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genoemd en Bowens mededeelingen daaromtrent worden niet door 
eenige aanwijzing bevestigd, dus ook niet door gegevens uit 
Utrechtsche archivalia aangevuld. E. 

1) M. Bowen, De Nederlanden (gezien door de oogen eener Engelsche). 
Causerieën over de elf provinciën. Dl. II. 's-Gravenhage [, 1926]. 8°. Blz. 29—31. 

2) Th . B. Macauly, Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging 
van Jakobus II. Naar het Engelsch, met aanteekeningen. Dl. I. 's Gravenhage, 
1851. 8°. Blz. 255. 
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4) T . z. pi. Blz. 236 -237 . 
5) P. L. Müller, Wilhelm III von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck. 

Bd. II. Haag, 1880. 8». Blz. 134 en 137. 
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7) Th . Seccombe, Robert Spencer, second earl of Sunderland (1640—1702). 
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HOE EEN SILEZISCH S T U D E N T IN 1664 TE UTRECHT 
KWAM. 

Friedrich Lucä, in zijn tijd en in zijn geboorteland Silezië een 
theoloog en historicus van naam, eindigde zijn door de tijds
omstandigheden nogal bewogen leven in 1708 als predikant te 
Rotenburg. Ook zijn eigen lotgevallen heeft hij uitvoerig beschre
ven, welke beschrijving anderhalve eeuw na zijn dood door een 
nazaat is openbaar gemaakt *). Aan het daarin voorkomende 
hoofdstuk (blz. 40—50): Meine Studien zu Nimwegen und 
Utrecht, zi'n de volgende bi'zonderheden ontleend. 

In 1644 geboren te Brieg, waar zijn vader leeraar aan het gym
nasium was, studeerde Friedrich, na dat gymnasium afgeloopen 
te hebben, aanvankelijk, van 1662 tot 1664, aan de Heidelbergsche 
universiteit. Om zijne studie te voltooien, vermoedelijk om den 
doctorstitel te verwerven, trok hij in het laatstgenoemde jaar naar 
Nijmegen, waar enkele jaren tevoren een hoogeschool was op
gericht. Ze was in 1655 als illustre school van het kwartier 
Nijmegen gesticht, in 1656 tot kwartierlijke akademie en univer
siteit verheven, doch werd reeds in 1679 opgeheven. Toen Lucä 
er in April van 1664 aankwam, volgden er, blijkens zijne aan
teekeningen, dertig studenten de colleges van vier professoren in 
even zoovele faculteiten. 

De stad Nijmegen en hare inwoners bevielen den jongen student 
wel, maar de hoogeschool niet, omdat ze niet het recht bezat 
„Doktores zu ^promoviren und Magistros zu creiren". Bovendien 
waren de studenten allemaal jongens, die juist de schoolbanken 
hadden verlaten. In de stad heerschte de zwarte dood en in bijna 
alle straten stonden voor vele huizen lijkbaren, om aan te geven1, 
dat daar pestlijders verpleegd werden, wat hem angstig maakte 
en afkeer van de stad wekte. 

Lucä bewoonde een kamer bij den praeceptor der Latijnsche 
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school Bolten en at bij een „Stadtcapitain", die ten zijnen huize 
tafel hield. Een tafelgenoot, Stephan von Hartfeld, die zich te 
Nijmegen evenmin behagelijk voelde, was dan ook heel gauw be
sloten met Lucä naar Utrecht te trekken en daar logies te zoeken. 

Op een prachtigen Meimorgen vingen zij den 12 mijl langen 
tocht te voet aan, om tegen den avond te Wijk (bij Duurstede) 
aan te komen en te overnachten. Daar vorderde de waard dem 
volgenden morgen een halven rijksdaalder voor het nachtverblijf 
en naar de reden van de voor dien tijd blijkbaar zeer hooge 
logieskosten gevraagd, antwoordde hij: gij hebt geslapen in het 
bed, waarin vroeger de tegenwoordige koning van Engeland 
geslapen heeft; een ieder, die des nachts van dat bed gebruik 
maakt, moet een halven daalder betalen; dat is een aan dit huis 
verbonden verplichting. Zij betaalden zonder verder protest, doch 
verklaarden liever op stroo gelegen te hebben, wanneer hun vooraf 
eenige mededeeling van dit eigenaardige gebruik was gedaan. 
We lk Wijks hotel eertijds het voorrecht heeft genoten den koning 
van Engeland te herbergen, is niet meer bekend. Karel II heeft 
een groot deel zijner ballingschap, gedurende de jaren 1650 tot 
1660, in de Nederlanden doorgebracht en ook meermalen door 
Utrecht gezworven. In de stad Utrecht moet hij vaak bij Meere-
wyk, die „hospes in den Engel even buyten de Katryne poort", 
aan den Vleutenschen weg, was, gelogeerd hebben 2 ) . 

Blijkbaar goed uitgerust, wandelden Lucä en Von Hartfeld 
verder, om tegen den middag Utrecht te bereiken. Onderweg 
verwonderden zij zich over het goede vertouwen der bewoners 
van stad en land: overal vonden ze de deur open en niemand 
vroeg naar hun herkomst of bedoeling. Te Utrecht vonden ze 
weldra een goed onderdak bij den schilder Friedrich Mathiesen 
in de Roode leeuw, vermoedelijk aan de noordzijde der Potter
straat, waar tot in het midden der 18de eeuw een huis van dien 
naam heeft bestaan. Daarna keerden ze, weer te voet, naar 
Nijmegen terug om hun bagage te halen, maar wachtten ze zich 
er wel voor, om te Wijk het logement met het koninklijke bed 
weer op te zoeken. 

Nog in dezelfde maand waren ze te Utrecht gevestigd en lieten 
beiden zich, volgens de verklaring van Lucä zelven, bii den rector 
magnificus Regnerus van Mansvelt, als studenten der hoogeschool 
inschrijven. Lucä's inschrijving bij het begin van den nieuwen 
cursus in Maart 1665 wordt door het Album studiosorum 3) be
vestigd, doch van Von Hartfelds officieele studentschap is geen 
spoor te vinden. Wanneer Lucä hem geen edelman uit Kleef had 
genoemd, dan zou er wel eenige aanleiding zijn hem te identifi-
ceeren met ,,Stephanus ab Hartevelt, Daventriensis", die den 
9den Mei 1663 als leerling van het athenaeum te Deventer was 
ingeschreven 4 ) . 
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Zeer waarschijnlijk was de inschrijving van Lucä noodig, om 
te kunnen disputeeren en had Lucä dat dispuut noodig, om 
aan geld te komen. Dat in het Latijn gevoerde dispuut vond 
onder leiding van Frans Burman, hoogleeraar in de theologie, 
plaats, en als gewoonlijk verscheen de disputatie ook in druk. 
Door ze aan den hertog Christiaan zu Lignitz und Brieg, en diens 
zoon George Wilhelm op te dragen, verwierf hij zich een schen
king van honderd rijksdaalders. Hij noemde den hertog zijn peet 
en zijne studie werd dus blijkbaar ook door dezen bekostigd. 

In zijne levensbeschrijving vertelde Lucä ook uitvoerig over 
de stad en hare hoogeschool, evenals over zijne belevenissen in 
Utrecht, aardige bijzonderheden die in het door ,,Oud-Utrecht" 
uittegeven boek over Vreemdelingen in Utrecht beter tot haar 
recht zullen komen. 

Na met zijn studievriend eerst nog een reis van vier weken 
door Brabant, tot Brussel toe, te hebben gemaakt, vertrok hij in 
den nazomer van 1665 alleen naar Leiden, verbleef daar langer 
dan een jaar en keerde hij in 1667 langs een grooten omweg door 
Noord-Duitschland naar zijn vaderstad terug. 

1) Der Chronist Friedrich Lucä. Ein Zeit- und Sittenbild aus der zweiten 
Hälfte der siebenzehnten Jahrhunderts. Nach einer von ihm selbst hinterlassenen 
Handschrift bearbeitet und mit Anmerkungen nebst einem Anhange versehen 
van Dr. Friedrich Lucä. Frankfort a. M., 1854. (XVI en 354 blzn.) 8°. 

2) Gemengeide Parnas-loof . . . 2de druk. Amsterdam, 1716. 8°. Blz. 10. 
3) Album studiosorum academiae Rheno-Traiectinae. . . Utrecht, 1886. 4°. 

Kol. 58. 
4) J. C. van Slee, De illustre school te Deventer, 1630—1878. 's-Gravenhage, 
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UTRECHT IN ROMANVORM. 

HERMAN DE MAN, Geiten. Amsterdam, 1940. 8°. 
Dit boek is de geschiedenis van een daglonersvrouw, Geitemie, die vele kin

deren heeft, maar haar oogappel is haar jongste dochter. Deze verschaft haar 
oorspronkelijk veel vreugde en zij is zo trots op dit kind, dat zij niets kwaads 
van haar wil of kan zien. Deze toegeeflijkheid wordt echter niet beloond, want 
het loopt met Aagje niet goed af, zij doet haar moeder grote schande aan. 

De reden nu waarom dit boek in „Oud-Utrecht" besproken wordt, is, dat het 
voor een belangrijk deel speelt in de stad Utrecht. Geitemie en haar dochter 
wonen in de omtrek van Utrecht. Deze Aagje heeft een aangeboren handels
geest en nadat zij eenmaal toevallig haar bokkewagen heeft verkocht voor 
zóveel geld, dat zij er een veel mooiere voor kan terugkopen, kan zij aan de 
verleiding steeds weer te verhandelen geen weerstand bieden. Eens kwam ze 
op haar negotiereis toevallig in Utrecht en ook daar verkocht ze een bokke
wagen en daarna nog vele. En toen ze te oud was geworden voor een bokke
wagen kocht ze antieke dingen bij de boeren op om ze in Utrecht bij particu
lieren en bij antiquairs te verkopen. De schrijver vertelt ons haar belevenissen 
op boeiende wijze en iemand, die Utrecht kent zal haar met meer plezier volgen 
op haar zwerftochten door de stad dan iemand, die er vreemd is in het Sticht. 

A. K. 


