
rivierzand en vervolgens een laag klei en humus werd aange
troffen. De laatste had een dikte van 20 tot 25 c.M. en bevatte 
voorwerpen uit de 2de en 3de eeuw onzer jaartelling. Onder 
deze laag werd weer rivierzand gevonden. 

In de Nieuwe Rotterdamsche courant van 4 Januari 1931 
schreef prof. L. van Vuuren in zijn opstel over: Het oude schip 
van Utrecht, o.m.: „Het schip lag bedolven onder de fluviatiele 
afzettingen. Deze resten werden bedolven door ongeveer een 
meter grof grijs rivierzand, dat naar beneden toe grover werd. 
Later bleek onder de bodem van het schip tamelijk grof grind 
gemengd te zijn met dit grove rivierzand. Op deze laag van 
grof rivierzand volgde ruim een meter dik fijner rivierzand, af
wisselend geel en roodbruin van kleur, waartusschen dunne 
kleilagen ingeschakeld zijn. Dit is het volledige profiel van de 
verlande rivier. Daarop volgt de kleibedekking, die ter dikte 
van ruim % M. vergraven is." 

Waar het bekend is, dat het terrein Vroom en Dreesman eens 
een verlande Rijnarm was, en hier een overeenkomstig profiel 
van de bodem werd aangetroffen als in de Vechtarm, waar de 
schuit is gevonden, daar mag in verband met de ouderdom der 
voorwerpen die in de laag van de eerste werden aangetroffen, 
een nagenoeg gelijke datering voor de tweede worden aange
nomen. 

Toch meen ik mijn datering eenigszins te moeten herzien. 
De laag immers, waarin de vondsten gedaan zijn, kan slechts in 
de loop van een paar eeuwen gevormd zijn. De bouw van het 
vaartuig zal dus wel eenige honderden jaren vóór de vorming 
van die lagen, dat is omstreeks het begin onzer jaartelling heb
ben plaats gehad. In dat geval moet het een inlands vaartuig 
zijn geweest, dat misschien de Friezen op hunne veroverings
tochten als oorlogsbodem heeft gediend. Dr. JAC. ZWARTS. 

OUDE NIEUWJAARSPRENTEN. 
De achterstaande afbeelding is een afdruk van de origineele 

houtsnede, die vroeger aan het hoofd van den nieuwjaarswensch 
der Utrechtsche klepperlieden stond afgedrukt. Van het midden 
der 18de eeuw af tot aan het einde der 19de eeuw toe is het1 ge
woonte geweest, dat de werklieden in openbaren dienst, zij die 
hun arbeid voor de burgerij op straat uitoefenden, de stad 
rondgingen en de vanouds gebruikelijke nieuwjaarswensch in 
den vorm van een rijmprent huis aan huis aanboden. 

Het ,,veel heil en zegen" wenschen aan de deur was nog zeer 
algemeen en niet alleen voor de genoemde werklieden, doch 
ook voor tal van anderen een welkom middel om hun inkomen 
te vermeerderen, voor sommigen om uit den band te springen 
en te kunnen kopperen. Tientallen gingen op nieuwjaarsdag 



rond, rekenende op de goedgeefschheid der gezeten burgers en 
t was, zooals de torenwachter in zijn wensch van 1817 ver

klaarde: 

Pruikemakers, vuilnisman, / Lichtopstekers, klepperman, 
Schoenelappers, kranteloopers, / Ja zelfs zwavelstok-
Dr verkoopers, 
Blinde, lamme, kreuple liên, / Allen zijn op straat te zien. 
Kleeremakers en barbiers, / Bakkers, slagers, huurkoetziers, 
Ja, wie zou hen alle weten, / 'k Heb mij zelven nog vergeten, 
'k Wensch glukzalig Nieuwejaar, / Is de leus van allegaar. 
De afbeeldingen, die aan den kop van het vrij groote blad 

voorkomen, zijn steeds voorstellingen van het bedrijf van den 
aanbieder, en de veranderingen, die allengs in de werkwijze 
plaats vonden, worden geregeld weergegeven. Zoo vertoonen 
die van de Aschhaalders en karlieden een stortkar met paard, 
dat door een rateldraaienden man geleid wordt. Vernieuwde' 
houtsneden brengen telkens den veranderden bouw der wagens, 
de gewijzigde wagennummers enz. in beeld en van 1857 af trekt 
de aschhaalder niet meer alleen rond, maar wordt hij door den 
bezemenden straatreiniger vergezeld. Eerst zijn het primitieve 
houtsneden, een enkele maal (1838) een steendruk, en later (ca. 
1850), wanneer de verzorging niet meer aan Kemink, maar aan 
V an de Weijer is toevertrouwd, zijn het tot stadsgezichten uit
gewerkte houtgravures geworden. In afwijking van al de overige 
afbeeldingen stelt die van 1856, blijkbaar om den omvang van 
het ambt te demonstreeren, een gracht tusschen wal en singel 
(Servaasbolwerk?) voor, met een paar op modderschuiten 
staande mannen, die de gracht uitbaggeren. De stortkar, die 
overigens het meest sprekende beroepsembleem bedoelde te 
zijn, ontbreekt ook nu niet, maar verkreeg een meer bescheiden 
plaats op den achtergrond. 

, Ook in de prenten der lantaarn-vullers en -aanstekers is de 
ontwikkeling van het bedrijf geteekend- De oudste stellen zeer 
massieve lantaarnpalen met de daarboven tusschen glazen 
wanden hangende snuit-olie-lampen voor; de volgende ver
toonen eveneens een stadsgezicht (Jacobiekerkhof?), waarin de 
lantaarn met staande brander echter in 't midden van de straat 
aan een koord hangt; de laatste, een goede litho van 1860, laat 
een straatje met lantaarn van de nog gangbare constructie zien, 
die aan den muur bevestigd is. 't Spreekt van zelf, dat de be
drijvige vuiler en de hollende aansteker, beiden met ladders 
beladen, niet aan de voorstelling ontbreken. De gaslantaarn-
opstekers, die van 1847 af de oliemannen begonnen te ver
dringen, brachten het breede front der gasfabriek, dat ongeveer 
de westzijde van het Vreeburg afsloot, boven hun jaarwensch 
in beeld. 



N I E U W J A A J 

Opgedraagen aan Ed, Achtb . Magistraat , Bi 

KI 
(Van de „Asch-haalders en karl ieden" zijn in den s 
nieuwjaarsprenten van 1763—1876, van de „Stads 
lantaarnen" van 1801—1860, van de „Tambours der ge 
van 1847—1862, en van de „Ricol-ui thaalders" van 1 
Du houtsnede is afgestaan door de N.V. Broekhoff, vooi 



EIL- EN ZEGENWENSCH 

5 en Inwooneren der Stad Utrecht, door derzelver Stads 

PER-LIEDEN. 
lijken atlas op het gemeente-archief (Drift 27) zeer onvolledige reeksen 
per-l ieden" van 1786—1788, van de „Vullers en aansteekers der 
:nde burgerwacht" van 1802—1812, van de , ,Gaz-lantaarn opstekers" 
-1876 aanwezig). 
)ekdrukkerij Kemink en Zoon. Zie de noot op blz. 64 van jrg. XI—1936. 



De riooluithaalders schijnen onmiddellijk bij de instelling van 
hun bedrijf hun nieuwjaarsbladen uitgegeven te hebben. Zij be
gonnen met de beteekenis van hun beroep uiteen te zetten, door 
den toestand der straten vóór en na den aanleg der stedelijke 
rioleering in 1850 te berijmen: 

Vroeger prijkten onze straten / Met een breeden open goot, 
Die van plaats tot plaats met gaten, / Vormde een' stede

lijke sloot. 
Dat was nu, op 's Heeren wegen / Somtijds wel van zeer 

veel last, 
Want met overvloed van regen, / Zat men op een eiland vast. 
Maar daar kwam de Organisatie, / Besloten in de' stadhuis zaal; 
En met ijv'rige operatie / Kwam een overdekt kanaal. 
(Dagelijks genoemd riolen) / Dat dan op een zinktput stuit; 
En wat daarin ligt verholen . . . / Dat . . . dat halen wij er uit. 

Dat uithalen wordt door de houtgravure aan 't hoofd van het 
blad in beeld gebracht, die een putjesschepper laat zien, bezig 
met een langstelige modderschep den inhoud van een zinkput 
op te halen en in de naast hem staande handkar over te storten. 
Een werkwijze, die niet korter dan tachtig jaar, tot in 't laatst 
van 1936 gevolgd is. 

De torenwachters brachten het Buurkerkhof in beeld, eerst 
in een kapitale kopergravure, vervolgens in een kinderlijke 
houtsnede. Daar ze weinig zouden opvallen, wanneer ze op hun 
werkterrein, den omgang van den Buurkerktoren werden voor
gesteld, symboliseerden ze hun bescherming der stad door 
cherubijntjes om den toren te laten vliegen, die de burgerij onder 
klaroengeschal verkondigden: 

Zodra er Brand Ontstaat, / dan blazen Wy den Hooren, 
En als die is geblust, / Streelt de Trompet U ooren. 

Onder de afbeelding volgt na de opdracht een meestal langen 
wensch, die in den regel met eene algemeene beschouwing van 
den maatschappelijken of staatkundigen toestand aanvangt. Die 
der klepperlieden van 1786 en 1788, de eenig bewaard gebleve-
ne, geven b.v.b, een treffenden indruk van de sombere levens
verhoudingen in den patriottentijd, verbonden aan de lijdelijke 
verzuchting (1786): 

Indien de Hemel ons niet red uit medogen, 
En slaat op Nederland zyn Vaderlyke oogen, 
Dan is 't met ons gedaan, wy worden onderdrukt, 
En neemen niets ter hand dat ons naar wensch gelukt. 

Tijdens de Fransche overheersching, bij den aanvang van 
1812, richtten de tamboers der gewapende burgermacht het 
volgende vers tot Napoleon: 



Leev' lang gelukkig, waarde KEIZER! 
Geniet van ons de gunstbewijzen; 

Een altijd duurzaam Heilgenot. 
En, als Gij eens mögt grafwaarts treden, 
O mögt Gij dan in 't Zalig Eeden, 

Voor altoos wezen bij Uw God. 
Enkele weken na Napoleon's val, op nieuwjaarsdag 1814, 

hieven de torenwachters echter aan: 
Ontvang dees' onzen wensch, ô waarde Stadgenoten! 

Die we met 't begin des Jaars aan Uw komen biên, 
Geweld, verraad en list is hier ter neer gestoten, 

En 't monster wordt geveld — Triumf ô braave liên! 
Men viert dit Nieuwe Jaar, met duizend-duizend tongen, 

Men galmd nu weer vol vreugd Oranje boven uit! — 
't Blixemvuur des Tirans is nu de hand ontv/rongen, 

Wij roepen nu Triumf! op de ontfloersde luit. 
Nadat de dichter, vaak onder verwijzing naar den goeden, 

ouden tijd, de nooden van het volk betreurd had, wendde hij 
zich tot de overheid met de bede, dat het haar gelukken mocht 
betere levensvoorwaarden voor de burgerij te scheppen. Ver
volgens richtte hij, naar 't protocol van zijn tijd, zegenbeden tot 
de wijze bestuurders van land, gewest en stad, tot de vrome 
dienaren van hoogeschool en kerk, en ging dan in een alge-
meenen heilwensch voor de burgerij over, om meestal met een 
toespeling op het doel van zijn optreden te eindigen: 

En bij de wenschen, die hij biedt, / Vergeet ' uw hand ook 
zijner niet. 

De aschhaalders verzuimden echter zelden dan nog een vers 
aan hun patroons, de pachters van het stadsvuilnis, te wijden 
(1829): 

D'Admodiateurs der Asch die worde steeds gegeven, 
Veel Heil en Zegen om vergenoegd te leven, 
Met hun geliefd Gezin, dat voorspoed hun verzel, 
Dan gaat het ons, hun Knechts daardoor ook mede wel. 
In de 19de eeuw, wanneer de klaagtoon bijna niet meer klinkt, 

wordt de vorm wel wat vrijer, maar blijven het gelegenheids
stukken in gewrongen taal en stijl, die zelden geestig zijn. Toch 
bevat ten ze aardige bijzonderheden over het Utrechtsche be
drijf en bestaan, die alleen op deze bladen in teekening en 
tekst vastgelegd werden. Daardoor zijn ze waard om in een 
compleete reeks bewaard te blijven. 

Jammer evenwel is de serie nog zeer onvolledig en aanvul
ling van den stedelijken atlas met losse bladen, die wellicht 
hier en daar bij particulieren verscholen liggen, zeer gewenscht. 

E. 


