrekeningen 1813 en 1814 bewaard gebleven.'

onlijk vercht.
de moeder

14 sept. 1813 Aan J. Hoogland ten behoeve van J. de Vink:
"voor aankoop van een rood luur,
twee hembjes en mutsjes f 2-10- 0 (2 g ld., 10 st., Openn.)
voor 14 dagen voeden van het kind à f 1-10 's weeks
voor naailoon van kleederen en linnen voor het kind
verschoten"

irigineel in
;. 1813, nr.
doen uit de

3- 0-0
2-10-0

verzorging
/orden verarmenhuis
eind een len het frans.

ƒ 8- 0- 0
20 sept. 1813 Geleverd door Adrianus Kok "tot het gebruik van het gevonden kind":
een kinderrokje
f2- 5-0
6 doeken met een lijfje, tezamen
4- 0- 0

ing van het

samen f 6- 5-0
20 sept. 1813 Geleverd door J. Wezstein 'voor 't gevonden kind":
' 1/4 el katoen à 27 st. de el
3/4 el flanel à 44 st.
de el
1 1/4 el wol gestreept à 24 s.
3 el wit linnen
à 15 s.
3 paar kousjes
à 12 s.
2 borstrokjes
à 13 s.
2 mutsjes
à 13 s.
3/4 el bont
à 8 s.
sayet
22 dito:
zegel

dene uitga-

f/e^,

f 5-14-12
f 1-12- 0
f 1-10- 0
f2- 5- 0
f 1-16- 0
f 1-6-0
fl- 6-0
f0- 6- 0
f0- 6- 0
f0- 3- 0
f 16- 5-12

Voldaan den 19 October 1813.
16 sept. 1814 Betaald aan de weduwe Kok 6 gld. voor "geleverde klederen en linnen voor de vondeling J. de Vink".
Ongeveer 5 maanden lang geschiedde de betaling aan de min om de twee of drie weken. De laatste betaling op 9 juni 1814 bedroeg 30 gld. voor 20 weken !
Zijn laatste vermelding
Johannes de Vink overleed op 23 december 1816 om 7 uur 's morgens in een huis in de Grote
Steeg. Nadere bijzonderheden ontbreken. Twee buurmannen verzorgden de aangifte van dit
overlijden bij de gemeente.
Volgens het begraafboek werd hij op 12 (sic!) december 1816 "van den armen" begraven.7
Zijn broer of zuster in Utrecht
Burgemeester Van Oudheusden heeft zeker naar de moeder van de vondeling gezocht. Het bewijs hiervan vond ik niet in Woerden maar in Utrecht.
Op 26 sept. 1813 zendt de weduwe Penning, wonende in de Zandstraat te Utrecht een request8
aan het gemeentebestuur van Utrecht, luidende als volgt: "dat bij mij voor ruim veertien dagen is
85
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gehuisvest geweest zekere Maria de Vink, geboren te Amsterdam, oud 25 jaren, bij zich hebbende twee kinderen, dat voornoemde Maria de Vink voorgeevende naar Den Haag te gaan, mij
verzogt heeft het eene kind van deezen zo lang bij mij te houden totdat zij van Den Haag zoude
zijn teruggekeerd, doch met zeekerheid vernomen hebbende dat zij het ander mede genomen
kind te Woerden op haar reis naar Den Haag ter vondeling heeft gelegd en dus geen twijfeling
overlaat of zij heeft meede het bij mij zijnde kind verlaten ". Als weduwe met vijf kinderen verzoekt zij dit kind "te doen wegneemen! "
De maire (burgemeester) van Utrecht schrijft op 1 oktober 1813 aan zijn collega's in Amsterdam
en Den Haag een ongeveer gelijkluidende brief. "Zekere Maria de Vink welke zich, alhier doorpasserende, in een der nachtkwartieren had opgehouden, de castelijnesse bewogen hebbende om
een van de twee kinderen, die zij bij zich was hebbende, zoo lang onder haar opzicht te houden,
totdat zij uit Den Haag waar zij voorgaf na toe te vertrekken zoude zijn teruggekomen, heeft het
tweede kind, zoo als gemelde castelijnesse in het zekere is onderligt geworden, binnen de stad
Woerden ter vondeling gelegd, blijvende dus geen twijfel over of zij heeft het kind alhier zijnde
verlaten, en daar diergelijken handel anderen ten voorbeeld hoorde te worden gecorrigeerd",
enz- hoopt hij "eerdaags te mogen vernemen dat dit vrouwspersoon is opgespoord en tot haar
moederlijkepligt (zal worden) terug gebragt".9
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De maire van de "goede stad" Den Haag antwoordt na twee weken "dat niettegenstaande alle ingekomen berichten Maria de Vink alhier niet is kunnen worden ontdekt, waaruit veronderstelle
zij zich van een andere naam heeft bediend of zich te Amsterdam vanwaar zij geboortig is, zal ophouden". I0
Uit Amsterdam kwam geen antwoord. Ook in de Burgerlijke Stand van Utrecht komt Maria de
Vink niet voor!
Noten
1. Huibert Versteeg was sinds 17 mei 1804 eigenaar van het huis, stalling, hooiberg, schuur, erf
of grond, zijnde een herberg, op Snelle, buitendijks (Streekarchief Rijnstreek (SAR), Oudrechterlijk archief Woerden, inv.nr. 67, fol. 286v). Deze herberg stond na vergelijking van de
Ie kadasterkaart en de huidige plattegrond naast kaashandel De Wit, Utrechtsestraatweg 23a.
2. SAR, Gemeente-archief Woerden, inv.nr. 187.
3. Rijksarchief in Utrecht, Archief onder-prefekt van het Arr. Utrecht, toegang R 71 -1, inv.nr.
73, dossier nr. 2470. Van 1 januari 1811 tot 21 november 1813 hadden de gemeentebesturen
voor elke belangrijke bestuurshandeling de toestemming van de prefekt Antoine Philippe
Fiarce Ghislain Visscher, graaf van Celles nodig. De correspondentie hierover liep via de onder-prefekt Jan Maximiliaan van Tuyl van Serooskerken.
4. De circulaire is nog wel aanwezig in het Gemeente-archief Utrecht (GAU), Stadsarchief III,
inv.nr. 600, stuk 1322.
5. Dauwworm is een baby-eczeem dat met hevige jeuk gepaard gaat, waardoor de huid, vooral in
het gezichtje dikwijls door het krabben een bloederig korsterig aanzien heeft. Nieuwe medische Winkler Prins, 3e druk, (1976), p. 340.
5. SAR, Gemeente-archief Woerden, inv.nr. 583.
7. SAR, Archief kerkeraad Nederduitsche Hervormde Gemeente, inv.nr. 348, register van begravenen.
8. GAU, Stadsarchief III, inv.nr. 600, stuk 1636.
9. GAU Stadsarchief III, inv.nr. 603, stukken 827 en 828.
10. GAU Stadsarchief III, inv.nr. 600, stuk 1579.
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iister van beBrief van de maire van Den Haag aan die van Utrecht betreffende de moeder van de Utrechtse
vondeling.
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