


Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Utrechters G.M.J. Engelbrecht enJ.B.A. Terlingen, gaven een mooibeeld van de kerken. In de ten-toonstelling zelf hingen de schil-derijen aan de wand, terwijl de bij-behorende tekeningen te zien wa-ren in speciaal gemaakte tafelvl-trines die bij de schilderijen ston-den opgesteld. Daardoor kondende bezoekers voorstudies en eind-resultaat steeds goed vergelijkenen de bijzondere werkwijze vanSaenredam tot in detail volgen. Twintig weken in Utrecht Saenredam werkte veel in zijnwoonplaats Haarlem of de directeomgeving. De Grote of Sint Bavo-kerk heeft hij op verschillendeschilderijen vastgelegd. Hij heeftechter ook in andere Nederlandsesteden kerken getekend om dielater te schilderen. In augustus1636 vertrok hij naar Utrecht. Hijzou er maar liefst twintig wekenblijven, mogelijk omdat hij van-wege een pestepidemie niet eer-der naar Haarlem durfde terugke-ren. Zijn tocht door Utrecht isgoed te volgen, omdat Saenre-dam zijn tekeningen meestal da-teerde. Zijn favoriete kerkgebouwwas de Mariakerk. Deze Romaan-se schepping uit de late ne eeuwwerd op dat moment niet meervoor de eredienst gebruikt en wasal ernstig in verval. De koster vande kerk. Jan Jansz. van Ermelo,werd als herinnering aan de sa-menwerking door Saenredam ge-portretteerd. Behalve in de Mariakerk

werkte Sa-enredam in deze tijd in de Dom, deJacobikerk, de Buurkerk, de Jans-kerk, de Pieterskerk en in de Catha-rlnakerk. In totaal zijn 21 schilderij-en bewaard gebleven die hij vanUtrechtse kerken gemaakt heeft.Van de tekeningen die eraan tengrondslag liggen, zijn er nog 42 be-kend. Daarvan zijn er 32 In bezitvan Het Utrechts Archief. Van deschilderijen zijn twee In Utrechtsbezit, bij het Centraal Museum.Deze stukken, een interieur van deMariakerk en een van de Janskerk,zijn respectievelijk In 1937 en 1949door het museum aangekocht. 7^&quot;S .*t««'« ft-itj M'^ zijn schilderijen met uitgebreidetekenstudies voor te bereiden. Hijwas de eerste die kerkinterieursweergaf zoals ze indertijd op debezoeker inwerkten. Om tot zo'ncorrect 'kerkportret' te komenontwikkelde Saenredam samenmet de landmeter Pieter Wils eenmethode die gebaseerd was opmetingen ter plekke. Deze metin-gen verwerkte de kunstenaar ingedetailleerde tekeningen vanhet kerkgebouw. Met deze uit-voerige schetsen, apart uitge-werkte details en plattegrondenkeerde hij terug naar zijn atelier.Saenredam bracht zijn ter plekkegemaakte schets met behulp vaneen zogeheten constructieteke- ning over op een paneel en begondaarna te schilderen. Daarbij ma-nipuleerde hij de ruimten zodanigdat ze monumentaler leken danze in

werkelijkheid waren. Dewerkwijze van Saenredam wordtuitvoerig beschreven In de catalo-gus en ook in de Utrechtse ten-toonstelling Is deze uitgebreidaan het publiek getoond.In de door Wim Crouwel, oud-di-recteur van Museum BoijmansVan Beuningen, vormgegevententoonstelling kregen de bezoe-kers als Inleiding een gedetailleer-de beschrijving van de techniekaan de hand van foto's, schetsenen beschrijvingen. Gedetailleerdemaquettes, gemaakt door de Pieter Saenredam, interieur van de Dom vanuit het schip naar het koor (1636) Foto: Het Utrechts Archief 91 vereniging Oud*Utrecht augustus 2002








