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61. Cornelia Catharina Johanna Kipp, ged. Gorinchem 20 mei 1794, overl. Vleuten 6 februari 1858, 
tr. 2e aid. 20 april 1836 Gerardus Johannes Hendricus van Bijlevelt, geb. aid. 13 oktober 1811, 
burgemeester van Vleuten 1834-1870, overl. aid. 2 april 1870, tr. 2e Johanna Maria Wilhelmina 
Melchers. 

62. Joannes Oostveen, ged. Utrecht 17 november 1779, bouwman buiten de Catharijnepoort, overl. 
aid. 15 april 1852, tr. aid. 5 mei 1810 

63. Petronella Ruys, ged. Utrecht 12 maart 1785, overl. aid. 28 januari 1823• 

De illustraties bevinden zich in de collecties van: 
J.W.C, van Schaik, Utrecht - 3-5-7-10-11-15-24-27-31 bidprentje. 
J.G. Vreeswijk, Montfoort - 4. 
Mevr. M.A. Oostveen-Lenssinck, De Meern - 6-14-31 portret. 
Gebr. B.H. en J. Lenssinck. Linschoten - 12 portret-13 portret. 
Mevr. M.A. de Goey-van Es, Montfoort - 12 bidprentje-13 bidprentje. 
Mevr. G.J.A. Beerthuizen-van Kooten, Montfoort - 20-45-46-60-60/61. 
Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage - 25-61. 

Een Harmelense nieuwjaarswens 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

In de 18e en 19e eeuw was het gebruikelijk dat gemeentepersoneel, zoals bijvoorbeeld lantaarnop
stekers, bodes, vuilnisophalers en nacht- of klapperwachten ter gelegenheid van de jaarwisseling een 
nieuwjaarswens op rijm lieten drukken. De term klappermanspoëzie hebben we hieraan overge
houden. Het betekent rijmelarij ofwel dichtwerk zonder enige kunstwaarde1). 
Deze verzen werden aan de burgerij, waarschijnlijk alleen aan de vooraanstaande en beter gesitueerde 

i i r f f ^ r c qc 5oden, waarvoor de aanuieuer uan meestal .') een looi ontving. Deze nieuwjaarswensen 
vormden zo een aardige bijverdienste voor deze doorgaans niet al te best betaalde personen. Als we de 
verklaring van Harmelen's burgemeester D.O. Heldewier in de raadsvergadering van 17 november 
18932) moeten geloven, konden de inkomsten uit deze,,nieuwjaarsprenten" oplopen tot ongeveer 20% 
van het bedrag wat de nachtwacht per jaar als traktement ontving. Als tegenstander van het geven van 
fooien aan politiebeambten, stelt hij de raad dan namelijk voor het traktement van de nachtwacht van 
f 125,00 per jaar te verhogen. Enkele raadsleden twijfelen aan het door de burgemeester genoemde be
drag van f25.00 tot f30,00. maar deze zegt daar zelf inlichtingen over ingewonnen te hebben. De raad 
wil gezien de financiële toestand van de gemeente evenwel niet overgaan tot het verhogen van de jaar
wedde of het beschikbaar stellen van een subsidie, waarop door de burgemeester wordt gesteld dat hij 
dan een verbod op het nieuwjaarwensen nog niet zal invoeren. 
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Overigens komt het burgemeestersvoorstel niet uit de lucht vallen. Vijfjaar eerder, in 1888 heeft de 
commissaris van de Koningin al verboden dat de veldwachter met nieuwjaarsalmanakken rondgaat. 
Zijn advies om hier een vergoeding tegenover te stellen wordt op 16 oktober van dat jaar3) door de 
Harmelense raad gevolgd, zij het dat zij een jaarlijkse gratificatie beschikbaar stelt, op voorwaarde dat 
de veldwachter door dienstijver zich deze waardig maakt. 

Dat het nieuwjaarwensen door nachtwachten ,,gevoelig" lag is niet zo vreemd, want het uit 1867 
stammende „Reglement op het gaan van de gewone Nacht of Klapperwacht te Harmeien"4) laat zien 
dat de nachtwacht in de praktijk wel degelijk een soort politiebeambte is. 
Hij moet iedere avond om tien uur precies beginnen met zijn ronde, die ging van „het begin der 
Kalverstraat van den noodstal behoorende aan A. van Peer over het dorp tot aan de woning van G. de 
Wit, van daar achter langs het jaagpad over de Steenenbrug naar de Huize Harmeien, van daar terug 
over den Indijk tot het dijksteegje, dezelve door langs het jaagpad terug, door de steeg van C. van 
Dorp, het dorp terug door de Kalverstraat tot aan den Uithof, van daar terug tot aan den brug bij 
A. Lekkerkerker, van daar langs het jaagpad tot de Steenenbrug". Hij mag de route ook andersom af
leggen, maar deze moet wel ieder uur gedaan worden. In de maanden april tot en met september moet 
de laatste ronde om drie uur en de overige maanden om vier uur begonnen worden. Binnen dit tijdsbe
stek is het de nachtwacht verboden zich in een bewoond huis te bevinden. 
Hij moet op deze rondes alle onbekende personen, welke hij ontmoet, vragen waarom zij zich 's-nachts 
op de weg bevinden. 
Mocht deze vraag onbevredigend of in het geheel niet beantwoord worden, dan zal hij deze persoon 
naar de burgemeester of diens plaatsvervanger brengen, zodat deze naar goeddunken kan handelen. 
Ook moet hij de burgemeester ervan in kennis stellen, als er op het dorp of in de één of andere herberg 
of tapperij ongeregeldheden begaan worden door beschonken personen. Voor bovengenoemde zaken 
kan hij indien nodig de hulp „zowel der Rijks als der Gemeente Policie" inroepen. 
Als hij personen ontdekt die „hetzij per as, vaartuig of te voet" goederen vervoeren waarover door het 
rijkeen belasting geheven wordt, is hij verplicht deze aan te houden en „alles aanwenden" om „zich van 
hunne personen te verzekeren". Bij twijfel zal hij dan direct de rijksambtenaren, de burgemeester of de 
gemeentebode waarschuwen, zodat een onderzoek kan plaatsvinden en eventueel een proces-verbaal 
kan worden opgemaakt. 
Wanneer er onverhoopt brand mocht uitbreken in de kom of de nabijheid van de gemeente moet hij 
aanhoudend klepperen en „brand" roepen, ter plaatse de bewoners en buren wekken, daarna direct de 
burgemeester waarschuwen, alsook de gemeentesecretaris en de personen welke als „wekkers"5) 
aangewezen zijn, zodat dezen hun plicht kunnen doen. 
In het geval van brand in een andere gemeente, zal hij de burgemeester of diens plaatsvervanger 
hiervan mededeling doen. Hij moet ook alarmeren wanneer er 's-nachts noodweer ontstaat. 
Normaal brengt de klapperwacht eenmaal per week rapport uit. Is er iets bijzonders gebeurd, dan rap
porteert hij de volgende morgen en bij iets buitengewoons direct bij de burgemeester, ook 's-nachts. 
Bij het aanvaarden van de functie legt de klapperwacht een eed af de op hem rustende verplichting 
getrouw na te komen. Blijft hij onverhoopt in gebreke, dan riskeert hij een onbetaalde schorsing. Bij 
herhaling kan ontslag volgen. 

Voor Harmeien is de benaming nachtwacht voor de tweede helft van de 19e eeuw eigenlijk een betere 
dan klapperwacht, omdat op 22 maart 1867 de raad besluit met 5 tegen 2 stemmen om „de nachtwacht 
niet steeds te laten kleppen". We weten uit het reglement dat de man wel een klepper bij zich moest 
hebben om deze in geval van brand te gebruiken. In latere jaren heeft de taak van de nachtwacht 
verschillende wijzigingen ondergaan. Zo weten we dat het doven van de dorpsverlichting ook vaak in 
handen was van de nachtwacht. 

In 1924 wordt de nachtwacht in Harmeien afgeschaft. In de raadsvergadering van 26 september6) 
protesteert de heer Buitenhuis nog wel tegen het breken van „een oude traditie" en zegt dat afschaffing 
bezwaarlijk is vanwege de preventieve werking ten goede, welke ongetwijfeld nog wel van de 
nachtwacht uitgaat. Dit bezwaar vervalt evenwel, omdat door de politie, volgens een mededeling van 
de burgemeester, in de toekomst ook nachtdiensten gedraaid zullen worden. Extra gunstig aspect is dat 
hieraan geen extra kosten verbonden zijn. 
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De nieuwjaarswensen van de nachtwachten waren toen echter al lang verleden tijd. In de vergadering 
van Burgemeester en Wethouders van 30 december I9077) verklaart de twee maanden eerder geïnstal
leerde burgemeester A. Blankestijn (nieuwe bezems vegen schoon) dat hij het aanbieden van de biljet
ten heeft verboden. In zijn ogen heeft dit gebruik „wat veel van bedelarij", terwijl juist de politie 
surveilleert om bedelarij te weren. Zijn voorstel om de nachtwachten hiervoor „schadeloos" te stellen 
door hen jaarlijks een gratificatie van 25 gulden te verlenen, wordt aan de raad voorgelegd en door deze 
op 21 januari 1908s) aangenomen. 

Dat de nachtwacht voor kinderen soms als boeman werd gebruikt, blijkt uit de eerste regel van het 
volgende kinderversje van Hiëronymus van Alphen (1746-1803). De verdere tekst straalt echter een 
gevoel van bescherming en veiligheid uit. 

Zou ik voor den klepper vreezen, 
Oh, die lieve brave man 
Maakt, dat ik gerust kan wezen, 
En ook veilig slapen kan. 
Moeder lief 'k geloof het vast. 
Dat hij op de dieven past. 

Schoon hij loopt door wind en regen, 
't Zingen wordt hij nimmer moe: 
Goede God! Geef hem Uw zegen, 
Maar mijn oogjens vallen toe. 
Lieve klepper! hou de wagt! 
Ik ga slapen: goeden nagt! 

Nachtwachten aan de koffie in hun houten optrekje. 
De man links warmt zijn handen. Aan de wand hun 
,,gereedschap" zoals lantaarn en ratel. 
Houtgravure door J.W. Kaiser (1813-1900). 
Coll.: Prentenkabinet Rijksmuseum - Amsterdam -
89-E-36. 

Tot slot iets over de aanbieders van de hierbij afgedrukte wens. 
Deze wens werd aan het ..WelEdel Achtbaar Bestuur en al onze Medeburgers" opgedragen door de 
nachtwachten H. Breijer en B. Schrijvers aan het begin van 1893. 
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H. Breijer was sinds 1 januari 1888 nachtwaker voor f 125,00 per jaar en zou dit blijven doen tot 1 april 
1908. Op 10 maart 1908') deelt de burgemeester aan de raad mee. dat Breijer ontslag heeft gevraagd 
„omdat hij niet langer de lantaarns wenschte te blusschen". 
Het ontslag wordt hem verleend. 
G. Schrijvers (Gijsbertus, maar gezien de voorletter B op de wens had hij als roepnaam waarschijnlijk 
Bertus) was sinds het tweede kwartaal van 1888 nachtwaker. Schrijvers was tot zijn overlijden op 10 
april 1895 als zodanig in dienst. 
In de notulen van de raadsvergadering van 12 juli 189510) lezen we „dat na het overlijden van G. 
Schrijvers, aannemer der gemeenteverlichting, . . . . zijne weduwe tot 1 mei de aan de verlichting ver
bonden werkzaamheden heeft doen verrichten, doch dat Burgemeester en Wethouders hebben beslo
ten, haar vanaf 1 mei 1895 daarvan te doen ontslaan". Hieruit blijkt dus ook dat verschillende „baan
tjes" door één persoon werden aangenomen, om zo een redelijk inkomen te verkrijgen. 

Noten: 
1. Van Dale - Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 
2. Gemeente-archief Harmeien - voorl. inv. nr. 6 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1889-1907 p. 

142-43. 
3. G.A.H. - voorl. inv. nr. 5 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1873-1888. 
4. G.A.H. - voorl. inv. nr. 230 - Reglement van de klapperwacht 1867. 
5. Dit zijn waarschijnlijk de mensen die aangesteld zijn om de leden van de brandweer te waarschuwen, de zgn. 

porders. 
6. G.A.H. - voorl. inv. nr. 9 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1921-1927. 
7. G.A.H. - voorl. inv. nr. 27 - Notulen van Burgemeester en Wethouders der gemeente Harmeien 1896-1909. 
8. G.A.H. - voorl. inv. nr. 7 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1908-1918. 
9. idem. 

10. G.A.H. - voorl. inv. nr. 6 - Notulen van de raad der gemeente Harmeien 1889-1907. 

De situatie van het Woerdense onderwijs in 1799 
door L.C1.M. Peters 

Woerden kent inde 16e eeuw reeds de Latijnsche school. Deze school heeft bestaan tot het jaar 1781. In 
het begin van de 16e eeuw bestaat er ook een eenmansschooltje. Van volksonderwijs is er echter geen 
sprake1). 
Tegen het einde van de 18e eeuw ontstaat er in den lande ongerustheid over de toestand van het 
onderwijs. Vooral de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van't Algemeen richt zich sterk op het 
bevorderen van het nationale onderwijs. De Bataafse Republiek maakt dan een nationale wetgeving 
mogelijk. Bij de Nationale Vergadering van 1796 worden verschillende voorstellen ingezonden 
betreffende het onderwijs. De Nationale Vergadering benoemt een commissie om de stukken te 
beoordelen. Deze commissie doet onder meer het voorstel om een nieuw in te stellen commissie 
opdracht te geven „tot het beraamen van een ontwerp van Nationaal Onderwijs". De ingestelde 
commissie beëindigt haar werkzaamheden voortijdig omdat het niet doelmatig lijkt verder te werken in 
verband met de in voorbereiding zijnde Grondwet. De Staatsregeling voor het Bataafse Volk van 1798 
zegt in de Burgerlijke- en Staatkundige Grondregels onder meer: „De Maatschappij wil, dat de verlich
ting en beschaaving onder haare Leden zooveel mooglijk bevorderd worde". In de Acte van 
Staatsregeling staat dat het Uitvoerend Bewind acht agenten (ministers) zal aanstellen, waarvan er een 
belast wordt met de Nationale Opvoeding, omvattende: „de Geneeskundige Staatsregeling, de vor
ming der Nationaale Zeden, en de bevordering van het Openbaar Onderwijs, en van Konsten en We
tenschappen". 
Bij decreet van 21 december 1798 wordt er voor de „Agent van Nationale Opvoeding" een instructie 
vastgesteld. De eerste die in deze functie wordt benoemd is Theodorus van Kooten (1749-1813). In 
april 1799 wordt hij opgevolgd door J.H. van der Palm. Het ontwerpvan algemene schoolwetgeving 
van Van der Palm wordt op 6 juni 1801 bekrachtigd als eerste Schoolwet2). 
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