
Een dertigtal jaren later was het huis, waarschijnlijk met de 
steenbakkerij, in eigendom overgegaan aan G. L. Lepeltak. On
geveer evenzoovele jaren daarna ging het over in bezit van de 
familie Mijnlieff, die het huis en het bedrijf nog in deze eeuw 
bezaten. 

Eenige jaren lang is het terrein daarna nog als scheepswerf 
ingericht geweest. Het huis verviel langzamerhand en werd vrij
wel onbewoonbaar. Eindelijk, in 1941, werd wat aan meubelen, 
gereedschappen en materiaal nog over was verkocht. Nu zal ook 
het huis met den grond gelijk gemaakt worden. K. 

UIT DE LAATSTE LEVENSJAREN V A N 
J. H. KUFFERATH. 

Aan de eerste periode van de in 1829 gestichte Utrechtsche 
af deeling van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst is 
de naam Kufferath nauw verbonden. Johann Hermann Kufferath 
immers, die 12 Mei 1797 te Mülheim geboren was, zijn opleiding 
had genoten bij Spohr en Hauptmann en in 1823 muziekdirecteur 
te Bielefeld was geworden, aanvaardde in 1830 een benoeming als 
directeur van de stadsconcerten, de nog op te richten stedelijke 
muziekschool en van de afdeeling Toonkunst in Utrecht. Hij was 
gehuwd met de zangeres en solo-zangleerares Elisabeth Reintjes. 

Ofschoon Kufferaths hoofdtaak bestond in de leiding der stads
concerten en het geven van muziekonderwijs legde ook het direc
teurschap van de Toonkunst-afdeeling, die binnen het jaar na haar 
oprichting reeds 105 leden telde, in belangrijke mate beslag op zijn 
tijd en werkkracht. Het bestuur was vol lof over zijn activiteit en 
bekwaamheid en de jaarverslagen uit dien eersten tijd zijn vol lof 
over „onzen verdienstelijken muziekmeester en zijne echtgenoote". 
In latere jaren werd deze goede verhouding en de hem toevallende 
waardeering in het stedelijk muziekleven door allerlei, grootendeels 
niet meer te reconstrueeren factoren verstoord en wat eens een zoo 
aantrekkelijke werkkring scheen, eindigde in tegenwerking en bit
tere teleurstelling. Kufferath „deelde" — schreef van Dokkym in 
Jaarboekje 1931, blz. 157, „in het lot van zoovele kunstenaars, die, 
ouder wordende, een jongere partij tegenover zich vinden, welke 
hen niet in hun beste jaren heeft gekend en op modernistische 
gronden hun de waardeering onthoudt, die ze verdienen. In het 
bestuur van het Stadsconcert was in 1861 een intrige tegen hem 
afgespeeld, die er op toegelegd was om het Gemeentebestuur te 
bewegen hem als stadsmuziekdirecteur te ontslaan. De achting, die 
hij om zijn beschaafde, aangename persoonlijkheid genoot, sprak 
zich in algemeene verontwaardiging uit en deed het complot mis
lukken. Deze droevige ervaring bewoog hem niettemin om reeds 
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het volgende jaar, 1862, zelf zijn ontslag te nemen." 
Kufferath keerde naar zijn vaderland terug en vestigde zich te 

Wiesbaden, niet zonder dat zijn vele Utrechtsche vrienden hem 
in goede gedachtenis hielden. 

Uit familiepapieren deed de heer H. G. Römer te Bunnik de 
redactie van het Jaarboekje indertijd eenige mededeelinge/i toeko
men over de vriendschappelijke relaties van zijn familie met den 
grijzen musicus in diens laatste jaren, die hier, van enkele anno
taties voorzien aan grooter lezerskirng bekend gemaakt moqen 
worden: 

Ik heb mijnen Vader 1) meermalen hooren spreken over de onaangename 
wijze, waarop men hem feitelijk heeft genoopt, zijn ontslag te nemen 

Mijn Grootvader, M n H G . Römer, 2) in zijn jonge jaren secretaris der stad 
Utrecht en sedert 3 October 1855 vice-deken van het Collegium Musicum 
— als secretaris der stad signeerde hij zijne eigen benoeming en adresseerde 
den brief aan zichzelven — was onder degenen, die Kufferath steeds de hand 
boven het hoofd hielden. Hij heeft K. ook na diens vertrek uit Utrecht niet 
vergeten. 

In Juli 1863 was mijn Grootvader te Wiesbaden, waar hij ook de Kufferaths 
bezocht In een brief van den 27sten schreef hij aan mijn Grootvaders)- Jk 
behoef U niet te zeggen, dat de Kufferaths bij alles wat zij zien gedurig zeq-
gen, dat het zoo aardig zou wezen, dat Gij en Moeder het ook eens bij hen 
kwaamt zien Zij wonen zeer netjes ingerigt; al de bekende zaken hangen aan 
de wanden; boven een van Moeders teekeningen — de krans, die Moeder ooK 
aan Mevr K. gaf. Vele en vele groeten aan U allen moet ik van hen maken. 
Zeg aan Alexander, dat ik aan den Heer K. gezegd heb /da t hij zijn best doet 
om met beide handen te spelen". 

Den volgenden dag schreef mijn Grootvader: „Hedenavond maakten wii 
weer muziek, zooals ook gisteren — en dan komen de buren luisteren daar 
het met open venster gaat. K. heeft groot genoegen in onze duetten. Hij speelt 
zeer goed, dat bravoure stuk, voor mij bestemd, speelde ik van zijn manuscript." 

K.utlerath had ook enkele zangstukjes voor mijnen Vader, die toen zes jaren 
oud was gecomponeerd. Zij dragen het opschrift: Aan den lieven kleinen 
zanger Alexander Römer van J. H. Kufferath. 

Het volgende jaar maakte mijn Grootvader met zijne Moeder, Mevrouw van 
Utenhove, 4) eene reis naar Zwitserland. O p den terugweg wilden zij te Wies -
baden de Kufferaths bezoeken. Het is treffend, wat daarover in een brief van 
den 31 sten Juli aan mijne Grootmoeder te lezen is: „Ik moet u echter mede
deden ' wat Gij te Utrecht, wanneer Gij dezen ontvangt, ook reeds zult ge
hoord hebben, dat het doel onzer reis hier heen op zulk een treurige wijs ver
bitterd wordt. Gisteren dadelijk na de table d'hote wandelden wij in de koelte 
naar de Kufferaths. Wi j kwarnen aan huis: Mevr. was tehuis, zeide men ons. 
Dadelijk gmg ik naar de kamerdeur en tikte, en ziet, daar stond Mevr K 
diep weemoedig voor ons, zeggende: Ach, Gij komt daar zoo in vreugde en 
nu moet IK U ^oo treurig ontvangen. — Mijn man is dood. Wi j stonden 
letterlijk verslagen. Voorleden Donderdags) i s hij overleden. Hedenavond te 
zes uur heeft de begrafenis plaats. Wij stellen ons voor er ook heen te gaan. 
Hoe frappant voor Mama, die1 hem eerst tot de grenzen begeleid heeft en nu 
juist hier is om ook zijne begrafenis bij te wonen." 

1) Ds. Alexander E. L. W . Römer, geb. Utrecht 1857. 
2) geb. Utrecht 1816, overl. 1896 te Jutfaas, huis Stormerdijk. 
3) Machtilda E. M. J. van de Kasteele, 1819—1892. 
4) Louisa M. Momma 1792—1877, gehuwd 1» (1815) met Dr. Alexander 

Everard Römer, 2<> (1824) met Willem H. Ph. baron van Utenhove 
5) 28 Juli 1864. 
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