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MEDEDEELINGEN UIT DE VEREENIGING. 

Het Bestuur noodigt de Leden met hunne Dames uit tot 
bijwoning van de algemeene (jaar-)vergadering op Maandag 
31 Januari a.s., des avonds te half acht uur precies, in een der 
zalen van het Hôtel des Pays-Bas aan het Janskerkhof. 

Agenda: 
Opening door den Voorzitter. 
Notulen der algemeene vergadering van 1 Maart 1937. 
Verslag van den Secretaris over 1937. 
Rekening en verantwoording van den Penningmeester over 1937, met 

verslag der Kascommissie. 
Benoeming eener Kascommissie voor 1938. 
Verkiezing van Bestuursleden, wegens periodieke aftreding van de Heeren 

Mr. H. Waller, Th. Haakma Wagenaar en G. A. Evers. 
Begrooting voor 1938. 
Bespreking der plannen voor 1938, waarbij het Bestuur het bijzonder 

op prijs zal stellen de wenschen der Leden te vernemen. 
Rondvraag en sluiting. 
Leden, die voorstellen wenschen te doen, worden verzocht, indien zulks 

mogelijk is, daarvan enkele dagen tevoren schriftelijk mededeeling te 
doen aan den Secretaris. 

Half negen uur precies: 
Voordracht van den Heer R. T. MUSCHART uit Arnhem 

over 
Een en ander omtrent sprekende familiewapens. 

Namens het Bestuur: Mr. H. WALLER, Voorziffer. 
G. A. EVERS, Secretaris (Van Speijkstraat 20). 

UTRECHTSCHE NIEUWJAARSLIEDEREN. 

Aan den berijmden wensch, die eertijds op nieuwjaarsdag door 
de arbeiders in openbaren dienst, de voorgangers van sommige 
groepen der tegenwoordige gemeente-werklieden, huis aan huis 
werd aangeboden, was in den regel een nieuwjaarslied verbonden. 
Dat lied werd meestal, wanneer de rijmwensch niet al te lang was 
uitgevallen en dan alle beschikbare plaats op het blad papier in 
beslag nam, onderaan het blad gedrukt. (Vgl. dit Maandblad 
XII-1937, biz. 4 - 9 ) . 



Onderwijl enkelen hunner bij de burgers rondgingen, de nieuw-
jaarsprent aan de deur aanboden en de gebruikelijke fooi in ont
vangst namen, stond vermoedelijk een ander groepje in de straat 
te zingen. Door dien zang werd de komst van een bepaalde cate
gorie aangekondigd en kon het gebruikelijke bedrag voor de hand 
gelegd worden. Blijkens den wensch der Asch-haalders en kar
lieden werd op een zesd'half (omstreeks het nu gangbare kwartje) 
gerekend, want zij besloten hun gedicht voor 1818 met: Nu bid ik, 
Heeren ten besluit, / Haale ieder zijn Zesthalf je uit, / Om 't aan 
de maagd te geven; / Dan schenkt dit mij die zoete maagd, / Die 
lagchend nu uw' giftje draagt, / Wilt lang deez' dag beleven! 

Zonder uitzondering zijn die liederen, meer dan de wenschen, 
ernstig van toon, zijn ze vaak van zeer vromen aard. In de wen
schen werd in hoofdzaak van den materieelen toestand in verband 
met de jongste gebeurtenissen gesproken, werd de wereldlijke 
overheid bedacht, maar in de liederen werd vooral aandacht voor 
de goddelijke leiding gevraagd, op de noodzakelijkheid van ver
trouwen en bouwen op den almachtige gewezen. Zoo werd in 
1790 op de wijs van: Wanneer de zon zijn paarden ment, gezongen: 

Wij Aslien hebben nu weer stof / Met hart en mond oprecht, / 
Te zingen tot des Heeren lof;  

Ach! mochten wij dan dankbaar zijn / Aan Hem die 't alles gaf, 
Op dat zijn goedheid ons verschijn; / En wenden 't kwaade af, 
W a a r mee Hij ons kastijde / Nu een geruimen tijd, 
Wij zullen ons verblijden / Als Hij de Roe neerlijd. 
De liederen waren op de indertijd meest gangbare volkswijzen 

gemaakt, als Van Blanchifleur (1814), Hoe genoeglijk rolt het 
leven (1829), Iö vivat (1859). Een merkwaardige uitzondering 
daarop maakt dat der „vulders en aanstekers der lantaarnen" op 
nieuwjaarsdag 1818, waarvan de vier coupletten op de wijze van 
het „Wien Neerlands bloed in de aders vloeit" werden gezongen, 
een wijs die toen nog niet algemeen bekend geweest kan zijn. 

Het „Wien Neerlands bloed" van Tollens was het bekroonde 
lied in den door admiraal Van Kinsbergerr in 1816 uitgeschreven 
wedstrijd, om een volkslied in den Nederlandschen volkstoon en 
geest te verkrijgen. Het werd eenige maanden later door Wilms 
op muziek gezet. Weliswaar werd het in 1817 in druk verspreid 
en betaalde Van Kinsbergen de straatzangers, die het op hun 
tournee door het land zongen, maar het ging er niet bij het volk in. 
En zeer waarschijnlijk is het Utrechtsche lied van 1818 ook een 
op aandrang van Van Kinsbergen ondernomen poging geweest, 
om de wijs en daardoor weer het nieuwe volkslied populair te 
maken. 

Niettegenstaande al die pogingen en trots ook de groote popu
lariteit van Tollens als dichter bleef het „Wien Neerlandsch 
bloed" maar half gekend en eerst bij het begin van den Belgischen 



opstand in 1830 werd het algemeen. Het werd toen in alle schouw
burgen gespeeld en gezongen en het zijn vooral de joodsche 
koristen van het Théâtre français geweest, die er op het voor
beeld van den zanger Vrugt „ziel en leven aan wisten te schenken" 
en het daardoor populair hebben gemaakt. 

Toon en maat waren in de Utrechtsche navolging goed getroffen 
en de woorden evenaarden Tollens' voorbeeld. Evenals het laat
ste, zooals Nicolaas Beets voor tachtig jaar reeds schreef, met 
verandering van een enkel woord in den eersten regel door tal 
van andere volken gezongen kan worden, is het lied der lantaarn
opstekers van 1818 geschikt, om ten allen tijde en dus ook nu als 
nieuwjaarswensch te gelden. De woorden van hun laatste couplet 
luidden: 

Dit jaar neemt nu een goed begin: / Het einde zij ook goed! 
Elk leve met den besten zin / Bevrijd van tegenspoed. 
Geen tweedragt, nijd of broederhaat / Beziele onzen borst, 
Elk leve in zijn stand of staat / Voor Vaderland en Vorst. 

E. 

DE HEKS VAN BORSWERD EN... UTRECHT. 
De geschiedenis, die hier verhaald wordt, begon in een storm-

achtigen Octobernacht van het oorlogsjaar 1916 en is waar ge
beurd. Zoo vangen Harold Hammer en Hermann Thimmermann 
hun spannend verhaal over „die Hexe von 1916, ein Bericht von 
sonderbaren Begebenheiten in Borswerd-Holland" aan, dat in 
de „Münchner illustrirte Presse" van 1937 (nrs. 8—10) staat 
afgedrukt. Het speelt aan de Friesche kust in de omgeving van 
Harlingen. — 

In den bedoelden orkaannacht zit de hoogbejaarde boer 
Miedema onder de schouw van zijn armzalig huisje, half-hardop 
lezend in den op zijn knieën opengeslagen bijbel, „een oeroud 
in zwijnsleer gebonden boek". Zijn 70-jarige vrouw Rijkje, onaf
gebroken in gebed verzonken, zit naast hem, terwijl de meid en 
de knecht in stille aandacht bij en tegen de deurpost staan. „Een 
tafereel van vrede en van onschuldigen eenvoud". Als Miedema 
den bijbel dichtgeslagen en „'t is tijd" gezegd heeft, staat zijn 
vrouw op, neemt een wierookvat waarop kruiden smeulen, van 
het vuur en loopt daarmede langzaam, met uitgestrekte armen 
door het huisje. „In nachten, wanneer de storm van uit zee over 
het land komt razen, vliegen de dijkheksen en de nevelgeesten 
overal rond en moeten mensch, dier en huis door gebed en door 
de geurende rook van gewijde kruiden voor onheil behoed 
worden". Na rond te zijn geweest, gaan allen weer in 't vertrek 
zitten bidden en eerst tegen den morgen, als de storm wat afge
nomen is, leggen zij zich ter ruste. Nauwelijks ingesluimerd, 
schrikt de boer wakker en ziet hij zijn vrouw met vertrokken 


