
: 

Utrecht in fragment 

De Utrechtse Behang Collectie en een 

geschiedenis van het papierbehang in Utrecht 

tussen 1765 en 1900 

Marieke Knuijt 



Oud-Utrecht 

Sinds 1974 wordt in Utrecht aktief behang verzameld uit panden die 

bouwhistorisch zijn onderzocht of waar renovatie-/restauratiewerk-

zaamheden hebben plaatsgevonden. 

De op deze wijze ontstane collectie is 

inmiddels uitgegroeid tot één van de 

grootste verzamelingen gebruikte 

behangsels van continentaal Europa. 

De collectie vormde de aanleiding 

voor een onderzoek naar de geschie

denis van het papierbehang in Utrecht. De aandacht ging uit naar de 

stilistische ontwikkeling van het papierbehang, de wijze waarop het 

behang aan de inwoners van Utrecht werd aangeboden en welke facto

ren het gebruik en de toepassing van behang in het woonhuis hebben 

beïnvloed. 

Marieke Knuijt studeerde van 1984 to t 1989 kunst

geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na 

haar studie verrichtte zij freelance opdrachten voor 

de gemeente Utrecht, de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg en het Goois Museum. 

Momenteel is zij als conservator werkzaam op 

kasteel Amerongen. 
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Inleiding ' 

'Als ik ziek word, wou ik zo graag dat ze 't behangsel veranderden. Die bloemen en 

strepen hinderen me zo! En er is een bloem die gescheurd is, en ze lijkt...nu eens op 

'n gebroken toren, dan weer op twee vechtende mannen. En ik wou dat ze op jou 

geleek, maar 't gaat niet! En dan maak ik me driftig dat die bloem niet veranderen 

wil van vorm. En dan voel ik dat ik dom ben, want... ze kan niet!' 

Multatuli, Woutertje Pieterse 2. 

Velen van ons zullen wel eens behang van de muur hebben gekrabd. Laag na laag 

verschijnt er een ander patroon dat ooit door vroegere bewoners mooi genoeg 

werd gevonden om muren mee te versieren, waar ze jarenlang tegenaan keken en, 

misschien net als Woutertje Pieterse, bij fantaseerden. Al krabbend en trekkend 

worden flarden van de bewoningsgeschiedenis zichtbaar. Het kan voorkomen dat 

wat nu van de muren wordt gehaald, het restant is van ruim twee eeuwen bewo

ning. Het behang vertelt iets over de mensen die iedere keer meegingen met des

tijds heersende modes en naar eigen smaak en vermogen hun wanden een fraai aan

zien gaven. Motieven en kleuren die met zorg werden uitgekozen, gekocht en aan

gebracht. Behangsels waaraan ontwerpers, coloristen, drukkers, leveranciers, 

importeurs en behangers hebben gewerkt en hun brood mee hebben verdiend. 

Al sinds de late middeleeuwen worden wanden met papier afgewerkt. Dit behang 

bestond uit eenvoudig bedrukte vellen papier die ook gebruikt werden voor speel

kaarten, voor het bekleden van kisten en kasten, voor boekomslagen en voor de 

afwerking van plafonds. Papier was toen zeker niet de meest gangbare vorm van 

wandafwerking. Veel gebruikelijker waren de wandtapijten, de houten betimmerin

gen en later het goudleer, de gevelouteerde ' en de beschilderde doekbehangsels. 

Al deze materialen waren kostbaar en vonden dus hun weg naar de huizen van de 

gegoede stand. Degenen die zich deze wandafwerkingsmaterialen niet konden ver

oorloven, hadden witgekalkte muren waarop soms schilderingen werden aange

bracht, al dan niet met behulp van sjablonen. Pas in de tweede helft van de 18de 

eeuw werd papierbehang in ruime mate gemaakt en toegepast. Met name Frankrijk 

en Groot-Brittannië produceerden veel en leverden kwalitatief goede behangsels in 

de 18de en 19de eeuw. De produktie lijkt zich in Nederland beperkt te hebben tot 

de provincies Noord- en Zuid-Holland en Limburg, en werd overvleugeld door de 

Produkten uit het buitenland 4. 

Nadat in de tweede helft van de 19de eeuw de behangproduktie steeds meer was 

geïndustrialiseerd, verdrong het gebruik van papierbehang vrijwel geheel de toepas

sing van andere wandafwerkingsmaterialen \ De snellere en goedkopere produktie-

methode zorgde ervoor dat papierbehang als belangrijk onderdeel van de inrichting 

zijn weg vond naar het merendeel van de Nederlandse huishoudens. 

MARIEKE KNVIJT U T R E C H T IN FRAGMENTEN 



Oud-Utrecht • 

Sinds enige tijd groeit de belangstelling voor en het onderzoek naar allerlei wandaf-

werkingsmaterialen. Behalve enkele recent verschenen artikelen, hebben in de afge

lopen vier jaar drie boekwerken over behang het licht gezien. In 1988 publiceerde 

J.H.P. Heesters het eerste overzichtswerk van allerlei wandafwerkingsvormen, geti

teld Vier eeuwen behang; de geschiedenis van de wandbespanning in Nederland. Eén jaar 

later verscheen een deelstudie over het goudleer, waarin E. Koldeweij en I. van 

Daalen uitgebreid ingaan op de goudleermakerijen, de patronen, de produktie en 

de imitaties van deze luxe vorm van wandafwerking uit de 17de en de 18de eeuw 6. 

Eind 1991, begin 1992 was een vruchtbare periode voor de behanghistorie. In 

december 1991 werd in Hilversum de grootste tentoonstelling over behang geo

pend die ooit in Nederland is gehouden. Daarbij verscheen een boek getiteld Achter 

het ßehang; Vierhonderd jaar wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis 7. In dit boek 

ligt de nadruk op de geschiedenis van het papierbehang; de patronen, de produktie, 

de distributie, de toepassing en de ontwerpers worden beschreven door drie 

auteurs. Twee van die auteurs werkten ook mee aan het themanummer van 

Volkscultuur dat begin 1992 verscheen en als titel droeg 'Tussen plafond en plint; 

Cultuurgeschiedenis van het behang'. Op het congres over behang van 24 januari 

waar de bundel werd gepresenteerd, werd tevens de "Stichting Historische 

Behangsels en Wanddecoraties in Nederland" ten doop gehouden. Deze interesse

explosie voor de geschiedenis van het papierbehang werd mogelijk gemaakt door 

het ontsluiten van een belangrijke collectie behangsels. In Utrecht wordt namelijk 

de grootste verzameling gebruikte behangsels van continentaal Europa bewaard. 

De collectie bevat ongeveer 1500 fragmenten uit 

de 18de, 19de en 20ste eeuw, alle aangetroffen 

in Utrechtse panden. Deze biedt daardoor een 

schat aan informatie over de wisselingen in 

modes, stijlen en kleuren in het binnenhuis van 

Utrecht. Behalve dat het de moeite waard is 

deze uiterlijke kenmerken van het behang te 

bestuderen, is het interessant om bij een derge

lijke kunsthistorisch waardevolle collectie tevens 

een aantal meer historisch gerichte vragen te 

stellen. Hoe kwamen de mensen vroeger aan het 

behang? Hoe groot was het aanbod en waar 

kwam het vandaan? Waar konden de inwoners 

van Utrecht terecht om behang te bekijken en te 

kopen, wat vonden ze mooi en in welke kamers 

Détail van het oudste papierbehang dat in Utrecht is gevonden 

(pand Oudegrocht 179). Aan de hand van een Brits belastingstem

pel op de achterzijde kan het gedateerd worden op ca. I 765. Foto 

Chr. J. Kolman. 
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Voorkamer op de eerste verdieping van Oudegracht 34 in 1984. Op de muur zitten restanten behang uit ca. 1820-

30 van de Amsterdamse behangproducent P.J. Bourier. Foto N.C.M. Maes. 

pasten ze het toe? Waren er ook nog sociale verschillen? Een antwoord op al deze 

vragen is niet altijd even gemakkelijk te geven want het onderzoek naar behang 

staat nog in de kinderschoenen en de beschikbare gegevens zijn schaars. Aan de 

andere kant is het zo uniek om een grote verzameling behangsels uit één geogra

fisch beperkt gebied bij elkaar te hebben, dat de kans om juist in Utrecht een der

gelijk onderzoek te doen niet onbenut mag blijven. 

De eerste resultaten treft u in dit artikel aan 8. Het onderzoek is beperkt gebleven 

tot papierbehang omdat de Utrechtse Behang Collectie voor het grootste deel 

daaruit bestaat. Er is gekozen voor de periode 1765 - datum oudste vondst papier-

behang in Utrecht - tot aan 1900. Na die tijd verschilde de wijze van produceren, 

aanbieden en toepassen niet wezenlijk van de huidige manier. 

Kort historisch overzicht van papierbehang aan de hand van de Utrechtse Behang Collectie 

Sinds 1974 is er bij bouwhistorisch onderzoek in Utrechtse panden aandacht 

geweest voor behangsels. De fragmenten zijn verzameld door N. Maes en liggen 

inmiddels opgeslagen op de zolder van het Archeologisch en Bouwhistorisch 

Centrum. De collectie wordt beheerd door de Stichting Historische Behangsels en 

Wanddecoraties in Nederland 9. 

De verzameling bestaat voor het grootste gedeelte uit papierbehang, maar bevat 

ook gevelouteerde-, bedrukte- en beschilderde doekbehangsels en een paar frag

menten goudleer. Het oudste papierbehang in de collectie dateert van omstreeks 

1765. Het werd gevonden in de voorkamer op de eerste verdieping van het pand 

Oudegracht 179. Het is een diepblauw behangsel met ragfijne voorstellingen in wit 
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en grijs van ruïnes, vogels, takken en bloemen. Bijzonder zijn papierbelastingstem-

pels op de achterzijde van de fragmenten. Deze stempels wijzen erop dat het 

behang afkomstig is uit Groot-Brittannië, waar tussen 1712 en 1836 op papier 

belasting moest worden betaald. Tevens maakten deze stempels het mogelijk het 

behang vrij nauwkeurig te dateren op circa 1765. 

Papierbehang uit de 18de eeuw is schaars. Niet alleen in de Utrechtse behangcol-

lectie, maar in heel Nederland. In Utrecht is, naast het hierboven beschreven frag

ment, nog maar één stuk dat met zekerheid te dateren valt als I8de-eeuws. Het 

betreft een roze behang met gevelouteerde bloemen en bladeren, afkomstig uit het 

pand Oudegracht 334. De 19de eeuw daarentegen is uitbundig vertegenwoordigd. 

Bestudering van de hoeveelheid behang uit deze eeuw maakte duidelijk dat er aan 

de hand van de gebruikte kleuren en motieven grofweg drie perioden kunnen wor

den onderscheiden: 1800-1840; 1840-1880 en 1880-1900. 

De eerste periode kan worden gekarakteriseerd met de woorden kleurrijk en illu

sionistisch. Op het papier werden motieven gedrukt die het behang deden lijken op 

een rijker materiaal zoals marmer en textiel. Zeer kenmerkend voor deze periode 

waren de behangsels die aan de bovenkant werden afgezet met een brede, golvende 

sierrand die de suggestie gaf van gedrapeerde stof. Mooie voorbeelden hiervan zijn 

gevonden in de panden Herenstraat 5, Ridderschapstraat 10 en Oudegracht 181. 

De kleuren waren fel, zoals hel blauw, oranje, geel, lila en groen. Geheel passend in 

het kleurrijke en illusionistische beeld van deze eerste periode zijn de zogeheten 

panoramische behangsels. Deze geven kamerhoog en -breed een landschap, een 

historische gebeurtenis of een mythologische voorstelling weer. Dit type, dat op 

veel plaatsen in Nederland moet zijn toegepast, is echter tot nu toe niet in Utrecht 

teruggevonden '". 

Alle behangsels uit deze eerste periode zijn samengesteld uit losse vellen handge-

schept papier en werden met houten drukblokken bedrukt. Een toeschrijving aan 

een bepaalde behangproducent kan over het algemeen niet worden gedaan. Een uit

zondering is een behang dat gevonden is aan de Oudegracht 34. Het is een bruin 

behangsel met een accoladevormige decoratie, alsof het een geplooide stof betreft, 

en een bijbehorende kleurrijke sierrand met touwen en kwasten. Op de achterzijde 

staat een stempel met de naam P.J. Bourier. In tegenstelling tot wat de naam doet 

vermoeden, gaat het hier niet om een Frans behangsel, maar om een produkt van 

een bekende Nederlandse producent uit de 19de eeuw die zowel in Amsterdam als 

in Rotterdam een bedrijf had " . 

De tweede periode, circa 1840-1880, was een tijd waarin lichtere kleuren zoals 

grijs, beige en lichtblauw in de mode kwamen, terwijl zeker in de eerste twintig jaar 

ook felle varianten groen en ultramarijn-blauw de wanden sierden. Favoriete motie

ven waren: krullen, bloemen, ruiten, moresken, arabesken, neo-gotische en neo-

rococo-patronen. Mooie voorbeelden uit deze tijd zijn gevonden in de panden 
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Oudegracht 330, Wed 5-7, Springweg 102 en Nieuwegracht 29. Deze periode kan 

worden aangemerkt als een overgangstijd. De ambachtelijke vervaardiging met hou

ten drukblokken werd langzaam maar zeker overgenomen door machines met 

roterende walsen. Vanaf de jaren '60 werden de meeste behangsels machinaal ver

vaardigd. Tevens bestonden vanaf de tweede helft van de 19de eeuw de behangsels 

niet langer uit losse vellen, maar uit lange banen. 

De derde en laatste periode, 1880-1900 wordt enerzijds gekarakteriseerd door 

veel donkere behangsels, anderzijds door een grote variëteit in kleuren en motie

ven onder invloed van de Arts & Crafts Movement en de Jugendstil. Kon men in 

1877 nog lezen: 'Daar een vertrek nooit te licht kan wezen, en licht een hoofdvoor

waarde voor ons lichaamelijk en geestelijk welzijn is, moeten alle behangsels van 

een lichte kleur zijn'. 12, nog geen 10 jaar later verscheen de volgende tekst: "In het 

algemeen zullen donkere kleuren meer bevredigen dan lichte, omdat lichte wanden 

het vertrek hard en scherp begrenzen... Wij leven in een klimaat, dat ons meer naar 

warmte dan naar koude doet verlangen, en warme kleuren zullen ons vroolijker 

stemmen dan koele, die iets deftigs, iets afgemetens geven ". 

Vondsten in de Utrechtse collectie bevestigen deze ommezwaai van licht naar don

ker. Er zijn donkerbruine tot zelfs zwarte fragmenten papier uit deze tijd, toen het 

binnenhuis donker en zwaar werd gemeubileerd. De voorkeur ging uit naar florale 

motieven en neo-renaissance-patronen. Kenmerkend zijn ook de leerimitaties. In 

dik vezelig papier werden ofwel de oude 17de- en I8de-eeuwse patronen in reliëf 

geperst, ofwel heel eigentijdse motieven, zoals jugendstil-patronen. In de verzame

ling worden van dit laatste een aantal mooie voorbeelden bewaard uit het landhuis 

Nieuw-Amelisweerd. In het pand Oudegracht 245 zit nog een kamer met behang 

dat een I8de-eeuws patroon imiteert. Tot in de jaren '30 van de 20ste eeuw bleven 

deze leerimitaties populair. 

Hoewel een uitgebreide beschrijving van stukken behang uit de 20ste eeuw buiten 

het bestek van dit artikel valt, mag een bijzonder fragment uit de Utrechtse 

Behangcollectie hier niet onbesproken blijven. Het betreft een fragment uit het 

pand Ambachtsstraat 4, bestaande uit simpel pakpapier met een rand van beddetijk. 

De bijzondere cultuurhistorische waarde van dit behang is gelegen in het feit dat dit 

behang in de Tweede Wereldoorlog door de toenmalige bewoners zelf is gemaakt. 

Hiermee vergelijkbaar is een behang dat in Amsterdam is teruggevonden: ook een 

produkt van huisvlijt uit de oorlogsjaren, maar in dit geval eenvoudig papier bespat 

met roze verf. 

De behangselproduktie in Utrecht 

De gegevens betreffende de behangselproduktie in Utrecht uit de 19de eeuw zijn 

schaars. Het bestuderen van adresboeken vanaf 1850 levert slechts de naam van 
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één behangselschilder op, namelijk die van H. Eijtinger, een schilder van zowel 

papier- als doekbehangsel 14. Een advertentie uit de Utrechtsche Courant van 8 april 

1811 maakt duidelijk dat Utrecht toen een 'Huis-Rijtuig-Behangzelschilders- en 

Konstlakkerswinkel' rijk was. Deze winkel, gevestigd op de Vuilesloot (huidige zui

delijke helft van de Keizerstraat), werd respectievelijk beheerd door Theodorus 

van Everdingen, J.F. Gruter en kwam in 1811 onder directie van W.H. van de Wall 

jr. en G.L Keultjes. Uit de advertentie wordt niet duidelijk of er ook papier werd 

beschilderd " . 

Tot ongeveer vijftien jaar vóór de plaatsing van deze advertentie, moet er in 

Utrecht een papierbehangselfabriekje hebben gestaan. In 1801 moesten de voor

naamste Utrechtse fabrikanten en eigenaren van trafieken (produktiebedrijven met 

eigen handel in grondstoffen) gegevens leveren in verband met een onderzoek naar 

de toestand van de nationale economie in de toenmalige Republiek. Onder de in de 

enquête genoemde fabrieken en trafieken bevinden zich een bombazijn- en katoen-

fabriek, een garenblekerij en twijnderij, een lakenfabriek en een linnen- en zijdere-

derij, maar geen papierbehangselfabriek. Dat deze er wel is geweest, blijkt uit het 

aanhangsel: ' I Papierbehangsel Fabricq (was weleer binnen dese Stad, doch is sedert 

5 Jaaren gequiteerd, en vernietigt' 16. Uit een vergelijkbaar onderzoek dat 10 jaar 

later plaats vond, komt expliciet naar voren dat er zich in Utrecht geen andere 

fabrieken bevonden waar papierbehangsel werd geproduceerd: 'pour ce qui regar

de les papeteries; Cartons; Cartes; Papier Peints; [...] de ses fabriques on n'en trou

ve pas dans la Commune' 17. Over de oorzaken 

van de ondergang van de behangselfabriek uit de 

jaren negentig van de 18de eeuw kunnen we 

slechts gissen. Is door verkeerde bedrijfsvoering 

de fabriek failliet gegaan? Hebben familieomstan

digheden tot sluiting geleid? Was papierbehang 

nog onvoldoende geaccepteerd in Utrecht en 

omgeving? Of was de import in Utrecht of 

Nederland in het algemeen te groot om renda

bel te kunnen produceren? Omdat verdere gege

vens over deze fabriek niet gevonden zijn, kun

nen de eerste twee vragen niet worden beant

woord. Uit het vervolg zal blijken dat de laatste 

suggestie vermoedelijk de oorzaak was. 

De karige gegevens over behangselproducenten 

in Utrecht, kunnen worden aangevuld met de 

Détail van een behang uit het eerste kwart van de 19de eeuw, 

afkomstig uit een pand aan de Plompetorengracht Foto Chr. J. 

Kolman. 
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Karakteristieke brede sierrand boven een oranje en wit gestreept 

behang uit co. 1830, afkomstig uit het pand Herenstraat 5. Foto 

Chr. J. Kolman. 

vermelding van twee fabrieken die textielbehang

sel als nevenproduktie hadden: de Koninklijke 

Tapijt- én Passementfabriek van P.A. Garjeanne 

en Zoon en de fabriek van plamuurdoek, was

doek en gordijnjalousieën van H. Evsinger 

(Eusinger). In de laatstgenoemde fabriek werden 

onder andere plamuurdoek voor de schilder

kunst, behangsels en kamerzeilen geprodu

ceerd 18. In de eerste fabriek werden volgens 

eigen opgave de 'schoonste, meest kunstzinnige 

vloer- en behangsel- en tapijtwerken, als ook 

schoorsteenstukken van allerhande aart, als ook 

Historische stukken, bloemstukken, landschap

pen, familiewapenen en allegoriën, zoowel voor 

vorstelijke paleizen als voor groote en kleine 

salons' vervaardigd " . 

Hoewel de boven gegeven opsomming mogelijk niet geheel volledig is, blijkt wel 

duidelijk dat de eigen papierbehangselproduktie in Utrecht beperkt was en dat ook 

gedurende de gehele 19de eeuw bleef. De inwoners van Utrecht die papierbehang

sel voor hun woningen wilden hebben, moesten zich vervoegen bij leveranciers die 

behangsel importeerden van buiten Utrecht. 

<• ZÀ 

De leveranciers van behangselpapier in Utrecht 

Gedurende de 19de eeuw waren er diverse mogelijkheden voor de inwoners van 

Utrecht om behang te verkrijgen. Men kon terecht bij: 

- handelsreizigers, die als vertegenwoordigers van fabrieken en handelshuizen met 

een assortiment behangsels op pad gingen; 

- ongespecialiseerde winkels, waar behangselpapier werd aangeboden in combina

tie met allerhande koopwaar; 

- gespecialiseerde winkels, met name zaken die goederen voor de woninginrich

ting verkochten; 

Handelsreizigers 

Op 16 mei 1851 verscheen er in de Utrechtsche Courant een aankondiging van 

Napoleon Hirsch en Co, uit de Warmoesstraat te Amsterdam, dat een handelsrei

ziger van hun bedrijf zich in de stad Utrecht bevond met 'eene schoone collectie 

Fransche behangselpapieren, randen en schoorsteenstukken [...] tot buitengewone 
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Papieren leerimitatie afkomstig uit het pand Leidseveer 25, (eerste 
kwart 20e eeuw). Het motief en de kleurstelling zijn eigentijds. Foto 
Chr. ]. Kolman.) 

lage prijzen'. Geïnteresseerden konden met hem 

in contact komen in het logement "Het 

Utrechtsche Koffijhuis", aan het Vredenburg. Dit 

bericht werd in de krant van 21 mei herhaald 20. 

Twee weken later volgde de mededeling: 'Napo

leon Hirsch en Co., te Amsterdam, Fabriek en 

Magazijn van behangselpapieren, randen en 

schoorsteenstukken. Door het veelvuldig debiet, 

ontstaan door verschillende recommandatien 

van geachte begunstigers, die zich sedert het 

verblijf van onzen reiziger, 't welk op 8 dagen 

bepaald was, door veelvuldige relatien door hem 

aangeknoopt drie weken geduurd hebbende, 

berigten wij hiermede dat deszelfs vertrek 

bepaald is op den 8.Junij e[erst]k[omende], 

opdat deze goede en zeldzame gelegenheid om 

zich tot onbegrijpelijke lage prijzen de schoonste en modernste patronen 

Behangselpapieren te kunnen verschaffen, niet vruchteloos te laten voorbijgaan, 

terwijl wij diegenen opmerkzaam maken, die nergens hunnen keus of smaak in de 

rijkere soorten (zoo als goud of gevelouteerd) vinden kunnen, zulks ter inzage van 

onze staalkaart ongetwijfeld doen zullen' 2 . 

Het hierboven vermelde citaat geeft een goed beeld van de manier waarop inwo

ners van Utrecht papierbehang verkregen rond het midden van de vorige eeuw. 

Vermoedelijk was dit ook de gangbare wijze in de voorafgaande periode, vanaf de 

tweede helft van de 18de eeuw. Een handelsreiziger kwam naar Utrecht met een 

collectie behangsels en stalen om deze aan aspirant-kopers te tonen in een plaatse

lijke herberg, de traditionele plek om transacties te sluiten 22. De belangstelling van 

de Utrechters was in 185 I blijkbaar groot, gezien de verlenging van het verblijf van 

de handelsreiziger. Deze interesse is in zoverre opmerkelijk, omdat in Utrecht 

rond die tijd al 29 behangers in het adresboek geregistreerd stonden, waarvan er 

minstens acht tevens winkelier waren 2'. Advertenties uit de Utrechtsche Courant 

bewijzen dat deze registratie in het adresboek niet eens volledig was 24. Het kopen 

bij een reiziger had dus een bepaalde aantrekkingskracht voor de inwoners van 

Utrecht, waarbij exclusiviteit, de eenmaligheid van de aanbieding of de kosten door

slaggevende factoren moeten hebben gevormd. 

Het aanbieden van behangselpapier aan particulieren door handelsreizigers stuitte 

op verzet van de in Utrecht gevestigde winkeliers, die zich ook met de verkoop van 

deze waar bezighielden of bezig wilden gaan houden. In de 18de-eeuwse ordonnan-
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ties van het Marsliedengilde (waarin de winkeliers verenigd waren) stond, dat alle 

goederen die per 'Stuk/Gewigt of Ellen' werden verkocht door haar leden verhan

deld dienden te worden. Bij de specifiek genoemde goederen werd ook papier 

opgesomd25. Hoewel het Marsliedengilde in 1795 werd opgeheven, bleef deze 

bepaling nog enige tijd in gebruik, getuige de opname ervan in het concept-regle

ment uit 1808, opgesteld door de commissarissen van het voormalige 'Marsluyden 

Gildt', voor een corporatie, vergelijkbaar met het opgeheven gilde. Dergelijke 

ordonnanties en reglementen waren vooral bedoeld om de plaatselijke nering en de 

eigen ambachtslieden te beschermen tegen 'Vreemde Kooplieden of Uytpakkers 

[handelsreizigers] in Logementen of bij Particulieren'll'. Dit is één van de redenen 

waarom aspirant-leden moesten kunnen aantonen dat zij recht van inwoning in de 

stad Utrecht hadden alvorens ingeschreven te worden bij de corporatie. Alleen 

leden mochten goederen in de stad of in het rechtsgebied daarvan, de zogeheten 

vrijheid, te koop aanbieden, terwijl handelaren van buiten de stad daarvoor permis

sie aan de commissarissen behoorden te vragen. Op deze manier kon bekeken 

worden in hoeverre de vreemde kooplieden en handelsreizigers de belangen van de 

eigen winkeliers schaadden. 

Uit de genoemde bepalingen blijkt dat de gevestigde winkeliers veel concurrentie 

ondervonden van de handelsreizigers. Zij boden dezelfde waren aan, maar de han

delsreizigers konden dat goedkoper doen, omdat zij niet gebonden waren aan stede

lijke belastingen r'. Bovendien oefende een eenmalige aanbieding extra aantrekkings

kracht uit op aspirant kopers, waartegen de winkeliers moeilijk konden concurreren. 

Ongespecialiseerde winkeliers 

Utrecht kende in de 19de eeuw winkels die een zeer uitgebreid assortiment aan 

waren aanboden. Het was niet ongewoon dat in een zaak de volgende goederen te 

koop waren: knopen, horloges, hoeden, rijtuigen, zadels, suiker, porselein, bloem-

zaden, pijpen, vishengels, parasols, wandelstokken, zeep, paradijsvogels, alsmede 

papierbehangsel28. 

De winkeliers van dergelijke winkels konden hun koopwaar bij handelsreizigers 

bestellen, of ze haalden het zelf bij de producenten en/of handelshuizen. D. Boer 

van het Japansch Magazijn op het Bagijnenplein te Utrecht bevond zich in de eerste 

decennia van de vorige eeuw op de grens tussen handelsreiziger en gevestigde win

kelier. In de Utrechtsche Courant wan 18 september 1835 berichtte hij dat hij 'weder

om is gearriveerd met eene uitmuntende sorteering Japansche, Chineesche, 

Turksche, Engelsche, Fransche, Duitsche en andere vreemde goederen, dewelke 

met een aantal van de modernste soort vermeerderd zijn...'. Daarna volgde een 

opsomming van goederen van zeer verschillende aard, waaronder: 'Vele soorten 

van allerliefste vreemde vogeltjes met derzelver Kooijen, keurige Chineesche 

Teekeningen op rijstpapier, Cijlonsche Gember, Japansche Medicijn-Rijst, de opreg-
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Détail van de sierrand, zoals die aan de onderzijde van het behang 

uit het pand Herenstraat 5 werd geplakt Foto Chr. J. Kolman. 

te Mandarin-Soja, Turksche Rozen-Olie en 

Chineesch behangselpapier'29. Onduidelijk is of 

Boer in Utrecht een vaste verkoopplek bezat of 

dat hij als een soort handelsreiziger naar Utrecht 

kwam. Bekend is dat hij de eigenaar was van een 

in Den Haag gevestigd verkooplokaal dat even

eens 'Japansch Magazijn' werd genoemd. Onder 

zijn clientèle bevond zich destijds het Koninklijk 

Huis want in 1828 mocht hij voor 342 gulden 

Aziatische curiositeiten leveren voor de inrich

ting van het Koninklijk Kabinet30. 

De winkelier gespecialiseerd in woninginrich

ting 

Geheel op de verkoop van behangselpapier 

i ^ £ V gespecialiseerde winkeliers waren er in de 19de 

eeuw te Utrecht voor zover bekend niet. Normaliter legde een winkelier zich toe 

op woninginrichting in zijn totaliteit en werd behang verkocht naast tapijten, gordij

nen en meubilair31. In tabel I worden de namen weergegeven van deze verkopers, 

zoals zij vanaf 1851 in de adresboeken staan geregistreerd. Uit deze tabel wordt 

duidelijk dat winkeliers in spullen voor de woninginrichting vanaf de tweede helft 

van de 19de eeuw goed vertegenwoordigd waren in de stad. Tevens blijkt dat velen 

de funkties winkelier, leverancier, meubelstoffeerder en behanger combineerden. 

Omdat de winkeliers niet afhankelijk waren van eenmalige aanbiedingen, zoals de 

handelsreizigers, maar continuïteit in het aanbod konden bieden en borg konden 

staan voor een bepaalde kwaliteit, werd het voor hen mogelijk een vaste klanten

kring op te bouwen. Een voorbeeld is J.G. Rutgers, die in de jaren '60 van de 

gemeente de opdracht kreeg het onderhoud aan stedelijke gebouwen te verzorgen. 

Zijn naam is verschillende keren terug te vinden in de jaarlijkse verantwoordingen 

van verbruikte materialen en betaalde arbeidslonen. Aan de hand van deze afreke

ningen is het mogelijk een beeld van de kosten van papierbehang te verkrijgen. 

Voor een onderhoudsbeurt van de school aan het Pieterskerkhof is de gemeente in 

I860 ƒ I 1,45 kwijt aan behangerswerk op een totaal bedrag van ƒ93,0832; voor 

het gebouw voor Magnetische Waarnemingen ƒ 61,96 op een totaal van ƒ 75,0733 

en voor een huis aan de Breedstraat ƒ 37,61 op een totaalbedrag van ƒ 324,0234. In 

deze bedragen zitten zowel de kosten voor het materiaal als de arbeidslonen ver

werkt. Omdat niet duidelijk wordt welke ruimtes behangen moesten worden, is de 

waarde van deze getallen maar betrekkelijk. 
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Karakteristiek motief voor de periode 1850-1870. De fragmenten 

zitten geplakt op een houten ondergrond met kranten. Afkomstig 

uit het pand Oudegracht 330. Foto Chr. j. Kolman. 

Meer gedetailleerde informatie bieden de reke

ningen, ingediend door W. van Liefland, C. van 

Bree en P. Jaquet bij de stad Utrecht, voor gele

verde meubels, tapijten, serviesgoed, gordijnen 

en behangselpapier, nodig voor het huisvesten 

van Franse generaals in de jaren 1804-18083'. 

Zo diende in 1804 W. van Liefland een rekening 

in van de door hem gemaakte kosten bij de 

inrichting van een huis in Achter de Dom voor 

generaal Boudet. Voor het behangen van een 

achterkamer leverde hij tien rollen papier die 35 

stuivers de rol kostten. Om dit op de muur te 

kunnen plakken had hij voor twee gulden en tien 

stuivers aan plaksel nodig. Aan arbeidsloon 

moest negen gulden worden uitbetaald. Het 

totaalbedrag voor het behangen van een achter

kamer kwam dus op ƒ 29,-. Voor een andere kamer leverde hij tien rollen 'best 

papier', die twintig stuivers per stuk duurder waren dan die van de achterkamer. 

Deze getallen krijgen meer waarde wanneer ze vergeleken worden met de prijzen 

van andere artikelen. Voor het behangen van twee kamers met papier rekende 

Liefland ƒ 95,-, maar voor 36 porseleinen kopjes en schoteltjes ƒ 18,-. Ook de I 14 

gulden en 10 stuivers voor i4 stoelen en twee feauteuils overschrijdt nauwelijks de 

ƒ 95,-, nodig voor het behangen van twee kamers 36. Uit deze vergelijkingen kan 

voorzichtig worden geconcludeerd dat het behangen van een kamer met papier in 

het begin van de 19de eeuw een tamelijk kostbare aangelegenheid was, en daarom 

voorbehouden aan de meer welgestelde burgers 37. 

Ook de min of meer in papierbehang gespecialiseerde winkeliers onderhielden con

tacten met handelsreizigers die namens een fabriek of handelshuis goederen aanbo

den. Zo is bekend dat de behangfabrikant J. Zuber te Rixheim in Frankrijk geregeld 

vertegenwoordigers naar Nederland stuurde met de nieuwste stalen. 

Uit de bewaard gebleven verkoopboeken uit de jaren 1795, 1804 en 1818 zijn de 

namen van een aantal Utrechtse wederverkopers bekend: Desmalines (vader en 

zoon), Maas en Wetters 38. De winkelier Maas was vermoedelijk J. Maas, waarvan 

we weten dat hij was gevestigd in een pand in Achter de Dom. Zijn zoon zette de 

winkel en het behangers-ambacht door tot in de jaren '70 van de vorige eeuw. Van 

de overige winkeliers is verder niets bekend. 

Kortom, er waren dus diverse mogelijkheden om papierbehang te kopen. Aan het 
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eind van de 18de en in het begin van de 19de eeuw waren er nog weinig winkeliers 

die behang in hun assortiment hadden opgenomen. Het waren dan ook vermoede

lijk vooral handelsreizigers die, in opdracht van fabrieken of handelshuizen, in het 

aanbod voorzagen, door direct de klanten op te zoeken, daar waar de vraag zich 

voordeed. Zij konden het produkt goedkoper aanbieden dan gevestigde winkeliers 

en konden eenmalige aanbiedingen doen die stimulerend op de afzet werkten. 

Door deze handelswijze kwamen zij in conflict met de in Utrecht gevestigde winke

liers, die zich vanouds het recht voorbehielden om per stuk of lengtemaat verhan

delde goederen binnen de stadsgrens te verkopen. Deze winkeliers wilden of zelf 

goederen importeren of als intermediair optreden tussen handelsreizigers en afne

mers. Getuige het succes van de vertegenwoordiger van Napoleon Hirsch & Co. in 

1851, lijkt het aannemelijk dat tot ver in de 19de eeuw de Utrechters behang ble

ven kopen bij de handelsreizigers, ondanks het feit dat de winkeliers het behang in 

hun assortiment opnamen. 

De toename van het aanbod en de concurrentiestrijd moeten de prijzen van papier-

behang naar beneden hebben gebracht, zodat nog voordat de machinale produktie 

in de jaren '50-60 haar intrede deed, de prijzen konden dalen en papierbehang voor 

bredere lagen van de bevolking een bereikbaar goed werd. Op het einde van de 

18de eeuw en in het begin van de 19de eeuw, toen het aanbod nog schaars was, de 

gevestigde winkeliers nog weinig continuïteit in hun aanbod hadden en de kosten 

van het papier nog hoog waren, kon het papierbehang alleen worden toegepast 

door de financieel draagkrachtige burgers. 

Het behang toegepast in de woning 

'We kwamen op een van de eerste lentedagen van 1820 op Nohan aan, in groot

moeders grote blauwe kales [calèche, open rijtuig], en ik zag mijn kamertje terug, 

waar werklui bezig waren met schilderen en behangen, want mijn grootmama vond 

mijn gebloemde oranje behangsel te ouderwets voor de ogen van een jong meisje 

en wilde me met een frisse lila kleur verblijden. Maar mijn hemelbed, in de vorm 

van een lijkkoets, werd gespaard en de vier mottige vederbossen ontsnapten 

opnieuw aan het vandalisme van de moderne smaak.' 

George Sand, De geschiedenis van mijn leven. 

Met de komst van het papierbehang kon de sfeer in een kamer sneller worden aan

gepast aan heersende modes en was het voor bredere sociale lagen van de bevol

king mogelijk om hun wanden te behangen. Toch is het niet zo dat papier zo goed

koop was dat het ook door iedereen kon worden aangeschaft. Dat papierbehang in 

de 18de en in het begin van 19de eeuw een luxe-artikel was, blijkt wanneer we een 

verspreidingskaart met behangvondsten in Utrecht maken. Die kaart toont dat de 

vroegste behangsels voornamelijk zijn aangetroffen in hoekhuizen, grachtenpanden 
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of panden die anderszins een belangrijke plaats innamen binnen het stadsbeeld. Dit 

beeld wordt bevestigd door elders in Nederland gedane vondsten. Ook daar tref

fen we I8de-eeuwse behangsels en wandbespanningen uit de eerste helft van de 

19de eeuw vooral aan in grachtenpanden, landhuizen en kastelen. Vanaf de jaren 

veertig van de 19de eeuw is het niet meer mogelijk een bepaald soort huizen aan te 

wijzen waarin behangvondsten zijn gedaan. Vermoedelijk kon papierbehang toen al 

door zeer veel mensen worden aangeschaft. 

Voor deze ontwikkeling is een aantal redenen aan te geven. In de tweede helft van 

de 19de eeuw nam de machinale produktie van papierbehang enorm toe. Een snel

lere en goedkopere produktie leidde tot verlaging van de prijzen. Daarnaast verbe

terden de distributiemogelijkheden; denk alleen maar aan de groei van de detailhan

del en de opkomst van het warenhuis na 1850. Toch is het merkwaardig dat in een 

eeuw waarin ook zeer veel armoede heerste, geld werd gespendeerd aan behang. 

Wat kan de reden zijn geweest dat in de laatste twintig jaar van de vorige eeuw in 

de meeste huizen in de stad op z'n minst één kamer was behangen? Wat maakte 

behang blijkbaar zo belangrijk dat in 1857 een bewoner van het Planciusblok (socia

le woningbouw voor arbeiders) in Amsterdam dreigde met vertrek als hij zijn 

woning niet mocht behangen?39 

Het zou kunnen dat een bepaalde groep mensen in het papier een goedkope moge

lijkheid zag zich te meten aan een sociaal hogere groep. Aan het behang kon een 

zekere representativiteit worden ontleend die symbool was geworden voor de 

gegoede stand. Vermoedelijk werd dan ook een 'mooie kamer' voorzien van 

behang. 

De aanschaf van de duurste wandbespanningsmaterialen, zoals leer en textiel, al dan 

niet beschilderd, was immers voorbehouden geweest aan de rijken. Hetzelfde gold 

tot 1840 voor het papierbehang. 

Over het verlangen naar representatie bij de lagere sociale klassen, en de drang om 

een 'mooie kamer' te bezitten doet N.L Prak enkele constateringen in 'Klein 

behuisd, de wooncultuur van arbeiders in de 19e eeuw'40. Wanneer bij de bouw 

van arbeiderswoningen geen rekening werd gehouden met een 'mooie kamer', dan 

offerden de bewoners daarvoor graag een slaapkamer op. In deze 'mooie' kamers 

werden allerlei 'kostbaarheden' te pronk gesteld, terwijl tegelijkertijd aan de pri

maire levensbehoeften soms nauwelijks voldaan kon worden 41. Prak stelt dat 

iemand, die weet dat hij of zij tot de laagste sociale klassen behoort, de behoefte 

voelt zijn waardigheid op te houden door tekenen van representatie 42. Hiermee in 

overeenstemming is de constatering door Th. van Thijn dat in de jaren tachtig van 

de vorige eeuw bezuinigd werd op voedsel ten gunste van andere uitgaven, waaron

der ook woninginrichting. De groep die dit bestedingsgedrag overwegend vertoon

de, bestond uit ongeschoolden met grote gezinnen in grote steden 43. 

De toepassing van behang kon ook een meer functionele reden hebben. Een goed 
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Papieren leerimitatie in het pand Oudegracbt 245, (eerste kwart 20e eeuw). Het motiefis gebaseerd op / 8e-eeuw-
se voorbeelden goudleerbehang. Foto auteur. 

voorbeeld is het gebruik van papierbehang in bedsteden. In veel boerderijen waren 

alle kamers nog onbehangen, terwijl in de bedstede, die meestal van hout was, al 

wel behang was aangebracht. Het papier dichtte de naden, zodat wandluizen en 

dergelijke de bewoners niet langer lastig vielen en minder snel een aangenaam bio

toop tussen de planken vonden. 

Toen het papierbehang vanaf de tweede helft van de 19de eeuw steeds goedkoper 

werd, bood het een aantal voordelen boven textiel. Ten eerste kon het sneller en 

goedkoper worden gewisseld. Ten tweede was het, wanneer het direct op de muur 

werd geplakt, hygiënischer omdat zich in en achter het textiel sneller ongedierte 

nestelde. Uit I9de-eeuwse bouwkundige tijdschriften blijkt dat men naarstig naar 

oplossingen zocht om vocht in de muren te bestrijden, hetgeen een voorwaarde is 

om papier direct op de muur te kunnen plakken. Bij het aanprijzen van de verschil

lende vochtbestrijdingsmogelijkheden, waaronder natuurlijk de bouw van spouw

muren, werd ook het aspect hygiëne genoemd. Zo staat er in het Bouwkundig 

Weekblad in 1884: 'Ook ter weering van gedruisch en koude, en ter gemakkelijke 

desinfectie, in geval van besmetting van vertrekken, (daar men het op de spouw

muur aangebrachte behangsel gemakkelijk kan verwijderen en de muur witten) 

werd het nut beaamd' u. Het gebruik van holle stenen zou ook vochtproblemen 

voorkomen en 'de reinheid vooral in woonhuizen bevorderen omdat daar, waar 

behangselpapier moet worden aangebracht, de behangsellatten en het linnen kun

nen vervallen en het papier op den vlak bepleisterden wand kan worden aange

bracht' 45. 

In Utrecht betaalde de gemeente in 1866 ƒ 193,75 aan J. Hessing voor geleverd 
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behang, gordijnen en matrassen 'Voor de Wering van Epidemie, Cholera & inrigting 

van het Hospitaal'46. Gezien het voorgaande, lijkt het aannemelijk dat Hessing hier

voor papierbehang leverde en geen textiel 4'. 

Tot slot is het interessant om na te gaan welke kamers werden behangen om zo 

iets te weten te komen over het gebruik van behang in relatie tot de functie van 

een kamer. Helaas is bij het behang in de Utrechtsche collectie in het verleden niet 

altijd genoteerd in welke ruimtes de restanten papierbehang zijn gevonden. Uit die 

gevallen waarbij het wel is gebeurd, blijkt dat de vroege behangsels vrijwel alle zijn 

aangetroffen in de grote kamers op de benedenverdieping en op de eerste verdie

ping. Papieren wandafwerkingen op de tweede verdieping en de zolders dateren 

meestal op zijn vroegst uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het is een gelukkige 

omstandigheid, dat behang in de 18de en 19de eeuw nog als bijzonder genoeg werd 

ervaren om het te vermelden in de aankondiging van verkopingen van huizen, onder 

andere gepubliceerd in de Utrechtse Courant48. Ook hieruit blijkt dat tot circa 1840, 

indien niet alle kamers waren behangen, dit meestal wel het geval was met de bene-

denkamers en de voorkamer op de eerste verdieping. Dit waren kamers waar men 

veel verbleef en gasten ontving. Mogelijk werden ze ook gezien als 'mooie' kamers. 

Tevens valt er een voorkeur te constateren voor het behangen van de kamers die 

voorzien waren van stookplaatsen. In 1819 werd bijvoorbeeld bij de verkoopacte 

van een pand aan de Maartensdam, de volgende beschrijving van het perceel opge

nomen: 'Een huizinge, erve en grond staande en gelegen aan de Westzijde van de 

St. Maartensdam (tegen)over Groot Paushuizen wijk F no. 325 49. 

Zijnde deze huizinge voorzien van twee beneden 

kamers beide behangen en met Schoorsteenen, 

een behangen bovenkamer en een achterkamer 

mede met een schoorsteen, een Meidekamertje 

en een Zolder, voorts een keuken met regen en 

Putwaterspompen en een turfzolder...' 50. 

Het behangen van alle kamers, dus ook slaapka

mers en dienstbodenkamers vóór circa 1840, 

kwam alleen voor in de panden waarin zeer wel

gestelde burgers vertoefden. Een beschrijving 

van een dergelijk pand is opgenomen als bijlage I. 

Vanaf de jaren veertig kwam de zinsnede 'alle 

behangen' na een opsomming van de kamers 

steeds vaker voor. Dit getuige de advertentie in 

de Utrechtsche Courant van I december 1851: 'Te 

huur I mei 1852. Een huis, voorzien van 6 

Papierbehang afkomstig uit het pand Leidseveer 25, (ca. 1900). 

Foto Chr.]. Kolman. 
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Noord-west zijde van het Wedenburg. In het lage pand naast hotel 

'De Liggende Os' was het 'Utrechtsche Koffijhuis' gevestigd. In deze 

gelegenheid verbleef in 1851 een handelsreiziger von de firma 

Napoleon Hirsch & Co. om de inwoners van Utrecht in de gelegen

heid te stellen een keuze te maken uit een assortiment stalen 

behang. Foto GAU, neg. nr. C 25.944. 

Kamers, alle behangen en geplafonneerd, 

Keuken, Kelder, Zolder en Tuin. Gelegen aan de 

Wijkskade tegen het Bagijnen Bolwerk. Te 

bevragen bij C. Knipper op het Predikheeren

kerkhof. 

Besluit 

Voor het ontstaan en de ontwikkeling van 

papierbehang waren Frankrijk en Engeland 

belangrijke landen. Vergeleken met deze landen 

was de produktie van Nederland tot in de twin

tigste eeuw gering en de import groot. De tradi

tionele wandafwerkingsmaterialen, zoals leer en 

textiel, bleven lange tijd populair. Terwijl papierbehang zeker al in de I 7de eeuw 

werd geproduceerd, laat de toepassing op grotere schaal op zich wachten tot in de 

18de eeuw. De niet te stuiten opmars van het papierbehang, waarbij alle andere 

wandafwerkingsmaterialen in het gedrang kwamen en het artikel door iedereen 

werd geaccepteerd, vond plaats in de tweede helft van de 19de eeuw. 

Tot circa 1840 was papier voorbehouden aan de financieel draagkrachtige burgers. 

De wijze van aanbieden aan de consument en de hoge kosten van het materiaal 

waren daar de oorzaken van. Omdat in de stad nauwelijks papierbehang werd 

geproduceerd, waren de inwoners van Utrecht afhankelijk van de komst van han

delsreizigers, en van de winkeliers die het nieuwe produkt in hun assortiment wil

den opnemen. De voorkeur ging uit naar kleurrijke behangsels die dikwijls rijkere 

materialen dan papier imiteerden. Een toenemende import en een vergroting van 

het aanbod, leidden al vóór de machinale produktie in de jaren '50-60 tot een verla

ging van de prijs, waardoor behangselpapier een bereikbaar goed werd voor brede 

sociale lagen van de bevolking. Onder de laagste inkomensgroepen van de bevolking 

was het verlangen naar een 'mooie kamer', waaraan het gevoel ontleend werd tot 

een hogere sociale groep te behoren, vermoedelijk een bijkomende factor die tot 

een snelle acceptatie van het materiaal leidde. 

Tegen het einde van de 19de eeuw wordt papierbehang dan ook door alle lagen van 

de bevolking toegepast. En iedere keer weer verdwenen er tijdens verhuizingen, 

verbouwingen of wanneer de bewoners daar zin in hadden, ooit mooi gevonden 

behangsels onder een nieuw laagje gedecoreerd papier. De oude ontwerpen en 
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kleuren werden onzichtbaar en de kamer ademde de sfeer uit zoals zij dat volgens 

de laatste mode behoorde te doen. Flarden hiervan worden nu soms teruggevon

den: kleurige, saaie, uitbundige, kunstzinnige of lelijke overblijfselen uit het verleden 

die samen de Utrechtse Behang Collectie uitmaken. 

Bijlage I 

Een beschrijving van een luxueus pand uit de eerste helft van de 19de eeuw, ont

leend aan een advertentie uit de Utrechtsche Courant van 6 februari 1835. In deze 

advertentie werd aangekondigd dat het hieronder beschreven pand een dag later in 

het "lokaal der verkoopingen" te Utrecht, Achter St. Pieter Wijk F no. 363, in het 

openbaar werd geveild en aan de meestbiedende verkocht. 

'Eene groote, schoone, kapitale, welgeconserveerde en keurig betimmerde DUB

BELE HEEREN HUIZINGE, met annexe Kelders en Kluizen aan de Gracht uitko

mende, Erf, Plaats, Tuin, mitsgaders Stalling en Koetshuis; behoorende tot de aan

zienlijkste der stad, staande en gelegen te Utrecht aan de Westzijde van de Nieuwe 

Gracht, aan de Runnebaan Wijk F. No. 243 ', op eene der fraaiste en meest gezoch

te standen in het midden der stad, strekkende van de Gracht tot en uitkomende 

aan het Hofplein. Dit huis is voorzien van eenen fraai gestucadoorden gang, 

bevloerd met wit marmeren steenen en bezet met dito plinten en lambris, aan 

welks einde eene groote, uitmuntend en boiserie betimmerde geplafonneerde 

Eetzaal, hebbende uitzigt in den tuin; bij het entree ter regter zijde, eene anticham

bre, behangen, gestucadoord, Nis en met eene daarop volgende Kamer, mede 

behangen en met Schoorsteen eene Suite uitmakende; eene met marmer bevloerde 

Binnenplaats, waarop eene Pomp, ter linkerzijde eene schoone, riante Voorkamer, 

behangen, gestucadoord en Schoorsteen met marmeren mantel, en met eene sub-

erbe Zaal, welke smaakvol is behangen, geplafoneerd en voorzien van een 

Schoorsteen met marmeren mantel en vasten spiegel boven denzelven, eene magni

fique Suite uijtmakende. -Achter de Eetzaal: twee Keukens met alle vereischten, 

diverse drooge bekluisde Kelders, afgezonderd voor wijn-, provisien-, brandstoffen, 

enz; -Aan het einde van den gang bevindt zich de Trap met lambris en marbre; het 

Bovenhuis hebbende almede eenen Gang, is verdeeld als volgt: vier Kamers van 

onderscheidene grootte en een Kabinetje: twee Kamers, twee dito en een 

Kabinetje; allen behangen, en de meeste met Stookplaatsen, gestucadoord of gepla-

fonneerd, en in de opgemelde orde onderling gemeenschap hebbende; twee 

Provisiekamers; drie groote luchtige Droogzolders, waarvan een beschoten en 

1. Het betreft het pand Nieuwegracht 19 (huidige nummering). Met dank aan het Utrechts Documentatie 

Systeem. 
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ingerigt tot eene Linnekamer; -Dienstbodenkamers, en Vlieringen. -Van den Tuin, 

welke in den Engelschen smaak is aangelegd en beplant met Heesters, en hebbende 

eene Voliere; -komt men in het spacieus Koetshuis, eene Badkamer; Bergkamer 

geschikt tot Oranjerie, Stalling voor vijf paarden, met de noodige Tuigen Kasten, 

Haverkisten, Pomp, Hooi en Fourage Zolders, Koetziers en Knechtskamer, eenen 

Kelder, Erf, Mestbak en uitgang op het Hofplein. -Zijnde de Kamers en Huizinge 

over het algemeen, ten ruimste voorzien van alle die gemakken en inrigtingen welke 

aan een huis van den eersten rang worden vereischt.' 

Tabel I. Lijst van adressen in Utrecht waar behang is gevonden 

Adres 

Abel Tasmanstraat 17 

Abraham Dolensteeg 

Achter Clarenburg I 

Achter Clarenburg 2 

Achter Clarenburg 5 

Achter de Dom 28-30 

Agnietenstraat 

Ambachtstraat 4 

Andreasstraat 41 

Annastraat 

Bakkerstraat/O udegracht 

Bemuurde Weerd 24 

Brugstraat I 

Buurkerkhof 8 

Catharijnesingel 

Domstraat 

Donkerstraat 15 

Eligenstraat 45 

Ganzenmarkt 16 

Geertekerkhof 2 

Geertestraat 

Hamburgerstraat 25 

Haverstraat 

Haver straat 74 

Herenstraat 5 

't Hoogt I 

Jacobijnenstraat 2 

Jacobijnenstraat 15 

jacobijnenstraat 16 

Janskerkhof la 

Janskerkhof 21 

Jansveld 6 

Jeruzalemstraat 7 

Jeruzalemstraat 8 

Keizerstraat 35 

Kromme Nieuwegracht 26 

Kromme Nieuwegracht 25-3 I 

Kromme Nieuwegracht 29 

Kromme Nieuwegracht 30 

Kromme Nieuwegracht 31 

Kromme Nieuwegracht 33 

Kromme Nieuwegracht 43 

Kromme Nieuwegracht 45 

XVIII XlXa XlXb XIXc XlXd XX 
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Adres XVIII XIXa XlXb XIXc XlXd XX 

Kromme Nieuwegracht 46 

Kwartel straat 36 

Lange Elisabethstraat 

Lange Lauwerstraat 32 

Lange Nieuwstraat 5 

Lange Nieuwstraat 9 

Lange Nieuwstraat 69 

Lange Nieuwstraat 77 

Lange Nieuwstraat 99 

Lange Rozendaal 3 I 

Lange Smeestraat 

Lange Smeestraat/Oudegracht 

Leidseveer 

Leidseveer 21 

Leidseveer 25 

Lichtegaard 7 

Linnaeuslaan 83 

Loeff Berchmakerstraat 4 

Loeff Berchmakerstraat 42 

Lucas Bolwerk 17 

Mariaplaats 

Mariaplaats 9 

Mariaplaats 11-13 

Mariaplaats 14 

Mariaplaats 17 

Mariaplaats 22 

Mariaplaats 53 

Minrebroede rstraat 

Molenstraat 13 

Mondestraat, van der 6 

Neude I 

Nieuwegracht 10-12 

Nieuwegracht 29 

Nieuwegracht 43 

Nieuwegracht 55 

Nieuwegracht 64 

Nieuwegracht 88 

Oud Kerkhof 8 

Oudegracht 34 

Oudegracht 42 

Oudegracht 53 

Oudegracht 58 

Oudegracht 67 

Oudegracht 79 

Oudegracht 81 

Oudegracht 99 

Oudegracht I 13 

Oudegracht 127 

Oudegracht 140 

Oudegracht 141 

Oudegracht 166 

Oudegracht 175 

Oudegracht 179 

Oudegracht 181 

Oudegracht 220 

Oudegracht 240 

Oudegracht 244 

Oudegracht 262 

Oudegracht 302 

Oudegracht 304 
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Adres XVIII XIXa XlXb XIXc XlXd XX 

Oudegracht 307 

Oudegracht 328 

Oudegracht 330 

Oudegracht 334 

Oudegracht 352 

Oudegracht 357 

Oudegracht 376 

Oudegracht 405 

Oudegracht/Bakkerstraat 

Oudegracht/Lange Smeestraat 

Oudekamp 2 

Oudekamp 5 

Pausdam 

Plompetorengracht 13 of 15 

Plompetorengracht 18 

Predikherenkerkhof I 

Predikherenkerkhof 7 

Ridderschapstraat 10 

Schoutenstraat 4 

Schoutenstraat 21 

Springweg/Geertekerkhof 

Springweg/Zilverstraat 

Springweg 2 

Springweg 9 

Springweg I 2 

Springweg 54 

Springweg 69-71 

Springweg 73 

Springweg 74-76 

Springweg 102 

Strosteeg 45 

Telingstraat 3 

Trans 

Trans 6 

Trans 10 

Trans 13 

Tuinstraat 

Twijnstraat 14 

Twijnstraat 27 

Twijnstraat 47 

Vismarkt 

Visscherssteeg 7-9 

Voor Ciarenburg I 

Voor Clarenburg 3 

Voor Clarenburg 7 

Voor Clarenburg 8 

Voor Clarenburg I 0 

Voorstraat 

Voorstraat 3 

Voorstraat 50 

Vrouwjuttenstraat 9 

Wed 5-7 

Willemstraat 49 

Wittevrouwenstraat 42 

Zilverstraat 34 

Zilverstraat 42 

Zuilenstraat 6 

Zuilenstraat 16 
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Tabel II. Tabel van behangselproducenten, behangselleveranciers en behangers in de 19de eeuw in Utrecht 

1850 1850 1860/1 1868/9 1881/2 1889/90 1897/8 

producenten: 

Everdingen, T. van (I) x ( l 8 l l ) 

Evsinger, H.(2) x (1838) 

Eijtinger, H. (3) x (1835) 

Garjeanne, P.A.(4) x (1838) 

Gruter.J.F. (I) x (181 1) 

Keultjes, G.L (I) x (1811) 

Papierbehangselfabriek x ( 1801 ) 

Wall, W.H. v.d. (I) x (1811) 

Leveranciers: 

Antink, H.C.H. 

Boer, D.(5) x (1835) 

Boers, A.H.* 

Bolwerk, N. (6) 

Bosselaar, D.E. 

Bourier, P.J.# (7) x 

Bree, C. van (8) x( l807) 

Brink, J.P. v.d* 

Desmalines jr. (9) x (1818) 

Desmalines sr. (9) x (1818) 

Dokkum, S.L. van* 

Fleck, J.P. 

Grijs & van Rooijen* 

Ham, M.J.C. 

Hessing, J.R.H.* 

HulsebosJ* 

Jaquet, P.(8) x( l807) 

Jong, H.E. de 

Klinkvis, W * 

Liefland, W.van (8) x( l804) 

Leur, H. de* 

Maanen, E.A. van* 

Maas (9) x (1818) 

Maas & Z n * 

Muijzert, J.A. 

Napoleon Hirsch &co#(10) 

Neelmeyer, N.H.* 

Nieuwcassteel, J.van* 

Nieuwenhuijzen, W .L * 

Piasberg, gebr. 

Rutgers, J.C.* 

Rijn, Th. L. v. 

Schwertz. F.A.& Co. 

Sinkel, A * 

Snor, J.J. 

Waanders, H.N.* 

Wetters (9) x (1818) 

Wennekes, M. (6) 

Weijer, W. v.d. ( I I ) 

Ywema.C.* 

IJzendoorn, J.W.A.v.* 
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vóór 1850 1850 1860/1 1368/9 1881/2 1889/90 1897/8 

Behangers: 

Baarspul, A. 

Bakker, W. 

Ballendux, gebr. 

Ballendux, J.J.F. 

Bartijn, W.P. 

Berg, A.M. v.d. 

Berkhof, M.F. v.d. 

Berkhof, M.T. v.d. 

Berkhof, W.H. v.d. 

Beusekom, G. van 

Boers, A.H.* 

Bolwerk, N.* 

Bosselaar, D.E.* 

Bosselaar, J.M. 

Bosselaar, P.C. 

Brink, J.P.* 

Brom, A. 

Brom, P.J. 

Bruggen, E.D. 

Bruijn, W.B.H, de 

Combe 

Corver, F. 

Dokkum, S.L* 

Dokkum-Van Maanen* 

Drinkenburg, C.H. 

Edelkoort, J.J. jr. 

Edelkoort, j.J. sr. 

Elling & Co. 

Embden, G.j. v. 

Etmans, H.T. 

Eusom-Haverman, C.J. 

Eijtinger,(l2) 

Fuijt & Zn.j.C. 

Gerrebout, W. 

Geuzendam, C.ten 

Geuzendam, J.A. ten 

Grolman, J.P. 

Grijs & v. Rooijen * 

Hackman, S.H. 

Ham, M.J.C. 

Hamer, H.J. 

Heetveld, A.J. 

Heetveld, C. 

Heetveld, H.A. 

Hellemans, A. 

Hellemans, H.A. 

Hengel, D. v.d. 

Hessing,J.R.H* 

HeijlJ.J. 

Hooge, A.W. van der 

Hoogen, A. van der 

Hoope, P.J. ten 

Horst, j .N . v.d. 

Hulsebos, J.* 

Indermauer, G. 

Janssen, H. 

Jansen, J. 

Klinkvis, W * 

x (1833) 
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vóór 1850 1850 1860/1 1868/9 1881/2 1889/90 1897/8 

Kolenbrander, A.J. 

Kuntz, A. 

Lammers, B. 

Lammers, H. 

Landzaat, A. 

Leeuwen, CA. van 

Leeuwen, EJ. 

Leeuwen, J.D. 

Leeuwen, J.J.van 

Lemaire, J. 

Lens, P.A. 

Lent, D. van 

Leur, H. de * 

Leur, P.J. de 

Luca, D.C. x(l842) 

Luijten, J.P. 

Maanen, A. van* 

Maarschalkerweerd, A.J. 

Maarschalkerweerd, J. 

Maas,j.(l3) x ( l 8 l l ) 

Maas & Z n . J * 

Maas, W.G. 

Meegen, P. van 

Meessen, j.A. 

Middelbeek, B.J.G. 

Molenbeek, W.C. 

Muijzert, J A * 

Neelmeijer, H.B. 

Neelmeijer, N.H.* 

Nieuwcassteel, J. van* 

Nieuwenhoven, H.J. 

Nieuwenhuijzen, D. 

Nieuwenhuijzen, H. 

Nieuwenhuijzen, W.L.* 

Oosterbaan, F.J. 

Poel, G.H. van der 

Poel, L. van de 

Ranshuijsen, H.L.F. 

Regte r, j . 

Robben en Adriaans 

Roos, A.J.J. 

Roos, H.J. de 

Rutgers, J.G.* 

Rijn, J.O. van 

Rijn, Th.L van jr. 

Rijn, Th.L. van sr. 

Rijn, W.J.G. van 

Rijswijk, Gebr. van 

Saveur, F. 

Saveur, J.G. 

Saveur, J.H. 

Schaad, j . 
Scheeuwe & Co. 
Schoonheim, j.C. 

Seijsener, G. 

Sikkel, W.A.N. 

Sinkel, A.* 

Spee, J. 

Stroom, D. v.d. 

Terlingen, J.B. 
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vóór 1850 1850 1860/1 1868/9 1881/2 1889/90 1897/8 

Tombrink, J. x 

Twist, A. x 

Velthuizen, C.G.v. x x x 

Verkerk, W.J. x x x 

Vermeulen, A.B. x 

Vermeulen, P.J. x 

Vermeulen, B.J. x x 

Visser, J. x 

Visser, N. x x 

Viveen, B. x 

Vlisjr.J.L x 

Vree, P.H. x x 

Vries, C L de x 

Waanders, H.N.* x x x 

Wegerif, H. x 

Wennekes, M * x 

Wit, E.j.de x x x 

Wit, K.M. de x 

Ywema, C * x x x x x 

IJzendoorn J.W.A.* x x x 

Zeijl, J.van x 

x = persoon wordt genoemd in het adresboek van het er boven aangegeven jaar 

# = leveranciers van buiten Utrecht 

* = persoon wordt genoemd onder zowel het kopje 'winkeliers in behangselpapier, tapijten, bedden, dekens, enz.', als onder 'kamer-

en ledikantbehangers' en 'behangers en meubelstoffeerders'. Vanaf 1881 worden de winkeliers in behangselpapier niet meer 

apart genoemd. Indien hun naam nog wel voorkwam bij de behangers, is dit eveneens aangegeven door middel van *. 

Tenzij aangegeven met een getal tussen haakjes, zijn alle namen afkomstig uit de adresboeken der stad Utrecht. 

(1) 'Huis-rijtuig-behangzelschilders en konstlakkerswinkel', Utrechtsche Courant 8 april 181 I 

(2) R. Kattenwinkel, De industrie van de stad Utrecht vanaf'de Fransche tijd tot 1900, 87, fabriek van plamuurdoek, wasdoek en gor-

dijn-jalousien. 

(3) Schilder van papier- en doekbehangsel. 

(4) Kattenwinkel, op. cit., 62, Koninklijke Tapijt- en Passementfabriek. 

(5) japansch Magazijn, Utrechtsche Courant, 18 september 1835. 

(6) Utrechtsche Courant, 25 januari 1875. 

(7) Stempel op het behang "Oudegracht 34, Utrecht" van Amsterdamse papierbehangselfabrikant/leverancier. 

(8) G.A. Utrecht, stadsarchief III, inv.nr. 301. 

(9) Archief van de firma Zuber te Rixheim, Z 80: du 09-03-1818 au 28-02-1821 

(10) Utrechtsche Courant, 16 mei, 21 mei, 4 juni 1851. 'Fabriek en Magazijn van behangselpapieren, randen en schoorsteenstukken' in 

Amsterdam. 

( 1 1 ) Utrechtser) Courant, 4 april 1851. 

(12) Utrechtsche Courant, 26 april 1833. 

( 13) Utrechtsche Courant, 20 maart 1811 

Gebruikte afkortingen 

BA Bewaarde Archieven 
GAU Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 
RA Rechterlijke Archieven 
SA Stadsarchief 

Bronnen 

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 
Bewaarde archieven I: 
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inv.nr. 54, Gildeboek van de Marslieden, 1541-1767. 

inv.nr. 55, Concept-reglement voor het voormalige Marsliedengilde, door Commissarissen ingezonden aan Burgemeester en 

Wethouders volgens hun aanschrijving van 8 augustus 1808. 

inv.nr. 56, Verzameling stedelijke ordonnantiën betreffende het Marsliedengilde en de daaronder begrepen neringen, 1759-

1790. 

inv.nr. 63, Stukken betreffende de inbreuken op de ordonnantie van het Marsliedengilde door vreemde handelaren, 1617-

1795. 

Rechterlijke archieven: 
inv.nr. 30, Stukken betreffende gerechtelijke en buitengerechtelijke verkopingen van onroerend goed, 181 I -1838. 

Stadsarchief III: 

inv.nr. 108, Request van uitdragers aan het gemeentebestuur, met bezwaren tegen de hun door commissarissen tot het erf-

huis opgelegde verplichting om het door hen gekochte contant te betalen, 1804. 

inv.nr. I 12, Vier requesten aan het gemeentebestuur, met het verzoek om machtiging tot het uitoefenen van verschillende 

bedrijven, 1804-1807. 

inv.nr. 135, Aantekeningen over enige van de voornaamste fabrieken en trafieken te Utrecht, volgens tabellen, ingevuld door 

verscheidene fabrikeurs en trafikeurs tot beantwoording van de vragen van de Agent van de nationale economie van de 

Republiek. 

inv.nr. 301, Rekeningen van de uitgaven, door de stad Utrecht gedaan voor de huisvesting van de Franse generaals, 1804-

1808. 

inv.nr. 335, Opgave van de betalingen, gedaan door de kameraars voor de troepen, bureaus, hospitalen, passanten en voor 

arbeidslonen en materialen. 

inv.nr. 345, Staat van het stads fournituren-magazijn, 1803. 

inv.nr. 437, Notulen van het College van koophandel, fabrieken en handteringen, 1803-1808. 

inv.nr. 438, Register met de ondertekeningen van de leden van de verschillende gezworene gilden onder de verklaringen van 

onderwerping aan de wetten voor de verschillende beroepen, 1798. 

inv.nr. 439, Lijsten van de leden van de verschillende bedrijven, ingeschreven bij de provisionele commissarissen tot de voor

malige gilden en bij het College van koophandel, 1799-1805. 

inv.nr. 441, Lijsten van handelsbedrijven (gewezen gilden), met opgave van de aangestelde commissarissen, 1804. 

inv.nr. 444, Opgaven van de bestuurders der voormalige gilden aan provisionele commissarissen tot de voormalige gilden en 

het College van Koophandel omtrent de inrichting van hun verenigingen, de gildeproeven, de bezittingen enz. 1803-1804. 

inv.nr. 446, Lijst van oudeigens en uitgangen toebehorende aan verschillende gewezen gilden, 1803. 

inv.nr. 447, Stukken betreffende de verkoop door provisionele commissarissen tot de voormalige gilden van ontvangstbewij

zen van heffingen over de bezittingen van de gilden, 1799-1801. 

inv.nr. 535, Inventarissen van geabandonneerde insolvente boedels, 1795-1809. 

inv.nr. 610, Opgaven over het aantal en de toestand van de fabrieken te Utrecht. Augustus 1811. Met een concept van een 

daaruit opgemaakte statistiek, door de burgemeester te zenden aan de sous-prefect. 

inv.nr. 657, Vier requesten aan de burgemeester, houdende verzoeken om admissie als uitdrager, 1809, 1810. 

inv.nr. 661, Requesten aan de burgemeester en de provisionele burgemeester, houdende verzoek om machtiging tot het uit

oefenen van verschillende neringen, 1808-181 I. 

inv.nr. 689, Request van verschillende winkeliers aan de burgemeester, houdende klachten over ene Samson, die zonder te 

Utrecht gedomicilieerd te zijn, zijden en wollen stoffen beneden fabrieksprijzen verkoopt, 

inv.nr. 703, Vrachtlijst voor de schippers tussen 's-Gravenhage en Utrecht. 

inv.nr. 748, Plan en bestek voor de inrichting van een lokaal voor het Tribunal de commerce, 1812. 

inv.nr. 820, Originele verhuurcontracten van huizen behorende aan de stad, 1808-1813. 

inv.nr. 911, Twee acten waarbij H. Ogert verhuurt aan Gecommitteerden tot de inkwartiering en kazernering een huis op de 

Mariaplaats, 1809, 181 I. 

Stadsarchief IV: 

inv.nr. 1210, Opgaven omtrent de toestand van de te Utrecht bestaande fabrieken, trafieken en werkwinkels, 1816-1819. 

inv.nr. 1211, Stukken betreffende de opgaven omtrent de staat van de nijverheid in de stad aan de minister. 

Stadsarchief V: 

inv.nr. 554, Aantekeningen betreffende de verhuring van enige percelen op het Bagijne bolwerk, 1866-1867. 

inv.nr. 557, Staten behorende bij de begrotingen over de verhuring van gebouwde en ongebouwde eigendommen. 

inv.nr. 569, Approximatieve opgave door de kameraar van de kosten van enigszins belangrijke stedelijke eigendommen 

besteed in 1858. 

inv.nr. 586, Jaarlijkse verantwoordingen van verbruikte materialen en betaalde arbeidslonen aan verschillende stedelijke 

eigendommen, 1866, 1867. 

Bibliotheek: 

inv.nr. V E 19, Kramm, C. verschillende losse aantekeningen betreffende voorvallen en gebouwen te Utrecht, 

inv.nrs. L 63 I C-i, Utrechtsche Courant, jrg. 1799, 1811, 1833, 1835, 1851, 1875. 

inv.nrs. LXXIV E4-I I, Adresboek der stad Utrecht, 1850, I860, 1860-61, 1863-64, 1866, 1868-69. 

inv.nr. 991 Adresboek der stad Utrecht, 1881-82, 1889-90, 1897-98. 

inv.nrs. VB 15-18, Statistieke aanteekeningen betreffende Utrecht, 1847-58. 

inv.nrs. XLI A 8-13, Den Nieuwen Utrechtschen o/manoch, 1790-1838. 
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Noten 

1 Met dank aan N.C.M. Maes en Chr. J. Kolman. 

2 De verhalen over Woutertje Pieterse verschenen in 1862, 1864, 1873 en 1874 in de bundels Ideeën. In 1890 zijn de diverse 

fragmenten voor het eerst als één geheel gepubliceerd. Gebruikt is de 2de druk van uitgeverij Veen B.V. Utrecht/Antwerpen, 

1985,224. 
3 Gevelouteerd behang is een wandafwerking waarop met wolpluis, scheersel of gemalen haren motieven zijn aangebracht. 

Hiervoor werd op de drager de voorstelling eerst in lijm aangebracht. Daarna werd het materiaal met behulp van een zeef of 

in een stuifkast bestoven. Het resultaat is een behang dat gedeeltelijk een fluweelachtig uiterlijk heeft. 

4 Zie voor meer informatie over de produktie en de import van papierbehang in Nederland Knuijt 1991-1. 

5 De technische aspecten van het produceren komen in dit artikel niet aan de orde. Over dit onderwerp is wel het nodige 

gepubliceerd. Olligs, III, 9-71, geeft een duidelijk overzicht. Het in 1992 verschenen Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse 

geeft in het themanummer 'Technique et Papier Peint' de meest recente stand onderzoek weer. 

6 Heesters. 

7 Koldeweij/Knuijt/Adriaansz. 

8 Het artikel is een bewerking van het derde hoofdstuk van mijn doctoraalscriptie. Knuijt 1989-1, I, 40-56. 

9 Secretariaat van de Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland: Drostestraat 22, 3958 BK 

Amerongen, tel: 03434-57416. 

10 Jacqué 98. Eén van de grootse producenten van panoramische behangsels, de firma Zuber te Rixheim, exporteerde in de 

jaren 1810, 1820 en 1830 respectievelijk 17, 14 en 4% van haar totale produktie panorama-behangsels naar Nederland. 

11 P.J. Bourier begon zijn carrière als tekenaar bij de behangfabrikant Dessen/ de Fonteney in Amsterdam. Vervolgens vestigde 

hij zich als zelfstandig ondernemer in dezelfde stad in het gebouw "De Eendracht" aan de Overtoomse weg. Wegens toene

mend succes, verhuisde hij in 1785 naar de Reguliersbreestraat en daar noemde hij zijn bedrijf "De Gouden Bal". Vanaf die tijd 

komen we zijn naam geregeld tegen in advertenties in de Amsterdamsche Courant. Tevens bezat Bourier een winkel in 

Rotterdam, waar 'alle soorten van meubelpapieren...randen, lambriseringen, schoorsteen- en deurstukken, pilasters als meer 

anderen, als ook papieren van de laagste pryzen' te verkrijgen waren. In 1843 werkten 23 volwassenen en 17 kinderen bij het 

bedrijf in Amsterdam. In de werkplaats werd het papier met de hand gedrukt. Voor de produktie van circa 20.750 rollen 

behang die jaarlijks het atelier verlieten, beschikte Bourier over vier tafels om te satineren, negen druktafels, een handcilin-

dertafel, een handverfmolen en een krijtwasserij. In totaal bleven P.J. Bourier en zijn zoon S.P.J. Bourier ruim zestig jaar als 

ondernemers werkzaam in de behangfabricage. 

12 Citaat overgenomen uit Voorst tot Voorst, Van, I, 243. Oorspronkelijk gepubliceerd in 1877 in Het familieblad. 

13 Kam, 164-166. 

14 De naam H. Eijtinger komt voor in de adresboeken van Utrecht jrg. 1860-61, I 19, 1863-64, 27, 1866, 434, 1868-69, 146, 

GAU, LXXIVE8- I I . 

15 Utrechtsche Courant 8 april 1811, GAU, collectie kranten L 63 I C-i. 

16 GAU, SA III, 135. 

17 GAU, SA III, 610. 

18 GAU, SA III, 610,87. Mogelijk is H. Evsinger dezelfde persoon als de eerdergenoemde schilder H. Eijtinger. Kattenwinkel, 70, 

noemt een plamuurdoekfabriek van Eytinger in de Zadelstraat I I. 

19 Kattenwinkel, 62. Citaat uit een in 1838 ingevulde vragenlijst door de firma P.A. Garjeanne en Zoon. De naam Garjeanne 

kwam gedurende de 19de eeuw geregeld voor in verband met tapijten. P.A. Garjeanne en zoon namen deel aan de kunstnij-

verheidstentoonstellingen in Haarlem (1825) en Brussel (1830) met onder andere Doornikse, Engelse en Venetiaanse tapij

ten. In Haarlem was eveneens een P.A. Garjeanne uit Hilversum vertegenwoordigd met een Schots kleed en een Doorniks 

tapijt. G.J. Garjeanne uit Utrecht was present op de tentoonstellingen in Delft ( 1849) en Arnhem ( 1852). Ook in Amersfoort 

en Delft kwam de naam voor. Zo toonde bijvoorbeeld G.P.A. Garjeanne uit Delft in 1877 een ontwerp voor een wandtapijt 

met het wapen van koningin Sophie. De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan Eliëns, 175. 

20 Utrechtsche Courant 21 mei 185 I. De volledige advertentie luidt: 'NAPOLEON HIRSCH en CO., Warmoestraat No. 7 I te 

Amsterdam, hebben de eer hiermee te berigten, dat hun Reiziger zich alhier bevindt met eene uitgezochte schoone collectie 

Fransche BEHANGSELPAPIEREN, RANDEN en SCHOORSTEENSTUKKEN, zoowel in het Goud als gesattineerd, alsmede 

MATTEN, tot buitengewone lage prijzen. Hij is te spreken en te ontbieden in het Logement het Utrechtsche Koffijhuis, bij de 

Wed. G. DE GROOT, Vreeburg Lt.D, No. 108.' 

21 Utrechtsche Courant, 4 juni 1851. 

22 Hermesdorf, 167-178. 

23 Van de 29 in het adresboek uit 1850 genoemde behangers/meubelstoffeerders zijn er volgens het adresboek van 1860-61, 8 

tevens winkelier. 

24 Utrechtsche Courant, 4 april 1851 : 'PAPIER-HANDEL Op heden ontvangen eene aanzienlijke partij Roijaal en Oliphants PAPIE

REN voor Kamerbehangers, welke tot zeer lage prijzen verkrijgbaar zijn bij W. van de WEIJER, Elizabethstraat.' Utrechtsche 

Courant, 25 januari 1875: 'Door vertrek naar elders mijne KAMER- en LEDIKANTS-BEHANGERS-AFFAIRE quiteerende, 

bedankt de ondergeteekende voor het vertrouwen zoo ruimschoots sedert jeren hem geschonken en beveelt zijn opvolger 
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Oud-Utrecht 

in uwe begunstiging aan. M. WENNEKES. Mij refereerende aan bovenstaande kennisgeving, neem ik de vrijheid mij bij de 

clientele aan te bevelen, de verzekering gevende te trachten in alles het vertrouwen door mijn voorganger genoten waardig 

te toonen. Utrecht 1875. N. BOLWERK.' Ter vergelijking: in de Gouden Gids van 1992/93 staan I I behangers en 17 winke

liers vermeld voor de stad Utrecht, terwijl het aantal inwoners met ca, 181.000 is toegenomen. Het aantal inwoners van de 

gemeente Utrecht is in 1992 ca. 231.000 In 1850 was het aantal inwoners ca. 50.000. Zie Struick, 339. 

25 GAU, BA I, 56. 

26 GAU, BA I, 55. 

27 Ibidem. 

28 Utrechtsche Courant, 13 december 1799 en 18 september 1835. 

29 De volledige advertentie luidt: 'JAPANSCH MAGAZIJN van D. BOER. Op het Bagijneplein te Utrecht, weder geopend wor

dende op Maandag den 21. September Î 835. De ondergeteekende heeft het genoegen te berigten dat hij wederom is gearri

veerd met eene uitmuntende sorteering Japansche, Chineesche, Turksche, Engelsche, Fransche, Duitsche en andere vreemde 

goederen, dewelke met een aantal van de modernste soort vermeerderd zijn, als: Zeer fijn vervaardigde, zoo antique als 

moderne gouden, zilveren, ijvoren, Lak- en andere werken, Kleine Meubelstukken, bijzonder geschikt tot het doen van 

Cadeau's bij gelegenheidsfeesten. Verlakte en andere Schermen. Porceleinen, zoo als antique als moderne. Vele soorten van 

allerliefste vogeltjes met derzelver Kooijen, Polsstokken van Japansch-Bamboes. Eene fraaije verzameling van Japansche 

Bloemzaden. Keurige Chineesche Teekeningen op rijstpapier. Echte Chineesche of Oost-Indische Inkten. Groene Chineesche 

Bamboesgordijnen welke beschilderd zijn. Raamhorren in soorten. Carpetten, Schilderijen, Tafelkleeden, Chineesch 

Behangselpapier en Bloemtafeltjes, Schaak- en Damspelen met fraaije verlakte Borden. Pijpen, Tabaks- en Snuifdoozen. 

Vischhengels, Wandelstokken en Parasols; alsmede Cabaaijen, Shawls, Foulards, Chineesche Floschzijde, Handschoenen, 

Flacons, Waaijers, Werkdoosjes, Schrijf- en Reis- Cassetten en Koffers. Paradijsvogels, Theekistjes, Thee, Waschkaarten, 

Kinder-Speelgoed en Schommeltjes. Bastieljes en compleete Serviezen; wijdens Pendules en Vazen. Overheerlijke Confituren 

en ingelegde Waren, onder anderen: de zoo beroemde Cijlonsche Gember en Japansche Medicijn-Rijst, de opregte Mandarin-

Soija, het Atia-Bamboes, de Caijenne-Peper, Vogelnestjes, Kerrij, Limoensap, Engelsche peperment, Limon-Drops enz. 

Turksche Rozen-Olie, Pommades (d'huile). Zepen, Eau de Cologne, de la Vende en de la Haije; en overigens alles wat tot het 

Toilet wordt vereischt.' In dezelfde advertentie meldt D.Boer dat een 'luisterrijk Japansch en Chineesch panorama' bij hem te 

bezichtigen is voor 25 cent. Vlak bij Utrecht, in het landhuis Oud-Amelisweerd te Bunnik zijn twee kamers met I8de-eeuws 

Chinees papierbehang behangen, hetgeen een bijzonderheid is voor Nederland. Zie voor informatie over deze behangsels: 

Knuijt, 1989-2. 

30 Eliëns, 150-151. 

31 Dit blijkt voornamelijk uit de adresboeken van de stad Utrecht 1850-1900 en de archiefstukken GAU, SA III, 301, en SA V, 586. 

32 GAU, SA V, 586, I, 28. Het resterende bedrag werd besteed aan: 'Kramerij en spijkers; ijzer en kolen; lood, zink en tin; verw 

en glas; steenkalk; hout; verschot: timmerwerk; metselwerk; smidswerk; leidekkerswerk; verwwerk; arbeiderswerk'. 

33 GAU, SA V, 586, I, 27. Het resterende bedrag werd besteed aan: 'Kramerij en spijkers; teer; gereedschap; metselwerk; lei

dekkerswerk'. 

34 GAU, SA V, 586, 11,31. Het resterende bedrag werd besteed aan: 'Kramerij en spijkers; ijzer en kolen; lood en zink; verw en 

glas; hout; metselsteen; kalk en tras; meublement; gereedschap en verscheiden; timmerwerk; metselwerk; steenhouwwerk; 

smidswerk; lood en zinkwerk; verwwerk; herstellingen; stucadoorswerk; schoorsteenwerk; stoelenwerk; strooizandwerk'. 

35 GAU, SA III, 301. S. Muller Fz., Catalogus van het archief, derde afdeeling 1795-1813 (Utrecht, 1884) 38-39: 'Volgens het 

Reglement pour l'administration des troupes Françaises, vastgesteld 3 October 1801 volgens art. 9 en 10 der "articles conve

nus" tusschen den Franschen en Nederlandschen staat d.d. 29 Augustus 1801 werd aan de Fransche generaals eene som uit

gekeerd, waarvoor zij zich eene woning moesten huren. [...] Hoewel onverplicht was de stad echter gewoon voor den kom-

mandant eene uitzondering te maken; zij voorzag "uit politieke redenen en om te minder onaangenaamheid te hebben" de 

gehuurde woningen op hare kosten van meubelen.' 

36 GAU, SA III, 301a, eerste rekening, 1804. 

37 Aan de hand van Den Nieuwen Utrechtschen Almanach en Statistieke aanteekeningen betreffende Utrecht is steekproefsgewijs 

geprobeerd een overzicht van de marktprijzen in Utrecht in de 19de eeuw te verkrijgen. Voor het begin van de 19de eeuw 

heeft dit geen resultaat opgeleverd. Pas in de Statistieke aanteekeningen van 1847 wordt de eerste tabel met marktprijzen 

opgenomen. 

38 Bedrijfsarchief van de firma Zuber te Rixheim Z 80: 'du 09-03-1818 au 28-02-1821.' In de lijst met namen staat ook nog de 

naam Fievez dit de Malines. Vermoedelijk is dit dezelfde persoon als Desmalines. Met dank aan Ph. de Fabry. 

39 Schade, 65. 

40 Prak, 249-258. 

41 Prak, 255. 

42 Ibidem. 

43 Thijn, Van, 79-80. 

44 'Spouwmuren', Bouwkundig Weekblad, (1884) 72. 

45 'Verslag van de vergadering der afdeeling Leeuwarden, gehouden 9 februari 1883', Bouwkundig Weekblad. (1883), 56. 

46 GAU, SA V, 586, I, 2. 

47 Zie voor meer informatie over de (functionele) toepassing van papierbehang Knuijt 1991-2. 

48 GAU, RA, 30. 

49 Het gaat hier om het pand Pausdam 3 (huidige nummering). Met dank aan het Utrechts Documentatie Systeem. 
50 GAU, RA, 30, deel I. 
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