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Voorwoord redactie 

In de loop van dit jaar heeft mejuffrouw drs. L. van Tongerloo zich genood
zaakt gezien om ook haar activiteiten voor de Jaarboekredactie te beëindigen 
zulks als gevolg van de toename van haar ambtelijke werkzaamheden. Haar 
enthousiasme en in het bijzonder haar vindingrijkheid zal node worden ge
mist. 
Ook de heer J. C. Janssen zag zich genoodzaakt om, juist na het gereedko
men van de in dit Jaarboek opgenomen kroniek over het jaar 1978, zijn lang
jarige medewerking aan het Jaarboek te beëindigen. Hem zeggen wij dank 
voor het vele werk dat hij voor onze vereniging heeft verricht. 
Tot de redactie trad toe de historicus drs. A. D. A. Monna, die bereid was de 
redactiewerkzaamheden, die eerder mejuffrouw Van Tongerloo verrichtte, 
op zich te nemen. 
Het lid van de redactie W. Uittenbogaard heeft op zich genomen om ingaan
de 1 januari 1979 de kroniek te verzorgen. 

de redactie: 

mw. C. J. von Rönnen 
A. D. A. Monna 
A. R. M. Smit 
D.P.Snoep 
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Het Sint Bartholomeusgasthuis te Utrecht, 
1367-1500 

G. M. W. Ruitenberg 

Inleiding 

Evenals in vele andere steden werden er te Utrecht in de middeleeuwen een 
groot aantal gasthuizen gesticht. De Utrechtse archivaris S. Muller Fzn. heeft 
op grond van door hem uitgegeven stichtingsakten een beeld van deze liefda
dige instellingen als geheel geschetst 1). Monografieën van Utrechtse gasthui
zen zijn echter slechts in geringe getale verschenen. Zo is aan een gasthuis, dat 
vanouds een belangrijk aandeel had in de Utrechtse armenzorg, het Sint Bar-
tholomeusgasthuis, tot nu toe geen aparte studie gewijd. 
In dit kader bleek het niet mogelijk veel meer dan een eeuw van de geschiede
nis van dit gasthuis te bestuderen. Evenmin was het in dit bestek realiseerbaar 
aandacht te schenken aan de met het gasthuis in de loop van de 15e eeuw ver
bonden fundaties. 
Als inleiding op de geschiedenis van het Sint Bartholomeusgasthuis zullen wij 
eerst een overzicht geven van de ontwikkeling van de gasthuizen in het alge
meen, van hun evolutie tot centra van liefdadigheid. Vervolgens zullen wij te
gen deze achtergrond de stichting, het bestuur en de bestemming van het Sint 
Bartholomeusgasthuis behandelen. Tenslotte zullen de financiën, de basis van 
zijn ontwikkeling en ontplooiing, aan de orde komen. 

De ontwikkeling van de gasthuizen tot centra van liefdadigheid 

Tegenwoordig denken we bij het woord gasthuis uitsluitend aan een zieken
huis of bejaardeninstelling. De oorspronkelijke betekenis van het woord gast
huis (xenodochion, hospitale, hôtel-dieu) - letterlijk een huis waar men gasten, 
vreemdelingen om godswil herbergt - is geheel op de achtergrond geraakt 2). 
Deze verschuiving in betekenis hangt nauw samen met de ontwikkeling, die de 
gasthuizen in de loop van de middeleeuwen doorgemaakt hebben; van een-

1) S. Muller Fzn., Middeleeuwsche liefdadigheid, in: Schetsen uit de Middeleeuwen, Nieuwe bun
del, Amsterdam 1914, 151-185. 
Idem, Geschiedenis der Fundatiën, beheerd door het College van regenten der Vereenigde Gods- en 
Gasthuizen te Utrecht, Utrecht 1900. 
Idem, Stichtingsbrieven van Utrechtsche gasthuizen, in: Archief voor de geschiedenis van het aarts
bisdom Utrecht {AAI!), XXX (1905), 42-148. 
2) Muller, Middeleeuwsche liefdadigheid, 151. 
3) Zie de nieuwe broederschapsbrief van het Sint Anthoniusgasthuis (1603), Muller, Geschiede
nis der Fundatiën, 72. 



voudige passantenhuizen, waarin aan arme vremde passagiers 3) slechts voor 
enkele dagen onderdak verleend werd, evolueerden zij tot gespecialiseerde in
stellingen, waarin aan een zeer gevarieerde groep hulpbehoevenden, veelal 
permanent, huisvesting en verzorging geboden werd. 
Voor een goed begrip van deze hospitale evolutie is het nodig allereerst wat te 
zeggen over de motivatie van diegenen, die deze gasthuizen stichtten en be
heerden, ergo over het karakter van de middeleeuwse liefdadigheid. Deze 
vond haar allesoverheersende inspiratie in de door de kerk gepredikte charitas 
proximi, de liefde voor de naaste, geboren uit de liefde voor God zelf. De gelo
vige werd aangespoord daadwerkelijk medeleven te tonen met hen, die het -
althans in deze aardse samenleving - slecht getroffen hadden. Richtlijnen voor 
de wijze waarop dit het beste kon geschieden vond hij in de woorden van 
Christus over de armen gesproken en later door de kerkvaders vastgelegd in 
het leerstuk van de werken van barmhartigheid. In de arenga's van fundatie-
brieven van verschillende gasthuizen vinden wij dan ook verwijzingen naar 
deze opera misericordiae of zeven punten der ontfermharticheden. Met name het 
vierde van deze werken over de gastvrijheid treedt hierbij sterk OD de voor
grond 4). Gedachtig aan de uitspraak van Christus Wes ghi een van den mynsten 
doet, dat doet ghi mi ende wie der een van desen ontfaet in mynen naem ontfaet 
my 5) voorzag men hen met wie Christus zich vereenzelvigd had van al het no
dige: huisvesting, kleding en voedsel 

De armen werden beschouwd als thesauriers van de hemel, als heren, die door 
de rijken gediend moesten worden 6). De naastenliefde kreeg evenwel al spoe
dig een bedenkelijke keerzijde, die men weleens als ,,do-ut-des"-politiek geka
rakteriseerd heeft 7). Wie de naaste een aalmoes gaf - zo leerde de kerk - van 
welke omvang en in wat voor vorm dan ook verrichtte daarmee een Gode zo 
welgevallig werk, dat hij zich verdiensten verwierf voor het leven hierna, ver
diensten, die zijn zonden zouden compenseren. Zo werd primair het zieleheil 
van de gever doel en de arme slechts het middel om dat doel te bereiken. 
Hoezeer het in remedium animae, het om onser sielen salicheyt centraal stond in 
het liefdadig denken en handelen van de middeleeuwers blijkt onder meer uit 
het feit, dat de schenkers soms bij zich zelf overwogen met welk „goed werk" 
de gebeneficieerden zich hun weldoeners het langst gedachtig zouden blijven. 
Zo konden zij tot de conclusie komen, dat het verstrekken van kleding aan de 
armen voor hen een hoger „rendement" zou opleveren dan bijvoorbeeld het 
uitdelen van voedsel 8). Karakteristiek in dit opzicht zijn eveneens de veelal in 
ruil voor royale schenkingen, c.q. liefdadige stichtingen, bedongen memorie
diensten. In vrijwel alle oorkonden van schenkingen en fundaties vinden wij 
de verplichting tot bidden voor het zieleheil van de weldoener en zijn naaste 
familie in extenso omschreven, Niet zelden gingen de gedoteerden in het uit-

4) Matthaeus 35 :5 , Hospes eram et collegistis me. 
5) Zie de broederschapsbrief van het Heilige Kruisgasthuis(1412), Muller, Geschiedenis der Fun-
datiën, 24. 
6) Vgl. de woorden van Christus over de „ware schat" in Matthaeus 6 : 20, Thesaurizate autem 
vobis thesauros in caeh ubi neque aurugo neque tinea demolitur. 
7) R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen, dl. II, Utrecht 1957, 252; de 
karakteristiek is gebaseerd op Lucas 6 : 37-38, Dimittite et dimittemini, date et dabitur vobis. 
8) G. Uhlhorn, Die Christliche Liebesthätigkeit, dl. II: Das Mittelalter, Stuttgart 1884, 143. 



afbeelding I : 

Paneel, afkomstig uit de Jacobikerk, waarop aan de voorzijde werken van barmhartigheid en aan de 
achterzijde het Laatste Oordeel afgebeeld zijn. Centraal Museum, cat. 1952, nr. 292. 

voering geven aan deze godsdienstige verplichtingen zover, dat zij in tijden 
van financiële nood eerder bezuinigden op de uitdelingen aan de gebenefici-
eerden, dan dat zij tornden aan de uitgaven voor zielmissen en religieus cere
monieel 9). 
Een treffende ilustratie van het tweezijdig karakter der charitas, van het besef 
dat dat leste oerdel ons heren Jhesu Christi mitten werken der ontfermherticheit sal 
gesloten werden, 10) vinden wij op een paneel, afkomstig uit de Jacobikerk te 
Utrecht, waar aan de voorzijde werken van barmhartigheid staan afgebeeld, 
terwijl zich aan de achterzijde een voorstelling van het Laatste Oordeel be
vindt IV) 
We moeten echter deze egoïstisch aandoende keerzijde niet overdrijven. Er 
blijft reden tot bewondering voor de wijze waarop de weldoeners door schen
kingen of door hun persoonlijke inzet (of door beiden) de naastenliefde gestal
te gaven. Het afstaan van bezittingen heeft op het moment van de afstand toch 
iets pijnlijks en op hen, die hun werkkracht inzetten, bijvoorbeeld door deel
name in het bestuur van een gasthuis, rustte een veeleisende taak. 
Vormde de naastenliefde de voornaamste inspiratiebron voor het liefdadig 

9) W. P. Blockmans/W. Prevenier, Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van 
de 16e eeuw: bronnen en problemen, in: Tijdschrift voor Geschiedenis (TvGj, LXXXVIII (1975), 
532. 
10) Zie de fundatiebrief van het Sint Pietersgasthuis (1404), N. J. Donselaar, Het Gecombineerd 
Sint Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort, Amersfoort 1970, 29. 
11) Zie afbeelding 1. 
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denken en handelen in de middeleeuwen, dit religieuze motief kon versterkt 
worden ofwel een extra stimulans ontvangen ten gevolge van een plotselinge 
calamiteit - een epidemie, een overstroming, een economische crisis - welke 
de nood ineens schrijnend en in omvangrijke mate naar voren bracht. In een 
heel andere sfeer ligt de stimulans, die de liefdadigheid kan ontvangen als re
sultaat van een verinnerlijking van het religieus beleven, een opbloei van bij
zondere devoties of mystiek 12). Praktische motieven - armenzorg in het be
lang van de maatschappelijke orde - gaan pas een rol van betekenis spelen, 
wanneer de stedelijke en in een later stadium de centrale overheid zich actief 
gaat betonen op het terrein van de liefdadigheid, een situatie, die zich in onze 
streken over het algemeen niet vóór het einde van de middeleeuwen voordoet. 

Van grote betekenis voor de ontwikkeling van de gasthuizen tot centra van 
liefdadigheid is de verschuiving, zoals wij die kunnen constateren ten aanzien 
van degenen, die de hospitalen 13) stichtten en beheerden. Waren aanvanke-

12) Voor Leiden is het bestaan van een dergelijk verband aannemelijk gemaakt door Chr. Lig-
tenberg, De armeiorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw, Den Haag 1908, 11 ; voor Utrecht is 
op het bestaan van een dergelijke relatie gewezen door J. E. A. L. Struick. Utrecht door de eeuwen 
heen, Utrecht-Antwerpen 1968, 88. 
13) De termen gasthuis en hospitaal vinden wij in de middeleeuwse bronnen door elkaar ge
bruikt. Ook de tautologische vorm gasthuis en hospitaal komt herhaaldelijk voor. zie J. H. Hof
man, Stichting van het gasthuis te Groenlo, in: AAU, V (1878), 316; zie ook C. de Waard, De ar
chieven, berustende onder het bestuur der godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven, 
1343-1813, Middelburg 1907, 1-34. 
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lijk uitsluitend geestelijken, geestelijke corporaties en kloosters werkzaam op 
het terrein van de armenverzorging en -opvang, vanaf de 12e/13e eeuw zien 
wij een toenemende invloed en participatie van leken op dit gebied. Niet lan
ger verlenen zij alleen indirect en passief via dotaties steun, maar zij gaan zelf 
gasthuizen funderen en besturen en andere liefdadige activiteiten, zoals uitde
lingen van levensbehoeften ter hand nemen 14). 
De geschiedenis van de gasthuizen vertoont in heel de westelijke christenheid 
een identiek beeld, er zijn alleen chronologische discrepanties qua tijdstip van 
ontstaan en stadium van opkomst en ontplooiing, afhankelijk van de verbrei
ding en vestiging van het Christendom en de expansie en economische wel
vaart der steden. 
Voortbouwend op oud-christelijke traditie waren het in de vroege middel
eeuwen de bisschoppen, die daartoe ook middels conciliebesluiten aange
spoord 15), gasthuizen in hun diocees oprichtten en voor het beheer zorg droe
gen. 
Later, met de verbreiding van de reguliere orden in deze streken zien wij ook 
annex de kloosters gasthuizen verrijzen, aanvankelijk slechts in de vorm van 
eenvoudige gastenverblijven. Het waren met name de Benedictijnen, die de 
hospitalitas beoefenden, daarmee gevolg gevend aan de bijzondere nadruk, die 
hun geestelijke vader Benedictus in zijn regel op het aspect van de gastvrijheid 
gelegd had 16). In het begin van de 9e eeuw werd de toepassing van de regel 
van Benedictus algemeen voorgeschreven en in overeenstemming hiermee 
veroverde het hospitaal zich een steeds grotere plaats in de monachale organi
satie 17). Een derde categorie geestelijken, die zich aan de armenzorg in deze 
vorm wijdde, waren de kapittels, colleges van kanunniken, wier leefregels en 
aktiviteiten geïnspireerd zijn op die der reguliere geestelijkheid 18). Naar het 
voorbeeld van de kloosterhospitalen richtten zij eveneens gebouwen in voor 
arme passanten. 

De gasthuizen, die door de regulieren en seculiere geestelijkheid gesticht en 
bestuurd werden waren nog uitsluitend gasthuizen in de oorspronkelijke bete
kenis: herbergen, waar om godswil aan behoeftige reizigers nachtverblijf werd 
verleend 19). Soms werden hun ook maaltijden verstrekt, maar deze dienstver
lening was niet algemeen. Kenmerkend voor de gasthuizen in deze ontwikke-

14) Zo staan leken aan het hoofd van de parochiale armendissen of Heilige Geesttafels, de zgn. 
Heilige Geestmeesters, zie C. van der Graft, De armenpotten van de Sint Nicolaas- en de Sint 
Geertruidenkerk te Utrecht, 'm: Jaarboek Oud-Utrecht(JOU), 1926. 85. 
15) Zo schreef bijv. het concilie van Aken (816) voor: ..Iedere bisschop zal een gasthuis voor ar
men en vreemdelingen oprichten en de vereiste middelen daartoe verschaffen", zie C. J. von Hefe-
le en H. Leclercq, Histoire des Conciles, Paris 1907-1949, dl. IV, 19; vgl. ook de brief van Paulus 
aan Titus 1 : 7-8, Oportet enim episcopum . . . esse hospitalem. 
16) P. Schmitz, L'histoire de l'ordre de Saint Benoît, Meredsous 1942, dl. 1, 25. 
17) Zie het Capitulare Monasticum (817), waarin vervat een kloosterhervorming op basis van de 
Regula Benedicti, S. Reicke, Das Deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter, Stuttgart 1932, dl. 
1, 10. 
18) Zie de Institutio Canonicorum (816), welke veel aandacht schenkt aan de plichten van de ka
nunniken inzake armenverzorging en gastvrijheid, J. P. A. M. van Waesberghe, De Akense regels 
voor canonici en canonicae uit 816, Assen 1967, 243. 
19) P. Bonenfant, Les hôpitaux en Relgique au moyen âge, in: Annalen van de Belgische Ver
eniging voor Hospitaalgeschiedenis (ABVH ), III (1965), 12. 
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lingsfase is niet alleen het tijdelijke karakter van de opname - gewoonlijk voor 
niet meer dan één nacht - maar ook het volkomen ontbreken van een selectief 
beleid ten aanzien van de gasten, die geherbergd werden. Veroordeelde misda
digers vonden evengoed onthaal als vrome pelgrims. Soms waren deze trou
wens identiek, zoals in geval van boetepelgrimages 20). 
Gasthuizen spelen in deze periode, de fase vóór de stedelijke expansie, nog 
een secundaire rol in de armenzorg. De liefdadigheid uit zich nog vooral in uit
delingen om in de elementaire levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel, kle
ding en brandstof. Veeleisende religieuze verplichtingen, hoewel soms ook 
minder ideële factoren 21), staan een ontplooiing van het gasthuis in de weg, 
verhinderen zijn expansie tot een centrum van liefdadigheid. Zelfs blijkt men 
incidenteel in de minimale zorg voor arme vreemdelingen te kort te schie
ten 22). Pas op het moment, dat in de zich ontwikkelende steden welvarende 
burgers steeds meer het initiatief van de geestelijkheid gaan overnemen - zo
wel door reorganisatie van bestaande „geestelijke" hospitalen als door nieuwe 
stichtingen - onstaan langzamerhand gasthuizen, die financieel en organisato
risch uitgerust zijn voor een meer permanente opvang en verzorging van een 
zeer gevarieerde groep hulpbehoevenden. De sterk toenemende lekenpartici
patie culmineert uiteindelijk in een overheidsingrijpen in de armenzorg. Deze 
evolutie, die van grote betekenis was voor het karakter der gasthuizen kan het 
best geschetst worden aan de hand van een onderscheid tussen de achtereen
volgende stichters en beheerders 23). 

Stichting en beheer door private instellingen of personen. 

Geestelijke ridderorden 

In diverse steden zijn de eerste gasthuisstichtingen het werk van de geestelijke 
ridderorden, in de Nederlanden met name van de Johannieter- of Hospitaalor
de. Zo geldt in Utrecht het door deze orde in de eerste helft van de 13e eeuw 
gestichte Sint Catharijnegasthuis als oudste gasthuis 24). Naar het voorbeeld 
van de hospitalen, die zij in het Heilige land gesticht hadden, richtten de rid
derorden bij hun thuiskomst eveneens gebouwen in voor de opvang en verzor
ging zowel van zieke en gewonde pelgrims als van andere categorieën hulpbe
hoevenden. 

20) Zie over boetepelgrimages, J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de 
praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlan
den gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca. 1550). Assen, 1978. 
21) Namelijk de tendentie bij de geestelijkheid om het door haar beheerde gasthuiskapitaal ten 
eigen bate aan te wenden, zie A. J. W. Kunst, Van Sint Elisabethsgasthuis tot gereformeerd Burger
weeshuis. 1485-1814, Utrecht 1954, 34. 
22) Zie de maatregelen genomen op het concilie te Vienne (1311). Het verval van de gebouwen 
en andere blijken van verwaarlozing van de hospitalitas-pWcht deed het concilie niet alleen beslui
ten tot strenger toezicht, maar tevens tot overdracht van sommige hospitalen in handen van le
ken, F. W. G. Kemman, De Krankenverpleging in de Christelijke Kerk, in: Kalender voor de Pro
testanten in Nederland. 3e jrg. ( 1858). 189. 
23) Deze typologie beoogt slechts een algemeen beeld te geven, allerlei specifieke tussenvor
men van stichting en beheer komen hier niet aan de orde. 
24) Muller, Geschiedenis der Fundatién. 3. 
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De ridderorden verschilden in zoverre van de reguliere geestelijkheid, dat zij 
naast een religieus ook een militair karakter hadden en dat bij hen de hospi-
taalzorg meer centraal stond. Te Utrecht vormden de Johannieters zelfs uit
sluitend een verplegende, geestelijke orde 25) en dit verklaart wellicht de bloei 
van het Utrechtse hospitaal. Elders namelijk gingen de door ridderorden ge
stichte en beheerde gasthuizen al spoedig een noodlijdend bestaan leiden, 
doordat alle aandacht en geldmiddelen op de strijd tegen de ongelovigen ge
concentreerd werden 26). Van lekenparticipatie inzake gasthuisstichting en -
beheer is bij de geestelijke ridderorden nog geen sprake, maar met name de 
Johannieters hebben een belangrijke rol gespeeld in de hospitale evolutie door 
de stimulerende werking, die van hun optreden uitging op de vorming van 
broederschappen uit de burgerij, die zich geheel aan de dienst van armen en 
zieken wijdden 27). 

Geestelijke broederschappen 

Geestelijke broederschappen - verenigingen van veelal uitsluitend leken, die 
zich toelegden op het beleven van gemeenschappelijke devotie en het prakti
seren van naastenliefde 28) - hebben in de middeleeuwen een belangrijk aan
deel gehad in de armenverzorging. Zij waren ontstaan onder inspiratie van de 
prediking der bedelorden, die als eersten de kloosteridealen in de wereld 
brachten en opriepen tot een apostolisch leven 29). De leden van deze broe
derschappen, zowel mannen als vrouwen, brachten zelf het geld bijeen of kre
gen het ten geschenke voor het uitdelen van eerste levensbehoeften aan de ar
men. Een andere wijze, waarop zich hun liefdadigheidszin soms uitte was de 
stichting van gasthuizen. Naar het voorbeeld van de oudste broederschap - die 
der twaalf apostelen - kregen de door hen gestichte en beheerde gasthuizen 
wel de naam van Apostelgasthuizen, terwijl eveneens het aantal op te nemen 
„gasten" dikwijls op twaalf maximaal gesteld werd. 

Gilden 

De neiging tot gemeenschapsleven, zoals die zich openbaarde in de vorming 
van geestelijke ridderorden en broederschappen, kwam eveneens tot uiting in 
de vorming van gilden: corporaties van beroepsgenoten, die zowel de geeste
lijke als materiële belangen van hun leden behartigden. Verschillende gilden 
richtten in de steden gasthuizen op voor verarmde leden en voor de weduwen 
en wezen van gestorven gildebroeders. Denken wij bijvoorbeeld aan het 

25) P. Q. Brondgeest, Bijdragen tot de geschiedenis van het gasthuis, het klooster en de Balye van 
Sint Catharina der Johanniter-ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht, Hilversum 1901, 4. 
26) Uhlhorn, Christliche Liebesthätigkeit, II. 162; Bonenfant, Les hôpitaux en Belgique, 19. 
27) Ibidem. 
28) B. P. Velthuysen, De geestelijke broederschappen, in: Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 45e 
bundel (1896), 89; de geestelijke broederschappen werden ook wel memoriën of gilden genoemd, 
idem, 90, 94. Zie over deze broederschappen verder, G. C. M. van Dijck. De Bossche Optimalen, 
Tilburg, 1973. 
29) Velthuysen, Geestelijke broederschappen, 94; zie over het optreden der bedelorden, P. A. 
Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het Graafschap Holland en Zeeland, Dordrecht 1977. 
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Utrechtse Sint Eloyengasthuis, een fundatie van het smedengilde, ingericht tot 
verzorging van haren armen vrouwen ende mannen, uijt haer natie alleenlicken 
30). 

Gasthuisbroederschappen 

De meeste stedelijke gasthuizen hebben hun ontstaan te danken aan de liefda
dige gezindheid van vooraanstaande leden uit de wereldlijke en in mindere 
mate uit de geestelijke hiërarchie: rijke patriciërs spelen onder hen de hoofd
rol. Zij stichtten de gasthuizen voor hun hulpbehoevende medemensen, dat 
wil zeggen zij leverden over het algemeen de materiële voorzieningen in de 
vorm van gebouwen en grondbezit. Ten aanzien van het beheer van de door 
hen gefundeerde hospitalen konden zij kiezen uit verschillende mogelijkhe
den. Zo bepaalde de ene stichter dat hij tijdens zijn leven zelf de supervisie zou 
blijven uitoefenen en dat na zijn dood zijn erfgenamen de zorg voor het gast
huis op zich zouden nemen, terwijl een ander er de voorkeur aan gaf het be
heer op te dragen aan enkele leden uit de stedelijke magistraat of aan geeste
lijke hoogwaardigheidsbekleders in hun opvolgende functies 31). Veel effi
ciënter evenwel dan het beheer zelf in handen te houden of toe te vertrouwen 
aan afzonderlijke personen, was het om het beheer over te dragen aan een 
broederschap, die speciaal voor dit doel opgericht werd. Het was deze vorm 
van beheer, die op den duur - ook in Utrecht - grote populariteit verwierf, er 
ontstonden gasthuisbroederschappen, geheel geconcentreerd op het goed la
ten functioneren van het gasthuis, verantwoordelijk - soms met eigen midde
len - voor de financiële rendabiliteit van het hospitaal. 

Stichting en beheer door de stedelijke overheid 

De stedelijke overheid gaat aan het einde van de middeleeuwen in toenemen
de mate een actieve rol spelen op het terrein van de armenzorg. Haar activitei
ten bestaan evenwel overwegend uit supervisie op en reorganisatie van be
staande hospitalen. Het stichten van gasthuizen zag zij niet als haar taak, al
leen ten aanzien van twee categorieën hulpbehoevenden maakte zij blijkbaar 
in het algemeen belang een uitzondering: de lijders aan besmettelijke ziekten 
als lepra en pest. Voor deze armen richtte zij al spoedig 32) gebouwen in en re
gelde zij het beheer door benoeming van stedelijke ambtsdragers als toezicht
houders of ook wel, zoals in het geval van de Utrechtse pest- en melatenhuizen 
33) door de instelling van een broederschap, die alleen aan haar verantwoor
ding schuldig was. 
De fondsen, die voor het oprichten van deze hospitalen nodig waren, leverde 

30) Muller, Stichtingsbrieven van Utrechtsche gasthuizen, 90; zie ook A. C. F. Koch, Schets van 
een geschiedenis van het St. Eloyengasthuis te Utrecht in: JOU 1947/1948, 49-62. 
31 ) Muller, Middeleeuwsche liefdadigheid, 170. 
32) Ook ten aanzien van deze categorieën armen nam de stedelijke overheid soms nog een lakse 
houding aan, zo werd bijv. het Utrechtse pesthuis Leeuwenberch pas in 1567 opgericht, J. W. C. 
van Campen, Leeuwenberch, in: JOU, 1931, 82. 
33) Muller, Stichtingsbrieven van Utrechtsche gasthuizen, 47. 
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zij echter gewoonlijk niet; particuliere schenkingen bleven ook voor de reali
satie van deze categorie gasthuizen noodzakelijk 34). Zo werd in Utrecht het 
pesthuis gefundeerd met gelden, die de vermogende Agnes van Leeuwenberch 
naliet 35). 
Na de stichters en beheerders - de weldoeners - nu het object van deze liefda
digheid: de armen. De middeleeuwers kenden een zeer brede formulering 
voor het begrip arme. Als pauperes christi werden beschouwd allen, die op de 
een of andere manier hulpbehoevend waren. Zo vinden we onder de als armen 
gekwalificeerden: zieken, weduwen, wezen en bejaarden 36); lijders aan 
besmettelijke ziekten, geesteszieken; sociaal gedepraveerden als bannelingen 
en weggelopen onvrijen; tenslotte behoorden ook pelgrims in de middeleeuw
se samenleving tot de armen 37). 
Zij, die zich niet of moeilijk konden verplaatsen waren aangewezen op bede
ling thuis of in de naaste omgeving. De andere, valide armen leidden een zwer
mend, bedelend bestaan om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook in de 
steden verschaften de oudste gasthuizen deze arme passanten gewoonlijk niet 
langer logies dan één of twee nachten. Maar dankzij de financiële en organisa
torische inzet van vrome, welvarende burgers evolueerden de gasthuizen daar 
veelal tot instellingen, waarin aan de armen een meer permanente en extensie
ve hulp geboden kon worden. 
De stedelijke gasthuizen vertoonden aanvankelijk nog hetzelfde, niet selectie
ve, ongespecialiseerde karakter als de vroegere „geestelijke" hospitalen; al 
vrij spoedig valt echter een zekere specialisatie waar te nemen. Sommige hos
pitalen, zoals in Utrecht het Sint Barbara- en het Sint Bartholomeusgasthuis, 
gingen zich geheel aan de verzorging van zieken wijden, anderen concentreer
den zich op de hulp aan ouden van dagen ; afzonderlijke gasthuizen werden ge
fundeerd voor lijders aan besmettelijke ziekten en voor geesteszieken. Zo 
werd in 1460 te Utrecht ten behoeve van deze laatste categorie het Dolhuis ge
bouwd. Het beheer van dit gasthuis werd toevertrouwd aan de broederschap
pen van het Sint Barbara- en het Sint Bartholomeusgasthuis 38). Tenslotte 
werden ook wezen in speciale behuizingen ondergebracht en verzorgd. De 
specialisatie ging overigens meestal niet zover, dat de oorspronkelijke bestem
ming van het gasthuis geheel verdween. In verschillende gasthuizen, zelfs in 
die voor lijders aan besmettelijke ziekten zoals bijvoorbeeld het Utrechtse 
Melatenhuis 39), vinden wij nog faciliteiten voor de gaande en komende man 
in de vorm van een beijerd of wandelaerscamer. De specialisatie was bovendien 
in zoverre van weinig betekenis, dat opname in afzonderlijke gebouwen 
meestal niet gepaard ging met een specifieke behandeling 40). In de toene-

34) Karakteristiek in dit opzicht is het besluit van de magistraat van Deventer in 1512, dat voor 
de inrichting van het Sint Geertruidengasthuis tot pesthuis een jaar lang gecollecteerd zou wor
den doorde stad. J. Acquoij, Instellingen van Weldadigheid te Deventer, Deventer, 1929, 20. 
35) Van Campen, Leeuwenberch, 84. 
36) De vanouds door de Kerk als personae miserabiles aangeduide categorie. 
37) Onder de armen, die in de gasthuizen opgenomen werden, genoten de pelgrims over het al
gemeen wel een voorkeurspositie, Brondgeest, De geschiedenis van Sint Catharina, 4. 
38) Muller, Stichtingshrieven van Utrechtsche gasthuizen, 60 ev. 
39) Ibidem. 47. 48; vgl. Acquoij, Instellingen van Weldadigheid. 21. 
40) C. H. Vernède, Geschiedenis van de Ziekenverpleging, Haarlem 1927, 230; zie ook L. Entral-
go, Doctor and Patient, London 1969, 67 ev. 
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mende specialisatie vinden we wel de tendentie weerspiegeld om zich in de 
hulpverlening meer en meer op die categorieën armen te richten, die zichzelf 
in het geheel niet, ook niet door bedelen konden behelpen, de zgn. „ware" of 
„rechte" armen 41). 

Verschillende gasthuizen gingen in de uitoefening der „goede werken" verder 
dan de zorg voor de armen binnen hun muren alleen. Evenals de parochieker
ken organiseerden zij uitdelingen van voedsel en geld aan de armen uit de stad 
zelf. Op den duur was aan elk gasthuis van enige betekenis wel een „armen-
pot" verbonden, een fonds waaruit de armen buiten de inrichting wekelijks 
bedeeld werden 42). Zo zien we de gasthuizen in de late middeleeuwen uit
groeien tot centra van liefdadigheid. Het gasthuis werd middelpunt én uit
gangspunt van armenzorg. 
In principe stond het gasthuis alleen open voor arme lieden. Op den duur zien 
we echter in verschillende gasthuizen proveniers of kostkopers verschijnen, 
mannen en vrouwen, die zich tegen een bepaald geldbedrag inkochten in de 
gasthuizen. We komen deze „deftige armen" 43) zelfs tegen in sommige le
proos- en dolhuizen 44), een bewijs hoezeer men het op prijs stelde om in de 
betrekkelijke geborgenheid van het gasthuis zijn verdere leven te slijten. 
Wellicht waren de gasthuizen uiteindelijk veelal om financiële redenen ge
noodzaakt om deze betalende inwoners op te nemen, misschien konden zij al
leen op deze wijze voortgaan met het helpen van de ware armen en blijven 
functioneren als centra van liefdadigheid. 

De stichting van het Sint Bartholomeusgasthuis 

De zo even geschetste hospitale evolutie manifesteert zich duidelijk in de ge
schiedenis van het Utrechtse Sint Bartholomeusgasthuis: van een schamel lo
gement, waarin aan arme reizigers tijdelijk onderdak geboden werd, ontwik
kelde het zich dankzij de royale giften en spontane inzet van vrome leken tot 
een instelling, waarin permanente opvang en verzorging van armen mogelijk 
was, tot een centrum van goede werken, waarin de pauperes Christi niet alleen 
gehuisvest, maar ook gekleed, gevoed en vertroost werden. 
Ten aanzien van het ontstaan en de oudste geschiedenis van het Sint Bartholo
meusgasthuis ontbreken helaas contemporaine bronnen. Dankzij de ijver van 
17e eeuwse bestuurders van het gasthuis beschikken wij gelukkig wel over 
enige informatie uit deze vroege periode: in het Memorieboek van het gast
huis, in 1609 opgerecht ende neerstich bijeenverghadert. . . uuyt alle oude reke
ninghen, brieven ende taeffelen 45} vinden wij de navolgende aantekening: Het 

41) Zie bijvoorbeeld de confirmatiebrief van het Sint Elisabethsgasthuis: den rechten ar
men . . . nementlick den ghenen die hem sehen nyet behelpen en können. Kunst, Sint Elisabethsgast
huis. 37. 
42) Muller, Middeleeuwsche liefdadigheid, 166; Van der Graft, Armenpotten, 84 ev. 
43) P. C. J. A. Boelen, Armgoederen en Armenbestuur van Friesland, Leeuwarden 1902, 16, 17. 
44) Zo bijvoorbeeld in het Gentse Leprooshuis, C. de Coninck/W. Blockmans, Geschiedenis 
van de Gentse Leprozerie „Het Rijke Gasthuis", 'm.ABVH, V(1967), 19. 
45) GAU, Bewaarde archieven II, Sint Bartholomeusgasthuis (SB) nr. 1603, f° I ; idem, f° 18 vo 
bevat de opzet van het Memorieboek: Dit is het Memorieboeck van Ste Bartholomeusgasthuys bin-
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gasthuys van Ste Apolonia is gesticht intjaer ons Heeren 1367, ende was maer een 
seeker cleyne huysinge ofte camere, daer men des snachts die gaende en coemende 
pelgrims ofte andere arme personen voor een nacht ofte twee herberge, mier ende 
licht om Goodtswille verleende, want het nijt meer dan vier loodt zilvers ende sestien 
scellingen des sjaers incoemende daertoe en hadde. Maer men can niet vernemen, 
wie den fundateur eerst is gheweest. - Ende daernae, te weeten anno 1378, door 
Heer Wilhelm, heere van Abcoude ende van Duierstede, mit sijn admisse heeft ver
betert ende lange gecontinueert by sijn leven. Ende heeft datselve gasthuys den 
naem verandert in de eere van Sinte Bartholomeusgasthuys, - als het blijckt by sijn 
testamente ende fundatiebrieff, in sijn leven gemaeckt, geteyckent ende besegelt, -
ende een nyeuwe broederschap daertoe opgerecht ende hy selver den eersten daer-
van is gheweest 46). 
In de stichtingsgeschiedenis van het Sint Bartholomeusgasthuis kunnen wij 
ergo twee fasen onderscheiden: het Sint Apolloniagasthuis, 1367-1378, en het 
Sint Bartholomeusgasthuis, 1378-(1407). 

Het Sint Apolloniagasthuis, 1367-1378 - het gasthuis alspassantenhuis -

Verschaft bovengeciteerde notitie ons wel duidelijkheid omtrent de oorspron
kelijke bestemming van het gesticht, over de stichting weten de 17e eeuwse 
huismeesters alleen te melden, dat het gasthuis in 1367 tot stand kwam. Wie 
evenwel het gasthuis fundeerde, kunnen zij op grond van het dan aanwezige 
archiefmateriaal al niet meer nagaan. Het lijkt ons waarschijnlijk dat een par
ticulier en wel een Utrechts burger het gasthuisje heeft opgericht. Hierop wijst 
allereerst de geringe accomodatie: een seeker cleyne huysinge ofte camere, daar 
immers verschillende burgers er in deze tijd toe overgingen om cameren, dat 
wil zeggen huizen bestaande uit één vertrek aan de armen als onderdak ter be
schikking te stellen 47). Verder lijkt ook de geringe financiële armslag van het 
gesticht - vier loodt zilvers ende sestien scellingen des sjaers 48) - er op te wijzen 
dat de stichting het werk was van één burgeren niet van een collectief als bij
voorbeeld een broederschap, in welk geval we een veel gezondere financiële 
basis zouden verwachten. Bovendien is ook verval van een gasthuis onder be
heer van een broederschap met bindende statuten en gewoonten niet licht 
denkbaar 49). 

Resumerend kunnen we stellen, dat wellicht de stichting als volgt in zijn werk 
is gegaan: een liefdadige Utrechtse burger richtte een camere in tot logement 
voor pelgrims en andere arme reizigers en voorzag het vermoedelijk van ren
ne« Utrecht. . . van alle die broeders ende huysmeesters ende andere regierders appenderende tot dien

ste vant voorschreve gasthuys ende den poth rijkelicken versien hebben . . . ; het Memorieboek bevat 

ergo alleen de namen en schenkingen van de bestuursleden zelf en niet van donateurs aan het 

gasthuis en zijn armenpot in het algemeen. 

46) Ibidem; vgl. Muller, Geschiedenis der Fundatiën. 17, n. 1; zie ook N. van der Monde, Ge
schied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten en stegen, waterleidingen, wedden, put
ten en pompen der stad Utrecht, Utrecht 1846, dl III, 340ev. 
47) Muller, M iddeleeuwsche liefdadigheid. 158. 
48) Vgl. met deze inkomsten, samen ca. één nobel, het door de heer van Abcoude in 1407 gele
gateerde investeringskapitaal van 1000 nobelen. 
49) Ligtenberg, Armezorg te Leiden, 26. 



afbeelding 2 : 

Plattegrond van de stad Utrecht, waarop de belangrijkste gebouwen in de stad afgebeeld zijn. Het Sint 
Bartholomeusgasthuis ligt ten Noorden van de Geertekerk aan de stadswal. Litho van J. Smulders naar 
J. van Deventer, c. 1570. GAU, Top. Atlas, cat. nr. T.A.Ab. 28. 

ten uit enige huizen 50) om de onkosten te kunnen bestrijden. Zolang hij leef
de, hield hij zelf de supervisie over zijn stichting, maar na zijn dood verwaar
loosden zijn erfgenamen het gasthuis, waardoor de inkomsten niet toenamen 
en verbeteringen niet doorgevoerd konden worden. Ruim tien jaar na zijn 
stichting werd het gasthuis evenwel van een mogelijke ondergang, of in ieder 
geval van een marginaal bestaan, gered dankzij het ingrijpen van een zeer ge-

50) Zie het goederenreaister van het sasthuis. GAU, SB, nr. 1619 f° 1.. 
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fortuneerd edelman, Willem, heer van Abcoude en Duurstede, die blijkens het 
Memorieboek als tweede stichter beschouwd wordt 51 ). 
Verkeren we ten aanzien van de identiteit van de stichter van het gasthuis in 
zijn eerste fase in onzekerheid, het Memorieboek licht ons wel duidelijk in 
over de bestemming, die hij aan zijn fundatie gaf: één, hooguit twee nachten 
vonden pelgrims en andere arme passanten er al wat zij tot hun logies behoef
den: een bed, verwarming en verlichting. Maaltijden werden hun evenwel niet 
verstrekt; daar boden de geringe inkomsten de mogelijkheid niet toe. Zoals in 
veel passantenhuizen de gewoonte was, dienden de gasten daar buten coste van 
het gasthuis zelf voor te zorgen 52). De oorspronkelijke bestemming van het 
gasthuis blijkt niet alleen uit het Memorieboek, maar tevens uit de ligging van 
het gasthuis. Evenals het merendeel van de gasthuizen, die zich op het arme 
vreemdelingenverkeer richtten, was ook het Sint Apolloniagasthuis gelegen in 
de naaste omgeving van de stadswal en wel dichtbij de Smeetoren 53). Lagen 
deze passantenhuizen dikwijls net buiten de stadspoorten om na sluitingstijd te 
laet ofte te spade komende arme reizigers op te vangen, het Sint Apolloniagast-
huis was direkt binnen de muren gesitueerd en kon zo alleen vóór poortslui
ting arriverende pelgrims en paupers onderdak bieden. Tenslotte kunnen we 
ook in de keuze van patroonheilige - Apollonia van Alexandrie - nog een illu
stratie zien van de oorspronkelijke bestemming van het gasthuis. Deze heilige 
werd immers geboren, nadat pelgrims haar heidense moeder tot het Christen
dom hadden bekeerd 54). Het karakter van het gasthuis in deze fase beant
woordt zo geheel aan de algemene tendens in de hospitale evolutie. Terwijl bij 
verschillende gasthuizen evenwel de oorspronkelijke doelstelling - tijdelijk on
derdak verschaffen aan arme passanten - wel op de achtergrond raakte, maar 
nooit geheel verloren ging, kreeg het Sint Apolloniagasthuis ruim een decenni
um na zijn stichting exclusief de bestemming van hospitaal voor arme zieken. 
Van een eventueel passantenverblijf bespeuren wij niets meer. 

Het Sint Bartholomeusgasthuis, 1378 -(1407) - het gasthuis als ziekenhuis -

Zoals de aantekening van de 17e eeuwse huismeesters laat zien, resulteerde 
het optreden van de heer van Abcoude en Duurstede niet alleen in een verbe
tering van de financiële positie en bestuurlijke organisatie van het gasthuis, 
maar tevens in een andere naamgeving. Ook hier lijkt de keuze van patroon
heilige - Sint Bartholomeus, onder meer bekend als vertrooster van zieken 55) 

51 ) Willem is weliswaar de stichter in tweede aanleg van het gasthuis, maar niet de primordialis 
fundator, zoals door sommige schrijvers vermeld wordt. Onbekendheid met de Memoria als ook 
onjuiste interpretatie van de wél bekende fundatiebrief van de gasthuisbroederschap (1407) - wel
ke als stichtingsakte van het gasthuis zelf beschouwd werd - leidden Anth. Matthaeus en in zijn 
spoor vele anderen tot de conclusie, dat Willem van Abcoude het gasthuis in 1407 fundeerde, zie 
A. Matthaeus, Fundationes et Fata ecclesiarum, Leiden 1703, I, 389. Uitzondering in deze vormt 
Van der Monde, Straten en Pleinen, III. 341 ; zijn correctie vond echter blijkens latere publikaties 
weinig weerklank. 
52) Muller, Middeleeuwsche liefdadigheid, 159. 
53) Zie afbeelding, p. IV. 
54) M. Jameson, Sacred and Legendary Art, London-New York-Bombay, 1900, II, 578. 
55) Ibidem I. 214. 
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afbeelding 3 : 

Wapen san Willem 
van Abcoude en Wijk 
bij Duurslede met 
k wartieren. Gekleur
de tekening uit het 
Memorieboek van het 
gasthuis, GAL', ar
chief Si. Bartholo-
ineusgaslhuis. inv. nr. 
1603. 

- weer indicatief te zijn voor de functie van het gasthuis, want - zo vernemen 
wij elders in het Memorieboek - heer Willem had met de door hem aange
brachte verbeteringen een duidelijk doel voor ogen: inrichting van het gast
huis tot verblijf van arme zieken. Mvorens echter nader in te gaan op de con
sequenties van Willems bemoeienis met het gasthuis, zullen we eerst de heer 
van Abcoude en Duurstede zelf wat meer profileren. 
Willem stamde uit een familie, die al enkele eeuwen een vooraanstaande rol 
speelde in de geschiedenis van het Sticht. Zijn stamvader was Gijsbert van 
Zuylen 56), een telg uit het beroemde Utrechtse geslacht van die naam. In de 

56) Zie voor de geschiedenis van deze tak van de Van Zuylens. H. Obreen, La Maison de Zuylen 
dans l'histoire des Pays-Bas, 1 : Les van Zuylen, Seigneurs d'Abcoude. Gaesheek, Wijk. Putten. Strijen, 
etc. Tongerloo 1953: vgl. voor de genealogie van het geslacht Van Abcoude. RAU, coll. Booth 
nr. 378. 111. f5 1033 en XIII, f6 130K 
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loop van de 13e eeuw verwierven diens nakomelingen de heerlijke rechten 
over Abcoude en Wijk bij Duurstede. De vader van Willem, eveneens Gijsbert 
geheten, bezorgde het geslacht van Abcoude macht en aanzien tot ver buiten 
de grenzen van het Sticht: door zijn huwelijk met Johanna van Horne, erf
dochter van Gaasbeek, verwierf Gijsbert een belangrijke politieke invloed in 
de Zuidelijke Nederlanden; als beloning voor zijn steun aan de graaf van Hol
land, Albrecht van Beieren, verkreeg hij de heerlijkheden Putten en Strijen. 
Deels tijdens zijn leven, deels na zijn dood werden deze aanzienlijke bezittin
gen verdeeld onder zijn zoons: Willem en Zweder. Na enige onderlinge tran
sacties kwam Willem in het bezit van de heerlijkheden Abcoude en Wijk bij 
Duurstede, terwijl zijn oudste broer Zweder heer van Gaasbeek, Putten en 
Strijen werd 57). 

Beide broers contineerden de politiek van hun vader als aanhangers van de 
graaf van Holland. Willem werd één van de belangrijkste raadgevers van Al
brecht van Beieren en stond hem bij in verschillende oorlogen ondermeer te
gen de heer van Arkel (1405). Zijn uitgebreide bezittingen en machtspositie in 
het zuidwesten van het Sticht maakten hem evenwel ook tot een regelmatig 
geziene en invloedrijke figuur in de omgeving van de bisschop. 
Willem was gehuwd met Maria, de enige dochter van Johan de Walencourt, 
erfmaarschalk van Henegouwen, welk ambt hij aldus erfde. Het optreden van 
de Abcouder heren wordt echter niet zozeer gekenmerkt door een lucratieve 
huwelijkspolitiek als wel door een groot aantal vrome en liefdadige activitei
ten. Vooral Willem spande onder hen de kroon. Zowel te Wijk bij Duurstede 
als te Utrecht stichtte hij verschillende Gods- en gasthuizen: te Wijk fundeer
de hij het Sint Maria Magdalenaklooster en het Sint Ewouds- en Elisabeths-
gasthuis (1400) 58), terwijl hij te Utrecht verschillende malen als tweede funda-
teur optrad, zowel voor het Sint Bartholomeusgasthuis als voor het Kar tu i 
zerklooster Bloemendaal, een door zijn broer Zweder geïnitieerde onderne
ming 59). Vermelding verdient tenslotte zijn optreden als medeoprichter van 
de vrome en voorname Utrechtse Jeruzalembroederschap (1394), een vereni
ging van gewezen Jeruzalemvaarders, die de jaarlijkse processie op Palmzon
dag grote luister bijzette. Blijkens de fundatiebrief van deze broederschap, 
waarin de stichters gekwalificeerd worden als personen, die versocht hebben dat 
heijliche Graft ons Heeren ende anders heijlige steden ende anderswaer des lants 
van Jhemzalem 60), heeft ook heer Willem de pelgrimage naar Jeruzalem on
dernomen. Willem stierf op 23 mei 1407 en werd begraven in het door hem ge
stichte klooster te Wijk. Wellicht heeft de omstandigheid dat hij niet over wet
tige mannelijke erfgenamen 61) beschikte een rol gespeeld bij net grote legaat 
dat hij kort voor zijn dood aan het Sint Bartholomeusgasthuis schonk, het 

57) Waarschijnlijk onbekend met de transacties van de twee broers noemt Anth. Matthaeus 
Willem van Abcoude op grond van zijn heerlijke rechten over Abcoude en Wijk bij Duurstede -
de principalis hereditas - ten onrechte primogenitus, zie Matthaeus, Fundationes, 1, 395. 
58) A. E. Stuttenheim-Thieme, Dorestad-Wijk bij Duurstede, JOU, 1932, 160: vgl. A. J. van der 
Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, XII, Groningen 1849, 420 ev. 
59) H. J. J. Scholtens, Iets over de bouwgeschiedenis en het kunstbezit van de Chartroise te 
Utrecht, JOU, 1953, 47 ev. 
60) J. W. C. van Campen, De Utrechtsche Jeruzalembroederschap, JOU, 1935, 56. 
61) Zijn enige wettige zoon stierf kort voor zijn vader op 1 januari 1407. 
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gasthuis dat als eerste en nu ook als laatste van zijn liefdadige gezindheid pro
fiteerde. 

Keren we terug tot de vraag welke modificaties het onaanzienlijke Sint Apol-
loniagasthuis onderging, toen het door de machtige heer van Abcoude en 
Duurstede onder zijn bescherming genomen werd. Zoals we al uit het Memo-
rieboek hebben kunnen lezen, verbeterde Willem de financiële positie van het 
gasthuis en bleef hij garant staan voor de noodzakelijke gelden gedurende zijn 
verdere leven, terwijl hij tenslotte in de vorm van een broederschap voor een 
efficiënt beheer zorg droeg. Een latere aantekening in het Memorieboek leert 
ons evenwel, dat het gasthuis inmiddels niet meer functioneerde als passanten
logement, maar dat Willems ingrijpen resulteerde in de inrichting van het gast
huis tot ziekenhuis, een functieverandering, welke gepaard ging met de nodige 
verbetering in accomodatie. Bovendien vernemen wij uit deze notitie, dat Wil
lem het gasthuis tevens een bredere liefdadige actieradius gaf door de instel
ling van een armenpot. In dankbare herinnering aan deze goede zalighe wercke 
van bermhertichdijt noteerden de latere bestuurders namelijk het volgende: 
Dese E. heere heeft. . . die legghende ellendige siecken menschen mit sijnen goede 
doen onderhouden in dit gasthuys voerseyt ende daertoe den potte alle Soendach 
heeft doen ommedragen aen de arme schamele huyssitten bij der straten 62). Zoals 
ook uit de inhoud van de in 1407 opgestelde fundatiebrief van de gasthuisbroe
derschap blijkt, hechtte de heer van Abcoude grote waarde aan deze zondagse 
armenpot 63). Wellicht is zijn naamgeving van het gasthuis mede geïnspireerd 
op deze functie van het gasthuis, daar immers de apostel Bartholomeus ook 
wel afgebeeld wordt als uitdeler van brood aan de armen 64). 

Zo weten we van deze tweede fase in de stichting van het Sint Bartholomeus-
gasthuis zowel wie de stichter was als welke bestemming hij het gasthuis gaf. 
Willem van Abcoude legde de grondslag voor een evolutie van het gasthuis tot 
centrum van liefdadigheid. Ook is bekend op welke wijze de heer van Abcou
de het bestuur over het gasthuis op het eind van zijn leven - in 1407 - regelde, 
namelijk middels de fundatie van een broederschap, waarvan hij zelf als eerste 
lid werd. Rest nog de vraag, aan wie deze bestuurlijke taak vóór die tijd toe
vertrouwd was. We beschikken slechts over één bron, die hierover enige in
druk geeft: in een schenkingsakte uit 1397 wordt het gasthuis in rechte verte
genwoordigd door Jacob Coman ende Dyderic van Spuelde alze gasthuysmeysters 
in dezer tijd van Zunte Gheertrudengasthuus, also wi daer van des raets weghen van 
Utrecht bi ghezet zijn 65). Het beheer over het gasthuis - hier naar zijn ligging in 
de parochie van de Geertekerk vernoemd 66) - berustte dus aanvankelijk bij 

62) GAU, SB,nr. 1603, f 18 v. 
63) Vgl. het door de heer van Abcoude te Wijk bij Duurstede gestichte Sint Ewouds- en Elisa-
bethsgasthuis, waaraan al direct een armenpot verbonden werd, zie B. J. L. de Geer, Fundatie-
brief van het Sint Ewouds- en Elisabethsgasthuis (1400), in: Kronijk Historisch Genootschap, XIII 
(1857), 127; voor de meeste gasthuizen ontstond pas op het hoogtepunt van hun ontwikkeling de 
financiële mogelijkheid voor de instelling van een armenpot. 
64) Jameson, Legendary Art, I, 245. 
65) GAU, SB, nr. 1814 
66) De benaming van het gasthuis naar zijn ligging komt alleen in deze akte voor. 
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twee door de stedelijke magistraat aangestelde gasthuismeesters. Blijkbaar zag 
de heer van Abcoude echter meer garanties voor een verdere ontplooiing van 
het gasthuis onder het beheer van een gasthuisbroederschap, waarvan de le
den zich uit eigen beweging en daardoor met meer enthousiasme en inzet aan 
hun bestuurlijke taak zouden wijden. 

Het bestuur van het gasthuis: de broederschap 

Beschikken wij ten aanzien van de eerste decennia in de geschiedenis van het 
gasthuis over te weinig gegevens om ons een duidelijk beeld te kunnen vormen 
over de wijze waarop deze instelling bestuurd werd, vanaf het begin van de 15e 
eeuw zijn wij in deze goed geïnformeerd. In de uit 1407 daterende fundatie-
brief van het bestuurlijke orgaan van het gasthuis - de broederschap - vinden 
wij rechten en plichten van de fraternitas nauwkeurig omschreven 67). 
Op 20 januari 1407, enige maanden voor zijn dood, besloot Willem van Abcou
de en Duurstede tot de oprichting van een broederschap om het voortbestaan 
van het gasthuis en zijn armenpot te garanderen. In zijn verlangen om het door 
hem geïnitieerde goede salighe were van ontfermherticheden tot ewighen daghen 
staende te houden 68) legde heer Willem niet alleen het bestuurlijke fundament 
voor de continuering van het gasthuis, maar bracht hij ook een aanzienlijk ka
pitaal in, welke bij juiste investering het gasthuis tevens een hechte economi
sche basis zou verschaffen: tien hondert Enghelscher nobelen . . . erven ende ren
ten mede te copen tot behoef der sieken in den gasthuus ende des pots der ermer 
huussitten behoef. . . 69). 

In de gasthuisbroederschap - wel eens gekarakteriseerd als een vennootschap 
tot het verrichten van goede werken 70) - functioneerde Willem van Abcoude 
ergo als commanditair vennoot, als inbrenger van het kapitaal; de andere 
broeders brachten geen kapitaal in, alleen hun werkkracht: zij waren de behe
rende vennoten. Tegenover de gedane schenking verplichtten zij zich de goe
de werken, zoals die in en vanwege het gasthuis beoefend werden, te continue
ren: Waerom dat wi ghemeen broeders. . . gheloven in goeden trouwen voer ons 
ende onse nacomelinghen in der broederschap, onsen lieve heer Gode, den goeden 
sente Berthelmeus ende den heer van Abcoude . . ., den arbeit ende den sorghe op 
ons te nemen, ellendighe zieke menschen in dien gasthuse houden ligghende ende 
hem haer nootdorfte te doen, ende den pot staende te houden en alle Sonnendaghe 
om te draghen . . . 71). Het enthousiasme voor deelname aan de broederschap 
was in deze periode - waarin de ook in Utrecht invloedrijke Moderne Devotie 
een extra stimulans vormde voor de beoefening der charitas - bijzonder groot, 
zoals blijkt uit de eerste bepaling in de broederschapsbrief, die voorziet in een 

67) GAU, SB, nr. 1602; uitgeg. door Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 17-23: vgl. de editie van 
Matthaeus, Fundationes, 1, 389-394; zie ook (naar Matthaeus) bij Van der Monde, Straten en Plei
nen, 111,330-340. 
68) M ulier. Geschiedenis der Fundatiën, 17, 18. 
69) Ibidem. 
70) Zie voor deze karakteristiek, Muller, Middeleeuwsche liefdadigheid, 172. 
71) Idem, Geschiedenis der Fundatiën, 18. 
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afbeelding 4 : 

Zegel van de broederschap van hel Sint Bar-
thûlomeusgasthuis. GAU, Benaarde Archie
ven II, nr. 1545. 

toekomstige beperking van het aantal leden 72). Al zou om die grote minne des 
goeden wercs de broederschap in het begin uit 24 leden mogen bestaan, ge
streefd diende te worden naar een aantal van 12 73), hooguit 16 broeders. Zo
dra dit gewenste aantal door uittreding of overlijden bereikt zou zijn, diende 
men binnen deze marge te blijven. 
De praktijk van de gasthuisbroederschap wijst aanvankelijk op een handelen 
overeenkomstig de voorschriften omtrent het ledental: al vóór het midden van 
de 15e eeuw werd de reductie van het aantal leden tot 12 personen bereikt 74). 
In het laatste kwart van de 15e eeuw constateerden we echter een duidelijke 
stijging tot ver boven het gestelde maximum: een contributielijst van broeders 
uit de jaren omstreeks 1480 indiceert een ledental van minimaal 20 broe
ders 75), terwijl een schenking aan de broederschap uit dezelfde periode wijst 
op een numerus fixus van 26 leden 76). 
Behalve over het ledental vinden we in het eerste artikel van de broeder-
schapsbrief ook nog - zij het summiere - informatie over de wijze, waarop een 
nieuwe broeder gekozen werd en de kwalificatie, waaraan hij moest voldoen 
om als lid aangenomen te worden: ende als daer een stervet of datier een met wil
le uutghinge of datter iemant uutgheset worde, dan sullen die ghemeen broeders 

72) Ibidem, art. I. 
73) De voorkeur voor een broederschap bestaande uit 12. en aanvankelijk uit 24 (2 x 12) leden, 
wijst m.i. duidelijk op beïnvloeding door bijbelse getallensymboliek. 
74) Zo blijkt uit een akte inzake de uitbreiding van de eredienst van het gasthuis (1449). GAU, 
SB. nr. 1611. Hierin worden alle broeders met naam en toenaam genoemd, totaal 12. Onder hen 
bevinden zich nog drie broeders van het eerste uur. nl. Jan van der Lynde, Heynric liter Voscuul en 
Baudekiin Winantsoon. 
75) GAU. SB. nr. 1623. rek. 1486/7. 
76) Idem, nr. 1603, f 19 t/m f 20 v. 
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enen andren goeden man weder in siin stede kiesen bi haere contientien, die die ar
men zieken luden nutte ende orbaerlic is 77). Door de broederschap werd zo ge
zamenlijk beslist over de toelating van een nieuw lid, ongetwijfeld bij meerder
heid van stemmen 78). Aan welke voorwaarden moest een aspirant broeder 
voldoen ofwel wat verstond men onder een „goede man"? In andere stich-
tingsbrieven van gasthuisbroederschappen wordt deze kwalificatie nader uit
gewerkt zowel in positieve als in negatieve zin: als goede man wordt be
schouwd, hij die een vroom en rechtschapen leven leidt; niet in aanmerking 
voor het lidmaatschap kwam hij, die door de kerkban getroffen was of over
spel bedreven had 79). 

In theorie bestond derhalve voor een ieder, die aan dit morele criterium vol
deed en die bereid was zich in te zetten voor de arme zieken de mogelijkheid 
om in de broederschap te worden opgenomen. De praktijk wijst echter uit, dat 
alleen zij, die maatschappelijk een enigszins geavanceerde positie bekleedden 
de tijd en de middelen hadden om de belangen van het gasthuis en zijn bewo
ners te behartigen. Al is de broederschap in de 15e eeuw nog niet vergelijkbaar 
met het voorname regentencollege, waartoe het in later tijd uitgroeien zou, 
toch treffen we ook in het ledenbestand uit deze periode in toenemende mate 
vertegenwoordigers van vooraanstaande Utrechtse families aan, zoals de fami
lie Zoudenbalch, Proeys, Van Drakenborch, Van der Aa en Van Rijn 80). 
Op welke wijze werd nu het bestuur door het gasthuis en zijn armenpot door 
de broederschap geregeld? In de fundatiebrief van de broederschap vinden we 
naast bepalingen, die haar functioneren als geestelijke broederschap in enge 
zin betreffen, zoals de zorg voor de begrafenis van de eigen leden en het lezen 
van zielmissen voor overleden broeders, ook vele voorschriften, die direct be
trekking hebben op haar taken als gasthuisbroederschap, als bestuurlijk 
orgaan van het gasthuis. Op deze categorie bepalingen zullen we ons in dit ver
band concentreren. 

Een centrale plaats in het bestuur van het gasthuis namen de twee gasthuis-
meesters in 81), die jaarlijks en wel in twee termijnen, door loting uit de broe
derschap gekozen dienden te worden. Eén van de belangrijkste taken, waar
mee zij belast waren, was de zorg voor de financiën van het gasthuis. Hoewel 
de eerst gekozen huismeester, de outste bewarer, de kas beheerde en de finan
ciële administratie voerde, waren beiden verantwoordelijk voor het opgezette 
tijden overleggen van de rekeningen aan de overige leden van de broeder
schap 82). 
De wijze, waarop de huismeesters gekozen dienden te worden, namelijk door 
loting 83), is blijkens de vermeldingen van huismeesters in het Memorieboek, 

77) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 18, art. 1. 
78) De gebruikelijke wijze van stemmen, zie bijv. de broederschapsbrieven van het Sint Barba-
ragasthuis(1372)envan het Heilige Kruisgasthuis (1412), ibidem, 10,26. 
79) Ende is hi te banne of zit hi in overspuel zo zal men wraken ende nyet aennemen, zie de broeder-
schapsbrief van het Heilige Kruisgasthuis, ibidem, 27: vgl. de broederschapsbrieven van het Sint 
Anthonius en Sint Jobsgasthuis, ibidem, 60, 68. 
80) Zie het Memorieboek, GAU, SB, nr. 1619. 
81) Deze worden ook wel bewaarders of procuratoren genoemd. 
82) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 18, 19, art. 3. 
83) Waarschijnlijk via een geloot kiescollege zoals dat ook bij andere gasthuisbroederschappen 
gewoonte was. 
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welke een per vices functionering 84) uitsluit, in de praktijk nagevolgd. In de 
weinig efficiënte en tijdrovende procedure van het kiezen der huismeesters en 
het verantwoorden der rekeningen hebben de broeders echter in de loop der 
15e eeuw verandering gebracht, in die zin, dat zij conform de bij de meeste an
dere broederschappen gebruikelijke methode, de frequentie in deze aanmer
kelijk gereduceerd hebben; weliswaar bleven jaarlijks twee huismeesters in 
functie, maar voortaan werd slechts éénmaal per jaar en wel op zondag na 
Allerheiligen een nieuwe of tweede huismeester gekozen ter vervanging van 
de oudste of eerste huismeester, die daarop aftrad. In overeenstemming hier
mee werd ook de ambtstermijn verlengd en wel van één op twee jaar gebracht. 
De eerste huismeester, de opboerre ende uutghever, voerde voortaan gedurende 
een heel jaar de financiële administratie en beheerde de kas, terwijl beide 
huismeesters nog slechts éénmaal per jaar - eveneens op zondag na Allerhei
ligen - rekening en verantwoording aflegden van hun financiële beleid 85). De 
voordelen van deze modificatie zijn evident: de broederschap behoefde min
der veelvuldig bij elkaar te komen 86), terwijl de langere ambtsperiode van de 
huismeesters de continuïteit in en daarmee de kwaliteit van het beheer ten 
goede kwam en de oudste of eerste gasthuismeester meer gelegenheid gaf zijn 
collega of vennet in te werken en hem een onderwisinge vant regiment van den 
gasthuse ende den armen . . . te doen 87). 

De functie van gasthuismeester was namelijk zeer veel omvattend en bleef niet 
beperkt tot de zorg voor de financiën in enge zin. Als direct betrokkenen bij 
de gang van zaken, als dagelijks bestuurders waren het de gasthuismeesters, 
die inzicht hadden in de noodzaak tot aan- of verkoop van land en renten ten 
behoeve van het gasthuis, in de wenselijkheid tot uitbreiding of inkrimping van 
het personeelsbestand en verder in alle andere zaken, die de inwendige organi
satie van het gasthuis betroffen. In principe verkeerden de gasthuismeesters 
echter alleen inzake het opnamebeleid in een onafhankelijke positie 88), in 
alle andere gasthuisaangelegenheden waren zij verplicht de overige broeders 
te consulteren in een daartoe door hen belegde vergadering. Het nemen van 
besluiten was pas mogelijk bij presentie van de meerderheid van de broeder
schap en na het verstrijken van de vastgestelde aanvangstijd 89). In hoeverre 
de procuratoren niet al spoedig - op grond van hun grotere kennis van zaken 

84) GAU, SB, nr. 1603, f 19 v. ev: sommige broeders worden zeer frequent, anderen zelden of 
nooit als huismeester gekwalificeerd. Bij een per vices functionering naar anciënniteit van lid
maatschap, zoals bijv. bij het Sint Eloyengasthuis, Muller, Stichtingsbrieven van Utrechtse gasthui
zen, 95, is een dergelijke onregelmatigheid niet mogelijk. 
85) De oudst bewaarde rekening van het gasthuis wijst op een dergelijke modificatie, zie GAU, 
SB, nr. 1623, rek. 1461/2. 
86) Het absentiepercentage moet ook na deze modificatie nog af en toe hoog zijn geweest. De 
rekeningen laten zien, dat men soms de jaarlijkse maaltijden der broeders volledig kon bekos
tigen uit de bij absentie verschuldigde boeten: item doe die broeders te samen aten meer opgebuert 
aan versuym dan uutgheven: 4 wit. ibidem, rek. 1481/2, vgl. rek. 1485/6. 
87) Fundatiebrief Sint Maartensgasthuis (1454), Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 39, art. 3. 
88) Voort so en sullen deze twee bewarers gheen erve noch renten copen noch vercopen, noch boden in 
den gasthuus aennemen, noch orlof geven, noch gheen grote saken doen, die den armen vorscreven an-
gaen, het en si bi consente ende goetduncken der ghemenen broeders; maer die erme sieken te ontfaen, 
dat sal alleen op hem staen, elc in siinre tijt, ibidem, 19. art. 6. 
89) Muller. Geschiedenis der Fundatiën, 20, art. 12. 
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als dagelijkse bestuurders - in deze broederschapsvergaderingen de besluitvor
ming sterk beïnvloed hebben, valt bij gebrek aan bronnen uit deze periode 
moeilijk te zeggen, zeker is wel dat in het algemeen in de loop van de 15e eeuw 
hun verantwoordelijkheid en daarmee hun invloed geleidelijk toenam 90). In 
de rekeningen van het gasthuis, die vanaf 1461/2 bewaard gebleven zijn, vin
den we een bevestiging van dit algemene beeld: steeds frequenter zien wij hier
in de gasthuismeesters in allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld het personeelsbe
leid, eigenmachtig optreden. 
Dat de broeders al direct bij de aanvaarding van het bestuur over het gasthuis 
de beslissing inzake de opname van zieken aan de gasthuismeesters toever
trouwd hadden, ligt voor de hand: het was immers om praktische redenen niet 
mogelijk om voor elke arme zieke, die om opname verzocht een broeder
schapsvergadering te beleggen. Bovendien speelden bij de opname van arme 
zieken ook geen financiële belangen een rol. Later, wanneer de opname van 
economisch wel interessante gasten - proveniers - gewoonte wordt, zien wij de 
broederschap wel als geheel betrokken bij het opnamebeleid 91 ). 
In het takenpakket van de gasthuismeesters ging tengevolge van de groei van 
het gasthuis de opname van zieken, de zorg voor adequaat personeel e.d. wel 
een steeds grotere plaats innemen, maar de zorg voor de financiën bleef er 
een dominant bestanddeel van uitmaken. Al in het broederschapsreglement 
wordt aan dit aspect verreweg de grootste aandacht besteed 92). In nauw ver
band met de financiële verantwoordelijkheden van de gasthuismeesters stond 
de bevoegdheid, of liever de verplichting om uit de broederschap een commis
sie van vier leden te benoemen, die zich met de „Zondagspot" zou belasten. 
Dit hield in een wekelijkse uitdeling van levensmiddelen onder de arme „huis-
zitten", zij die thuis in stilte armoede leden 93). Uit deze commissie van pot-
broeders wezen de huismeesters éér. tot penningmeester aan en deze was ver
antwoordelijk voor het overleggen van een gedetailleerde rekening aan de 
overige broederschapsleden 94). Volgens de ordonnantie dienden de gasthuis
meesters viermaal per jaar een nieuw college van potbroeders te benoemen, 
terwijl geen van de broeders behalve om gezondheidsredenen voor deze be
noeming mocht bedanken 95). Dat de gasthuisbroederschap veel waarde 
hechtte aan een goed functionerende armenpot blijkt ook uit de boetebepalin
gen ten aanzien van het niet zorgvuldig uitoefenen van het potbroeders ambt. 
Zo verbeurde men bij het niet tijdig verschijnen voor de ronddeling van de 
Zondagspot een boete van een Vlaamse plak. Het inslaan van de voor de pot 
benodigde levensmiddelen - eveneens een taak van de potbroeders - was met 
gelijke garanties omgeven 96). Op het karakter van de armenpot als één van de 
met het gasthuis verbonden fundaties kunnen we in dit verband niet nader in-

90) Muller, Middeleeuwsche liefdadigheid, 182. vgl. Ligtenberg, Armezorg te Leiden, 28. 
91) GAU. SB. nr. 1613, 1614; vgl. A. Cordani-Sontag, Les Etablissements Hospitaliers en Alle
magne au XlVe et XVe siècles. \w.ABVH. X (1971), 68. 
92) Muller. Geschiedenis der Fundatiën, 18. art. 3; 19, art. 5; 20. art. 12; 21. art. 14. 
93) Ibidem. 19. art. 3: vg. Matthaeus. Fundationes, I, 396. die de „huisziften" als volgt defini
eert: egeni sunt, sedegeni qui domi se tenuiter continent. 
94) Muller. Geschiedenis der Fundatiën. 19. art. 3. 
95) Ende des en sal hem nieinani veren, also verre als hi den arbeit vermach, ibidem, art. 3. 
96) Ibidem, art. 4: een Vlaamse plak is ong. 8'/, duit «aard. zie Matthaeus. Fundationes. I. 396. 
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gaan; het leek ons alleen van belang er op te wijzen, dat naast de gasthuis
meesters nog een college intensief betrokken was bij de behartiging van de be
langen van het gasthuis, een betrokkenheid, die uitging boven controle of su
pervisie. Zowel de functie van gasthuismeester als die van potbroeder was zui
ver honorair, een geldelijke beloning ontvingen zij niet, zij verrichtten hun 
werk om Gods wille ende salicheyt hoerre zielen 97). 
Tenslotte nog een woord over de verplichtingen, die de broeders gezamenlijk 
hadden inzake het bestuur van het gasthuis. De broederschap was in haar ge
heel verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de instelling en op 
die basis had zij een consenterende, controlerende bevoegdheid ten aanzien 
van die broeders, die een meer direct operationeel mandaat hadden: de gast
huismeesters en potbroeders. 
Hooggenoteerd in haar agenda stond het toezicht op de rekeningen, die beide 
colleges middels hun penningmeesters aan de broederschap overlegden 98). 
Aan deze controlerende bevoegdheid heeft men zich nauwgezet gehouden, 
zoals de rekeningen getuigen. 
Nog één bepaling inzake het functioneren van de broederschap als geheel wil
len we hier onderstrepen: . . . waert sake dat die broeders enig sceel of twist je
gens malcanderen hadden, dat God verbieden moet, dat soude bliven an die ghe-
meen broeders 99). Dit statuut bevestigt de zelfstandigheid van de broeder
schap ten opzichte van de stedelijke overheid; men zocht bij onderlinge kwes
ties niet zijn toevlucht tot het stedelijk gezag, maar men loste de problemen in 
eigen kring op. 
De resterende bepalingen in het broederschapsreglement hebben in de eerste 
plaats betrekking op het functioneren van de broederschap als geestelijke 
broederschap, zoals de gemeenschappelijke diensten, de maaltijden en de vie
ring van kerkelijke en patronale hoogtijdagen. Door haar specifieke inzet als 
gasthuisbroederschap raakten ook het gasthuis en zijn bewoners bij deze acti
viteiten betrokken. 

Het gasthuis en zijn bewoners 

De rekeningen als bron 

Gegevens over de gasthuisbevolking in de 15e eeuw zijn voornamelijk te vin
den in de rekeningen van het gasthuis, die vanaf 1461/2 bewaard gebleven 
zijn 100). De gemoedelijke en uitvoerige manier, waarop in deze middeleeuw
se rekeningen de inkomsten en uitgaven verantwoord worden, maakt het mo
gelijk allerlei wetenswaardigheden over de huisvesting en verzorging der be-

97) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 39, art. 3. 
98) Voort so, wanneer die beware van den gasthuus of van de potte gherekent hebben, so sullen si uut-
gaen, ende die broeders sullen besine of si enich gebrec in die rekeninghe vinden; ende vonden sire ge-
brec in, dat soude hi betren bi goetduncken der ghemenen broeders. Muller, Geschiedenis der Funda
tiën, 19, art. 5. 
99) Ibidem, 20, art. 3. 
100) GAU, SB.nr. 1623; de rekeningen over de jaren 1477/8 tot en met 1480/1 ontbreken. 
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woners te vinden, die in moderne geschematiseerde rekeningen niet te ver
wachten zijn. Aan de andere kant blijven vragen van kwantitatieve aard on
beantwoord om de volgende redenen. Ten eerste vanwege het weinig gerubri
ceerde karakter van met name de vroegste rekeningen. Hierdoor wordt een 
vergelijking over een reeks van jaren inzake bijvoorbeeld het voedsel- en 
drankverbruik een zeer tijdrovende, zo niet onmogelijke opgave. Maar ook 
wanneer aan het einde van de 15e eeuw de rekeningen een meer schematisch 
karakter krijgen en er geleidelijk aan meer rubrieken verschijnen is een kwan
titatief onderzoek nog problematisch, omdat deze rubricering niet betrouw
baar blijkt. Posten, waarvoor inmiddels aparte rubrieken opgezet zijn, worden 
ook dan nog ten dele bij de varia verantwoord 101). 
Zijn zo, gezien de aard der rekeningen uit deze periode, vragen van kwantita
tieve aard moeilijk te beantwoorden, we kunnen op basis van dit bronnenma
teriaal wel een antwoord krijgen op vragen als voor wat voor mensen werd in 
het gasthuis gezorgd en op welke wijze. 

De gasthuisbewoners 

Zoals we gezien hebben functioneerde het gasthuis, vóórdat Willem van Ab
coude het tot ziekenhuis inrichtte, als tijdelijk onderkomen voor pelgrims en 
andere passanten. Over deze sterk fluctuerende gasthuisbevolking kunnen we 
bij gebrek aan enigermate informatief bronnenmateriaal niet meer zeggen dan 
wat hierover al eerder in zeer algemene bewoordingen aan de orde gesteld is. 
Ditzelfde geldt voor de meer permanente groep gasthuisbewoners, die vanaf 
1378 haar intrede deed in het gasthuis: de zieken. Het lijkt ons evenwel waar
schijnlijk, dat de gegevens over de patiënten en hun verzorging zoals we die la
ter - in de 15e eeuw - vinden mutatis mutandis ook reprensentatief zijn voor de 
zieken uit deze beginperiode. Onze eerste bron van informatie vormt de broe-
derschapsbrief uit 1407. Aangezien dit document primair bedoeld was om het 
bestuur over het gasthuis te regelen, kunnen we er niet die uitgebreide gege
vens omtrent de bewoners van het gasthuis in verwachten, zoals bijvoorbeeld 
in een reglement of stichtingsakte van het gasthuis zelf. In het broederschaps
statuut komen de patiënten alleen ter sprake, wanneer dit van belang is voor 
de taakomschrijving der gasthuismeesters en overige leden van de broeder
schap. Zo vinden we duidelijk omschreven welke selectiecriteria de gasthuis
meesters in acht moesten nemen bij de ontvangst der zieken, wie zij wel en wie 
zij niet in het gasthuis mochten opnemen: voort so en sa! men gheen kinder ont-
faen, die men voer water ende vuer wachten moet, noch rasende lüde, die haer sin
nen niet en hebben, noch malaetsche menschen of die in den ban siin, noch niement 
om siins goets wille of die siin broot winnen of bi der straten bidden mach, maer 
puer ellendighe arme menschen, die siec ende beddevast ligghen 102). Het gasthuis 
opende haar poorten in principe derhalve alieen voor de meest hulpbehoeven-

101) Idem: behalve deze elementaire levensbehoeften vinden we aan het einde van de 15e eeuw 
onder meer nog gerubriceerde uitgaven aan wijn, kaarsen, zeep, zout en olie. 
102) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 20, art. 7; een formulering van gelijke strekking is te 
vinden in de fundatiebrief van het Amersfoortse Sint Pietersgasthuis, zie Donselaar, Sint Pieters-
en Bloklands-Gasthuis, 28. 
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de categorie onder de armen, de „ware armen" bij uitstek: zij, die zo ziek wa
ren, dat zij zoals het elders heet van crancheyden bij hemselven niet gaen en 
mochten 103) en aan bed gekluisterd waren. Andere categorieën zoals wezen, 
krankzinnigen en melaatsen werden voornamelijk om praktische redenen uit 
het gasthuis geweerd, terwijl op evident principiële gronden door de kerkban 
getroffenen, proveniers en lieden, die zelf hun brood nog konden verdienen of 
bij elkaar bedelen, geen entree vonden in het gasthuis. Voor één der buitenge
sloten categorieën armen, de melaatsen, bestond overigens te Utrecht al sinds 
het begin van de 14e eeuw een speciale opvangmogelijkheid in de vorm van 
het Melatenhuis 104). Voor wezen en krankzinnigen kende de stad in deze tijd 
nog geen aparte gasthuizen. Daarentegen konden arme zieken behalve in het 
Sint Bartholomeusgasthuis ook nog terecht in het kort te voren tot ziekenhuis 
ingerichte Sint Barbaragasthuis. Dit hospitaal hanteerde wel een minder selec
tief opnamebeleid en stond in principe ook open voor lijders aan besmettelijke 
ziekten en geesteszieken: die in te nemen ente ontfangen so wat zuucten si hebben 
ende nyet te wederseggen 105). 

In hoeverre hebben de huismeesters van het Sint Bartholomeusgasthuis in de 
praktijk hun opnamebeleid afgestemd op de richtlijnen uit het broederschaps
reglement? Zodra we middels de rekeningen over enig getuigenis in deze be
schikken, blijkt dat de samenstelling der gasthuisbevolking wel enkele minder 
en meer belangrijke afwijkingen van de opzet vertoont: arme, aan bed gekluis
terde zieken zijn niet meer de enigen, die het gasthuis bevolken; we treffen er 
ook armen aan, die verzwakt zijn door ouderdom of invaliditeit, zoals oudt 
Gheertruydt, Jan mitter stocken. Metgen mitter lamer hant, dove Hubert en blinde 
Beert gen 106). 
Verder constateren we er ook de aanwezigheid van lieden, die niet arm en 
ziek, oud of gebrekkig zijn: de proveniers. Al in de oudst bewaarde rekening 
vinden we zo van de pantoffelmaker Hendrik Reijerszoon vermeld, dat hij 
zich ingekocht heeft in het gasthuis 107). Deze gang van zaken laat zich ver
klaren uit het karakter van de medische zorg in de middeleeuwen. De medi
sche wetenschap stond in deze tijd nog op een lage trap van ontwikkeling. Een 
middeleeuws ziekenhuis beschikte noch over de accommodatie noch over de 
apparatuur om opname op medische gronden te rechtvaardigen. Van opname 
van acute zieken was dan ook geen sprake. Faciliteiten konden in een derge
lijke inrichting alleen geboden worden aan hen, die gebaat waren bij een lang
durige verzorging en verpleging: de chronisch zieken. Veel aangenamer was 
het echter om zich in geval van ziekte thuis door de naaste familie te laten ver
zorgen en verplegen 108). Alleen zij, die hiertoe noch de mogelijkheden noch 

103) Zie de fundatiebrief van het Sint Ewouds- en Elisabethsgasthuis te Wijk bij Duurstede 
KronijkHG, jrg. 13 (1857), dl. III, 121. 
104) Het jaar 1330 geldt als terminus ante quem voor de oprichting van het Melatenhuis, zie 
Muller. Stichtingsbrieven van Utrechtschegasthuizen, 47. 
105) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 10, art. 1. 
106) GAU, SB, nr. 1623, resp. rek. 1494/5, 1474/5, 1473/4 en 1487/8. 
107) Ib; rek. 1461/2. 
108) Karakteristiek in dit opzicht is, dat welgestelde pestlijders zich thuis lieten verzorgen, zie 
H. Schmitz, Schiedam en de pest, Tijdschrift Holland, 3e jaargang (1971), 129. 
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de middelen bezaten, armen die niet terug konden vallen op onderstam van na
ttier Heken magen 109), waren in geval van ziekte aangewezen op verpleging in 
een ziekenhuis. Een middeleeuws ziekenhuis functioneerde zo, ondanks zijn 
specialistische bestemming, primair als armenhuis. Ziekenhuisopname ge
schiedde op basis van sociale indicatie en droeg een permanent karakter 110). 
Zo is het te begrijpen dat ook andere hulpbehoevenden, die gebaat waren bij 
een langdurige verzorging en verpleging, ouden van dagen en invaliden, hun 
toevlucht tot het ziekenhuis zochten. Het permanente karakter der opname 
verklaart ook waarom proveniers, mensen, die voor hun verdere leven gebor
gen wilden zijn om des groten toesyens ende gemacx willen 111) zich in een zie
kenhuis inkochten. De aanwezigheid van ouden, gebrekkigen en proveniers 
toont aan, dat de gasthuismeesters zich wel enige vrijheid in de naleving van 
de voorschriften veroorloofd hebben. We komen hen in deze periode echter 
nog weinig tegen, zij zullen slechts een gering percentage van de gasthuisbe
volking uitgemaakt hebben. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de arme 
bejaarden en invaliden, terwijl arme zieken verreweg de grootste categorie 
gasthuisbewoners vormden. 

Uit de rekeningen vernemen we ook vanuit andere gezichtspunten nog het een 
en ander over de samenstelling van de gasthuisbevolking. De gevallen, waarin 
hier de patiënten met naam en beroep (respectievelijk beroep van echtgenoot 
of zoon) aangeduid worden geven ons een indicatie van de sociale achtergrond 
der bewoners. Zij blijken voor een deel afkomstig uit de personele sector, zo
als Dirk, de opperknecht, Hubert, de knecht van de kleermaker, Jan, de die
naar van Johan van Renesse en Jan, de portier van het Duitse huis 112). Ver
der vinden we er ook patiënten uit de ambachtelijke sector, zoals Aernt, de 
beeldhouwer, Tru, de vrouw van de wever, Tru Roelofs, de leidekster en de 
moeder van Simon, de schoenmaker 113). Een enkele maal stuiten we op de 
aanwezigheid van religieuzen, zoals Hendrik, de minderbroeder, zuster Gheer-
truidt en zuster Alijt van Jutfaes 114). De aanduiding van sommige personen 
geeft aanleiding te veronderstellen, dat zij tot een sociaal hogere klasse be
hoorden, zoals Joffer Jan en Joffer Hyllegont, Cornells, de bouwmeester en 
Loef, de schout 115). Vermeldenswaard is tenslotte nog de presentie van An-
toenija, dat scoelmoeger en die kasteleijn van Renouen 116). 
De patiënten, die met naam en beroep vermeld worden, zijn overigens niet re
presentatief voor de gasthuis bevolking als geheel. Onder hen bevinden zich 
velen, wier anonimiteit al een aanwijzing lijkt te zijn voor hun geringe maat
schappelijke betekenis. Dikwijls worden zij aangeduid als een arm wijf'of arm 
man, soms ontbreekt zelfs deze typering en wordt slechts gesproken van een 
persoon of één, die in ons gasthuus leit. 
Behalve over de sociale achtergrond der bewoners geven de rekeningen nog -

109) Muller, Stichtingsbrieven van Utrechtse gasthuizen. 47. 
110) Querido, Gods en Gasthuizen, Amsterdam 1967, 18. 
1 1 1 ) Ligtenberg, Armezorg te Leiden, 334. 
112) GAU, SB.nr. 1623, resp. rek. 1487/8, 1473/4, 1495/6 en 1486/7. 
113) Ib: resp. rek. 1500/1, 1470/1, 1488/9 en 1485/6. 
114) Ib; resp. rek. 1487/8, 1462/3 en 1475/6. 
115) Ib; resp. rek. 1465/6, 1498/9 en 1497/8. 
116) Ib; resp. rek. 1500/1 en 1497/8; een schoolmeugje is een „bewaarschoolhoudster". 
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zij het summiere - informatie over de herkomst van de bewoners in geogra
fisch opzicht, ofwel over de verhouding tussen burgers en niet burgers in het 
patiëntenbestand. De meeste gasthuisbewoners zijn in deze periode afkomstig 
uit de stad Utrecht 117); sommigen uit de naaste omgeving der stad - de vrij
heid - anderen uit meer afgelegen plaatsen als Lopik, Schalkwijk en Wijk bij 
Duurstede 118). 
Tenslotte kunnen we op basis van de rekeningen in het algemeen nog iets zeg
gen over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Hoewel daarin natuurlijk 
niet van enige stabiliteit sprake was, maakt een vergelijkend onderzoek tussen 
in de rekening voorkomende vermeldingen van mannelijke en vrouwelijke be
woners duidelijk, dat laatstgenoemden in grotere getale het gasthuis bevolk
ten. Enkele gespecificeerde uitgavenposten aan kleding voor de gasthuisbewo
ners bevestigen dit beeld 119). Een verklaring voor dit vrouwelijk overwicht is 
moeilijk te geven. Wellicht staat dit in verband met het feit, dat over het alge
meen vrouwen, eenmaal weduwe geworden, minder snel hertrouwden dan 
mannen, die alleen kwamen te staan. In hoeverre ook het vrouwenoverschot, 
dat volgens sommigen in de late middeleeuwen bestond 120), hiermee in ver
band staat, valt moeilijk te zeggen. 

Tot nu toe hebben we de gasthuisbewoners uitsluitend als collectief enigerma
te gekarakteriseerd; de patiënten afzonderlijk hebben nauwelijks enig profiel 
gekregen. Van sommigen vernamen wij iets over hun lichamelijke gebreken -
blindheid, doofheid, e.d. - van anderen iets over hun sociale achtergrond. Van 
enkelen krijgen we nog een beeld over hun uiterlijk, zoals van Aeflcen, die te 
heeten plach scoen Aeffcn van Corte Grietgen 121), maar van een groot deel der 
bewoners kennen we noch namen noch gezichten; zij worden bij leven noch 
bij dood als individuen vermeld. Blijven zo de patiënten zelf voor ons schim
mige gestalten, over de wijze waarop voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn 
zorg gedragen werd, geven de rekeningen ons een duidelijker beeld. 

De lichamelijke verzorging der gasthuisbewoners - cura corporum -

De huisvesting 

Een belangrijk aspect van de zorg voor het materiële welzijn der gasthuisbe
woners vormt de wijze, waarop zij gehuisvest zijn. Het tegenwoordige Bartho-
lomeï-gasthuis herinnert slechts oppervlakkig aan de middeleeuwse opzet. Al
leen de contouren van de kapel en de zaal ten westen daarvan vormen nog 
aanknopingspunten met de oorspronkelijke architectuur. Om ons een voor
stelling te kunnen vormen van de inrichting van het gasthuis zijn wij dan ook in 

117) De knechten van het gasthuis, belast met het ziekenhuistransport, halen overwegend inwo
ners uit de stad zelf op. 
1 18) GAU, SB. nr. 1623, resp. rek. 1496/7, 1497/8 en 1463/4. 
1 19) Ib; rek. 1484/5, waarin een uitgave aan 34 vrouwenhemde en 23 manshemde; zie ook rek. 
1486/7, waarin een uitgave aan 22 vrouwenhemde en 12 manshemde. 
120) Zo bijv. O. J. de Jong. Nederlandse Kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972, 52; vgl. Post, Kerkge
schiedenis, I, 223. 
121) GAU, SB. nr. 1603. resp. rek. 1484/5, 1465/6. 
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afbeelding 5 : 

Afbeelding van de voorgevel van het Sint Bartholomeusgasthuis in zijn oorspronkelijke toestand. 
Pentekening van G. de Hoog Hzn (19e eeuwse reconstructie), GAU, Top. Atlas, cat. nr. Zf. 2.3. 

de eerste plaats aangewezen op wat geschreven bronnen in deze berichten. In 
de periode, voorafgaand aan die, waarover de rekeningen bewaard gebleven 
zijn, beschikken we alleen over de al eerder geciteerde notities uit het Memo-
rieboek. Zoals we gezien hebben spraken deze over de accomodatie van het 
gasthuis als een cleyne huysinge ofte camere, een woning, bestaande uit één ka
mer. Verder wordt nog vermeld dat de heer van Abcoude de nodige verbete
ring in deze eenvoudige behuizing aanbracht. Vaag blijft evenwel in welk op
zicht hij de accomodatie van het gasthuis verbeterd heeft, maar we kunnen 
aannemen, dat hij die faciliteiten gecreëerd heeft, welke vereist waren voor 
een meer permanente en intensieve bewoning. 
Wellicht maakte ook de gasthuiskapel deel uit van de door de heer Van Ab
coude geïnitieerde verbouwing. We weten in elk geval, dat deze vóór 1415 op
gericht moet zijn 122). De overtuiging, dat het geestelijk welzijn der bewoners 
even belangrijk, zo niet belangrijker was dan hun lichamelijk welzijn had tot 
gevolg, dat aan de meeste gasthuizen al in een vroeg stadium van hun ontwik
keling - zo niet vanaf de stichting - een kapel verbonden werd 123). Een rol 
hierbij speelde natuurlijk ook het belang dat de stichters c.q. de begunstigers 
aan het bidden voor eigen zieleheil in deze ruimte gehecht zullen hebben. Zo
als ook nu nog te zien is, bevond de kapel zich aan de uiteinde van de zaal en 
wel in open verbinding hiermee, zodat de zieken de diensten vanuit hun bed 

122) Idem, nr. 1619, fol. 26, bevat een copie van een fundatiebrief van een vicarie op het altaar 
van de gasthuiskapel, anno 1415. 
123) Muller, Middeleeuwsche liefdadigheid, 165. 
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konden volgen. Een dergelijke situering van kapel en ziekenzaal is karakteris
tiek voor de gasthuisarchitectuur in deze tijd 124). 
In de loop van de 15e eeuw zullen de groeiende inkomsten van het gasthuis 
wel geleid hebben tot een regelmatige uitbreiding en verbetering van de in
richting. De oudst bewaarde rekeningen wijzen althans op een dergelijke gang 
van zaken. Hierin wordt met betrekking tot de ziekenzaal - gewoonlijk deel ge
heten - namelijk gesproken over de oude en nieuwe deel, een indicatie derhal
ve dat vóór 1461/2 de bestaande ruimte of oude deel vergroot is. Dat dit on
derscheid tussen oude en nieuwe deel ook berust op een reële scheiding van 
de ziekenzaal in twee ruimtes lijkt niet waarschijnlijk: de rekeningen hanteren 
deze onderscheidende formulering uitsluitend en dan nog slechts af en toe in
zake de afbakening van het werkterrein van het verplegend personeel; over de 
patiënten wordt meestal gesproken als ermer luden op den del, of soms als arme 
sieken op den sael. Van een eventueel functioneel verschil tussen oude en nieu
we deel blijkt evenmin iets. Tenslotte weten we dat in het begin van de 16e 
eeuw de ziekenzaal uit één ruimte bestond 125). 

Achter de deel bevond zich de keuken en een ruimte waar een deel van het 
vrouwelijk personeel woonde 126). In het verlengde van de keuken werden in 
de jaren zestig nog enige gebouwtjes opgetrokken zoals een hanckamer, waar
schijnlijk een ruimte waar het wasgoed te drogen gehangen werd 127) en een 
contaer, waar de archivalia en geldmiddelen in met ijzer beslagen kisten zorg
vuldig bewaard werden 128). Op de ruime hof achter het gasthuis bevonden 
zich verder nog allerlei gebouwen en gebouwtjes, zoals een turfschuur, een 
loods, een hooiberg en een hoenderhok. Voor de watervoorziening zorgde een 
waterput in het midden van de hof terwijl het kostbare water tevens opgevan
gen werd in houten gepecte commen, die onder de goten geplaatst werden 129). 
De hof was niet alleen functioneel ingericht. Onder het afhangende rieten dak 
van de loods bevonden zich banken, waarop de gasthuisbewoners konden uit
rusten, genietend van het uitzicht op de bloemen in het gecultiveerde gedeelte 
van de hof 130). 
In de jaren tachtig kreeg het gasthuis de beschikking over een eigen brouwe
rij 131), terwijl enige tijd later die faciliteiten werden gecreëerd, welke het mo
gelijk maakten een groot deel van het benodigde brood in het gasthuis zelf te 
bakken 132). Tenslotte verdienen nog vermelding de opslagplaatsen van voed
sel en drank: de graanzolder, spijskelder en bierkelder 133). Op het eind van 

124) Idem, Het Amersfoortse Gasthuis, Buiten X, 1916, 213. Zie ook H. Brugmansen C. H. Pe
ters, Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling, Leiden, 1909-1911, deel II, 
154. 
125) C. A. Pekelharing en S. Muller Fz., Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te 
Utrecht van 1817 tot 1917, Utrecht, 1921-1923,11,46. 
126) GAU, SB. nr. 1623, rek. 1499/1500. 
127) Ib; rek. 1468/9. 
128) Ib; rek. 1464/5. 
129) Ib; rek. 1473/4. 
130) Ib;rek. 1473/4, zie ook rek. 1489/90. 
131) Ib;rek. 1487/8. 
132) Ib; rek. 1497/8, waarin een uitgave om de bakoven op te breken ende breder te maken, hier
na dalen de uitgaven aan brood tot ruim de helft van het voorheen bestede bedrag. 
133) Ib;resp.rek. 1489/90 en 1498/9. 
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afbeelding 6: 

Interieur van het Sint Catharijnegasthuis. Paneel van een Utrechts meester vóór 1635. Centraal Mu
seum, cat. 1952, nr. 301 

de 15e eeuw werd de kelderaccomodatie sterk uitgebreid 134). Zo zien we het 
gasthuis in de laatste decennia van de 15e eeuw evolueren tot een complexe 
instelling, die voor een belangrijk deel zelf in het onderhoud van zijn bewoners 
kan voorzien. 
Terug naar het hart van de inrichting: de ziekenzaal. Een indruk van het inte
rieur van een dergelijke zaal geeft de afbeelding van de middeleeuwse zieken
zaal van het Sint Catharijnegasthuis 135). Hierop zien we een rechthoekige 
ruimte, waarin aan weerszijden in lengterichting bedsteden staan opgesteld. 
Ook het Sint Bartholomeusgasthuis zal wel een dergelijke situering gekend 
hebben. Over de inrichting van de ziekenzaal van het gasthuis vinden we in de 
rekeningen nog meer gedetailleerde gegevens. Zo waren de bedsteden voor
zien van blauw linnen gordijnen 136) om de patiënten de nodige afzondering te 
gunnen en te beschermen tegen „slechte lucht". De zieken lagen op een stro-
matras, dat zich weer bevond op een horde of mat van gevlochten teen 137). 
Tot het beddegoed behoorden verder een paar linnen lakens en een deken van 
blauw geverfd kempens wit 138). In de winter werden over de dekens nog pel
zen gelegd 139). Als hoofdondersteuning dienden een peluw en een oercussen 
of hoofdkussen, waarvan de slopen - oercussenblade - regelmatig verschoond 
werden 140). 

De ziekenzaal functioneerde niet alleen als slaapruimte, maar tevens als eet-
en zitvertrek. Daartoe bevonden zich twee eettafels en de nodige banken - sit-
tenkisten - in de zaal. Deze waren voorzien van kussens, die aan de onderzijde 
met leer overtrokken waren om slijtage tegen te gaan; ze dienden tevens als 

134) Ib;rek.1489/9. 
135) zie afbeelding 6. 
136) G A U , SB. nr. 1623, rek. 1474/5. 
137) Ib;rek.1498/9. 
138) Ib; resp. rek. 1461/2 en 1469/70. 
139) Ib; rek. 1471/2: vgl. rek. 1500/1. 
140) Ib;rek. 1486/7. 
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bergruimte voor kleding, evenals de kierenmanden, die zich op de zaal bevon
den 141). 
Voor de verwarming van de zaal zorgde een vuur van turf en kolen, dat in de 
met estrik betegelde haard gestookt werd 142). De turf werd voor een groot 
deel van pachters betrokken, terwijl voor de jaarlijkse aanschaf van kolen een 
belangrijke legatering was gedaan door een broeder van het gasthuis Jan over 
die Vecht 143). Stoven zorgden verder nog voor de nodige warmte voor iedere 
patient afzonderlijk 144). Ter verlichting dienden was- en smeerkaarsen en 
olielampen. Was er een ernstige zieke, dan bleef ook 's nachts een olielamp 
branden. Voor de huisvesting der arme zieken, het eerste werk van barmhar
tigheid, werd zo uitgebreid zorg gedragen. De bewoners werden voorzien van 
een bed, vuur en licht ofwel beddinge onder ende over. 

De kleding 

Een ander aspekt van de zorg voor het lichamelijk welzijn der patiënten vormt 
de kleding. Tot de belangrijkste kledingstukken werden hemden en schoenen 
gerekend. Voor de aanschaf hiervan was door de provenier Henricx wijf van 
Rijn een bijdrage van 5 beierse guldens per jaar beschikbaar gesteld. Zij had 
daarbij bepaald, dat de gasthuismeesters de hemde en scoen jaarlijks tussen Sint 
Maarten en Kerstavond zouden laten uitdelen 145). De mannen- en vrouwen
hemden waren vervaardigd van wit of grauw laken. De schoenen, die aan de 
bewoners verstrekt werden, waren gemaakt van vilt of linnen - mite scoen, soc
ken of sloeffen - of van leer - danne of legher scoen. De zieken kregen bij voor
keur vilten schoeisel 146). Als beenbekleding vinden we nog hosen en cousen 
genoemd, welke over het algemeen eveneens vervaardigd werden van wit of 
grauw laken, soms ook wel van zwart geverfd laken 147). Eenmaal noteerde 
een gasthuismeester een donatie voor de aanschaf van twee kousen 148). Als 
hoofdbedekking dienden mutsen - uitsluitend voor de mannelijke patiënten -
en hoefdoecken, wellicht de vrouwelijke component. Tenslotte werden ook nog 
voorschoten of scorteldoecken voor de bewoners aangeschaft 149). 

De voeding 

De rubriek uutgheven van dagelix coste binnen den huse 150) geeft ons enige in
formatie over de samenstelling van het dagelijks menu 151). De hoofdschotel 
werd gevormd door een maaltijd bestaande uit warmoes, erwten of gort met 

141) Ib;resp. rek. 1497/8 en 1499/1500. 
142) Ib;rek.1500/1. 
143) Ib; rek. 1461/2. 
144) Ib; rek. 1473/4. 
145) Ib; rek. 1461/2; zie voor uitgebreide formulering rek. 1469/70. 
146) Ib; rek. 1496/7. 
147) Ib; rek. 1476/7. 
148) Ib; rek. 1471/2. 
149) Ib; rek. 1486/7. 
150) Deze rubriek is met name gespecificeerd in rek. 1475/6 en 1481/2. 
151) Zie voor de middeleeuwse keuken, J. M. van Winter, Van Soeter Cokene, recepten uit de 
oudheid en middeleeuwen (uitgave Fibula van Dishoeck), Haarlem 1976. 
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vlees of vis. Als vlees werd voornamelijk varkens- of rundvlees gegeven, een 
enkele maal ook wel schapenvlees. De vis, die de bewoners voorgeschoteld 
kregen, was meestal haring, kabeljauw of bokking en af en toe aal of panne-
visch. Voor het op smaak brengen der vlees- en visgerechten werden allerlei 
kruiderijen ingekocht, zoals gember, peper, saffraan, cardamom en mosterd
zaad. Nu eens werd dit in kleine hoeveelheden betrokken van de plaatselijke 
apothecary, dan weer werd het in grote hoeveelheden ingekocht op de markt te 
Antwerpen 152). Bij de hoofdmaaltijd werd gewoonlijk bier - dun of dik bier -
of melk - zoete of karnemelk - gedronken. Beide dranken werden ook gegeven 
bij de kleinere maaltijden, die in de loop van de dag verstrekt werden en voor
namelijk bestonden uit tarwebrood -grofbroot -, boter, kaas en eieren. De ge
ringe variatie van het dagelijks menu werd soms doorbroken door een trakta
tie op delicatessen als vijgen en rozijnen of vruchten als appelen, peren, kersen 
en noten. Een enkele maal werden de bewoners ook wel op koek of seevesse 
bollen onthaald 153). Meer afwisseling boden de pitanties van wijn, scoen broot 
(wittebrood) en gebraden, welke op kerkelijke en patronale hoogtijdagen aan 
de bewoners geschonken werden. 

Het waren vooral de broeders van het gasthuis zelf, die renten aan het gasthuis 
vermaakt hadden om deze jaarlijks terugkerende feestelijke maaltijden te rea
liseren 154). Zo werden de bewoners op Sint Bartholomeusdag onthaald op 
gascognewijn, wittebrood en gebraden gans, terwijl ze op Kermisdag, getrac-
teerd werden op romenije - een wijn uit de Levant - wittebrood en gebraden 
lamsvlees 155). Bij andere gelegenheden kregen de bewoners naast het witte
brood Rijnwijn of Malvezij - een zoete Griekse wijn - en gebraden eend of ta
ling. Het gasthuis zelf completeerde deze feestelijke maaltijden soms met een 
dessert van gebraden appels met anijs 156). 
Voor een aangename onderbreking van het dagelijkse menu zorgden tenslotte 
nog de maaltijden, die maar eenmaal, na de dood van een erflater, aan de be
woners gegeven moesten worden. Zo bepaalde Beatrijs Louwerensdochter, 
die het gasthuis als universeel erfgenaam aangewezen had, dat de gasthuis
meesters, na haar begrafenis geregeld te hebben, de zieken moesten tracteren 
op wildbraad en hamburger bier 157). 

Het personeel 

Als vaste krachten waren aan het gasthuis verbonden een keukenmoeder en 
twee deelmoeders, elk geassisteerd door enkele dienstmaagden. 
De keukenmoeder was als hoofd der huishouding niet alleen verantwoordelijk 
voor de juiste en tijdige bereiding der maaltijden, maar ook voor de inkoop 

152) G A U , SB. nr. 1623, rek. 1464/5 en 1471/2. 
153) Ib;rek. 1499/1500. 
154) Zie het Memorieboek, GAU. SB. nr. 1603, fol. 21 v. ev.; vgl. de in 1635 opgestelde lijst van 
pitanties, GAU. SB. nr. 1814. 
155) Idem, nr. 1623, rek. 1494/5, waarin uitgebreide opgave van de samenstelling dezerpesancii-
maaltijden; Kermisdag viel op beloken Pasen, de zondag na Pasen, zie noot 193. 
156) GAU, SB.nr. 1623, rek. 1486/7 en 1500/1. 
157) Ib;rek. 1492/3. 
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van wat hiertoe dagelijks nodig was, de dagelix coste, voorzover dit althans niet 
als proviand bij grote hoeveelheden tegelijkertijd ingeslagen was. Wekelijks 
kreeg zij voor dit doel van de gasthuismeester, die de kas beheerde, een be
paald bedrag uitgekeerd 158). Dit was eveneens het geval met de onkosten, die 
zij maakte voor de aanschaf van keukenbenodigdheden, in de rekeningen als 
onraet in de coken verantwoord. 
De deelmoeders zwaaiden als hoofden der verpleging de scepter in de zieken
zaal. Ieder van hen had het toezicht over een bepaald gedeelte der zaal, de een 
over de nieuwe deel, de andere over de oude deel. Zij hadden tot taak er voor 
te zorgen, dat de zieken niets te kort kwamen in havenisse, als in heffen, in leg
gen, in stoven, in baden en in alle andere gelijcke zaken, die die arm nae haere zuuc-
ten behoeflijc sijn 159). Hiertoe behoorde onder meer het verschonen van kle
ding en beddegoed en het waken bij zieken, die er ernstig aan toe waren. 
Zowel de deelmoeders, als de keukenmoeder met haar hulpjes hielden zich in 
de weinige vrije momenten bezig mit alzulken vrouliken werken als spinnen en 
weven. Het benodigde vlas werd door één der moeders ingekocht. Soms reisde 
zij hiervoor per schip naar Amsterdam 160). De eerste bewerkingen van het 
vlas - het schoonmaken en hekelen - als ook de laatste bewerkingen - het sche
ren en bleken- werden uitbesteed. Ook de vervaardiging van het linnen laken 
tot kleding of beddegoed werd over het algemeen aan derden overgelaten. 
Soms zien wij hiervoor de kleermaker in het gasthuis verschijnen, die bij die 
gelegenheid tevens wat oud of versleten is verstelt of vermaakt, dikwijls met 
behulp van aan het gasthuis gelegateerde kledingstukken 161). 
De moeders van het gasthuis beschikten over een grote mate van zelfstandig
heid, alleen waar het de financiën betrof, waren zij afhankelijk van de gast
huismeesters. Deze waren het ook, die de moeders en maagden met Pasen 
(„winterloon") en met Sint Victor („zomerloon") haar salaris deden toeko
men 162). Vanzelfsprekend kregen de moeders meer dan de hulpjes, maar al
len kregen in gelijke mate naast hun loon nog naar behoefte kleding en schoei
sel toebedeeld 163). Behalve deze extra uitbetaling in natura, die berustte op 
een oude gewoonte, ontvingen zij met Kerstavond nog een fooi, hoechtijtsgelt 
of drincgelt 164) genaamd. In enkele gevallen waren de moeders afkomstig uit 
de gelederen der proveniers, zoals Jut, de weduwe van Hendrik de hoedema
ker, die zich tegen een bedrag van ruim 100 arnhemse guldens van kost en in
woning in het gasthuis verzekerd had 165). De gasthuismeesters stelden haar 
aan tot moeder in de oude deel en gaven haar ook nog het gebruikelijke salaris 
van 12 arnhemse guldens per jaar. Zij betoonde zich overigens bijzonder on-

158) Vgl. Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 21, art. 14. 
159) Zie de fundatiebrief van het Sint Ewouds- en Elisabethsgaithuis te Wijk bij Duurstede, 
KronijkH.G., XIII (1857), 122. 
160) GAU, SB. nr. 1623, rek. 1473/4. 
161) Ib;rek. 1465/6, 1466/7. 
162) Ib; zie de rubriek: Dits dat uutgheven van ons moeders ende maechdenloen. 
163) Ib; rek. 1485/6. 
164) Ib; zie de rubriek: Op ten Korssavont onse moeders ende maechden hoechtijtsgelt, ook wel Op 
ten Korssavont ons dienres drincgelt geheten. 
165) Ib; rek. 1463/4. 
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baatzuchtig en vol toewijding jegens haar minder bedeelde lotgenoten. Nu 
eens komen wij haar tegen als schenkster van wijn en wittebrood, dan weer le
zen we, dat zij haar salaris ten behoeve van de zieken afgestaan heeft 166). 
Voorbeelden van onbaatzuchtigheid vinden we ook bij het lager personeel. 
Vermeldenswaard is in dit verband de keukenmaagd, die geld, dat zij op straat 
gevonden had aan de gasthuismeesters afdroeg 167). Tegenover deze blijken 
van vrijgevigheid staan ook wel minder fraaie gedragingen van het personeel. 
Soms loopt een moeder weg, zoals Met van Renen, de keukenmoeder, die er 
met een knecht van het gasthuis vandoor ging 168). Een andere keer neemt 
een moeder ontslag, omdat zij niet in het gasthuis wonen mag 169). Over het 
algemeen is trouwens niet bij het hoger vrouwelijk personeel, maar wel bij de 
dienstmaagden van een zeker verloop sprake. Binnen enkele jaren tijds is de 
samenstelling van het lagere personeel soms sterk veranderd. 
Het mannelijk personeel van het gasthuis bestond uit twee knechten. Beiden 
verrichtten allerlei hand- en spandiensten. Van enige taakomschrijving of 
werkverdeling zoals bij het vrouwelijk personeel was geen sprake. Evenmin 
ontvingen de knechten een vast salaris, zij werden per karwei uitbetaald. Soms 
was dit koren of turf dragen, een andere keer melken of hooien. Beide knech
ten trokken er gezamenlijk met de berrie - de draagbaar - van het gasthuis op 
uit om zieken op te halen of met de kruiwagen om de huisraad der zieken te 
vervoeren. Evenals het overige personeel ontvingen zij met Kerstavond een 
fooi, terwijl zij ook naar behoefte van kleding en schoeisel werden voorzien. 
Vooral Hermen Janssoen, de knecht die onder meer wekelijks met de bus rond 
ging om voor het gasthuis te collecteren, deden de gasthuismeesters regelma
tig een paar nieuwe schoenen toekomen. Toen hij na ca. 20 jaar trouwe dienst 
oud en „moegelopen" was kreeg hij een plaatsje in het gasthuis toebe
deeld 170). Niet in dienst van het gasthuis, maar wel meer direct bij de verzor
ging der zieken betrokken waren de barbier en de chirurgijn. De barbier 
kwam regelmatig in het gasthuis om de mannelijke patiënten te scheren, waar
voor hij per jaar een bepaalde vergoeding ontving 171). Verdere bevoegdhe
den had hij niet, het aderlaten diende hij over te laten aan een daartoe opgelei
de kracht: de chirurgijn. Hoewel het aderlaten eerder een gezondheidsmaatre
gel dan een therapeutische ingreep was, eiste de uitvoering daarvan behalve 
kennis van de ligging der voornaamste aderen, een technische vaardigheid, 
welke alleen van de geschoolde deskundige verwacht kon worden 172). Behal
ve proeven en laten behoorde ook de behandeling van wonden of ontstekingen, 
zoals het heelen van een quaet been nog tot de competentie van de chirur
gijn 173). De gasthuismeesters gaven hem voor elke behandeling afzonderlijk 

166) Ib; rek. 1471/2. 
167) Ib; rek. 1472/3 
168) Ib;rek. 1466/7. 
169) Ib; rek. 1471/2. 
170) Ib;rek. 1489/90. 
171) De vergoeding aan de barbier van onsen manen een heel jair te sceren vinden wij verant
woord onderde uitgaven op Korssavont, zie noot 164. 
172) M. A. van Andel, Chirurgijns, Vrije Meesters, Beunhazen en Kwakzalvers ; de chirurgijnsgilden 
en de practijk der Heelkunde (UO0-\S0O), (Amsterdam 1946), 11. 
173) GAU, SB. nr. 1623, rek. 1493/4, 1498/9. 
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een bepaald bedrag, terwijl hij voor de dienst in het gasthuis als geheel, de we
kelijkse visites, met Kerstavond een vergoeding van één postulaatsgulden ont
ving en een kan wijn. Zijn vrouw kreeg bij die gelegenheid een gans en zijn 
knecht, die hem waarschijnlijk assisteerde, een fooi 174). De chirurgijn speelde 
bij de genezing der zieken een rol van geringe betekenis. Sporadisch lezen we 
in de rekeningen iets over een bepaalde behandeling; over het gebruik van 
medicamenten vernemen wij evenmin enige bijzonderheden 175). Gezien het 
niveau van de geneeskunde in deze tijd is dit niet verwonderlijk. Ziekenverple
ging kwam er in de eerste plaats op neer, dat het de patient zo aangenaam mo
gelijk werd gemaakt, dat hij goed te eten en te drinken kreeg en verbleef in 
een omgeving waar het rustig was en warm. In dit verband hoeft het ook geen 
verwondering te wekken dat ernstig zieken veelvuldiger tractaties als zoete 
melk en vijgen of zoete wijn toebedeeld kregen 176). 

De geestelijke verzorging der gasthuisbewoners - cura animarum -

Aan de zorg voor het geestelijke welzijn der patiënten werd een hoge prioriteit 
toegekend. Zo lezen we in de broederschapsbrief van het gasthuis de bepaling: 
wie daer ontfanghen wert, dien sal men alledinc sijn biechte doen spreken, opdat die 
siele eerst bewaert worde 177). Het gasthuis beschikte al in het begin van de 15e 
eeuw over een eigen kapel met toren en klok. De kapel was verlicht door spits
boogvensters en had een eigen ingang aan de zijde van de Smeestraat. In de 
oostwand van de kapel bevond zich het altaar, gewijd aan de apostelen Bar-
tholomeus en Andreas, wier afbeeldingen aan de voorzijde prijkten 178). 

De vicarieën 

Op het altaar, dat aanvankelijk nog niet begiftigd was, werden in de loop van 
de 15e eeuw twee vicarieën gesticht. In 1415 fundeerde kanunnik Alfert van 
der A, een geestelijke broeder, een vicarie van drie missen per week in het 
gasthuis 179). In de fundatiebrief werd onder meer bepaald dat de priester Ma
thijs van Tijel deze vicarie eerst zou bedienen 180). Na elke mis was hij ver
plicht te bidden voor het zieleheil van de fundator en diens naaste familie. Ver
der werd bepaald dat de presentatie van deze vicarie ten eeuwigen dage zou 
berusten bij de twee gasthuismeesters en de twee broeders, die dit ambt vóór 
die tijd bekleed hadden 181). 
Konden zij het gevieren na drie maanden nog niet eens worden over de voor-

174) Ib; rek. 1482/3, fungeert de zóón van meijster Gijsbert surgijn als assistent. 
175) Vgl. De Waard, Godshuizen te Middelburg, 26, die op basis van de gasthuisrekeningen tot 
deielfde conclusie komt. 
176) GAU, SB, nr. 1623, resp. rek. 1486/7, rek. 1497/8, vgl. Vernède, Geschiedenis der ziekenver
pleging, 167. 
177) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 20, art. 7. 
178) GAU, SB,nr. 1623, rek. 1470/1 en 1476/7. 
179) Idem, nr. 1619, f° 26, bevat een afschrift van de fundatiebrief dezer vicarie. 
180) Ib:f°26. 
181) Voert so hebben dese fundatoers ghewilt ende geordineert, dat die gifte van deser cappelrye sal 
toebehoren then ewigen dagen den twee procuratoers van der bruederscap voirscreven, die in der tijt we-
sen sali ende twee van die in denjaer daer tevoren gheweest hadden. 
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dracht, dan moest de stem van de pastoor van de Sint Geertekerk, in wiens pa
rochie het gasthuis gelegen was, de doorslag geven. Deze bepalingen golden 
mutatis mutandis ook voor de vicarie van drie missen per week, die in 1439 
door heer Johan Smit, vicaris in de Sint Mariakerk en eveneens lid van de Sint 
Bartholomeusbroederschap, in het gasthuis gesticht werd 182). Voor de op
richting van deze kapelrie waren al eerder goederen vermaakt aan de gasthuis
broederschap door de Utrechtenaar Heinric Vosse, in wiens naam de gasthuis-
meesters nu als medefundatoren optraden 183). Als eerste bezitter van deze vi
carie werd Johan Smit zelf door de bisschop geinstitueerd 184). In de loop van 
de 15e eeuw werden de aan beide vicarieën verbonden diensten in verband met 
ontvangen schenkingen nog uitgebreid. Zo werd ten aanzien van de door 
meester Alfert van der A gefundeerde vicarie bepaald, dat deze voortaan op 
vier missen zou komen te staan 185), terwijl enige tijd later de procuratoren 
van het gasthuis een rente van één oude schild verbonden aan de door Johan 
Smit gestichte vicarie, met de verplichting aan de bezitter hiervan - in deze tijd 
heer Gerijt Verborch - om elke zondag een collacie (preek) te doen in den voirs-
creven gasthuuse den crancken ende stecken lüde, die dairin leggen ende hem haer 
biechte te horen ende tsacrament des heijligen outaers te geven als zij des bege
ren 186). 

Behalve de bediening van beide vicarieën behoorde het nog tot de taak van de 
gasthuispriester om memoriediensten te houden voor begunstigers van het 
gasthuis, die in de rol of „zielbrief" geschreven stonden. Het lezen van zielmis
sen werd ook wel uitbesteed aan religieuze orden, veelal aan de broeders van 
het nabijgelegen Karmelietenklooster, die incidenteel ook wel eens preekten 
in het gasthuis 187). Voor deze bewezen diensten ontvingen zij naast de gebrui
kelijke vergoeding van 2 kromstaarten per mis en 3 kromstaarten per preek, 
nog een kan wijn met Kerstavond. Laatstgenoemde tractatie ontving ook de 
gasthuispriester als dank voor zijn bezoeken en toespreken der zieken mit 
troesteliken mynlijken woerden 188). 

De parochiekerk 

De aan de gasthuiskapel verbonden geestelijkheid oefende slechts een zielzorg 
uit in beperkte zin, een cura limitata. Bepaalde ambtshandelingen bleven voor
behouden aan de pastoor van de Sint Geertekerk, in wiens parochie het gast
huis gelegen was. Voor deze, immers rechtens titularis van de cura animarum in 
zijn gebied, betekende de aanwezigheid van een gasthuiskapel, mede toegan
kelijk voor gelovigen van buiten het gasthuis, een zeker verlies van inkomsten. 

182) GAU, SB, nr. 1603, f° 3 v; idem nr. 1619, f° 28, bevat een copie van de fundatiebrief van 
deze vicarie. 
183) Ib;f°28. 
184) Ib: f° 31 v. 
185) GAU, SB, nr. 1611 ; idem, nr. 1619, f° 26 v. bevat een copie van deze akte. 
186) Ib; f° 32, bevat een copie van de bisschoppelijke confirmatie van deze augmentatie ofte ver-
mennge (1469); vgl. GAU, SB,nr. 1612. 
187) GAU, SB, nr. 1623, rek. 1469/70 en 1492/3. 
188) Zie de fundatiebrief van het Sint Ewoudsen Elisabethsgasthuis in: KronijkHG, XIII (1857), 

124. 
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Vanzelfsprekend diende hiervoor een compenserende regeling getroffen te 
worden. Niet zelden leidde deze situatie overigens tot conflicten, zoals in het 
geval van het Utrechtse Sint Maartensgasthuis, dat zich voor zijn kapel de vol
ledige parochiale rechten (en daaruit voortvloeiende baten) aanmatigde 189). 
Het Sint Bartholomeusgasthuis kwam met de pastoor van zijn parochiekerk 
tot een minnelijke schikking : in ruil voer alsoedanighe vrijheijden, die wij van 
hem hebben van den voerscreven kerck na uutwising ons briefs ontving hij van de 
gasthuismeesters een jaarlijkse uitkering 190). Tevens bleef het hem voorbe
houden om op de hoogtijdagen van het gasthuis in de dienst voor te gaan en bij 
overlijden der patiënten de begrafenisplechtigheden te verzorgen, waarvoor 
hij telkenmale afzonderlijk gehonoreerd werd. 
Volgens de fundabrief der broederschap dienden de broeders tweewerven des 
jaers in dit vorseyde gasthuus hoochtijt mitten dienste Goods te houden ende wel op 
den Kermisse-dach ende op Sinte BerteImeus-dach 191). Zowel op de wijdingsdag 
der kapel - beloken Paesdag - als op de feestdag van de patroon - 24 augustus -
werd door de pastoor Roelof van de Weteringhe de hoogmis gezongen en 's 
middags gepreekt, terwijl de diensten extra luister bijgezet werd door een jon
genskoor onder leiding van de schoolmeester van de parochiekerk. Diens 
zoon functioneerde evenals bij de overige diensten in de kapel als misdienaar. 
Om de nodige publiciteit aan deze diensten te geven werd Gijsbrecht, die roeper, 
erop uitgestuurd 192). Ook de aan het bijwonen dezer diensten verbonden af
laten moesten het bezoek aan de kapel stimuleren 193). 
Zoals reeds eerder is opgemerkt werden de bewoners van het gasthuis op deze 
hoogtijdagen na afloop van de dienst onthaald op een feestelijk diner. De pas
toor ontving na de preek een pint wijn. Onder de parochiale rechten van de 
pastoor ressorteerde behalve het voorgaan op hoogtijdagen van het gasthuis 
nog het olijen ende greven van de in het gasthuis overleden patiënten 194). Hij 
was het, die de stervenden het laatste oliesel toediende en de rouwdienst leid
de; in zijn kerk werden de doden begraven. In de fundatiebrief van de broe
derschap werd aan de begeleiding van de zieken in hun laatste fase grote bete
kenis gehecht. De broederschap diende niet alleen te zorgen voor de begrafe
nis der eigen leden, maar tevens elke aan haar zorgen toevertrouwde patient 
bij overlijden ter erde helpen ende graven in een matte, ten ware dat iement een kis
te om Goods willen gave 195). De meeste bewoners werden begraven in een 
eenvoudige zeebiezen mat, sommigen brachten zelf het geld op voor een 
doodskist, anderen kregen deze - veelal van één van de broeders - ten geschen
ke. 

189) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 48, n. 1 ; vgl. Kunst, Sint Elisabeths-Gasthuis, 33. 
190) GAU, SB, nr. 1623, rek. 1463/4. 
191) Muller, Geschiedenis der Fundatiën, 20. 
192) GAU, SB, nr. 1623, rek. 1473/4: Item op ten beloken Paesdag ende was onse Kermisse ontfan-
gen (...). 
193) Ib; rek. 1497/8, bevat een uitgebreide formulering van de uitgaven aan deze hoogtijdien
sten. 
194) Zie de rubriek'. Dits dat uutgheven van olyen ende greven. Zoals Ligtenberg terecht betoogt 
kunnen de sterftecijfers niet indicatief zijn voor het aantal der patiënten, zie Ligtenberg, Arme-
zorg te Leiden, 42; in de rekeningen over de jaren 1461/2 en 1497/8 vinden we de hoogste sterfte
cijfers; dan moet de pastoor de begrafenisplechtigheden leiden van ca. 10 patiënten. 
195) Muller, Geschiedenis der Fundatiën. 20, art. 1 en 2. 
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Uit het voorafgaande blijkt, dat de pastoor van de Geertekerk een niet onbe
langrijke bijdrage leverde aan de zorg voor het geestelijk welzijn der bewo
ners. Bovendien oefende hij nog enige zeggenschap uit ten aanzien van de in 
het gasthuis gefundeerde vicarieën. Voor een uitbreiding van de hieraan ver
bonden diensten, voorzover deze de patiënten zelf betroffen, was de toestem
ming van de pastoor vereist 196), terwijl -zoals we gezien hebben-zijn stem de 
doorslag moest geven bij langdurig verschil van mening over de begeving der 
vicarieën. Als laatste artikel in de fundatiebrief der vicarieën lezen wij het ver
zoek aan de bisschop om de hiervoor bestemde goederen te mortificeren 197). 
Alleen de aan de vicarieën verbonden goederen waren geestelijke goederen, be
zit waarover het gasthuis niet vrijelijk mocht beschikken. Het gasthuis zelfwas 
geen locus religiosus, geen geestelijke stichting in enge zin, zoals bijvoorbeeld 
het Sint Elisabethgasthuis, maar een private liefdadigheidsinrichting, welke 
door de oprichter zonder toestemming van de bisschop was gefundeerd 198). 
Zij miste als locus profanas de aan de geestelijke instellingen verbonden voor
delen, zoals met name vrijdom van accijns. 

De financiën van het gasthuis 

Inkomsten- en uitgavenpatroon 

De aan de stad Utrecht verschuldigde accijnzen vormden slechts een onbete
kenende post op het totaal der uitgaven. Zoals we reeds uit het voorafgaande 
hebben kunnen constateren, vormden de uitgaven aan eerste levensbehoeften 
- huisvesting, kleding en voeding - de voornaamste elementen in het beste
dingspatroon. Uitgavenposten van minder substantiële aard vormden de sala
riëring van het personeel en de kosten, verbonden aan de medische en geeste
lijke verzorging der zieken. Tot de jaarlijks terugkerende lasten behoorden 
tenslotte de onkosten, voortvloeiend uit het beheer van de landerijen van het 
gasthuis. 
Het omvangrijke, vrijwel uitsluitend in de provincie Utrecht gelegen landerij-
enbezit vormde de voornaamste bron van inkomsten, de basis der gasthuiseco
nomie. Op de tweede plaats komen in dit opzicht de inkomsten uit het huizen
en rentenbezit van het gasthuis in de stad Utrecht. Van veel minder betekenis 
waren de inkomsten, voortvloeiend uit de verkoop van de bezittingen der gast
huisbewoners. Ook inkomstenposten als de wekelijkse contributies der broe
ders, de verkoop van eigen produkten en de opbrengst uit collecten en aflaten 
maakten slechts een bescheiden percentage van het totaal der ontvangsten uit. 
Alvorens deze inkomstenbronnen nader toe te lichten, eerst een enkel woord 
over diegenen, die direct bij het financieel beheer betrokken waren. 

196) GAU, SB,nr. 1619, f° 31 v. 
197) Ibidem. 
198) Kunst, Sint Elisabethsgasthuis, 35; vgl. GAU (Cat. Bibl. nr. 1332), N. van der Monde, Ge
schiedenis van Gasthuizen en Kloosters, een verzameling losse aantekeningen alfabetisch gerang
schikt. 

44 



Functionarissen 

Uit de bespreking van de bestuurlijke organisatie van het gasthuis, de broeder
schap, is al naar voren gekomen, dat aan een zorgvuldig financieel beheer gro
te waarde werd toegekend. De zorg voor de financiën behoorde tot de belang
rijkste taken van het „dagelijks bestuur": de gasthuismeesters. Deze mochten 
evenwel geen zelfstandig beleid in deze voeren, maar behoefden voor elke fi
nanciële transactie van enig belang, zoals de aan- of verkoop van onroerende 
goederen en renten, de uitdrukkelijke toestemming van de overige leden van 
de broederschap. Noch de gasthuismeesters noch hun medebroeders mochten 
des gasthuus goet lenen of borghen of onder hem slaen, cleen of grote 199). 
In geval van wanbeheer, wanneer het goederenbezit gedurende meer dan een 
kwart jaar niet ten bate van de armen aangewend zou worden, waren volgens 
het broederschapsreglement de hoofden van twee nabijgelegen instellingen, 
de prior van het Regulierenklooster en de commandeur van het Duitse Huis 
bevoegd om beslag te leggen op de bezittingen van het gasthuis en tijdelijk het 
bestuur van het gasthuis over te nemen, totdat de broederschap weer intern 
orde op zaken gesteld zou hebben 200). Van enige onrechtmatige gebruikma
king der goederen of van financieel wanbeheer in het algemeen vinden we in 
de 15e eeuw althans geen voorbeelden. Uit de rekeningen blijkt eerder het te
gendeel. Bij verschillende gelegenheden schieten de broeders geld voor en 
zeer frequent bedenken zij het gasthuis met royale giften. 
De voortdurende stijging van het goederenbezit deed de broederschap, waar
schijnlijk al vóór het midden der 15e eeuw, besluiten tot de aanstelling van een 
rentmeester, belast met de inspectie der landerijen en het innen der pachten 
en renten. Af en toe treden de broeders zelf in deze functie op, zoals bijvoor
beeld Gerijt Timanssoen, die voor zijn inspanningen een jaarlijkse vergoeding 
van 16 postulaats guldens ontving 201). 

Verschillende malen zien we de rentmeester er in gezelschap van de gasthuis
meesters op uit trekken. Nu eens naar Amersfoort of Hoenkoop om een on
willige pachter te manen, dan weer naar Cothen en Schalkwijk om over de 
aankoop van land te beslissen 202). In andere gevallen betreft het de inspectie 
van koren of de aankoop van vee. Een enkele maal trekken zij er ook op uit 
om zich van het recht op een aantrekkelijke erfenis te verzekeren. In hun aan
spraken op bepaalde bezittingen of inkomsten ontvingen zij juridische bijstand 
van de „voorspraak" en de „pander", die beiden hiervoor op Kerstavond 
emolumenten ontvingen. Niet alleen door de benoeming van een rentmeester, 
maar ook door het aantrekken van een schrijver, belast met het schrijven der 
rekeningen, werd de taak der broeders verlicht. In de mogelijke assistentie van 
deze functionaris was overigens wel vanaf het begin voorzien, zo blijkt uit het 

199) Muller, Geschiedenis der Fundatién, 21, art. 15: een identieke formulering vinden wij in de 
fundatiebrief van het Amersfoortse Sint Pietersgasthuis, zie Donselaar, Sint Pieters en Bloklands 
Gasthuis, 27. 
200) Muller. Geschiedenis der Fundatién, 21, art. 18. 
201) GAU, SB. nr. 1623, rek. 1461/2 tot en met 1473/4. In het jaar daarop wordt een andere 
rentmeester vermeld. 
202) Ib: rek. 1468/9. 
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broederschapsreglement 203). Een overzichtelijke en duidelijke registratie 
was ook essentieel voor een zorgvuldig beheer van het stijgende goederenbezit 
van het gasthuis. 

Landerijenbezit 

Een indruk van de groei van het landerijenbezit van het gasthuis in de 15e 
eeuw geeft ons het Liber Hospitalis S. Bartholomey 204). In dit goederenregis-
ter vinden we in eerste instantie enige informatie over de besteding van de 
1000 nobelen, die in 1407 door Willem van Abcoude als basiskapitaal aan de 
gasthuisbroederschap geschonken waren. Met des heeren ghelt van Appekoude 
werden onder meer landerijen aangekocht in Woudenberg, Hoograven, Co-
then en Heicop 205). In het begin van de 15e eeuw werd verder nog land ver
worven te Schalkwijk, Jutphaas, Galecop, Oostveen, Achttienhoven en Hoen-
koop. Over de rendabiliteit van deze bezittingen kunnen we door het ontbre
ken van een financiële administratie uit deze periode niets zeggen. Wat de 
groei van het landerijenbezit betreft blijkt uit het Liber Hospitalis wel, dat in 
de eerste helft van de 15e eeuw van een veel sterkere stijging sprake is, dan in 
de periode, waarover de rekeningen bewaard gebleven zijn. Zo kwam het gast
huis onder andere nog in het bezit van land in Maarsseveen, Gerverskop, 
Odijk en Werkhoven. 
Vanaf 1461/2 zijn wij geïnformeerd over de omvang en opbrengst van het lan
derijenbezit. In die tijd bezat het gasthuis ca. 150 morgen land, waarvan de op
brengst ongeveer 850 Arnhemse guldens bedroeg, ruim een derde van de sum
ma summarum van allen obboren, die in het begin van de zestiger jaren ca. 2200 
Arnhemse guldens beliep. De opgave van het landbezit in de rekening over 
1500/1501 laat zien, dat er weliswaar een flink aantal morgens bijgekomen 
zijn, maar dat de opbrengst hieruit slechts ca. 440 Rijns guldens ofwel ca. 1170 
Arnhemse guldens bedraagt, een verhoudingsgewijs geringer percentage van 
het totaal der ontvangsten, dat in dat jaar ca. 4000 Arnhemse guldens be
loopt 206). 
De uitbreiding van het landbezit in de periode waarover de rekeningen be
waard zijn, betrof onder meer land in Laag Raven, Schonauwen, 't Goy en Ab
coude, als ook wederom in Oostveen, Achttienhoven en Jutphaas. Het gast
huis beschikte zo aan het einde van de 15e eeuw over een uitgestrekt landerij
enbezit, vrijwel geheel gesitueerd in het Sticht, vooral in Woudenberg, Hoen-
koop, Schalkwijk en Jutphaas 207). De door het gasthuis over het algemeen in 

203) Muller, Geschiedenis der Fundaliën, 19, art. 5. 
204) GAU, SB, nr. 1619. Zie voor een overzicht van het landerijenbezit: bijlage I. 
205) Ib;P> 1 v. tot en met f> 6. 
206) In de rekening van het gasthuis wordt gerekend met Arnhemse guldens, onderverdeeld in 
kromstaarten, witten en duiten; 1 A.g. = 15 krs, 1 krs = 6 wit, 1 wit = 4 dt. Op het einde van de 15e 
eeuw - te beginnen in de rekening 1499/1500 - gaat men rekenen met een hogere munteenheid, 
de Rijns-gulden (ca. 2 2/3 maal de waarde van de Arnhemse gld.), onderverdeeld in stuivers, wit
ten en duiten. De reden van deze overschakeling vormt de sterke waardedaling van de Utrechtse 
wit. Zie: F. Ketner en N. B. Tenhaeff, Bijdrage tot de kennis van de Utrechtsche rekenmunten in 
de 15e eeuw, in: TvG XXXIX (1934), 454-476. 
207) Zie bijlage I ; In Woudenberg bezat het gasthuis aan het einde van de 15e eeuw ca. 50 mor
gen, in Hoenkoop ca. 48 morgen, in Schalkwijk ca. 47 morgen en in Jutphaas ca. 40 morgen. 
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eigendom bezeten stukken land werden vooral in tijdpacht, minder in erfpacht 
uitgegeven. Het relatief geringe aantal morgens land, dat het gasthuis niet in 
eigendom bezat, maar in erfpacht of rente, was grotendeels gelegen buiten de 
provincie Utrecht. De renten zijn overigens al spoedig van de hand gedaan, 
wellicht vanwege de omhaal, die het effectueren van de inning, gezien de af
stand, met zich mee kon brengen. Problemen bij de inning van inkomsten uit 
landerijen deden zich ook wel voor, wanneer krachtens legatering of schen
king twee of meer instellingen in het gemeenschappelijk bezit gesteld waren 
van één stuk land. Om hieruit licht voortvloeiende conflicten te voorkomen en 
ook om zich zoveel mogelijk van aaneengesloten percelen land te verzekeren, 
voerden de gasthuisbroeders een gericht ruil- en verkoopbeleid. 
Tot verkoop van landerijen gingen zij overigens ook wel uit pure financiële 
noodzaak over, namelijk wanneer in tijden van politieke crises de inkomsten 
van het gasthuis sterk terugliepen. Zo werden bijvoorbeeld in 1482, toen de 
Utrechts-Hollandse oorlog op zijn hoogtepunt was, verschillende bezittingen 
van noethongers wegen, oirloge, sterft ende duertijt verkocht 208). 

Huizen- en rentenbezit 

Gegevens over deze categorie inkomsten zijn voor wat de 15e eeuw betreft 
voornamelijk te vinden in de rekeningen, aangezien het Liber Hospitalis in 
deze zeer onvolledig is 209). Probleem bij de rekeningen is wel, dat uit de ru
briek Opboren van renten ende husinge binnen Utert niet altijd duidelijk blijkt, of 
het gasthuis een bepaald huis in eigendom heeft of dat het alleen de hierop ge
vestigde rente bezit. Voorzover dit wel duidelijk is, valt op, dat het gasthuis 
naar verhouding meer huisrenten dan huizen bezit. De huizen waren voor het 
merendeel gelegen in de naaste omgeving van het gasthuis, namelijk in de 
Smeesteeg, de Wolfaertssteeg, de Brandsteeg en de Springweg. Renten bezat 
het gasthuis onder andere uit huizen met welluidende namen als het Hemel
rijk, de Tuimelaar, de Bonte Ezel en de Rode Helm. 
Naast inkomsten uit huishuren en -renten bezat het gasthuis nog inkomsten uit 
renten ten laste van de stad Utrecht. Aanvankelijk keert de stadskameraar 
deze renten regelmatig uit, maar op het einde van de 15e eeuw geschiedt de 
betaling zeer onregelmatig, ongetwijfeld een gevolg van de politieke onrust in 
deze periode 210). Zoals de verkoop van erfrenten voor de stad een middel 
was om zich van grote sommen gelds ineens te verzekeren, was de verkoop 
van lijfrenten voor het gasthuis de methode om ditzelfde doel te bereiken. De 
lijfrenten waren met name lucratief, wanneer de koper of koopster spoedig 
stierf en het gasthuis de jaarlijkse uitkering kon staken. 

Inkomsten uit nalatenschappen van bewoners 

Evenals andere gasthuizen had het Sint Bartholomeusgasthuis zich het recht 

208) GAU, SB, nr. 1619, f°6 v; zie ook de bijlagen. 
209) Zie voor een overzicht van de inkomsten van het gasthuis uit huishuren en huisrenten: bij
lage II. 
210) Ketner en Tenhaeff, Utrechtsche rekenmunlen, 461. 
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toegekend op de nalatenschappen van de in het gasthuis overledenen. Waar
schijnlijk was dit een recht, dat de gasthuizen van oudsher bezaten. Zo lezen 
we althans in een akte van het Leidse Katrijnengasthuis dat van ouder gewoen-
ten costumelic is, dat soewie in den gasthuijse comt of gebrocht wort ende dairinne 
oflivich wort, dat die alle sijnen goeden, die hij heeft ende afterlaet, comen sullen 
ende bliven an den gasthuse 211). Hiertegenover verplichtte het gasthuis zich bij 
opname alle lopende schulden, zoals rekeningen bij bakker en brouwer, ach
terstallige huur e.d. te betalen. In veel gevallen zullen de uitgaven hieraan de 
inkomsten uit de nalatenschap overtroffen hebben. De gasthuisbevolking be
stond immers voor het overgrote deel uit armen, wier bezit vaak uit niet meer 
bestond dan wat oude kleding en schamel huisraad. Dergelijke bezittingen 
werden meestal aan een uitdraagster verkocht, maar af en toe hield het gast
huis zelf „erfhuis" en werden de nagelaten goederen voor de deur van het 
gasthuis bij opbod verkocht 212). De omroeper kreeg vóór die tijd opdracht 
om de nodige publiciteit aan deze verkoping te geven. Een enkele maal wordt 
dit schamele bezit ook als betaalmiddel gebruikt, zoals in het geval van Gosen 
de leijdecker, die als loon een oud bed ontving 213). 

Een aantrekkelijke bron van inkomsten werden de bezittingen der bewoners 
pas, waar het proveniers betrof. Behalve de entreegelden, die afhankelijk van 
de mate van welstand varieerden, kreeg het gasthuis ook de beschikking over 
de goederen, die in het bezit der proveniers waren. In sommige gevallen was 
de opbrengst hieruit van dien aard, dat er in het manuaal der ontvangsten een 
aparte rubriek aan gewijd werd. Het behoeft geen verwondering te wekken, 
dat de aanspraken van het gasthuis op de nalatenschappen der proveniers 
soms aanleiding tot conflicten met de erfgenamen gaven. Zo in geval van Peter 
Willem Weijnenzoen, wiens erfenis zo aantrekkelijk bleek dat het gasthuis zich 
kosten noch moeite spaarde en zelfs de gerechtelijke hulp van het Hof van 
Holland inriep 214). De inspanningen bleken niet vergeefs, want het gasthuis 
kreeg zijn aanspraken bevestigd. Wellicht zijn het juist de bezittingen der pro
veniers geweest, die het Sint Bartholomeusgasthuis, samen met nog enkele 
grote Utrechtse gasthuizen deed besluiten om officiële goedkeuring voor hun 
aanspraken te verzoeken bij de elect Frederik van Baden, die in 1497 dit ge
woonterecht bevestigde 215). 

Inkomsten uit de broederschap 

Zoals reeds eerder opgemerkt is, behoorden de leden der broederschap tot de 
voornaamste begunstigers van het gasthuis. Afgezien van deze donaties, die 
geheel op vrijwillige basis gedaan werden, leverde elke broeder nog een - zij 
het bescheiden - bijdrage aan de gasthuiseconomie middels bepaalde contri
buties, waartoe zij krachtens de fundatiebrief verplicht waren. Allereerst werd 
hierin bepaald dat elke broeder het gasthuis wekelijks een duit diende te ge-

211) Ligtenherg, Armezorg te Leiden, 41. 
212) GAU,SB,nr. 1623. rek. 1471/2. 
213) Ib:rek. 1468/9. 
214) I b ; r e k . 1476/7. 
215) GAU, Bewaarde archieven II, Sint Barbara en Sint Laurens-gasthuis (SBL) nr. 1297. 
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ven 216). Verder was elke broeder verplicht een Engelse nobel aan het gast
huis te legateren. Blijkens het Memorieboek betrof het hier het ,,dood-
schuld"-bedrag der broeders ofwel de vooruitbetaling van de aan hun begrafe
nis verbonden kosten 217). Wat overbleef kwam het gasthuis ten goede. Soms 
betaalde een broeder deze contributie ook wel op andere wijze, zoals Beernt 
Gijsbertssoen, die als doodschuld zijn beste tabberd gaf 218). 

Inkomsten uit de verkoop van eigen produkten 

Behalve deze inkomsten had het gasthuis nog de gewone baten van elke grote 
huishouding in de middeleeuwen, zoals de huiden en het smeer van eigen vee
stapel en de opbrengst van overgebleven melk, boter en kaas. Zodra het gast
huis de beschikking had over een eigen brouwerij en niet meer jaarlijks bier 
hoefde te betrekken van de dunne- of dikkebierbrouwer, ging het er al spoedig 
toe over om zelf bier te verkopen en wel aan het Heilige Kruisgasthuis. Even
als het Sint Barbaragasthuis verkreeg het in 1488 vergunning om sijsvrij, belas
tingvrij bier te brouwen 219). Enige jaren later, toen de omzet aan bier een 
grotere omvang begon aan te nemen, diende het gasthuis zich middels een af
koopsom aan het stadsbestuur opnieuw van deze belastingvrijdom te verzeke
ren 220). 

Inkomsten uit collecten en aflaten 

Een zeer bescheiden, maar zeker niet te verwaarlozen inkomstenpost vormde 
het obboren uutter bussen ende oflaetsgelt. Onder deze rubriek vinden we aller
eerst inkomsten vermeld uit de collectebus, waarmee een knecht van het gast
huis elke woensdag rondging door de stad. Verder de opbrengsten der aflaten, 
verleend bij het bezoek der gasthuiskapel op bepaalde kerkelijke en patronale 
hoogtijdagen. De inkomsten aan aflaatsgeld waren op Kermisdag en op Sint 
Bartholomeusdag veelal ruim voldoende om de onkosten aan missen, sangers 
ende omroepen 221) te dekken. 
Tenslotte werden binnen deze rubriek nog de inkomsten uit het offerblok, dat 
zich voor het koor in de kapel bevond, geregistreerd. 
Eerder hebben we gesteld dat het omvangrijke goederenbezit de kurk was, 
waarop de gasthuiseconomie dreef. Vanuit een ander licht bezien, is het wel
licht beter om te stellen, dat de in remedium animae-ge.da.chle, zich concretise
rend in persoonlijke en materiële inzet, de eigenlijke grondslag vormde 
voor het floreren van het gasthuis. De middeleeuwse verhoudingen in aanmer
king nemend, mag men zeggen dat het gasthuis aan zijn doel beantwoordde, 
wanneer men zich hield aan de regel, door een huismeester in het Liber Hospi
talis neergeschreven: Deden wi als wi souden 

God dede dat wi wouden. 

216) Muller, Geschiedenis der Fundatiën. 21, art. 13. 
217) GAU, SB.nr. 1603, f» 19 v. 
218) Idem, nr. 1623. rek. 1473/4. 
219) GAU, SBL. nr. 1289. 
220) G A U , SB, nr. 1623, rek. 1496/7. 
221) Ib; rek. 1464/5 en 1474/5. 
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Bijlage 1 

Landerijen en hofsteden van het Sint Bartholomeusgasthuis buiten de sad Utrecht in de 15e eeuw. 

Bronnen voor deze bezittingen zijn het Liber Hospitalis, begonnen in 1412 en het Registre van den 
Incommen, aangelegd in 1580, waarin afschriften van 15e eeuwse akten. In deze staat worden ach
tereenvolgens, voorzover bekend, de datum van verwerving, de aankomsttitel en de wijze van 
exploitatie - tijdpacht (tp) of erfpacht (ep) - vermeld. 

De stadsvrijheid 

Tolsteeg: 

Lage Weide: 
Lauwerecht: 
Sint Catharijne: 

1426 

1428 

1439 

1459 
vóór 1414 
vóór 1439 
(verkocht 1482) 

een hofstede ten oosten 
van de Rijn, 
genaamd „Die Tichelrye'' 
5 hofsteden bij de hoge 
molen 
een hofstede en een 
boomgaard ten westen 
van de Rijn 
1 morgen 
8 morgen 
4 hofsteden 

eigendom (ep) 

eigendom (ep) 

eigendom (ep) 

eigendom (ep) 
eigendom (-) 
eigendom (ep) 

N' ederkwartier : 

Abcoude Proosdij: 1476 2 morgen eigendom (ep) 
Achttienhoven: 1407 4 morgen eigendom (ep) 

vóór 1414 een goed erfpacht 
1414 1 morgen eigendom (tp) 
(verkocht c. 1420) 
1492 2'/3 morgen eigendom (ep) 

Breukelen: 1413 3 morgen en 23/t hont eigendom (tp) 
Breukelerveen: 1427 8 morgen eigendom (tp) 
Breukelerwaard: vóór 1414 1 morgen eigendom (-) 
Demmerik: 1440 een stuk land eigendom (-) 
Galekop: 1417 5 morgen eigendom (tp) 

vóór 1414 een hofstede, groot 
een halve morgen 

eigendom (tp) 

1429 i'/2hont eigendom (ep) 
1433 4 morgen eigendom (tp) 
1440 1 morgen eigendom (tp) 

Gerverskop: 1440 4 morgen eigendom (tp) 
1451 3 morgen eigendom (tp) 
1454 3 morgen eigendom (tp) 

Heikop: 1411 3'/2 morgen eigendom (ep) 
Jutphaas, Nedereinde: begin 15e eeuw 

(geruild, 1492 om 
2 morgen bij 
Oudwulven) 

7'/2 morgen eigendom (-) 

1424 10 morgen bij 
Vronestein 

eigendom (tp) 

(idem om 4'/2 morgen 
aldaar) 
1421 3 morgen en 2 hont eigendom (tp) 
1439 5'/2 morgen eigendom (tp) 
1461 6 morgen eigendom (tp) 

Kamerik: begin 15e eeuw 
(verkocht z.d.) 

2 morgen tijdpacht 
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Kockengen: 1419 6 morgen eigendom (tp) 
Kortenhoef: 1433 een akker land eigendom (ep) 

1439 5 morgen eigendom (-) 
Loenen: vóór 438 4 morgen eigendom (tp) 

(verkocht in dat 
jaar) 

I.opik: 1423 5 morgen bij de 
kerk 

eigendom (tp) 

vóór 427 4 morgen eigendom (tp) 
(verkocht in dat jaar 
en elders be egd) 

Maarsseveen: 1437 12 morgen eigendom (tp) 
1440 12 morgen eigendom (tp) 

De Meern: 1439 8 morgen bij de 
hofstede ter Meerne 

eigendom (-) 

Nieuwkoop: 1430 2 morgen eigendom (tp) 
Oostveen: 1410 8 morgen eigendom (tp) 

1424 10 morgen eigendom (tp) 
1463 2'/2 morgen eigendom (ep) 
1488 3 morgen eigendom (tp) 

Oukoop: 1440 8 morgen bij de A eigendom (-) 
Reierskop: 1497 2'/2 morgen eigendom (tp) 
Tienhoven: 1434 8 morgen eigendom (tp) 
Veldhuizen: 1467 1 '/2 morgen eigendom (tp) 
Vleuten: 1423 6 morgen pacht 
Westbroek: begin 15e eeuw 4 morgen eigendom (-) 

(verk >cht / d.) 
1423 2 morgen eigendom (tp) 

O verkwartier 

Bunnik: vóór 433 4 morgen op eigendom (tp) 
(verkocht in dat jaar) Bunniker Eng 
1439 8 morgen eigendom (-) 
(verk jcht 1475) 

Cothen: 1411 7 morgen tijns 
't Goy, Houten 1423 lOhont eigendom (ep) 
en Oudwulven: 1440 lOhont eigendom (ep) 

1461 2 morgen eigendom (ep) 
1492 4'/2 morgen eigendom (tp) 

Hoograven: 1413 10 morgen eigendom (-) 
(verk 3cht 1482) 

Laag Raven: 1488 2 morgen eigendom (-) 
1496 2'/2 morgen en 

1 >/2 hont 
eigendom (-) 

Jutphaas, Overeinde: 1434 8 morgen 
(gemeenschappelijk 
met het St. Barbaragh.) 

eigendom (ep) 

Odijk: 1441 2 morgen eigendom (-) 
vóór 1481 7 morgen bij de brug eigendom (-) 

Schalkwijk: 1407 4 morgen 
1436 een kamp land, 

groot 3 morgen 
eigendom (-) 

1438. 1443 6 morgen eigendom (tp) 
1439 35% morgen eigendom (-) 
1440 8 morgen eigendom (-) 
1441 8 morgen op Bieshaar, 

genaamd „De Dijnselkan 
eigendom (-) 

P" 
1443 3 morgen eigendom (tp) 
1444, 1453 9 morgen eigendom (tp) 
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Schonauwen: 
Werkhoven 

Eemland 

Emiclaar 

Buiten het Sticht 

Jaarsveld: 
Ouder Amstel: 
Uitermeer: 

Weesp: 

1448 
1499 

1473 
1435 

1413 

Woudenberg: 1407 
1413 
na 1413 
na 1415 
1434 
1463 

Land van Montfoort 

Hoenkoop: na 1415 
1417 

1423 
1423 
1423 

Willeskop: 1407 

begin 15e eeuw 
na 1457 
begin 15e eeuw 
(verkocht z.d.) 
begin 15e eeuw 
(verkocht z.d.) 
begin 15e eeuw 
(verkocht z.d.) 

8 morgen 
3 morgen 
(d.m.v. ruil met het 
Sint Barbaragh.) 
12 morgen 
8 morgen 

een kamp land, 
gen. „Belyencamp" 
5 morgen op Eecrijs 
11 morgen op Eecrijs 
8 morgen op Eecrijs 
9 morgen en 1 hont 
6 morgen op Eecrijs 
11 morgen 

eigendom (ep) 
eigendom (-) 

eigendom (tp) 
eigendom (-) 

erfpacht 

eigendom (tp) 
eigendom (tp) 
eigendom (-) 
eigendom (-) 
eigendom (-) 
eigendom (-) 

2 morgen eigendom (tp) 
10 morgen bij het huis eigendom (tp) 
Ten Vliet 
1 i % morgen en 2 hofsteden eigendom (-) 
20 morgen op het Dijkveld eigendom (tp) 
4 morgen aan de IJseldijk eigendom (tp) 
5 morgen eigendom (ep) 

een stuk land pacht 
17 morgen erfpacht 
15 hont rente 

l'/2 morgen rente 

2 morgen en '/2 hont rente 
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Bijlage II 

Huizen en huisrentenbezit van het Sint Bartholomeusgasthuis in de stad Utrecht in de 15e eeuw. 

Bronnen voor deze bezittingen zijn de rekeningen van het gasthuis, bewaard gebleven vanaf 
1461/2 en het Liber Hospitalis. In deze staat worden achtereenvolgens de datum van verwerving 
en de aankomsttitel, voorzover bekend, vermeld. 

Bakkersteeg: c. 1465 een huis rente 
Bergstraat: c. 1475 

(verkocht 1489) 
een huis rente 

Brandsteeg: c. 1465 een huis en eigendom 
2 kameren (gemeenschappelijk 

met het Regulierenklooster 
Buurkerkhof: begin 15e eeuw een huis onder de 

handschoenmaker 
rente 

Catharijnesteeg: c. 1460 een huis rente 
Geertekerkhof c. 1475 8 kameren in het eigendom 

huis „Cleyn Rosen- (gemeenschappelijk 
dael" met het Sint Barbaragh.) 

Geertesteeg: begin 15e eeuw een huis rente 
Lage Jacobijnen- vóór 1482 een huis rente 
straat (verkocht in 

dat jaar) 
bij de Jacobsbrug: vóór 1485 

(verkocht in dat jaar) 
een huis -

bij de Jansbrug 1469 een huis rente 
Op de Kamp: c. 1475 7 kameren eigendom 
in de Oudelle: begin 15e eeuw 2 kameren rente 

1427 een huis (gemeenschappelijk 
met het Sint Barbaragh.) 

bij de Plaats: 1488 het huis 
,,Het Hemelrijk" 

rente 

bij de Plompetoren: c. 1495 een hof rente 
bij de Rodenburger- 1460 een huis eigendom 
brug: 
op Rozendaal: c. 1465 een kamer -
Smeesteeg: 1397 een huis met 

kameren 
eigendom 

1462 een huis naast 
het gasthuis 

eigendom 

Springwijk: begin 15e eeuw 2 kameren eigendom 
(gemeenschappelijk met 
het Regulierenklooster) 

Steenweg: 1466 een huis op de hoek rente 
(verkocht 1482) van de Molensteeg 

Twijnstraat: 1415 een huis rente 
Wolfaertssteeg: c. 1460 een huis en een 

kamer 
eigendom 

Wa'jnsteeg: c. 1460 een huis -
Zadelstraat: 1412 een huis en een 

kamer 
rente 

Niet te localiseren: begin 15e eeuw 
(verkocht z.d.) 

het huis „ten wilden man' rente 

begin 15e eeuw het huis van Jan Beren rente 
c. 1470 het huis ,,de Bonte Ezel" rente 
(verkocht 1482) 
c. 1470 het huis ,,de Rode Helm" rente 
(verkocht 1482) 
vóór 1490 het huis, waar Herberen eisendom 

1498 
van Rijn in woont 
het huis „de Tuimelaer" rente 
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Bijdrage tot de geschiedenis van de Gilden
bewegingen te Utrecht, mei-augustus 1525 *) 

C. A. van Kal veen 

Inleiding 

In de periode sinds het einde van de Utrechts-IJsselsteinse oorlog van 1511 tot 
en met 23 april 1525 hebben in de stadsmagistraat van Utrecht Evert Zouden-
balch, Goeyert van Voorde, en hun medestanders het beleid bepaald. Hun 
politiek leidde tot een zo groot mogelijke neutraliteit van de stad in de tel
kens oplaaiende conflicten tussen Habsburg en Karel van Gelre. Zij trachtten 
zoveel mogelijk de omvangrijke schulden ten gevolge van de IJsselsteinse 
oorlog van 1511 af te lossen. Hoge accijnsheffingen achtten zij daarom onver
mijdelijk. Bovendien was onder hun strakke bewind de politieke invloed en 
de financiële controle van de gilden op de stedelijke bestuurscolleges vermin
derd 1). 
Zoudenbalch en zijn medestanders traden ook tegen het Lutheranisme op. Zij 
zaten er achterheen, dat de magistraat het plakkaat van keizer Karel V uit 
1521 tegen de leerstellingen van Luther, en het bezit of de verspreiding van 
Lutherse geschriften in de Habsburgse Nederlanden, in 1524 ook voor Utrecht 
van toepassing verklaarde 2). Zij lieten zich de uitvoering van de bepalingen 
door de kapittels opdragen 3). 
De magistraat had enkele leden van de ridderschap, die volgens haar beoorde
ling Geldersgezind waren, uit de stad verbannen. In het algemeen achtte de 
magistraat in 1524 en de eerste maanden van 1525 leden van de ridderschap 
minder welkom in de stad. 
Voorts bestond sinds oktober 1524 de beperkende bepaling, dat uitsluitend na 
het luiden van de stadsklok de domdeken het kapittel-generaal bijeen mocht 
roepen 4). Het was een veiligheidsmaatregel. Karel van Gelre bleef immers 
aanhang houden onder leden van de kapittels en de ridderschap. Dit bemoei-

* ) Gaarne mijn dank aan drs A. R. M. Smit en drs L. van Tongerloo voor enkele adviezen bij de 
eindredactie van deze studie. 
1 ) C A . van Kalveen, De Gildenbeweging van april 1525 en haar voorgeschiedenis, 'm: Jaarboek 
Oud Utrecht 1912, p.93-U4. 
2) P. Frédericq, Corpus documentorum Inquisitionis Neertandicae, 4. Gent 1900, p. 43-45. 
3) Idem, p. 288, 23 aug. 1524. GAU (= Gemeente Archief Utrecht), RDB (= Raads Dagelijks 
Boek) 1524, fol. 148 vo.: „Ter begeerte van den ecclesien om die ketterye van Luyter ende anders 
te vermijden, zijn gescict Henrick van der Borch raitsborgermeister, Evert Zoudenbalch, Goey
ert die Coninck, ende Willem Janszone van Amersfoert". 
4) GAU, RDB 1524, fol. 151 ro. - vo., 6okt. 
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lijkte het werk van de Staten. De Utrechtse magistraat had zo een reden te 
meer om het politieke leven te beheersen, ook dat van de Staten van het Ne-
dersticht. 
De kapittels, en leden van de ridderschap zochten toenadering tot de Utrecht
se gilden, die evenzeer kritiek hadden op het beleid van de magistraat. Verzet 
bleef dan ook niet uit. Onder goedkeuring van de kapittels, de ridderschap en 
tenslotte zelfs van elect Hendrik van Beieren (1524-1528) 5), hebben de gilden 
van Utrecht in april 1525 succes gehad met hun eerste commotie van dat 
jaar 6). Deze gildenbeweging was ontstaan bij het Bijlhouwers- en Smedengil-
de. De leiders waren Michiel de Backer en Henrick van der Borch. De laatste 
was in 1524 raadsburgemeester geweest 7). Hendrik van Beieren bekrachtigde 
de afgezwakte eisen van de gilden. Ook hij liet Zoudenbalch, Van Voorde en 
hun medestanders vallen 8). 

De gilden zetten de oude magistraat af. Zij kozen op het zeer ongebruikelijke 
tijdstip van 25 april een nieuwe stedelijke magistraat. Bovendien werd de bur
gerinvloed vergroot. De gilden kozen een college van 42 meentemannen. 
Daarnaast is er sprake van 21 gedeputeerden van de gilden, later uitgebreid tot 
42 leden, die op minder formele wijze politieke invloed uitoefenden. 
De elect en de nieuwe magistraat verlaagden de stedelijke bieraccijns. De gil
den moesten voortaan toestemming geven, als de stedelijke overheid leningen 
afsloot. De gilden kozen de cameraars, die de stedelijke financiën beheerden. 
Tenslotte zouden zij het stedelijke financieel beheer sinds de IJsselsteinse 
oorlog van 1511 controleren. De nieuwe magistraat zette echter gedeeltelijk 
de oude politiek voort. De geestelijkheid, waaronder de kapittels, behielden 
hun vrijstelling van accijns op wijn en bier, en gereduceerde tarieven voor de 
overige accijnzen 9). 
De elect Hendrik van Beieren dankte overigens zijn verkiezing in 1524 mede 
aan Zoudenbalch en Van Voorde. Bovendien hadden de Utrechtse oversten 
(burgemeesters en overste ouderlieden van de gilden) de elect onmiddellijk na 
zijn verkiezing hun aanhankelijkheid betoond. Zij hebben hem tevens steun 
toegezegd, opdat stad en Nedersticht in rust en vrede zouden kunnen blij
ven 10). Voor de financiering daarvan hebben de Staten op initiatief van 

5) Over hem de verouderde monografie van B. J. L. de Geer van Jutphaas, Hendrik van Beyeren, 
bisschop van Utrecht 1524-1528, Utrecht 1862. 
6) C. A. van Kalveen, o.e. p. 106 vlg. 
7) Henrick van der Borch, „clockegieter", en stadsgeschutmeester, ouderman van de smeden, 
sedert april 1525 lid van de Vive, evenals Michiel die Backer, GAU, RDB 1525, fol. 13vo. Vgl. C. 
N. Fehrmann en J. W. C. Besemer, De Utrechtse klokgieters en hun verwanten, in: Klokken en 
klokgieters, [Asten] 1963, p. 182 vlg. Henrick van der Borch was een neef van Geert van Wou. 
Vermoedelijk lag zijn gieterij aan de Tolsteeg. W. v. d. Eist, De klokken van de Domtoren. Utrecht 
1927, p. 46. 
8) Hun verhouding tot de elect was tevoren al verslechterd. Op 29 maart 1525 had de magistraat 
onder leiding van Zoudenbalch en Van Voorde bepaald, dat in de Staten alleen maar de Utrecht
se burgemeesteren zouden verschijnen als ook raden van de bisschop onder de statenleden aan
wezig waren; GAU, RDB 1525, fol. 8 vo., 29 maart. Overigens heeft de elect onder andere om
standigheden in 1528 de bekrachtiging van de gildeneisen van april 1525 ongedaan gemaakt; 
GAU, RDB 1528, fol. 11 ro., 26 aug. 
9) GAU, RDB 1525, fol. 16 ro., 28 april. De magistraat maakte een ontwerp, om de geestelijk
heid een even hoge bieraccijns te laten betalen als de burgers. 
10) GAU, RDB 1524, fol. 151 vo., 7 okt. 
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Utrecht aan de elect toegestaan, om van het Sticht 50.000 gulden te vra
gen 11). Dit leidde er toe, dat Hendrik van Beieren en de Staten in oktober 
1524 een morgengeldbelasting van 6.000 gulden hebben uitgeschreven 12). 
Fiscale en politieke problemen bij deze heffing, die slechts 4.000 gulden had 
opgebracht, hadden de gildenbeweging van april 1525 bevorderd. 
Maar tevoren was er nog een andere complicatie ontstaan. Op 5 december 
1524 hadden gedeputeerden van de Staten van het Oversticht aan het Neder-
sticht financiële steun gevraagd voor de beëindiging van de strijd tegen Karel 
van Gelre. Omstreeks 19 december 1524 hebben afgevaardigden van de Staten 
van het Nedersticht te Deventer daarover met de elect gesproken 13). Hijzelf 
sloot op 19 december een nadelig vredesverdrag met Karel van Gelre inzake 
het Oversticht. Hij beloofde binnen één jaar en twee maanden 50.000 gulden 
aan de hertog te betalen 14). 

In januari 1525 besloten Hendrik van Beieren en de Staten van het Oversticht, 
dat het Oversticht zelf daarvan 30.000 gulden voor zijn rekening zou ne
men 15). De elect stelde de overige 20.000 gulden in het vooruitzicht. Hij dien
de dat bedrag door huis- of morgengeldheffingen in het Nedersticht bijeen te 
brengen. De stadsmagistraat van Utrecht was het daarmee eens 16). Uit het 
Nedersticht had de elect immers nog 46.000 gulden van de oorspronkelijke 
50.000 gulden te verwachten. Hendrik van Beieren en de Staten hadden al 
vóór de gildenbeweging van april 1525 in beginsel overeenstemming bereikt 
inzake de heffing van een dorpsgeld of huisgeldheffing in het Nedersticht 17). 
In de Staten heerste echter verdeeldheid over de vraag, aan welk van beide de 
voorkeur moest worden gegeven 18). De kapittels wensten een regeling, waar
bij hun pachters het grootste deel van de aanslag in de heffing zouden betalen. 
Zijzelf wilden zich als grootgrondbezitter er zoveel mogelijk aan onttrekken. 
Ook zagen zij af van een rechtstreekse bijdrage in de vorm van leningen ten 
behoeve van elect en Staten. In de staten overheersten de kapittels. De 
Utrechtse magistraat neigde er tenslotte toe, de kapittels in dezen hun zin te 
geven. De besprekingen leidden tot vertraging in de belastingheffing. De elect 
sprak hierover zijn ongenoegen uit 19). 

Het ontstaan van de gildenbeweging van mei 1525 

In de stad werd al in de eerste helft van mei 1525 de confoederatio bedreigd. 

11) Idem, fol. 152 ro., 12 okt. Voor de delging van de nog aanwezige schulden van de elect-bis-
schop en de Staten, ten dele ook te gebruiken voor de schulden van de elect en het Oversticht. 
De elect had deze schulden moeten overnemen van zijn voorgangers. 
12) In het algemeen: J. G. Avis, De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de 
Usseltot 1528, Bijdragen Instituut Middeleeuwsche geschiedenis XV, Utrecht 1930. 
13) GAU, RDB 1524, fol. 156 ro. - vo., 5 en 19 dec. 1524. 
14) Van Kalveen, o.e. p. 101, en n. 45; de hertog kreeg Genemuiden, Enschede, Lage en Rech
teren in onderpand. 
15) Gemeente Archief Deventer, Excerpten uit het oudste meenteboek, 13 febr. 1525; Ge
meente Archief Zwolle no. 6199, Overijsselse statenresoluties, febr. 1525. 
16) GAU, RDB 1525, fol, 5 ro., 13 febr. 
17) Van Kalveen, o.e. p. 102. 
18) Vergadering van 2 mei 1525, GAU, RDB 1525, fol. 17 ro. 
19) Lambertus Hortensius, Secessionum civilium Ultraiectinarum Libri septem, ed. A. Buchelius 
1643, p. 31. Vgl. G. Mees Azn., Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver, Utrecht 
1836. 
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Dat was het verbond van de gilden, met de kapittels en leden van de ridder
schap, dat vóór de gildenbeweging van april 1525 was ontstaan. Ook de nieuwe 
raad van april 1525 maakte er deel van uit. 
Tot half mei moesten de gilden wachten op de officiële bisschoppelijke en ste
delijke bekrachtiging van hun ingewilligde eisen 20). Onderzoek door de raad 
en de meentemannen naar gebeurtenissen vóór de gildenbeweging 21) bevor
derde evenmin de rust, als de terugkeer van de politieke ballingen 22). 
Bovendien hadden de gilden nog steeds grieven. De geestelijkheid behield im
mers ook van de nieuwe raad de accijnsvrijheid op wijn en bier, en geredu
ceerde tarieven op andere accijnzen. Mag men Hortensius 23) geloven, dan 
waren er gilde-leden, die zich hierover, en over het gebrek aan bestuurskracht 
van de Staten, mede veroorzaakt door het zelfzuchtige eigenbelang van de ka
pittels, uitermate negatief uitlieten. In de Staten gaven de gedeputeerden van 
de stad, naar de mening van gilde-leden al te gemakkelijk toe aan de kapittels, 
die de schattingheffing traineerden. Zo ontstond bij gilde-leden het verlangen 
naar een nieuwe commotie tegen de magistraat en de kapittels. 
Hortensius, de eigentijdse geschiedschrijver over Utrecht tussen 1524 en 1528, 
constateerde, dat de Utrechtse gilden over ware „volksmenners" beschik
ten 24). Deze verkondigden, dat over het algemeen hun ouderlieden en de in 
april gekozen gedeputeerden van de gilden, evenals de meentemannen de be
houdende politiek van de magistraat en de kapittels volgden. 
Begin mei 1525 had de elect op verzoek van de „gemene burgers" een kort be
zoek aan Utrecht gebracht 25), en afgevaardigden van magistraat en gilden 
ontvangen. De gilden kondigden in bedekte termen al radicale eisen aan. 
Maar eerst heeft de magistraat nog op 14 mei op aandrang van de gilden stads
secretaris Valentijn van der Voort naar Hendrik van Beieren op Duurstede ge
zonden. De elect diende onverwijld de ingewilligde gildeneisen van april te be-
oorkonden. Aldus geschiedde. Op 16 mei hielden kapittels, ridderschap, magi
straat en meentemannen een maaltijd met raden van de elect ter gelegenheid 
van de beoorkonding van de gildeneisen van april 26). 

Hendrik van Beieren onthield zich op kasteel Duurstede van verdere activitei
ten. De nieuwe gildenleiders maakten echter de gilden volledig los van de con-
foederatio, het verbond van kapittels, ridderschap en gilden, dat naar voren ge-

20) Toen pas ontvingen de ouderlieden van de gilden de gezegelde charters van de elect. GAU, 
RDB 1525, fol. 18 ro., 10 mei; fol. 19 ro. 15 mei. 
21) Er kwam een onderzoek naar de activiteiten van Ernst van Amerongen, die in 1524 lid van 
de raad was geweest. In februari 1525 zat hij al niet meer in de stadsregering. Enkele dagen vóór 
de april-commotie was hij links en rechts gaan waarschuwen voor een naderende gildenbewe
ging. Hem viel niets ten laste te leggen. Hij was bereid zich te verantwoorden voor zijn werk als 
lid van de magistraat in vroeger jaren. De nieuwe burgemeester Adam van Diemen werd gezui
verd van beschuldigingen van accijns manipulaties. Zijn aanklagers kregen huisarrest. Wat later 
werd hen een strafbedevaart opgelegd. GAU, RDB 1525, fol. 27 vo.- 28 ro., 17 mei. 
22) VanKalveeno.c. p. 113-114. 
23) Hortensius, o.e. p. 32. 
24) Idem. 
25) GAU no. 627, minuutrek. 1525, 1 mei. 
26) Karel van Gelre had deze feestelijke bijeenkomst door een schenking mogelijk gemaakt, 
vermoedelijk om de elect gunstig te stemmen in verband met de Overstichtse schuld aan de her
tog. Ook beschikte Karel van Gelre in het Nedersticht over goede contacten met individuele sta
tenleden. GAU no. 627, minuutrek. 1525, 16 mei. 
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treden was tijdens de commotie van april 1525. De nieuwe magistraat had er 
ook kortstondig deel van uitgemaakt. Maar na 16 mei keerden de gildenleiders 
zich openlijk tegen de kapittels en de magistraat. Om te beginnen eisten zij, 
dat de geestelijkheid afstand deed van accijnsvoorrechten en andere belas
tingprivileges. De kapittels weigerden daaraan te voldoen 27). De gilden eisten 
toen een statenvergadering. Zo dat niet op korte termijn mogelijk zou zijn, dan 
eisten zij in ieder geval een openbare verklaring van de kapittels over hun af
wijzende houding. 

De eisen van de gilden, 22 mei 

Op zondag 21 mei 1525 hebben de ridderschap en de raad van Utrecht aan 
Hendrik van Beieren verzocht om terstond in Utrecht te bemiddelen in het 
conflict van de kapittels en de raad met de gilden. Diezelfde avond nog arri
veerde de elect in de stad 28). 
Maandag 22 mei, de eerste van de drie kruisdagen voor Hemelvaartdag, ont
stond de nieuwe gildenbeweging tijdens de bidprocessie in en om de Dom
kerk. Vaandels en andere attributen van de kapittels werkten - aldus Hortensi-
us -provocerend op de gildeleden. Na de plechtigheden vergaderden de gilden 
eerst elk afzonderlijk. Daarna schaarden de politiek-actieve leden zich in ge
mene morgenspraak op het Sint Janskerkhof bij het Bijlhouwersgilde 29). De 
ouderlieden van Bijlhouwers en Smeden - ook de leiders van dit tweede op
roer in 1525 - bemachtigden de stadssleutels en bezetten de poorten. Onder 
hun leiding riepen de actieve gildenleden zich uit tot de ware vertegenwoor
digers van de burgerij 30). 
Zij stelden de volgende eisen aan de magistraat 31): 
1. Alle geestelijken moesten dezelfde wijn- en bieraccijns betalen als de 
Utrechtse burgers. Geen gereduceerde tarieven voor de overige accijnzen. 
Dat zou een rechtvaardiger lastenverdeling en een verruiming van de stede
lijke inkomsten betekenen. 
2. De ambachtelijke bedrijven, die in Utrecht en andere steden in gilde-ver-
band georganiseerd waren, behoorden op het platteland en in abdijen en 
kloosters in en buiten Utrecht te worden verboden. Daar beconcurreerden zij 
de gilden van Utrecht en van andere steden, en tastten het monopolie van de 
gilden aan. Alleen bakkerijen zouden niet onder deze regeling vallen 32). 

27) Hortensius, p. 33. 
28) GAU, RDB 1525, fol. 20 ro., 21 mei. 
29) De kanunniken verborgen hun kostbaarheden, omdat in de gilden stemmen opgingen, om 
de kapittelkerken en claustrale huizen binnen te dringen. Hortensius, p. 34. 
30) Vooral Hortensius accentueert dit. 
31) GAU, RDB 1525, fol. 22 vo., 22 mei; J. J. Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en we-
reldsche geschiedenissen I, Utrecht 1838, p. 42. Het ontwerp was opgesteld door Cornelis Hen-
rickszone, die ook op 25 april tijdens de eerste gildenbeweging een ontwerp had gemaakt voor en 
namens Bijlhouwers en Smeden. GAU, Rek. 1525 II. 
32) In de vijftiende eeuw hadden abdijen, kloosters en gasthuizen in steeds ruimere mate het 
recht van ambachtelijke bedrijfsuitoefening weten te verwerven, soms onder betaling van recog
nitie-gelden aan de kapittels. De Utrechtse raad had tot dan toe niet veel meer gedaan dan in
cidentele regelingen treffen, om de concurrentie wat te beperken. Het verschijnsel zelfwas niet 
bestreden. Vgl. J. C. Overvoorde en J. G. Ch. Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528. 1. Werken 
Oud VaderlandscheRecht, eerste reeks, 19, 's-Gravenhage 1897, p. XXXVII. 
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3. De gilden eisten ook een rechtvaardiger lastenverdeling van de 46.000 gul
den, die het Nedersticht nog aan de elect moest betalen. Dat was op grond van 
de officiële toezegging van 50.000 gulden, die het Nedersticht in oktober 1524 
aan de elect had gedaan. De kapittels dienden 15.000 gulden bij te dragen 33). 
Van de abdijen, kloosters 34) en andere kerkelijke instellingen in Utrecht en 
het Nedersticht verwachtten de Utrechtse gilden 10.000 gulden. Aldus redu
ceerden de gilden de huisgeldheffingen ten plattelande en de bijdragen van 
Utrecht en de kleine steden tot ca. 21.000 gulden. Zij eisten van de kapittels 
een bijdrage naar evenredigheid. In feite probeerden zij de Staten van het Ne
dersticht in deze kwestie de wet voor te schrijven. 
4. Uitbreiding van het goederenbezit van geestelijken en geestelijke instellin
gen door schenking of aankoop van huizen, grond, of erfrenten behoorde te 
worden verboden 35). Deze eis was zeker niet uitzonderlijk. De hele vijftiende 
eeuw door waren in steden van de Noordelijke Nederlanden al soortgelijke be
perkende maatregelen genomen tegen de uitbreiding van het goederenbezit 
van kloosters. 
5. Ook het beheer van de Staten inzake de financiële en fiscale gevolgen van 
de IJsselsteinse oorlog van 1511, wilden de gilden door een eigen commissie 
laten controleren. 
6. Het marktrecht van de steden moest worden beschermd. De boeren van 
het Nedersticht dienden hun zuivelproducten uitsluitend te verkopen op de 
markt in een van de steden. 
7. Voorts eisten de gilden drie waterstaatkundige maatregelen in het Neder-
kwartier. De afwatering van de waterschappen van het Nedersticht in Amstel-
land op de Amstel via Holendrecht en Bullewijk werd namelijk ernstig belem
merd door de activiteiten sinds 1520 van de invloedrijke Amsterdamse patri
ciër Jan Benninck. Hij was tevens lid van het Hof van Holland. Door het veri
fiëren, interpreteren, en in kaart laten brengen van oude rechten, en daarna 
door het aanleggen van een dam te Ouderkerk trachtte hij de waterhuishou
ding van Amstelland en het Nedersticht zoveel mogelijk te scheiden 36). De 
dam te Ouderkerk vormde ook een obstakel voor de Utrechtse scheepvaartbe-
langen, tussen het Nedersticht en Holland, in het bijzonder voor de verbinding 
met Amsterdam 37). 
Dan was er het probleem van de Rijsweerd. Dat was een uiterwaard aan de 

33) Aanvankelijk hadden de gilden van de kapittels een bijdrage van 10.000 gulden geëist. 
GAU, rek. 1525 II, 22 mei. 
34) Uitgezonderd de kloosters van de bedelorden en het Brigittenklooster te Utrecht. 
35) Vgl. R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen. Utrecht-Antwerpen 
1957, dl. 2, p. 69 vlg. ende aldaar geciteerde literatuur. 
36) Samenvatting bij S. J. Fockema Andreae, Het Nedersticht; Studiën over waterschapsgeschie
denis IV, Leiden 1950, p. 32-33. Al vóór de eerste commotie van april 1525 hadden de gilden er 
werk van gemaakt. GAU, rek. 1525 II, 31 maart. A. H. Huussen, Willem Hendricxz. Croock, 
Amsterdams stadsfabriekmeester, schilder, en kartograaf in de eerste helft van de zestiende 
eeuw, in: Jaarboek Amstelodamum 64, 1972, p. 29-53. 
37) De scheepvaart op Amsterdam door de sluis te Nieuwersluis was door de afdamming in de 
Bullewijk te Ouderkerk gestremd. Voor kleine schepen was de vaart door de Vecht en over de 
Zuiderzee een niet ongevaarlijke omweg. Bovendien moesten die schepen de sluizen van de Hin-
derdam in de Vecht en de tol van Weesp passeren. G. G. Calkoen, Wateren binnen het Sticht 
Utrecht, en daarmede in verband en gemeenschap staande; GAU. bibliotheek no. 1716, deel 2. p. 82. 
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Lek, ter hoogte van de hoge heerlijkheid Jaarsveld. Walraven van Brederode, 
heer van Vianen en Jaarsveld, liet deze Rijsweerd, onder meer door het aan
leggen van hoofden in de rivier, steeds meer aanwassen. De gilden eisten, dat 
deze Rijsweerd binnen een maand opgeruimd zou worden 38). De verandering 
van stroomrichting op de Lek, mede ten gevolge van het leggen van kribben 
en hoofden in de rivier, was nadelig voor de Vaart, die aan Utrecht behoorde 
en voor het Utrechtse scheepvaartverkeer van grote betekenis was. 
Ook diende men de Vaartsche Rijn en de Vecht tot Maarssen uit te diepen en 
voortdurend op diepte te houden. 
8. Dagvaarten, besprekingen van bisschoppelijke raden of statenvertegen-
woordigers met gedeputeerden uit andere territoria, mochten niet verder dan 
de grens van het Nedersticht plaats vinden. Oude vergaderplaatsen, zoals de 
Putkop bij Harmeien en Spijkerskamp ten oosten van de Grebbeberg dienden 
in ere hersteld te worden 39). Elk van de standen diende in zo'n geval de eigen 
onkosten daarvan te dragen. 
De gilden kwamen dus in de eerste plaats op voor hun eigen economische be
langen. Zij richtten zich daarbij vooral tegen de geestelijkheid. Tegelijkertijd 
streefden zij echter rechtvaardiger verhoudingen in de stad Utrecht na, en 
raakten zij een aantal algemene Nederstichtse kwesties aan. 

De bemiddeling van de elect ten gunste van de gilden 

Zolang deze eisen niet waren ingewilligd, bleven leden van de gilden tot en 
met Hemelvaartdag op 25 mei gewapend bijeen op het Sint Janskerkhof. Ge
wapende leden van het Bijlhouwers- en Smedengilde bezetten bovendien de 
Plaats en het daaraan gelegen schepenhuis Hasenberch 40). Schermutselingen 
bleven achterwege. Men volstond met enkele vernielingen in de kapittelkerk 
van Sint Jan en schimpscheuten aan het adres van de kapittels 41). Zij meen
den hun bewapening nodig te hebben, omdat zij een overval door troepen van 
Hendrik van Beieren verwachtten. 
De elect neigde echter tot bemiddeling ten gunste van de gilden. Jacob van 
Amstel en Mijnden, die als zijn raad, hofmeester en stadhouder op Bisschops
hof zetelde, hoorde de gilden op het Sint Janskerkhof aan. Hij bemerkte, dat 
zij niet tot matiging bereid waren. Daarom adviseerde hij de elect om de gil-

38) Deze eis maakte deel uit van een reeks oude conflicten. Tijdens de bekende Stichtse oorlog 
van 1481-1483 tegen bisschop David van Bourgondië heeft in 1482 een Utrechts legertje de stad 
Vianen en kasteel Batestein aldaar overvallen. Walraven van Brederode eiste, ten tijde van bis
schop Frederik van Baden (1496-1517) schadevergoeding voor de Utrechtse plunderingen door 
middel van een proces voor bisschop en officiaal. Het proces sleepte zich sedert 1498 moeizaam 
voort. Walraven van Brederode doorkruiste bovendien de procesgang. Omstreeks 1516-1517 
nam hij maatregelen tegen Utrecht. De tolgaarder te Ameide legde beslag op een Utrechts 
marktschip. Ook op Utrechtse burgergoederen te Vianen en Ameide liet hij beslag leggen. In 
maart 1517 had hij in de Lek ter hoogte van Jaarsveld kribben en hoofden laten leggen. Utrecht 
legde de geschillen tenslotte voor aan de Grote Raad van Mechelen, GAU, no. 492. 
39) Vgl. W. van Iterson, Dagvaarten op Spijkerskamp in de Nude, in: Flehite2, 1966, p. 3 vlg. 
40) Over de geschiedenis van de Stadhuisbrug en directe omgeving, zie: J. E. A. L. Struick, De 
Stadhuisbrug. Tussen winkel en raadhuis. Utrecht 1974; Idem, Woningen en winkels aan de Oude-
gracht, in: Oudegracht in de bocht, Utrecht 1975, p. 7 vlg. 
41) GAU.RDB 1525,fol.20vo., 22 mei: Hortensius p. 34. 
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den tevreden te stellen. Hij vreesde nog meer oproer tegen kapittels en kloos
ters 42). 
Daarop besloot de elect de eisen van de gilden tot de zijne te maken. Hij liet 
dit meedelen door zijn kanselier en raad Wolfgang van Affenstein 43). Voor de 
elect gaf vermoedelijk de doorslag, dat de inwilliging van de gildeneisen de in
ning van de toegezegde 46.000 gulden zou vergemakkelijken. 
Hendrik van Beieren trad met de kapittels in contact 44). Op dinsdag 23 mei 
1525 beloofden zij de elect en de gilden, dat zij binnen één maand 15.000 gul
den zouden bijdragen in de 46.000 gulden, die het Nedersticht de elect was 
verschuldigd 45). Met tegenzin uiteraard, zoals Hortensius opving uit de mond 
van enkele kanunniken. Zij namen het de elect kwalijk, dat hij aan de gilden 
had toegegeven. Fel veroordeelde Hortensius echter het platvloerse eigenbe
lang van de kapittels 46). 

Op 24 mei 1525 heeft elect Hendrik van Beieren de eisen van de gilden kracht 
van wet gegeven. Hij meende zich verzekerd te weten van de instemming van 
de kapittels en de Utrechtse kloosters. Hij formuleerde de volgende bepalin
gen 47): 
1. De kapittels, kloosters en parochiegeestelijkheid moesten een even hoge 
stedelijke wijn- en bieraccijns betalen als de burgers 48). 
2. Het aandeel van de kapittels in de 46.000 gulden voor de elect werd op 
15.000 gulden gesteld. De kloosters moesten 10.000 gulden bijdragen. Het was 
de eerste keer, dat ook kloosters van Amersfoort, Rhenen en Wijk aangesla
gen zouden worden 49). Voorde overige 21.000 gulden dienden elect en Staten 
een huisgeld over het platteland uit te schrijven. De grond- en huiseigenaren 
dienden in de huisgeldheffing tweederde gedeelte per belastingeenheid (huis-
eenheid) te betalen 50). De overige eenderde van de belasting zou dan door 
pachters en huurders opgebracht moeten worden. De elect wilde dit snel gere
geld zien. Bovendien zouden kapittels en ridderschap moeten toestaan, dat de 
pachters de helft van hun aanslag konden korten op de dan volgende pachtbe-

42) S. Muller Fz., Gedenkschriften van jhr. Herberen van Mijnden, in: Bijdr. Meded. Hist. Gen. 
11, 1888, p. 26. 
43) Hortensius p. 35 en 36. Wolfgang van Affenstein keurde de methoden van de gilden af. 
44) Hortensius p. 36. 
45) Domkapittel 4.000 gulden, Oudmunster 4500, Sint Pieter 2.000, Sint Jan 1500, en Sint Marie 
3.000 gulden. RAU (= Rijksarchief Utrecht) Archief Bisschoppen no. 369 a, 23 mei 1525, oorkon
de van de kapittels voor Hendrik van Beieren. Over de aanslag-verdeling tussen Oudmunster en 
Sint Marie staat vermeld: „off dese twee Goidshuysen te hoech geset waeren, moegen zij hem 
verhaelen aen dien oirsaeck geweest zijn van den verscheydinghe van den vijff Goidshuysen". 
RAU, Archief Domkapittel, no. 3175, 23 mei 1525. Aldaar meer over de klachten van de kapittels 
over de verdeling. Zij voelden bovendien de wapens van de gilden als dreiging in de rug. Horten
sius, p. 37. Utrecht heeft de regeling terstond meegedeeld aan de kleine steden. GAU, Rek. 1525 
II. 
46) Hortensius, p. 36-37. 
47) J. G. Ch. Joosting, Charters betreffende de gildenbeweging in Utrecht in 1525, in: Verslagen 
en Mededeelingen Oude Vaderlandsche Recht 4, 1901, p. 508, no. II, 24 mei 1525. 
48) Op 29 mei maakten de Utrechtse raad en de meentemannen een uitzondering voor het St. 
Catharijne-gasthuis, dat elke heffingsperiode 25 vaten bier accijns-vrij mocht hebben ten behoe
ve van de armen in het gasthuis. De bedelorden kregen vrijstelling van accijns. De Kartuizers 
moesten accijns betalen, totdat zou zijn bewezen, dat hun klooster buiten de stadsvrijheid viel. In 
dat geval zouden zij accijns-vrijdom met restitutie krijgen. GAU, RDB 1525, fol. 21 ro., 29 mei. 
49) Met uitzondering van de Bedelorden en het Utrechtse Brigittenklooster. 
50) Avis, o.e. p. 105. 
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taling 51). De kwestie van de verdeelsleutel bij de heffing van het huisgeld zou 
dan ook nog tot grote moeilijkheden in de Staten leiden. Vooral de kapittels, 
en in feite ook de ridderschap, wilden de heffingscriteria in juni steeds verder 
in hun voordeel wijzigen. 
3. Uitbreiding van het goederenbezit van geestelijke instellingen of van gees
telijke personen door aankoop van panden, renten, of grond, werd verboden. 
Schenkingen werden hierin niet betrokken. 
De artikelen 4 tot en met 9 zijn onduidelijk en zwak geformuleerd. „Men" is 
het onderwerp. De elect heeft niet rechtstreeks personen of instellingen opge
dragen deze artikelen ten uitvoer te brengen ofte onderhouden. 
4. Dagvaarten, interterritoriale onderhandelingen, mochten alleen in het Ne-
dersticht, op Putkop of Spijkerskamp worden gehouden. De kosten zouden 
ten laste van de deelnemende standen komen. 
5. De Vaartsche Rijn en de Vecht tot Maarssen 52) moesten op grotere diepte 
worden gehouden. Dit mocht niet ten koste van de waterschapslasten gaan. 
6. De financiële nasleep van de IJsselsteinse oorlog van 1511 diende te wor
den gecontroleerd. Het betrof de rentebetalingen en aflossingen van de 
110.000 gulden schuld van bisschop en Staten. 
7. Hiertoe behoorden ook de rentebetalingen uit het Lekdijksgeld en het Hin-
derdamgeld. Die inkomsten waren in 1511 eerst gebruikt voor de stedelijke 
renteverplichtingen, daarna voor die van bisschop en Staten. De heffing van 
de directe belastingen sinds 1511 moest worden gecontroleerd. Voorde com
missie behoefden niet noodzakelijk leden van de gilden te worden aangewe
zen. 
8. De molenaars op het land behielden hun lage accijnzen. 
9. Waterstaatkundige maatregelen moesten binnen een maand worden geno
men. De afwatering van waterschappen in het Nederkwartier van het Neder-
sticht op Amstel en Angstel diende hersteld te worden 53). De elect beloofde 
daaraan zelf medewerking te zullen geven. 
Over het geëiste verbod van bedrijfsuitoefening in abdijen en kloosters en op 
het platteland heeft de elect geen beslissing genomen. 
Naar de vorm vertoont deze oorkonde zwakke kanten. Algemene besluiten 
werden afgewisseld met afzonderlijke concrete regelingen, waarvan ten dele 
onduidelijk was, wie ze zou moeten doorvoeren. Het was maar goed, dat de 
kapittels hun aandeel in de heffing al hadden toegezegd. Uit dankbaarheid 
hebben de Utrechtse raad en het college van meentemannen op 26 mei 1525 
aan de elect twee paarden beloofd 54). Bovendien bevestigden de kapittels, 
abdijen en kloosters van Utrecht nog dezelfde dag, 24 mei, andere gedeelten 
van de oorkonde van Hendrik van Beieren. Het waren de bepalingen over de 
gelijke accijnsheffingen, en de beëindiging van de aankoop van goederen of 
renten door de geestelijkheid 55). 

51) GAU, Rek. 1525 II. 
52) Noordgrens van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams; vgl. M. van Vliet, Het 
hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, Assen 1961, p. 25, en de kaart tegenover p. 21. 
53) Fockema Andreae, o.e. p. 34. 
54) GAU, RDB 1525, fol. 21 ro., 26 mei; Rek. II, 1525. 
55) Joosting, Charters gildenbeweging, pp. 510-512, oorkonden no. Ill en IV, 24 mei 1525. 
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Op 25 mei heeft de elect aan de Utrechtse gilden beloofd, dat hij aan de boe
ren van het Nedersticht opdracht zou geven hun graan en zuivelproducten uit
sluitend op de markt van Utrecht of de kleine steden aan te voeren. De boeren 
mochten dan op marktdagen niet vóór de middag buiten de officiële markten 
om hun producten verkopen. De regeling zou overigens pas van kracht wor
den als men er de bisschop om zou verzoeken 56). 
Utrecht maakte hier echter eigenmachtig gebruik van. Schepenen, raden, ou-
dermannen en meentemannen van alle gilden hebben op 21 juni 1525 twee 
grote jaarlijkse zuivelmarkten ingesteld, te weten op 18 juni en 14 septem
ber 57). De Hollanders verzetten zich daartegen 58). Bovendien verzochten de 
Utrechtse gilden eind juli 1525 de elect om de export van zuivelproducten uit 
het Sticht te verbieden 59). 

De inwilliging van de eisen van de gilden door de magistraat 

Inmiddels had de Utrechtse stadsregering het voorbeeld van de elect en de ka
pittels gevolgd 60). Op 25 mei hebben burgemeesters, schepenen, raden, ou-
dermannen en meentemannen de eisen van de gilden, voor zover die op de 
stad betrekking hadden, ingewilligd. Zij hebben er andere maatregelen ten 
gunste van de gilden aan toegevoegd 61): 
1. Inwoners die zich bij een gilde wilden aansluiten, dienden officieel het bur
gerrecht te bezitten. 
2. Op 3 februari, dus daags na de magistraatsverkiezing, moesten de gilden 
morgenspraak, dat wil zeggen: een gemeenschappelijke vergadering, houden. 
Elk gilde diende dan twee man af te vaardigen naar het college van meente
mannen, aan wie de stadsrekeningen van het afgelopen jaar ter beoordeling 
moesten worden voorgelegd. 
3. Ballingschap om louter politieke, niet-criminele redenen, zou als strafmaat
regel afgeschaft worden. Misdrijven in bestuursfuncties zouden volgens gel
dend recht worden gestraft. Gevoelens van angst, rechteloosheid en politieke 
intimidatie konden hierdoor verminderen. 
4 en 11. Zij stelden de hoogte van de bieraccijns vast, die voor de geestelijk
heid even hoog zou zijn als voor de burgers. De geestelijkheid diende ook de 
wijnaccijns te betalen. De waarschijnlijk hoge opbrengst van beide accijnzen 
zou ten voordele van de burgers zijn. Verlaging en zelfs afschaffing van de mo-
lenaccijns op graan werden in dit verband in het vooruitzicht gesteld. De uit
gifte van de stedelijke rentebrieven zou beperkt worden. 
5. De gilden moesten toestemming geven, indien iemand uitsluitend van de 
inkomsten uit rentebrieven wilde leven, dus zonder een beroep uit te oefenen. 
6. Goeyert van Roeyenborch, Goeyert van Voorde 62), en Evert Zouden-

56) Idem, no. V, 25 mei 1525. 
57) GAU, RDB 1525, fol. 25 vo., 21 juni. 
58) GAU, rek. 1525 II, 8 juli: ,, . . . die die Hollanders off hebben wouden". 
59) GAU, Rek. 1525 II, omstreeks 29 juli. 
60) Op 24 mei was al het huisarrest van verschillende personen opgeheven, en werd bepaald, 
dat een ieder volgens burgerrecht behandeld moest worden. 
61) J. C. Overvoorde en J. G. Ch. Joosting, no. 216, 25 mei 1525. 
62) Op 24 mei hadden schepenen, raden, oudermannen en meentemannen van de gilden de ver-
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balch, die tot aan de gildencommotie van april de magistraat hadden beheerst, 
zouden nooit meer in de Raad zitting mogen hebben 63). 
7. De gilden kregen controle over het financieel beheer van stad en Staten 
sinds de IJsselsteinse oorlog van 1511. 
8. 10 en 11. Leden van het Bakkers- en Brouwersgilde mochten - zoals ook al 
op 25 april was bepaald - niet in de bestuurscolleges worden gekozen. Men 
vermoedde invloed van enkele leden van de ridderschap op deze gilden 64). 
Het Brouwersgilde kreeg nog een nadelige regeling opgedrongen. Utrechtse 
burgers mochten voor eigen gebruik bier brouwen. Verkoop aan derden 
mocht echter alleen na toestemming van het gilde. Deze werd nooit gegeven. 
Ook de geestelijkheid kreeg deze vergunning niet. 
9. Na de jaarlijkse verkiezing van de overste ouderlieden van de gilden zou
den de ouderlieden de cameraars kiezen. 
10. De abdijen en kloosters in de stad mochten geen nering of bedrijf uitoefe
nen. Deze bepaling had de elect niet in de regeling van 24 mei opgenomen. De 
abdijen en kloosters wensten deze bepaling dan ook niet te aanvaarden. 
De geschillen tussen het Nedersticht en Holland over de afwatering op Am-
stelland werden niet genoemd. Niettemin zocht ook de stadsmagistraat naar 
een snelle oplossing 65). 
De magistraat bleef overigens in dezelfde samenstelling gehandhaafd. De 
nieuwe bepalingen die de gilden van de elect, de kapittels en de Utrechtse 
raad hadden afgedwongen, betekenden een aanvulling op de eisen van de gil
denbeweging van april 66). 

bannen Goeyert van Voorde, die te Amsterdam verbleef, tot een strafbedevaart naar Rome ver
oordeeld. Hij zou Adam van Diemen, sinds 25 april schepenburgemeester, bedreigd hebben. De 
straf is hem overigens naderhand kwijt gescholden. Dodt VII, p. 116. Op 21 juni 1525 heeft de of-
ficiaal mr. Gerrit Suggerode over Goeyert van Voorde nog een schriftelijke getuigenverklaring 
aan de magistraat en de meentemannen overgelegd. Hierin stond, dat Van Voorde op zondag 23 
april 1525, dus daags voor de eerste gildenbeweging, na zijn vertrek uit Utrecht met Evert Zou-
denbalch naar Wijk was gegaan. Daar zou hij diezelfde zondagavond nog, in het huis van Gijsbert 
van Hardenbroek, een ontmoeting gehad hebben met de elect, diens officiaal en met Adriaan van 
Rede, de maarschalk van het Overkwartier. Van Voorde zou hun gezegd hebben, dat de volgende 
dag de gilden een commotie zouden maken met steun van de „gewone mensen", gericht tegen de 
heersende magistraatsfamilies in de stad. Van Voorde wees de elect erop, dat Karel van Gelre 
zich hierin vermoedelijk zou mengen. Hij meende daarvoor aanwijzingen te hebben. De kanun
nik Henrick Venrode zou naar Gelre gereden zijn. Goeyert van Voorde waarschuwde, dat door 
eventuele Gelderse inmenging het gezag van de elect en de autonomie van Utrecht aangetast 
zouden worden. Van Voorde vroeg bovendien om hulp. Deze gebeurtenis, voorafgaand aan de 
gildenbeweging van april, werd thans uitgelegd als een poging om de magistraat, die sinds eind 
april in functie was en de gilden bij Hendrik van Beieren verdacht te maken. GAU, RDB 1525. 
fol. 25 ro., 21 juni. 

63) GAU, RDB 1525, fol. 22 ro. Op 29 mei 1525 werd deze bepaling voor medestanders van Van 
Voorde en Zoudenbalch verzacht. 12 leden van magistraatsfamilies zouden voor driejaar buiten 
de magistraat moeten blijven. Ze waren voor de gilden „suspect". Er volgde nog een oproep, om 
over deze heren meer belastend materiaal over te leggen. Óp 16 juni 1525 moest een aantal van 
deze mensen, en een aantal familieleden van bannelingen zweren, dat zij de zittende magistraat 
zou steunen, en het niet op onrust of commotie zou laten aankomen. GAU, RDB 1525, fol. 24 
vo., 16 juni. 
64) Op 26 mei hebben magistraat en meentemannen een beperkende bepaling gemaakt over de 
hoogte en de oppervlakte van brouwerijen. GAU, RDB 1525, fol. 21 ro. 26 mei. 
65) GAU, Rek. 1525 11,4 juni. 
66) VanKalveen. o.e. p. 112-113. 
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Vergelijking met de eisen tijdens de Duitse Boerenoorlog van 1525 

Vormde Utrecht met deze beroering van mei 1525 soms een uitloper van de 
stedelijke bewegingen tijdens de Duitse Boerenoorlog van 1525? Hoe verder 
immers de boerenopstanden van 1524 en 1525 zich razendsnel van Oberschwa-
ben, Zwitserland, Tirol, het Zwartewoud en Franken naar het noorden ver
breidden, des te sterker raakten de steden en in het bijzonder de bisschopsste
den, bij de Bauernkrieg betrokken 67). In het Rijnland en Westfalen bestond 
de Boerenoorlog in feite uit stedelijke bewegingen tegen geestelijke en we
reldlijke overheden. 

Zoals de „12 artikelen" van de opstandige Oberschwäbische boeren de grond
slag vormden voor de eisen van de boeren tijdens de Boerenoorlog 68), zo 
dienden de „42 artikelen" uit Frankfort tot uitgangspunt bij stedelijke bewe
gingen. De „42 artikelen" bevatten de eisen die de gemeenten, dus de verte
genwoordigers van de burgerij van Frankfort, hadden opgesteld. Zij hadden 
deze op 22 april 1525 van de magistraat afgedwongen 69) en onmiddellijk in 
druk verspreid. De „42 artikelen" bevatten de volgende grieven en eisen. De 
gemeenten dienden de eigen geestelijkheid te kiezen, die het zedelijk leven 
moest verbeteren. Alle geestelijken moesten voortaan even hoge accijnzen en 
schattingen betalen als de burgers. De geestelijkheid diende onderworpen te 
zijn aan beperkende bepalingen inzake renten en erfrecht. De accijnzen op 
wijn, graan en bier moesten verlaagd worden. Rechtsvervolging diende binnen 
één maand tot een proces en vonnis te leiden. 

In de ontwerpen van de „42 artikelen", die eveneens uit Frankfort waren ver
spreid sedert begin 1525, stonden bovendien eisen over democratisering van 
het stedelijk bestuur, verbod van familieverwantschap tussen magistraatsleden 
en invloed van de gemeenten op de magistraatsverkiezing. De gilden van 
Frankfort eisten vergroting van hun politieke invloed en geen inbreuk op hun 
alleenrecht van bedrijfsuitoefening. 
De „Frankfurter Artikel" hadden grote invloed op de stedelijke commoties 
van 1525 zoals te Keulen, Osnabrück, Munster, en Dortmund 70). Hoe noor
delijker de „42 artikelen" de stedelijke bewegingen beïnvloedden, des te 
zwakker werden de reformatorische eisen. Alleen beperking van de voorrech
ten van de geestelijkheid en de afwijzing van de zichzelf coöpterende stede
lijke overheid bleven gehandhaafd. 
De algemene strekking van de Utrechtse gilden-eisen in mei 1525 vertoonde 
daarmee verwantschap. In het bijzonder gold dit het verzet tegen de fiscale 
privileges van geestelijken en geestelijke instellingen en de eis tot beperking 
van de uitbreiding van hun goederen en renten. De gilden eisten bescherming 
van de ambachtelijke bedrijven en versterking van hun economische en poli
tieke invloed. Er zijn echter ook aanzienlijke verschillen met de Duitse stede-

67) Voor een gedetailleerd overzicht zie: G. Franz, Der deutsche Bauernkrieg, Darmstadt 1972 
9e druk. 
68) P. Blickle, Die Revolution von 1525, München-Wien 1975, p. 21 - 103. 
69) G. Franz, Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges; Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge
schichte der Neuzeit, Freiherr Vom Stein-Gedächtnisausgabe II, Darmstadt 1963, no. 150, 22 april 
1525, p. 455. 
70) Overzicht in Franz, Bauernkrieg, p. 392 en 393 n. 5. 

65 



lijke bewegingen. In Frankfort en andere steden eindigden de commoties zon
der veel resultaat, of zij werden, zoals te Mainz, door de aartsbisschop hard
handig onderdrukt 71). Maar in Utrecht had de elect de meeste grieven inge
willigd, en de kapittels volgden, zij het met tegenzin. De elect wilde vermijden, 
dat Karel van Gelre van interne verdeeldheid in het Nedersticht gebruik zou 
kunnen maken, om het gezag van de elect en de autonomie van Utrecht aan te 
tasten (zie noot 62). Dit was namelijk tevoren in het Oversticht gebeurd. Daar 
had Karel van Gelre tussen 1521 en 1524 de oorlog tussen Kampen en Zwolle 
gebruikt, om zich als beschermheer van Zwolle op te werpen en mede daar
door bestuur, financiën en de algehele toestand van het Oversticht te ont
wrichten. 

Bovendien speelden de reformatorische ideeën in geen enkel opzicht een rol 
in de Utrechtse gildenbewegingen. Wel had de intensieve opsporing in 1524 en 
1525 van ketters 72) en ketterij 73), aangeduid onder de verzamelnaam „Lu-
therije", de onrust onder de Utrechtse burgers vergroot. Evert Zoudenbalch, 
de politieke leider van de stad tot april 1525, was een groot tegenstander van 
reformatorische opvattingen geweest. Elect Hendrik van Beieren zelf had 
voor zijn komst naar het Sticht in zijn Duitse proosdij Ellwangen een reputatie 
als berucht ketterjager opgebouwd 74). 
Maar zelfs nog op 17 mei 1525, dus tussen de beide commoties van april en 
mei, hebben ook de nieuwe magistraat, oudermannen en meentemannen van 
de gilden de drukker Jan Zeverss met zijn knechten uit de stad verbannen, na
dat hij gevonnist was wegens „Lutherije" 75). 
Maar ook zonder reformatorische eisen achtte de geestelijkheid zich be
dreigd. 
Onder deze omstandigheden zou domdeken Jacob van Appeltern afgetreden 
zijn 76). Het gonsde van de geruchten in en buiten Utrecht. Zo meende bij
voorbeeld het kapittel van Sint Marie, dat de andere kapittels uit angst en on
der pressie van het tumult van de afgelopen tijd hadden toegegeven aan de pri
vilege-beperkende artikelen, die de gilden hadden geëist. Het kapittel van Sint 
Marie omschreef beide burgercommoties van april en mei als factiones, seditio-
nes et tumultus (partijschap, burgertwisten en oproer) tussen enerzijds de magi
straat en de oversten, en anderzijds de gildenleiders en het volk van Utrecht. 

71) R. Endres, Zünfte und Unterschichten als Elemente der Instabilität in den Städten, in: Re
volte und Revolution in Europa, Historische Zeitschrift, Beiheft 4, 1975, p. 170. 
72) In 1522 was Hinne Rode wegens Lutherse opvattingen afgezet als rector van de St. Hierony-
musschool, en tot ballingschap veroordeeld. Hetzelfde lot trof in 1522 Herman Gerrits, onder-
pastoor van de St. Jacobskerk. In 1525 vond een proces plaats tegen Willem Dirckszone, die 
Rode Cuyper. P. Frédericq, Corpus documentorum Inquisitionis Neerlandicae, 4, Gent 1900, p. 85-
86, 162 en 288; 5, Gent 1902, p. 365-367, 369-373, 376, 395-397. Het proces tegen de Utrechtse 
drukker Jan Zeverss eindigde met zijn verbanning, GAU, RDB 1525, fol. 28 ro., 17 mei. 
73) GAU, RDB 1524, fol. 28 vo., 23 aug. Verbod om ketterse boeken te drukken, te verkopen of 
te lezen, ernaar te leven, of anderen er in te onderrichten. Deze ordonnantie was naar de geest 
van de keizerlijke plakkaten in de Habsburgse Nederlanden, en werd ook gelijktijdig te Deventer 
afgekondigd. 
74) W. Friedensburg, Der Reichstag zu Speier 1526, Berlin 1887, p. 148. 
75) GAU, RDB 1525, fol. 28 ro., 17 mei. 
76) J. H. P. Kemperink, Johan van Ingen, Geschiedenissen, in: Archief Aartsbisdom Utrecht 74, 
1956, p. 88; K. Heeringa, Jacob van Appeltern, de laatste middeleeuwsche domdeken van 
Utrecht, in: Verslag Algemeene Vergadering Historisch Genootschap 1928, p. 22-23. 
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Duivelse krachten lagen er aan ten grondslag, die zich richtten tegen de vrij
heid, de rechten, en het bezit van de Kerk van Utrecht. Het kapittel was er van 
overtuigd, dat de Utrechtse burgers vooral meededen uit angst voor de gilden
leiders, en dat de gildenberoeringen in het geheel nog niet ten einde waren 77). 
De magistraat, die na de commotie van april aan het bewind was gekomen, 
nam echter uit politiek zelfbehoud en angst om bij een eventuele derde gilden
commotie zelf slachtoffer te worden, maatregelen om burgercommotie of po-
litiek-getinte vergaderingen tegen te gaan 78). 
Bovendien hebben schepenen, raden, oudermannen en meentemannen uit 
alle gilden op 19 juli besloten, dat elk lid, elke gildemeester, pas in de morgen-
spraak van de gilden mocht verschijnen, indien hij tenminste 10 jaar burger
recht bezat 79). Deze maatregel, met een politiek-selectief karakter, kwam 
juist af op de dag, toen er in de stad beroering tegen de elect ontstond. 

Huisgeldheffing of dorpsgeld 

Toen de elect en de Staten definitief en in detail de heffing van 21.000 gul
den over het platteland moesten regelen traden opnieuw diepgaande tegen
stellingen over de wijze van heffing aan het licht. Hendrik van Beieren stond 
welwillend tegenover de eis van de kapittels en leden van de ridderschap om 
de huisgeldheffing bij voorkeur als dorpsgeld uit te schrijven 80). 
In dat geval stelden elect en Staten voor alle belastingplichtige gerechten met 
inliggende kerkdorpen en buurschappen een algemene raming op. Per gerecht 
moesten schout en schepenen of geburen het bedrag van de aanslag verdelen 
over de bewoners van de inliggende hoeven. Dit laatste was in tegenstelling tot 
het huisgeld dat juist rechtstreeks door elect en staten werd omgeslagen over 
de hoeven. De lastenverdeling tussen grondeigenaren en pachters werd in ge
val van dorpsgeld over het algemeen niet centraal, maar plaatselijk en onder
ling geregeld. De praktijk had uitgewezen, dat het systeem van de dorpsgeld-
heffing ten gunste van de grondeigenaren, zoals de kapittels en leden van de 
ridderschap, en ten nadele van de pachters werkte. 

In de Utrechtse gilden verzetten velen zich tegen een dergelijke regeling 81). 
Daartegenover besloten schepenen, raden en meentemannen op 7 juni 1525 
het ontwerp-mandament van de elect en de meerderheid van de Staten over 
de huisgeldheffing als dorpsgeld toch maar te aanvaarden 82). Het ging echter 
niet van harte. 
Daar kwam bij, dat Amersfoort zich een tijdlang verzette tegen iedere vorm 

77) Vandaar dat het kapittel van Sint Marie voor één jaar de eigen kanunniken dispenseerde in 
hun residentieplicht. Dodt I, p, 43, 5 juni 1525. Op 18 april 1526 werd dit besluit voor twee jaar 
verlengd. 
78) GAU. BSB (= Buurspraakboek) 1525, fol. 35 vo., 24 juni. Bij overtreding van dit besluit 
moesten de oversten, schepenen, raden, oudermannen, meentemannen en leden van de schutte
rij terstond op de Stadhuisbrug verschijnen en zich gewapend scharen onder de stadsbanier. 
GAU, RDB 1525, fol. 30 ro., 19 juli; GAU, BSB 1525, fol. 37 ro., 21 juli. 
79) GAU, BSB 1525, fol. 37 ro., 21 juli; Overvoorde-Joosting, De gilden van Utrecht I, p. 19. 
80) Avis, p. 71. In 1499 was dit systeem al eens met succes toegepast. 
81) Hortensius, p. 39, meende, dat de gilden en gemene burgers dit als een motief voor een der
de commotie konden gebruiken. 
82) GAU, RDB 1525, fol. 24 ro., 7 juni. 
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van schattingheffing 83). Ondanks krachtige aandrang van de secretaris van 
Hendrik van Beieren en van zijn raad Adriaan van Rede 84), die de Amers-
foortse raad bezochten, bleef Amersfoort de heffing halsstarrig afwijzen. De 
stad verbood zelfs bij voorbaat de afkondiging van elke schattingsordonnantie 
in Eemland. Bovendien achtte de stad de heffing als zodanig onredelijk hoog, 
vergeleken met de geraamde bijdragen van Neder- en Overkwartier 85). 
De elect ging toen twijfelen aan de rechtvaardigheid in de verdeling van de 
ontwerpheffing over de drie kwartieren van het platteland en aan de doeltref
fendheid van een heffing in de vorm van een dorpsgeld. Het werd hem tenslot
te duidelijk, dat de Utrechtse magistraat ondanks haar officiële instemming 
met het dorpsgeld, de voorkeur gaf aan een huisgeld. 
Maar de kwestie van de huisgeldheffing (of dorpsgeld) op het platteland ging 
steeds meer draaien om de hoogte van het aandeel daarin van grondeigenaren 
en pachters. De Utrechtse en Amersfoortse magistraat kwamen er van op de 
hoogte, dat de kapittels en ridderschap niet meer dan de helft van de komende 
heffing op hun bezittingen (huizen op het platteland) voor eigen rekening wil
den nemen. De pachters moesten dan de andere helft van de aanslag beta
len 86). Het aandeel van de pachters was aldus aanzienlijk zwaarder geworden 
dan de elect op 24 mei vastgesteld had. 
Toch was Amersfoort bereid tot verder overleg. De stad wees in beginsel een 
heffing over Eemland niet af. Het was toch onontkoombaar. Toen dit in 
Utrecht bekend was, nodigden de Staten - door middel van de Utrechtse raad -
gedeputeerden van Amersfoort in juni 1525 uit voor een onderhoud. 
Twee Amersfoortse afgevaardigden werden op het Raadhuis te Utrecht ont
vangen. Zij vonden het maar vreemd, dat alleen de Utrechtse raad hen ont
ving. Andere statengedeputeerden waren afwezig. Een van de Utrechtse bur
gemeesters deelde mede, dat de elect toch aan zijn voorkeur van een dorps
geld had vastgehouden. De Utrechtse magistraat bleef er van overtuigd, dat 
een huisgeldheffing de voorkeur verdiende. Desondanks had de magistraat om 
der wille van de lieve vrede met Hendrik van Beieren en voor de eenheid met 
de kapittels en de ridderschap in de Staten maar toegegeven. 
De Amersfoortse gedeputeerden bemerkten, dat de Utrechtse Raad hen met 
omhaal van woorden wilde overhalen tot volledige instemming met de beslui
ten van elect en Staten inzake de vorm van de huisgeldheffing. De Amers
foortse afgevaardigden antwoordden daarop formeel, dat zij eerst ruggespraak 
moesten houden met de eigen raad. In een wrevelige stemming verlieten zij 
het Raadhuis. In feite voelden zij er niets voor om het bereikte compromis van 
de elect, de kapittels, de ridderschap en Utrecht zo maar opgedrongen te krij
gen. 
Woedend liepen zij door Utrecht. In of bij de Buurkerk ontmoetten zij 

83) Hortensius, p. 39; Vgl. Avis, p. 95-100. Amersfoort was ook tegen de gelijktijdige uitgifte 
van stedelijke rentebrieven en accijnsverhogingen. Amersfoort had in Eemland overheersende 
invloed, mede omdat daar vele gras- of buiîenburgers van de stad woonden. 
84) Maarschalk van het Overkwartier. 
85) De stad zelfwas niet morgengeld- of huisgeldplichting. Bij vroegere heffingen moesten de 
bisschop en de Staten vrijwel altijd druk uitoefenen op de stad om in andere vorm een bijdrage te 
geven. 
86) GAU. no. 627, Minuutrekening 1525. 
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Utrechtse burgers die wilden weten, wat er op het Raadhuis besproken 
was 87). De ontstemde Amersfoortse gedeputeerden flapten er uit, dat de 
Utrechtse magistraat gebogen had voor de eisen van de elect. Kapittels en rid
derschap, die alleen maar op eigen voordeel belust waren, hadden de Utrecht
se magistraat tot toegeven bewogen. Aldus de visie van de Amersfoortse gede
puteerden. Hun ongenuanceerde voorstelling van zaken bleef niet zonder ge
volg. 
Vertegenwoordigers van de Utrechtse burgers drongen er op aan, dat de beide 
Amersfoorters vóór hun vertrek op het Sint Janskerkhof met een grotere 
groep Utrechtse burgers van gedachten zouden wisselen. Zo geschiedde. 
De Amersfoortse gedeputeerden waren bang voor een oploop, maar zij wer
den gerustgesteld. Utrechtse burgers putten zich nu ineens uit in vriendelijk
heden over Amersfoort als uiterst belangrijke grensstad van het Nedersticht. 
Het bleek overduidelijk, dat de Utrechtse leiders van gilden en burgerij een 
gelijke opvatting hadden over de kwestie van de huisgeldheffing. Op het Sint 
Janskerkhof dreigde het toch nog uit de hand te lopen. Men begon op de zelf
zuchtige kapittels te schelden. Maar Gerrit Knijff 88) wist een commotie te 
voorkomen. Hij was er niet afkerig van, maar dan moest een volksbeweging 
wel onder zijn leiding voorbereid en ontketend worden. Sindsdien trad hij op 
als leider van de gilden en Utrechtse burgers. 

De gedeputeerden keerden naar Amersfoort terug. De raad van Amersfoort 
bleef vasthouden aan de eis tot rechtstreekse huisgeldheffing over de hofste
den van het Nedersticht. De Utrechtse gilden deelden dit standpunt. Elect en 
Staten werden er van op de hoogte gebracht. 
De kapittels en de ridderschap vreesden, dat dit aanleiding zou kunnen wor
den voor een nieuwe commotie in Utrecht. Zij adviseerden de elect om bij de 
belastingheffing van 21.000 gulden de procedure van het huisgeld te volgen. 
Daarbij konden zij dan nog gedeeltelijk de methode van de dorpsgeldheffing 
gebruiken, mits deze strak en nauwkeurig zou worden vastgesteld en toege
past. 
De Utrechtse raad stemde met dit voorstel in. De officiële besluiten hierover 
lieten nog op zich wachten. Toch zag het er naar uit, dat de Utrechtse gilden 

87) Hortensius, p. 39-41 
88) Door het Zoudenbalch-Van Voorde-bewind was hij naar eigen zeggen lichamelijk geknakt. 
Pas sinds de commotie van 22 mei was hij weer op de voorgrond getreden. Hij was anti-klerikaal, 
en schold de kapittels voor stadsdieven uit. Hortensius, p. 47. Gerrit Knijff had twee hoeven land 
in leen in Otterspoorbroek met gericht, tyns en tienden; en sinds 1507 te Maarsseveen de tienden: 
A. J. Maris, Repertorium Stichtse leenprotocollen I, De Nederstichtse leenacten (1394-1581), 's-Gra-
venhage 1956, p. 48-49, en p. 236. Inderdaad had Gerrit Knijff moeilijkheden met de vroegere 
stadsmagistraat gehad. In 1516 hadden hij en Gelis de Rover, rentmeester van Oudwijk, gewa
penderhand het gereedschap van een veenarbeider stukgemaakt, en hem weggejaagd. Knijff en 
De Rover werden door schepenen, raden en meentemannen tot ƒ 2 5 , - boete veroordeeld. 
GAU, RDB 1516, fol. 120 ro., 9 juli. In 1522 hebben de Utrechtse schepenen, raden en ouder-
mannen besloten, dat Gerrit Knijff en zijn veenarbeiders hun ontginningswerk van afgraving in 
Maarsseveen moesten opschorten in verband met een gerechtelijke aanklacht door de huismees
ters van het Utrechtse Sint Bartholomeusgasthuis, die te Maarsseveen ook veen in bezit hadden, 
en meenden dat Gerrit Knijff op hun grond liet ontginnen. GAU, RDB 1522, fol. 92 vo., 11 april. 
Een raadscommissie nam de zaak in onderzoek, en Knijff zelf richtte zich tot de bisschop. A. M. 
C. van Asch van Wijck, Archief voor Kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, III, Utrecht 1853, 
331, 2 juni 1522. Vermoedelijk heeft de magistraat toen tenslotte ten nadele van Gerrit Knijff be
slist. 
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en Amersfoort hun zin hadden gekregen. Dit was des te belangrijker, omdat 
juist de gilden voor een huisgeldheffing hadden gepleit in hun eisen van 22 
mei. Op 24 mei had de elect deze immers gedeeltelijk ingewilligd. 
Desondanks heerste onder de Utrechtse burgers wantrouwen tegen hun ma
gistraat. Vooral Gerrit Knijff maakte handig gebruik van die stemming. Ook 
de weifelingen en de toegevendheid van de elect, de kapittels, de ridderschap 
en de Utrechtse raad vormden gunstige factoren voor het ontstaan en welsla
gen van een nieuwe commotie. Zo was de toestand eind juni 1525. 

Huisgeldheffing door elect en Staten 

Inmiddels had Hendrik van Beieren op 23 juni een oorkonde uitgevaar
digd 89), dat de kapittels hem 15.000 gulden hadden overhandigd. Het was 
een onderdeel van het totale bedrag van 50.000 gulden, dat de Staten aan de 
elect hadden beloofd. Daarmede hadden zij voldaan aan het bedrag en de 
termijn die de elect en de Utrechtse gilden een maand tevoren, op 23 mei, 
hadden vastgesteld. Tevens bracht Hendrik van Beieren het aandeel van de 
kapittels in de landschatting van 21.000 gulden in herinnering 90). Daarover 
maakte de elect, op advies van de kapittels de volgende voordelige wijziging 
in de actes van 24 mei en begin juni. Tweederde van de heffing op huizen en 
grond van de kapittels zou ten laste komen van de pachters of huurders, en 
slechts éénderde zou dan ten laste zijn van de kapittels zelve. Omdat de 
Utrechtse magistraat al eerder toegegeven had inzake een gelijke lastenver
deling tussen eigenaren en pachters, meenden de kapittels, dat de magistraat 
ook nu wél zou instemmen met de nieuwe regeling, die nog voordeliger zou 
zijn voor de kapittels. 

Maar ook al was de Utrechtse magistraat toegevend gebleken, met de gilden 
lag dat totaal anders. De gilden kwamen uiteraard op de hoogte van de nieu
we afspraak tussen elect en kapittels, die vastgelegd was in de oorkonde van 
23 juni. De gilden trachtten nu op zijn minst de vorige afspraak van gelijke 
lastenverdeling te herstellen. Al met al heerste er toen volledige onzekerheid 
over de definitieve bepalingen inzake de lastenverdeling. Bovendien hadden 

89) RAU, Archief kapittel van Sint Marie, no. 7, deel X, fol. 392 ro.-vo., 23 juni 1525, onuitgege
ven oorkonde, ontbreekt ook in regestenlijsten: „Wij Henrich van Goits gnaden, elect 't Utrecht 
palsgrave bij Rhyn, hartough in Beyeren, bekennen mits desen van den eerbaren onsen lieven 
vrunden, prelaten, dekenen ende capittelen onsser vijff Goitshusen 't Utrecht in minringe der 
versegelde vijftich dusent golden gulden, die somme van vyftien dusent golden gulden van ge
wichte ontfangen the hebben, ende dat voer hoir gantze tacxe ende aenpaert, die zij ons onlancx 
bij toedoen der gemeen gilden onsser Stadt Utrecht onder zegell ende brieven bynnen eenre 
maendt tyt geloeft hebben the betalen ( . . . ) ; behoudelicken datt zij tott eyndelicken betalinge 
der een ende twyntich dusent golden gulden, die daer the betalen resten ende noch opten gemeen 
lande by mandamente uutgesatt zyn, soe voell hem des als enen principalen staett aengaet, hare 
consent ende beliefnisse, gelyck sy dat van oudts ende gewoenten wegen behoert the doen, nae-
gaen, halden, believen ende vermogen der selffder gepubliceerder mandamenten horen pachten 
ende bruyckers der landen den derden penninck corten sullen". 
90) De elect had dit bedrag bestemd voor Karel van Gelre, als onderdeel van de 50.000 gulden 
die het Oversticht aan de hertog moest betalen. De hertog maakte vooralsnog geen haast met de 
ontvangst er van. Hij behield net zo lief voorlopig de in pand gegeven vestingen in het Oversticht. 
Dit zeiden zijn afgevaardigden tegen de gedeputeerden van het Nedersticht tijdens besprekingen 
te Wageningen over de overdrachtprocedure van het geld. Van Asch van Wijck, III, no. 125, 1 
juli 1525. 
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de gilden gemerkt, dat de elect weifelde. Steeds stelde hij degenen, die hem 
het laatst bezochten, in het gelijk. 
Daarom zonden de gilden, die de definitieve regeling van de landschatting in 
de Staten niet aan de magistraat alleen wilden overlaten, op maandag 10 juli 
1525 ook zelf gedeputeerden naar de elect op Duurstede 91). 
Uit de volgende regelingen blijkt, dat Hendrik van Beieren en de Utrechtse 
gilden toen over de huisgeldheffing op het platteland een definitief compro
mis bereikt hebben. De kapittels moesten gedeeltelijk toegeven. De lasten
verdeling tussen huis- en grondeigenaren en pachters diende gelijk te zijn. Dit 
werd de grondslag voor het officiële besluit van elect en Staten. Dat kwam als 
volgt tot stand. 
Op 12 juli hebben de gilden een gemene morgenspraak gehouden. De meer
derheid wilde zich houden aan de bepalingen van de oorkonde van Hendrik 
van Beieren van 24 mei, inhoudende de inwilliging van de meeste gildeneisen. 
De gilden besloten op grond daarvan, en zij lieten het officieel registreren, 
dat de verschuldigde 21.000 gulden door middel van een „gemeen huisgeld" 
bijeengebracht moest worden. Elk goed huis op het land, moest daarbij 7 gul
den opbrengen. Afgevaardigden van Amersfoort, die bij deze vergadering 
aanwezig waren, gingen daarmee niet onmiddellijk accoord. Zij vroegen zich 
af, wat er gebeuren moest, als de elect toch weer anders besliste 92). Zij na
men twee dagen bedenktijd. Tenslotte hebben zij op 14 juli, evenals de gede
puteerden van Rhenen, aan de Utrechtse magistraat medegedeeld, dat zij 
met het besluit van de gilden instemden en het in alle omstandigheden zou
den steunen 93). Dit laatste bleek vooralsnog een overbodige toevoeging. 
Ook de elect ging accoord met het huisgeld, zoals aan de stad Utrecht werd 
meegedeeld 94). 
Daarna namen op 17 juli 1525 95) de Utrechtse raad, de meentemannen, de 
42 gedeputeerden uit de gilden 96) en de afgevaardigden van Amersfoort en 
Rhenen op het Raadhuis het definitieve besluit tot de heffing van 21.000 gul
den. Zij bepaalden, dat ook de geestelijkheid en de ridderschap moesten bij
dragen. Voor de regeling van de heffing zouden uit elk dorp geburen ontbo
den moeten worden met de gegevens over de huizen in ieders gebied. De gil
den vormden een eigen commissie ten behoeve van de huisgeldheffing. 
In de volgende statenvergadering werden de details geregeld 97). Ieder dorp 
moest drie geburen uitkiezen, die door elect en Staten naar Utrecht ontboden 
werden. Die vertegenwoordigers zouden dan mededelen, hoe zij hun gerecht 
in drie belastingklassen hadden ingedeeld: de rijken, de middengroepen en de 
armen. De kapittels en de leden van de ridderschap namen als grondbezitters 
volgens afspraak de helft van de heffing op hun onroerend goed voor eigen 
rekening. De andere helft dienden de pachters of huurders te betalen. 

91) GAU, Rek. 1525 II. Hortensius deelt mee, dat de elect het Sticht verliet. Indien dit juist is, 
kan het in juli 1525 alleen voor zeer korte tijd zijn geweest. 
92) GAU, RDB 1525, fo. 28 vo., 12 juli. 
93) GAU, RDB 1525, fol. 28 vo., 14 juli. 
94) Hortensius, p. 42. 
95) GAU, RDB 1525, fol. 29 ro.. 17 juli. 
96) De gilden-afgevaardigden waren bijeen op het Oudermanhuis. 
97) Hortensius, p. 43. 
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Voor het Overkwartier kwam een heffing van 7 gulden per goed huis tot 
stand 98). In het Nederkwartier, waar zovele veehouders woonden, en in 
Eemland werd de heffing verhoogd tot 9 gulden per goed huis 99). De totale 
raming was gesteld op 22.142 gulden, ruim voldoende voor de verplichte 
21.000 gulden. Voor rekening van het Neder- en Overkwartier kwamen res
pectievelijk 10.540 gulden en 5.286 gulden. Eemland moest 5.316 gulden bij
eenbrengen 100). Op 26 juli 1525 waren de voorbereidingen voor de heffing 
afgesloten 101). Toch bleken nog lang niet alle moeilijkheden rondom het 
huisgeld opgelost te zijn, want op 21 augustus 1525 kwam deze heffing op
nieuw in de Staten in bespreking 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat de Utrechtse gilden en Amersfoort 
zich in 1525 gekeerd hebben tegen de kapittels, en in mindere mate ook tegen 
de ridderschap. Zij hadden partij gekozen voor pachters en huurders in de 
kwestie van de criteria bij belastingheffing op het platteland. Anti-clericalis-
me bij de Utrechtse gilden en verzet tegen de privileges der bevoorrechte en 
politiek-machtige standen, in het bijzonder van de kapittels, waren uitingen 
van opkomend burgerlijk verzet. Het leidde in de onderhavige kwestie tot 
een zekere mate van solidariteit met de bevolking van het land. Amersfoort 
sloot zich daarbij aan, gezien het belang van de stad in Eemland, waar Amers-
foortse grasburgers woonden. 

Maatregelen ten gevolge van de ingewilligde gildeneisen van mei 

Zoals de gilden hadden geëist, en Hendrik van Beieren en de magistraat had
den goedgekeurd, werd op 29 mei 1525 een commissie gevormd van vijf leden 
uit de magistraat en vijf uit de meentemannen van de gilden. Zij moesten de 
stadsrekeningen sedert 1511 controleren 102). De commissie vatte haar taak 
zeer breed op, en gaf de magistraat verschillende adviezen. Zo besloten sche
penen, raden en oudermannen, om de verzoekschriften zodanig te wijzigen, 
dat de afzonderlijke leden van de magistraat zich een duidelijker oordeel 
konden vormen. Tevens voerden zij bezuinigingen in de representatie 
door 103). 
De statenrekeningen sedert de IJsselsteinse oorlog van 1511 dienden ook on
derzocht te worden. Een commissie van zes leden uit de magistraat en de 
meentemannen werd op 22 juni 1525 samengesteld 104) en aangevuld met vijf 

98) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525. 
99) Hortensius, p. 42; Avis p. 78, alwaar de omslag over het Nederkwartier op 7 gulden gesteld is. 
100) Vgl. C. A. van Kalveen, Het inwoner-tal van Eemland ca. 1500, in Jaarboekje Oud-Utrecht 
1966, p. 67-73. Het Amersfoortse vrouwenklooster van Sint Aagten zou 300 gouden gulden be
taald hebben. 
101) GAU, RDB 1525, fol. 31 ro., 26 juli. Voor de samenhang van deze huisgeldheffing met de 
schatting die de Staten van het Oversticht als schuldbetaling voor hertog Karel van Gelre bijeen
brachten, zijn Nederstichtse statenleden naar Overijssel afgevaardigd. 
102) De commissie vergaderde op het Oudermanhuis. GAU, RDB 1525, fol. 21 vo., 29 mei. De 
gehele controle duurde 31 weken, en de gecommitteerden werkten nauw samen met de stadsse
cretaris. GAU, no. 627, minuutrek. van 1525; elke werkdag ca. 2 uur. Sommige leden hebben 
zonder honorarium gewerkt. 
103) GAU, RDB 1525, fol. 22 vo., 2 juni. Ook kwamen er forse beperkingen in het gratis van 
stadswege schenken van drank. Enkele dagen later werden er nieuwe lagere stadsdienaren aange
steld. ld. fol. 28 vo., 7 juni 1525. 
104) GAU, RDB 1525, fol. 26 ro., 22 juni. 
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kanunniken en vijf leden van de ridderschap. Na 26 juni hebben zij de reke
ningen van de Lekdijk Bovendams, de Hinderdam, de huisgeldrekeningen en 
andere schattingsrekeningen gecontroleerd 105). Op 4 juli hebben zij in het 
Grootkapittelhuis van de Dom een onderzoek ingesteld naar de meel- en 
wijnaccijns en naar het Hinderdamgeld. De inkomsten daarvan waren in 1511 
en volgende jaren voor rentebetalingen tijdens en na de IJsselsteinse oorlog 
gebruikt 106). De controle strekte zich tenslotte uit over de huis- en morgen
geldheffingen tot en met 1520. Het onderzoek leverde geen aanwijzing van 
onregelmatigheden op. 
Intussen hadden op 29 mei 1525 magistraat en meentemannen besloten, een 
loterij te houden. Zij hoopten aldus de stedelijke inkomsten te verrui
men 107). Van 3 juni af zijn Utrechtse stadsboden naar steden overal in de 
Nederlanden uitgezonden om loterijbrieven te verkopen 108). De loterij 
bracht 21.0121b. op. 
Desondanks bleek na afsluiting van de cameraarsrekeningen van 1525, dat de 
stedelijke inkomsten over dat jaar gedaald waren, in vergelijking met voor
gaande jaren. De wijnaccijns was vergeleken met 1524 slechts licht gedaald, 
maar de opbrengst van de bieraccijns was zelfs gehalveerd 109). 
Zoals de gilden geëist hadden, moest er ook gewerkt worden aan de verbete
ring van de waterstaat in het Nederkwartier. De Staten benoemden een com
missie om in 45 dorpen, gerechten en buurschappen, schout en geburen door 
dreiging met beslaglegging er toe te brengen om hun financiële verplichtin
gen te voldoen inzake het onderhoud en het op diepte brengen van Kromme 
Rijn en Vecht 110). De stad zelf liet, vooral ter wille van haar scheepvaart, 
werkzaamheden uitvoeren aan de Vaart en de Rijsweerd om de ondiepten 
weg te nemen 111). 
Ook aan de stadsgrachten was onderhoud noodzakelijk 112). Aanvankelijk 
waren de kosten voorgeschoten door enkele magistraatsleden en meente
mannen 113). Nu had de onderzoekcommissie der rekeningen opgemerkt, 
dat volgens de rekening van Jacob van Scroeyenstein over 1519, een fors be-

105) Idem, fol. 27 ro. 26 juni. 
106) RAU, Statenarchief no. 75, 1525. 
107) GAU, RDB 1525, fol. 22 ro., 29 mei. Ouderman Joost Eyck zou er voor zorgen, dat ten be
hoeve van de loterij zilverwerk bijeengebracht werd. 
108) Een bode reisde naar Gouda, Rotterdam, Delft, 's-Gravenhage, Leiden, Haarlem, Alk
maar, Hoorn, Enkhuizen en Amsterdam; een bode naar Zeeland; een ander naar Amersfoort, 
Harderwijk, Elburg, Hattem, Kampen, Zwolle, en Deventer; een bode naar Vianen, Gorinchem, 
Woudrichem, Geertruidenberg, Breda, Brussel, en andere steden in Brabant en Vlaanderen; een 
bode naar Wijk, Rhenen, Wageningen, Arnhem, Kleef en Emmerik; GAU, Rek. 1525 II, fol. 46 
ro. - 47 ro. De loterij-certificaten waren gedrukt. GAU, RDB 1526, fol. 58 ro. Een commissie uit 
raden, oudermannen en meentemannen droeg zorg voor de naleving van de loterij-reglementen. 
GAU, RDB 1525, fol. 29 ro., 14 juli. 
109) Na 21 juli 1525 waren de accijnzen voor meer dan drie maanden niet verpacht. Een commis
sie uit de magistraat en de meentemannen liet toen zelfde accijnzen innen en administreren. De 
redenen hiervan zijn niet duidelijk, vermoedelijk moesten de accijnzen eens een tijdlang nauwge
zet gecontroleerd worden. GAU, RDB 1525, fol. 30 vo., 21 juli. 
110) GAU, Rek. 1525 II, passim. 
111) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525. 
112) Voor het schouwen van de grachten waren acht gecommitteerden aangewezen. 
113) GAU, RDB 1525, fol. 26 vo., 23-26 juni. 
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drag nooit geïnd was. Dit zou alsnog gebeuren voor het werk aan Kromme 
Rijnen Vecht 114). 
Politieke complicaties leverden vooral de afwateringsgeschillen met Holland. 
Het was voor het Nedersticht een urgente zaak. In 1525 werd van Hollandse 
kant de stichting en organisatie van het hoogheemraadschap Amstelland 
voorbereid, dat tenslotte op 27 september 1525 werd opgericht. Dit hoog
heemraadschap was als boezembeherend lichaam belast met het toezicht op 
het dichthouden van de grote waterstaatkundige ring van Amstelland. Karel 
V liet als graaf van Holland in de stichtingsacte vastleggen, dat als het Neder
sticht de eigen landscheiding niet dichthield, men dan op Hollands gebied 
zou afdammen. Tevoren, in de zomer van 1525, waren daar al grote moeilijk
heden over geweest. 
Zoals in het begin van deze bijdrage uiteengezet is, was in Amstelland op in
stigatie van grondbezitter Jan Benninck, een Amsterdams patriciër en raads
heer in het Hof van Holland, te Ouderkerk in de Bullewijk-Holendrecht een 
dam gemaakt. Deze werd tenslotte toch weer geopend om Nederstichts pol
derwater af te voeren naar de Amstel. De magistraat van Utrecht immers had 
op 2 juni 1525 besloten om voorlopig een dam te slaan bij Ter Aa, ter hoogte 
van de kerk, op aanwijzing van de ingelanden aldaar, om zo Amstellands boe
zemwater te keren. Mocht dit geen effect hebben, dan zou elders nog een 
dam gelegd worden. Tegelijkertijd trachtte de magistraat van Utrecht tot be
sprekingen te komen met de magistraat van Amsterdam en met Jan Benninck 
te 's-Gravenhage 115). 
Het was overigens een zaak die ver boven het belang van de Utrechtse gilden 
en de magistraat uitreikte. 
Zij hebben begin juni 1525 de Rijsweerd ter hoogte van Jaarsveld laten ver
nielen, en de kribben en hoofden aldaar laten doorgraven. Het conflict daar
over met Walraven van Brederode zou nog jaren voortduren. Deze richtte 
zich tot keizer Karel V in deze kwestie 116). 

Het conflict tussen de geradicaliseerde gilden en de magistraat 

In Utrecht leek de rust weergekeerd. De elect, de kapittels en de stadsmagi-

114) Idem, 26 juni. 
115) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525; idem. Rek. 1525 II, fol. 22 vo., 2 juni. Op donderdag 1 juni 
waren de choorbisschop. hofmeester Wolfgang van Affenstein, Berend Uten Eng en Frederik 
Uten Ham als gedeputeerden van de elect naar Ter Aa gegaan, om de plaats van de dam in de A 
vast te stellen. Zij werden vergezeld door kapittelgedeputeerden en door Goeyert de Coninck 
schepenburgemeester, Aelbert van Leeuwen, Henrick van der Borch, Jan Aertszone, en Hubert 
Henricszone, namens Utrecht; RAU, Archief Domkapittel no. 3607, Rekening Heycoop, 1525. 
Hierdoor ontstond grote wateroverlast in waterschappen ten westen van Utrecht o.a. in Heycop 
en het grootwaterschap De Lange Vliet. Klachten hierover leidden op 1 september 1525 tot het 
statenbesluit om de dam Ter Aa 5 dagen te openen. RAU. Archief Domkapittel no. 3506, 30 aug. 
1525; no. 3607, 1 september 1525. 
116) Zie noot 38. Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, J. L. van der Gouw, Ambtenaren van het 
Centraal Bestuur, no. 180, sept. 1525. Walraven van Brederode schreef aan Karel V. dat gewapen
de Utrechters in grote getale met muziek en veldgeschut van de Vaart naar de betreffende uiter
waarden gevaren zijn. Zij hebben het rijshout aldaar omgehakt, in brand gestoken en voor een 
deel in de Lek geworpen. Zij hebben de aanwas van grond vernield en ongedaan gemaakt. Ten
slotte hebben zij met veel vertoon van macht de bevolking van Jaarsveld schrik aangejaagd. 
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straat hadden het merendeel van de gildeneisen niet alleen ingewilligd, maar 
ook in concrete besluiten omgezet. 
Hortensius 117) zag echter van meetaf schaduwkanten aan de volgzaamheid 
van Hendrik van Beieren. De in stand gebleven confoederatio van magi
straat, gilden en kapittels vond hij maar schijn. Volgens hem begreep de elect 
niets van de fundamentele tegenstelling tussen enerzijds de nieuwe gildenpo-
litiek, en anderzijds de magistraat. Deze was tijdens de gildenbeweging van 
mei gehandhaafd. Hortensius meende, dat de elect toegaf aan de eerste de 
beste eis van de gilden, als die maar een grote mond opzetten. Zijn raden 
haalden hem er toe over - aldus Hortensius - de zijde van de aanhangers van 
de gildenbewegingen van april en mei te kiezen, en inzake de schattingheffing 
de mening van de Staten te volgen. Hortensius ging er echter aan voorbij, dat 
de elect weinig anders kon doen. Hij had immers de machthebbers van het 
Sticht nodig om zijn schuld aan Karel van Gelre te delgen. 
Toch was de beoordeling van Hortensius op zich juist. Met name in Utrecht 
werd de toestand opnieuw onrustig. Op 31 juli en 1 augustus 1525 begon de 
derde commotie van dat jaar. Deze was het resultaat van grieven en eisen, die 
mondeling onder de burgers circuleerden. Ook de politieke verhoudingen 
waren gewijzigd. 

Zoals Hortensius beschrijft 118), namen de gilden geen genoegen met het uit
sluitend controleren van de rekeningen sinds 1511. Zij vonden dat kostbare 
relatiegeschenken in geld of goed die leden van de magistraat tussen 1511 en 
1525 aan machthebbers buiten Utrecht gegeven hadden, althans voor een 
deel terug betaald moesten worden 119). Dat zou de stad geld opbrengen en 
de magistraatsleden van vóór april 1525 zouden aldus boeten voor hun thans 
als onjuist bestempelde politiek. 
De magistraat, de meentemannen en de onderzoekcommissie wensten echter 
niet op deze suggestie in te gaan. Zij wilden niet, dat de gehele overheid van 
vóór 1525 als zodanig in discrediet zou geraken. Velen van hen hadden er im
mers zelf deel van uitgemaakt. Bij de rekeningencontrole hadden magistraat 
en meentemannen wel eventuele formele financiële onregelmatigheden wil
len herstellen. Zij pasten er echter voor, om bepaalde, goed verantwoorde fi
nanciële konsekwenties van het politiek beleid van 1511 tot 1525 te herroe
pen. 

Onder de burgers leidde dit tot een scheiding der geesten. Een deel van hen 
steunde de magistraat, de meentemannen en de onderzoekcommissie. Niet 
weinigen echter steunden de nieuwe controle-voorstellen betreffende het fi
nancieel beheer. 
De leiding van de gilden radicaliseerde. De gilden kozen nieuwe, felle ouder-
mannen. Doorslaggevend was niet hun invloed of aanzien, maar uitsluitend 
het nieuwe radicale politieke standpunt. Hortensius weet te vertellen, dat in 
het bijzonder oudermannen van de gilden uit de kleine ambachtsstand wer
den gekozen 120). Onder hen was Gerrit Knijff, lid van het Snijdersgilde, een 

117) Hortensius, p. 42. 
118) Id.p.43. 
119) Id.p.44. 
120) Ik heb dit verhaal van Hortensius niet bevestigd gevonden in de archivalia. 
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van de voornaamsten. Hij behoorde al geruime tijd - vermoedelijk sinds april 
1525 - tot de 21, later 42 gedeputeerden, uit de gilden, die aan de magistraat 
en de meentemannen waren toegevoegd. 
De nieuwe machthebbers van de gilden oefenden van meet af politieke druk 
uit. Bij hen sloten zich ook mensen uit andere standen aan, onder wie Johan 
van Huchtenbroeck, lid van de ridderschap. 
De kapittels, de ridderschap, de magistraat, en zelfs de officieel in april 1525 
gekozen meentemannen 121) vreesden de nieuwe, felle gilden-leiders, die 
agressieve taal spraken. Zij wilden de magistraat afzetten. Zelfs de aanstokers 
van de eerste gildenbeweging van april 1525, Henrick van der Borch en Mi-
chiel de Backer, zochten bescherming bij de kapittels. Zij hadden genoeg van 
de onrust in de stad, die zij overigens zelf in april veroorzaakt hadden. Zij 
vreesden, dat de lagere bevolkingsgroepen, die volgens Hortensius zo gemak
kelijk te beïnvloeden waren, zouden gaan roepen om de terugkeer uit balling
schap van de Zoudenbalch-Van Voorde-factie van vóór april 1525. Enkele le
den van die factie werden geleidelijk aan toch al gematigder behandeld dan 
enkele maanden tevoren. Van der Borch en De Backer vreesden zelf het 
slachtoffer te zullen worden, als de nieuwe magistraat van april eveneens ten 
val zou komen. Aan hun zijde stond een deel van de burgerij. 
Zoals gezegd waren burgers uit de lagere sociale groepen in de ban geraakt 
van de oudermannen van de gilden. In juli 1525 leidden deze tegenstellingen 
tot een ernstig straatincident tussen twee vertegenwoordigers van beide kam
pen. Er viel een dode 122). Deze had behoord tot de partijgangers van de zit
tende magistraat. 
De oproerige stemming onder de burgers die de gildenleiders steunden, ver
hevigde. Zij vergaderden op verschillende plaatsen in de stad. 
Ook de magistraat kwam op 31 juli 1525 bijeen. Schepenburgermeester 
Goeyert de Coninck 123) eiste een hard optreden tegen opstandige burgers. 
Hij pleitte voor gevangenneming van enkelen. Dan zou de rest zich wel rustig 
houden. Perfide was zijn plan om een samenscholing van burgers uit te lok
ken en hen met een berekend machtsvertoon van de magistraat de stuipen op 
het lijf te jagen. De overste-ouderman Jan van Voirde verwachtte niet ten on
rechte ernstige moeilijkheden 124). Hij heeft de stad onmiddellijk verlaten. 
Het plan van Goeyert de Coninck werd als volgt uitgevoerd. 
Op diezelfde 31 juli 1525 besloten de magistraat en de meentemannen, dat 

121) GAU, RDB 1525, fol. 14 ro. De meentemannen hadden zelf ook grote politieke invloed, Zij 
zaten in bepaalde commissies met de oversten. Zij namen zelfs deel aan gezantschappen, bijvoor
beeld naar leden van de Grote Raad te Mechelen in Brabant, dus in de Habsburgse Nederlanden. 
Dit laatste stond onder meer in verband met het slepende proces tussen Utrecht en de schout van 
Noordeloos in Holland. Het was een gevolg van de Utrechts-IJsselsteinse oorlog in 1511. Vgl. C. 
A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-
1520, Groningen 1974, p. 174-175. 
122) Hortensius, p. 45. 
123) Vgl. C. A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten, p. 108-109. Tekenend voor de 
sfeer was het feit, dat de beide burgemeesters eind juli aan de zusters van het Begijnhof hadden 
gevraagd om ijverig te bidden, opdat de zaken voor hen goede keer zouden nemen. GAU, no. 
627, Minuutrek. 1525. Goeyert de Coninck was ook ten tijde van het bewind van Zoudenbalch en 
Van Voorde lid van de magistraat geweest. 
124) Jan van Voirde was tevens ouderman van het Viskopergilde. Vóór de april-commotie was 
hij lid van de Vive geweest. 
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men de banklok zou luiden. Alle burgers moesten zich terstond onder de 
stadsbanier op de Plaats, de Stadhuisbrug, scharen bij de oversten. 
Toen de Banklok werd geslagen, gingen de oversten, raad en meentemannen 
naar de Plaats. Zij bewapenden zich en plaatsten geschut. Leden van de rid
derschap en zelfs kanunniken verschenen gewapend. De magistraat liet drie, 
in hun ogen verdachte personen, gevankelijk op de Plaats brengen. Onder 
hen was Adriaan van Rijn. Hij had op 16 juni als familielid van burgers die ten 
gevolge van de april-commotie verbannen waren, moeten zweren loyaal te 
zijn aan de magistraat en de meentemannen. 
De stadsbanier werd ontrold. Ook verschenen er vele burgers op de Plaats, 
die zich onder de banier schaarden. Plotseling echter werd in de schepenka
mer een loop met buskruit aangestoken. Er volgde een explosie die schade 
aanrichtte in het vertrek. Tot overmaat van ramp schoot het vuurwapen naar 
buiten en ontplofte. Vermoedelijk drie personen, onder wie een kind, waren 
getroffen en stierven aan hun verwondingen 125). Dat maakte diepe in
druk 126). De meeste aanwezigen ontruimden de Plaats. 
De kanunniken trokken naar Bisschopshof. De Banklok werd verder niet ge
slagen. Daarna gingen ook de burgers, die nog op de Plaats waren achterge
bleven, na een korte verklaring namens de magistraat, uiteen. De drie gevan
genen werden naar huis gestuurd. Minstens twee van hun zouden zich echter 
voor de Raad moeten verantwoorden. 
Elect Hendrik van Beieren kwam tenslotte nog diezelfde avond laat uit 
Duurstede in Utrecht aan onder begeleiding van een stoet van 40 ruiters. De 
magistraat had hem gesmeekt te komen. Tot zover het verslag in het Raads 
Dagelijks Boek van Utrecht over de gebeurtenissen van 31 juli 1525 127). 
De literair verzorgde beschrijving door de geschiedschrijver Lambertus Hor-
tensius voegt hier enkele details aan toe 128). Bedrijfjes werden die dag geslo
ten. Onrust en angst heerste in de stad. Ook accentueert hij, dat de verzamel
de burgers op de Stadhuisbrug oproerig waren en klachten uitten. Een van de 
leden van de magistraat zou vanaf het schepenhuis Hasenberg na de explosie 
een korte toespraak hebben gehouden tot de verzamelde burgers op de Stad
huisbrug. Zoals bij andere gelegenheden heeft Hortensius ook deze redevoe
ring weergegeven in de klassieke trant van de Romeinse geschiedschrijver Li-
vius. De betreffende magistraat deelde mee, dat de burgerij alleen maar bij 
wijze van oefening bijeengeroepen was. Hij sprak als zijn mening uit, dat op
roer en kritiek op de magistraat in feite van de oude rancuneus gebleven Zou-
denbalch-aanhangers afkomstig waren. Zij wilden alle ballingen laten terug
keren, die na de april-commotie de stad hadden moeten verlaten. Omdat het 
met die terugkeer niet lukte, wilden zij de magistraat, die sinds april 1525 op 
de kussens zat, wegwerken. 
Het is ongetwijfeld juist, dat er onder oproerige burgers uit de gilden of de 
laagste maatschappelijke groepen sommigen waren, die dit motief als aanlei-
125) Zij waren met brandwonden overdekt. 
126) Een zekere nuancering wat betreft de beschieting is in de stadsrekening van 1525 te vinden. 
Daarin is geen sprake van boos opzet, maar van een ongeluk, een explosie. GAU, Rek. 1525 II. 
31 juli. 
127) GAU, RDB 1525, fol. 31 vo., 31 juli. 
128) Hortensius, p. 45-46. 
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ding gebruikten om de magistraat te kunnen aanvallen. Het was overigens 
slechts één motief van ondergeschikt belang, zoals uit de gebeurtenissen van 
de daarop volgende dagen bleek. 
Volgens Hortensius zou echter die toespraak van een van de raden succes 
hebben gehad. De aanwezige burgers gingen uiteen. Des avonds gistte het 
echter opnieuw onder de burgers. Toen circuleerde de eis, dat de magistraat 
moest worden afgezet. 

De inwilliging van de gildeneisen van augustus 1525 

Op dinsdag 1 augustus 1525 hielden de gilden 's morgens in alle vroegte gewa
pend een morgenspraak op het Sint Janskerkhof. Jan van Huchtenbroeck en 
Gerrit Knijff hadden de leiding. Zij formuleerden zeven eisen die zij aan de 
magistraat en de meentemannen overbrachten. De eisen werden door de ma
gistraat te boek gesteld 129). Tegelijkertijd heeft de Raad, buiten de meente
mannen om, een openbare afkondiging gedaan, die hij de vorige dag al opge
steld had. Hierin stond, dat bij het slaan van de banklok terstond alle burgers 
onder de stadsbanier op de Plaats moesten verschijnen. De weerbare burgers 
moesten de magistraat steunen, de ,,goede luyden" beschermen, en daardoor 
de rust en de vrede bevorderen. 
Des namiddags omstreeks twee uur is inderdaad de banklok opnieuw gesla
gen en de stadsbanier op de Stadhuisbrug ontrold. Vanaf het schepenhuis Ha
senberg werd toen de volgende afkondiging gedaan. Het was de magistraat 
ter ore gekomen, dat er mensen waren, die zelfs de verbannen Zoudenbalch 
en Van Voorde binnen twee weken in de stad wilden laten terugkeren. De 
magistraat was ervan overtuigd, dat zij die zulks eisten, ook medestanders 
van de radicale gildenleiders waren. De gilden bleken onder meer dezelfde 
eis te hebben. De magistraat gebood, dat zij die aandrongen op de terugkeer 
van Zoudenbalch, Van Voorde en hun aanhangers, dit kenbaar moesten ma
ken op het Wanthuis 130). Het was al te naïef van de magistraat om te veron
derstellen, dat in de gespannen toestand ook maar iemand aan die oproep ge
hoor zou geven. De mededeling van de magistraat in dit verband, dat aan het 
rechtsgevoel van burgers niet tekort gedaan mocht worden, had geen beteke
nis. 
Het gevolg was, dat diezelfde middag opnieuw de gilden met hun leiders in 
aanwezigheid van andere burgers op het Sint Janskerkhof een bijeenkomst 
hielden. De overste-ouderlieden verkeerden in grote zorg en angst. De eigen
lijke gildeneisen omvatten namelijk nog heel wat meer zaken dan de terug
keer van ballingen. Dit blijkt uit de hierna volgende overeenkomst van 4 au
gustus 1525. 
Alleen de magistraat deed alsof het daar uitsluitend om ging. Zij spitste de te
genstellingen daar geheel op toe. De magistraat was er van overtuigd, dat de 
controverse op dat vlak gehouden moest worden. Overeenstemming met de 
gildenleiders was dan niet onmogelijk. De magistraat besefte, dat als het er 

129) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. 1 aug. Hortensius, p. 46, beschrijft de opgezweepte stemming 
onder de menigte, die volgens zijn relaas, bloed wilde zien vloeien. 
130) GAU, BSB 1525, fol. 37 ro. 1 aug. 
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op aankwam, ook de gildenleiders ballingen als Zoudenbalch, Van Voorde en 
hun medestanders niet in de stad zouden willen toelaten. Anderzijds moesten 
de gildenleiders doen, alsof ze tegemoet kwamen aan eisen van mensen uit de 
lagere bevolkingsgroepen. Die hadden juist wèl terugkeer van mensen als 
Zoudenbalch en Van Voorde geëist. Zij hadden vóór april 1525 voor rust in de 
stad gezorgd. Velen waren door de opeenvolgende commoties sindsdien ge
schokt. Zij hadden de overtuiging, dat met de terugkeer van de belangrijkste 
ballingen ook de rust en de stabiliteit van het bestuur zouden weerkeren. 
De gildenleiders hadden op hun beurt - door gedeeltelijk mee te gaan met de 
verlangens van lagere bevolkingsgroepen - een goed aanknopingspunt. Zij 
konden dan inzake hun eigenlijke eisen de steun van de lagere bevolkings
groepen verwerven of behouden. 
De bijeenkomst eindigde rond Vespertijd. De problemen werden in handen 
gegeven van de 42 gedeputeerden van de gilden. Zij bespraken deze met de 
magistraat 131). Ook de eisen van 1 augustus kwamen toen ter tafel. En op 4 
augustus kwamen de gedeputeerden der gilden met de magistraat tot over
eenstemming. Schepenen, raden en meentemannen hebben toen de eisen van 
de gilden aanvaard en terstond bekend gemaakt. Zij hielden het volgende in: 
1. De tekst van alle gildencharters diende ook door de magistraat volledig te 
worden onderhouden. 
2. De rekeningencontrole sinds 1511 moest voortgezet worden. De controle
commissie, die onder meer uit gildeleden bestond, diende eventuele achter
stallige inkomsten te innen en de besteding ervan te controleren. 
3. Bloedverwanten binnen de derde graad zouden van 2 februari 1526 af niet 
meer tegelijkertijd overste mogen zijn. 
4. Hoge geestelijken, onder wie de kanunniken en lage geestelijken, de pa
pen, mochten niet meer gewapend op de Plaats of elders verschijnen. Uitzon
dering werd gemaakt voor tijden van een vijandelijke aanval op de stad, of in 
geval van een stadsbrand. In alle andere gevallen mocht men gewapende 
geestelijken gerust doden. 
5. De gedeputeerden tot de rekeningen zouden voortaan een maal per week 
vergaderen over de oude rekeningen. Dat werk moest zo snel mogelijk vol
tooid worden. De controlecommissie mocht over haar werk morgenspraak, 
dus overleg met de gilden houden. 
6. Een van de magistraatsleden sinds april 1525, te weten Willem Loefs, raad 
en lid van de Vive, een college dat belast was met het opsporen van misda
digers en de voorbereidingen van een proces, diende terstond uit de magi
straat verwijderd te worden. Al voor 1521 was meermalen zijn integriteit in 
twijfel getrokken. 
7. Niet in het Raads Dagelijks Boek, maar wel in het daarna uitgevaardigde 
gilde-charter staat Cornells Hack vermeld. Hij werd van zijn ambtelijke func
ties ontheven 132). 

131) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. 1 aug. Adriaan van Rijn, een van de gevangenen van de magi
straat gedurende de afgelopen dagen, voor wiens leven gevreesd was, maar die vrijgelaten was, 
werd opgenomen in het Bijlhouwersgilde. 
132) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. - vo., 4 aug.; Overvoorde-Joosting, Gilden van Utrecht I, no. 
217. 
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Deze gildebrief was een overeenkomst tussen de magistraat, de meenteman-
nen en de 42 gildengedeputeerden. 
Nu was het in 1525 verder zaak, om de macht van de gilden in dienst van de 
magistraat en de meentemannen te stellen. Op 4 augustus heeft de magistraat 
de 42 gedeputeerden uit de gilden in hun politieke macht bevestigd. Zij wer
den van toen af nauw betrokken bij de besluiten van magistraat en meente
mannen. In dit verband hebben op 4 augustus de genoemde 42 gildenverte
genwoordigers op verzoek van de magistraat en de meentemannen vier man
nen uit hun midden aangewezen. Zij moesten maatregelen helpen nemen ter 
bevordering van de rust in de stad 133). 
Magistraat en meentemannen besloten een processie te laten houden op zon
dag 7 augustus, om de zegen des hemels af te smeken voor betere weersom
standigheden 134) en voor rust en vrede in de stad. Als tegemoetkoming aan 
de lagere bevolkingsgroepen en ter vermindering van de algemene onrust 
hebben magistraat, meentemannen en de 42 gedeputeerden uit de gilden be
sloten alle ballingen in de stad te laten terugkeren. Alleen Evert Zoudenbalch 
en Goeyert van Voorde bleef de toegang tot de stad ontzegd 135). 

De verkiezing van de nieuwe magistraat, augustus 1525. 

Opnieuw ontstond te Utrecht onrust. Ditmaal door een bericht over de nade
ring van vijandelijke troepen. Zij stonden in dienst van keizer Karel V en 
kwamen uit Brabant. Het zag er naar uit, dat zij ter hoogte van Vianen de Lek 
wilden oversteken naar het Nedersticht 136). 
Daarom hebben de magistraat en meentemannen met toestemming van de 
gedeputeerden uit de gilden op 7 augustus besloten, dat de gilden 200 goed 
bewapende mannen aan de elect ter beschikking moesten stellen. Kort daar
na is met name het laatste deel van het besluit gewijzigd uitgevoerd. 
De schutters van de Utrechtse gilden trokken uit. Zij schaarden zich onder 
Hendrik van Beieren, die te velde getrokken was. Ook Amersfoort en de drie 
kwartieren van het Nedersticht hadden hulptroepen gestuurd. De vijande
lijke troepen konden zij buiten het Sticht houden. De Vaart en omgeving be-

133) GAU, RDB 1525, fol. 32 ro. 4 aug. Gekozen werden Jacob Jacobszone, snijder bij de Bak-
kersbrug, Henrick Spoermaker, Henrich Loeffs glazenmaker, Cornelis Gijsbertszone brouwer. 
134) GAU, RDB 1525, fol. 37 vo., 4 aug. Slechte weersomstandigheden in 1525 hebben de graan
oogsten nadelig beïnvloed en stijging van de graanprijzen veroorzaakt. GAU, no. 627, minuut-
rek. 1525: „Item alsoe een groten dueren tyet is gewest int koern". 
135) GAU, BSB 1525, fol. 37 vo., 4 aug. De leider van de gilden, Gerrit Knijff. had er ook per
soonlijk belang bij, als Goeyert van Voorde in ballingschap bleef. Onder leiding van Knijff had
den Utrechters in april 1525 huis gehouden in de woning van de gevluchte Van Voorde. Zijn huis, 
in de buurt van het Brigittenklooster, bleef daarna in 1525 zeer lang leeg staan. Mag men Horten-
sius (p. 47) geloven, dan is Goeyert van Voorde in deze tijd naar Utrecht teruggehaald en is hij 
door een soort volksgericht op instigatie van Knijff en Johan van Voorde, die sinds 3 aug. 1525 als 
overste-ouderman fungeerde, beschuldigd. Goeyert van Voorde zou, naast alle beschuldigingen 
die al eerder tegen hem ingebracht waren, ook nog grote sommen overheidsgeld nutteloos heb
ben laten liggen, often eigen bate beheerd hebben. Daarom werden zijn eigendommen onteigend 
en verkocht. De stedelijke rentebetalingen aan hem werden stopgezet. Knijff heeft zijn huis in 
maart 1526 gekocht. In de jaren dertig heeft de weduwe van Van Voorde dit vonnis aangevochten 
voor het Hof van Utrecht. Vgl. Dodt van Flensburg, III, p. 63, sententie van 19 maart 1535, waar
in deze geschiedenis zonder datering - behalve de koopdatum van het huis in 1526 - verhaald 
wordt. 

136) Hortensius, p. 47. 
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waakten zij intensief 137). 
De 42 „gescicten", de gedeputeerden uit de gilden hebben overigens om
streeks 11 en 14 augustus 1525 de gildenleiders Jan van Huchtenbroeck en 
Gerrit Knijff zowel bij de Utrechtse raad als bij de elect op Duurstede laten 
aandringen op een betere stads- en territoriumverdediging 138). 
Zij bleven zich dus buitengewoon actief en zelfstandig bezie houden met 
beïnvloeding van de politiek van de magistraat en de meentemannen. De 42 
gedeputeerden uit de gilden en figuren als Knijff en Van Huchtenbroeck leg
den het er op aan, dat de commotie van 31 juli en 1 augustus opnieuw aange
wakkerd zou worden. 

De 42 gilde-gedeputeerden hebben de drie personen, die op 31 juli gevangen 
waren, uitgehoord over het motief van de magistraat, dat tot hun tijdelijke ge
vangenhouding had geleid. Daarna hebben zij ook de magistraat om ophelde
ring gevraagd. Bovendien eisten zij van schepenen, raden en meentemannen 
een verklaring van hun agressiviteit op 31 juli, die zelfs doden had veroor
zaakt. 
De gedeputeerden vonden de resultaten van hun onderzoek dubieus en on
duidelijk. Daarom lieten zij op 17 augustus 1525 opnieuw alle gilden in geme
ne morgenspraak bijeen komen op het Sint Janskerkhof. Zij besloten tot een 
wetsverzetting. Zij eisten - voor de tweede keer dit jaar - een tussentijdse 
nieuwe magistraatsverkiezing 139). De gedeputeerden uit de gilden lieten dit 
officieel bekend maken onder verwijzing naar een opmerking van de over
sten. Die zouden al op 1 augustus tegen de gilden op het Sint Janskerkhof ge
zegd hebben, dat zijzelf en de andere magistraatsleden hun ambt wel wilden 
neerleggen 140). Deze mededeling van de oversten vindt men overigens niet 
bevestigd in de verslagen van de gebeurtenissen op 1 augustus 141). 
Tot de oversten behoorden de beide burgemeesteren en de overste-ouderlie-
den van de gilden. Gerrit Knijff en Jan van Huchtenbroeck vonden aldus een 
aanleiding tot de nieuwe gildenbeweging in de vermeende bewering van de 
oversten over hun bereidheid tot aftreden. Zo keerden Knijff, Huchten
broeck en de 42 gilde-gedeputeerden zich tegen de officiële overste-ouderlie-
den van de gilden. Zij beschouwden zich uitsluitend als vertegenwoordigers 
en uitvoerders van de politiek van de magistraat, aldus Gerrit Knijff en Jan 
van Huchtenbroeck. Om dezelfde redenen keerden zij zich tegen de meente
mannen, ook al waren die uit de gilden gekozen. 

Des namiddags om vier à vijf uur heeft de stadssecretaris Valentijn van der 
Voort, onder druk van de gedeputeerden uit de gilden, bekend gemaakt, dat 
men de volgende dag een nieuwe magistraat moest kiezen. In verband daar-

137) GAU, RDB 1525, fol. 33 ro., 7 aug.; Hortensius p. 47-48, geeft echter een te zwaargewicht 
aan deze gebeurtenissen. 
138) GAU, RDB 1525, fol. 33 vo., 11 aug. 1525; GAU, rek. 1525 II, fol. 39 ro., 14 aug. 1525. 
139) GAU, RDB 1525, fol. 38 vo. 17 aug. 
140) De twee overste-ouderlieden van de gilden en de twee burgemeesteren; onder normale om
standigheden aangevuld met dezelfde functionarissen van het voorgaande jaar. Op dat ogenblik 
waren die laatsten er zeer waarschijnlijk niet bij. Vgl. N. B. Tenhaeff, David van Bourgondië en 
zijn stad, in: Verspreide geschriften, Groningen 1946, p. 131. 
141) Wel is er op 1 augustus 1525 sprake geweest van een Votiefmis ter ere van de H. Geest in 
verband met een te verwachten magistraatsverkiezing. GAU, Rek. 1525 II. 
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mede namen Gerrit Knijff, Jan van Huchtenbroeck en de 42 gedeputeerden 
uit de gilden met hulp van Valentijn van der Voort eigenmachtig voorzorgs
maatregelen. Bovendien bepaalden zij, dat de leden van de commissie tot on
derzoek van de stads- en statenrekeningen niet in de nieuw te kiezen magi
straat mochten worden gekozen. Zij mochten wel lid van de commissie blij
ven 142). 
Op 18 augustus 1525 werden uit de gemene gilden acht personen gekozen, die 
de nieuw te kiezen Raad de eed moesten afnemen 143). Daarna werden de 
nieuwe oudermannen van de gilden gekozen. Veertien van de 42 ouderlieden 
van de gilden, dus éénderde van het totaal, behielden hun positie 144). De 
rest verdween uit hun functie van ouderman. Daarna werd voor de derde 
maal in dat woelige jaar 1525 een nieuwe magistraat gekozen 145). Twaalf le
den van de 36 bleven zitten, ook hier werd éénderde deel gehandhaafd 146). 
Het college van de 42 meentemannen dat in april was ingesteld in plaats van 
de oud-raad, en de politieke gildenvertegenwoordiging bij uitstek had moe
ten zijn, werd opgeheven. Zij hadden volgens de leiders van de commotie niet 
aan hun taak voldaan. Zij hadden teveel de magistraat gevolgd. Slechts twee 
leden er van werden tot raad gekozen, te weten Reyer Aerntszone en Jan 
Zass. 
Van de 42 gedeputeerden uit de gilden, die sinds april zonder eedaflegging op 
onregelmatige en onofficiële wijze invloed hadden uitgeoefend, wisten vier 
leden 147) zich op de voorgrond te dringen. Onder hen was de gildenleider 
Gerrit Knijff. Zij werden zelf lid van de magistraat. Knijff werd zelfs schepen-
burgemeester. Ook acht oudermannen van de gilden, die sinds april 1525 tot 
en met 17 augustus in functie waren geweest, werden lid van de magi
straat 148). Van de nieuw gekozen oudermannen werden er drie lid van de Vi
ve 149). 
Dit alles geschiedde volgens de gebruikelijke procedure, met inbegrip van 
het bezoek van de nieuwe magistraat aan Bisschopshof 150). De aanstichters 

142) GAU, BSB 1525, fol. 38 ro., 17 aug. 
143) GAU, RDB 1525, fol. 36 vo., 18 aug. 
144) Gehandhaafd bleven: Lambert Beeflant van het Wantsnijdersgilde, Willem Lambertszone 
en Dirck Aelbertszone van het Molenaars-gilde; Claes Janszone van het Viskopers-gilde; Zeger 
Gerrytszone van het Louwersgilde (het Looiersgilde); Aernt Laurenszone van het Marslieden-
gilde; Jan Gerytszone van het Boterlieden-gilde; Aryaen Coenen van het Oude-Corduaniers-gil-
de; Jacob Lam van het Korenkopers-gilde; Jan van Malsen van het Grauwwerkers-gilde; Volken 
Verborch van het Bijlhouwers-gilde; Aernt Janszone van het Zadelaars-gilde; Beernt Beerntszo-
ne van het Corduaniers-gilde; Marcelis Janszone van het Oude-wantsnijders-gilde. 
145) Gehandhaafd bleven Dirck Morre, Jan Claeszone, Cornelis Gijsbertszone, Rycout Roelofs
zone, Jheronimus van Raveswaey, Eelgen van Hamelenberg, Lubbert van Alendorpe, en Jan 
Loefs als raden; Jan van Raephorst, Henrick van Amerongen, Peter van Merenborch bleven 
schepenen, terwijl Symon Dirckszone, die tevoren raad was geweest, nu lid van de Vive werd. 
146) GAU, RDB 1525, fol. 37 vo. - 38 ro., 18 aug. 
147) Te weten: Willem Goeyertszone, Cornelis Gijsbertszone, en Cornelis van der Goude als 
raad, en Gerrit Knijff als schepenburgemeester. 
148) Te weten: Willem Goeyertszoon, Eelgen Jacobszoon, Anthonis Janszone, Jheronimus van 
Raveswaey, Henrick Henricszone beeldsnijder, Jan van Voorde, die tevens raadsburgemeester 
werd, Jacob Pott, en Beernt Beerntszone van wie de laatste lid van de Vive werd. Op een totaal 
van 42 oudermannen. 
149) Te weten Roerich Henricszone van Eep, Beernd Beerntszone en Symon Dirckszn. 
150) GAU, Rek. 1525 II, aug.; „Gegeven die casteleyn opt Hoff, doe die raet derdewerff gecoren 
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van de wetsverzetting, Knijff en Van Huchtenbroeck, hebben nog diezelfde 
dag persoonlijk de elect Hendrik van Beieren op Duurstede op de hoogte ge
bracht 151), waarbij zij tevens geprobeerd hebben de elect welwillend ten op
zichte van hen beiden en hun persoonlijke politiek te stemmen. Zij lieten zich 
vergezellen door twee gedeputeerden van de gemene gilden 152). Zij verble
ven 19 en 20 augustus op Duurstede. 
Jan van Huchtenbroeck had overigens al tevoren op 14 augustus met enkele 
gedeputeerden van de gilden een bezoek gebracht aan de elect. Het is zeer 
waarschijnlijk, dat zij toen al plannen tot wetsverzetting ter sprake hebben 
gebracht. Het heeft er bovendien alle schijn van, dat zij daarover alvast on
derhandse goedkeuring van de elect verworven hebben 153). 

Bemiddeling door elect Hendrik van Beieren 

Zo blijkt dus dat de gilden al vóór 14 augustus hadden besloten, om de defini
tieve regeling van de politieke toestand in Utrecht en de conflicten met de ma
gistraat aan de elect als scheidsrechter over te laten. Bovendien zouden zij zijn 
compromis onvoorwaardelijk aanvaarden, mits de controle van de stads- en 
statenrekeningen sedert 1511 kon worden voortgezet. 
Het werk van de elect was echter doorkruist, en in feite vergemakkelijkt, door 
de wetsverzetting te Utrecht op 18 augustus. De gilden meenden, dat de nieu
we magistraat aan de zijde van de gilden stond. Ook de magistraat aanvaardde 
de bemiddeling van de elect. Van hun kant beloofden de gilden om de raad ge
hoorzaam en onderdanig te zijn. Gezien de ervaringen van de gilden geduren
de dit jaar 1525 was het te verwachten, dat Hendrik van Beieren zich opnieuw 
volledig ten gunste van de magistraat zou uitspreken, en de macht van de gil
den zou bevestigen. 
Zo konden de gilden met een gerust hart besluiten om niet alleen de eigen af
gevaardigden, maar ook die van de magistraat naar Hendrik van Beieren te 
zenden, en met hem te spreken over het door hem ontworpen compro
mis 154). De inhoud daarvan was omstreeks 19 augustus bij magistraat en gil
den bekend. Het was een tegenvaller voor de gilden. De elect drong de politie
ke invloed van de gilden terug, omdat de magistraat naar zijn mening meer 
dan voldoende de opvattingen van de gilden representeerde. 
Na het onderhoud van Knijff en Van Huchtenbroeck met Hendrik van Beie
ren op Duurstede, hoopten magistraat en gilden de elect spoedig in de stad te 
mogen begroeten voor de vaststelling van de definitieve tekst van het compro
mis 155), waarbij de gilden hoopten alsnog hun politiek overwicht te kunnen 
handhaven. 

worde; van hei Hof op ende toe te doen, ende die cussenen te setten, dit doer beveel van den 
oversten na ouder gewoenten". 
151) Idem; De Viven hebben door de algemene onrust in de stad extra veel werk gehad aan het 
opsporen van misdadigers zoals dieven en vechtersbazen. 
152) GAU, no. 627, Minuutrek. 1525. 
153) Idem. 
154) Idem. 19 aug. heeft stadssecretaris Valentijn van der Voort al 23 afschriflen laten maken van 
de ontwerp-compromisacte. Voor elk van de gilden één exemplaar. Op 20 aug. hebben de gilden 
het stuk ontvangen. Vermoedelijk hebben de gilden toen de acte getekend, dat zij zich aan de uit
spraak van de elect zouden houden. 
155) GAU, RDB 1525, fol. 39 ro. - vo. 19 en 20 aug. 1525; GAU, rek. 1525 II, 19 aug. 
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De ridderschap was het met deze gang van zaken eens 156). De kapittels, wier 
politieke invloed en voorrechten sinds 1525 tijdelijk waren teruggedrongen, 
werden er op dat moment niet bij betrokken. 
In de week van 20 augustus is Hendrik van Beieren van Duurstede naar 
Utrecht gereisd. Hij hoorde daar nog getuigen. Schepenen, raden, en ouder-
mannen van de gilden hadden besloten, dat alle verklaringen en mededelingen 
van burgers inzake de commoties, ook voor zover die getuigenissen aan de 
magistraat of de gilden ter hand gesteld waren, in ieder geval tevens aan de 
elect voorgelegd zouden worden 157). 
Daarna stelde Hendrik van Beieren op 27 augustus de definitieve tekst van het 
compromis vast ten gunste van de zittende magistraat. Men kan gerust stellen, 
dat de kapittels, de gedeputeerden van de ridderschap en de magistraat er al 
de eed op af legden, voordat de bepalingen aan de burgers officieel bekend 
werden gemaakt 158). Nieuwe onrust van de gilden hoopten zij aldus te kun
nen voorkomen. De vrees daarvoor was zeker niet ongegrond. De zittende 
magistraat consolideerde haar positie, en wist zich aan de grote politieke in
vloed van de gilden te onttrekken, aan wie de magistraatsleden overigens hun 
functie te danken hadden. Zo was in de ogen van de radicale gildeleden de 
nieuwe magistraat alweer geen haar beter dan de oude. 
In de bepalingen stond geen letter over de voorrechten van geestelijkheid en 
adel, laat staan dat die verder ingekrompen werden. Bovendien stelde de 
elect, dat uitsluitend de magistraat de stad Utrecht, en de Staten het Neder-
sticht bestuurden, uiteraard onder volledige handhaving van de soevereiniteit 
van Hendrik van Beieren. Vandaar dat kapittels, ridderschap en magistraat er 
in het geheel geen moeite mee hadden, om terstond de eed af te leggen op het 
compromis van de bisschop, dat gedateerd werd op 28 augustus. 
Op die dag werd de uitspraak van de elect vanaf het Bisschopshof aan de 
Utrechtse burgerij officieel bekend gemaakt 159). In de ochtend verlieten de 
oversten en de gedeputeerden van de gilden het Raadhuis. Ook alle anderen, 
die zich betrokken achtten bij de afkondiging van de bepalingen van het com
promis, zowel geestelijke als wereldlijke personen trokken naar Bisschopshof. 
Daar kwamen de elect, zijn kanselier en stadhouder Wolfgang van Affenstein, 
en de oversten (burgemeesteren en overste-ouderlieden van de gilden) op de 
bovenverdieping van het Bisschopshof bijeen. De gedeputeerden uit de gilden 
vergaderden beneden. De uitspraak in de vorm van een oorkonde met sanctie
bepalingen werd toen door stadssecretaris Valentijn van der Voort aan hen 
voorgelezen 160). De artikelen luidden als volgt: 

156) Hortensius, p. 50. 
157) GAU, RDB 1525, fol. 39 vo. 23 aug. Vgl. Overvoorde-Joosting, Gilden van Utrecht I. p. 136-
137; Dodt van Flensburg, I, p. 45-46. 
158) GAU, RDB 1525, fol. 38 ro. - vo. 28 aug.; Hortensius, p. 51. 
159) GAU, RDB 1525, fol. 40 ro. - 42 ro. 28 aug. Uittreksel hiervan bij Dodt van Flensburg I, p. 
46 en 47, en Overvoorde-Joosting I, p. 137, no. 220. 
160) Hortensius (p. 53-56) beschrijft bovendien een ellenlange toespraak van Jacob van Amstel 
en Mijnden, raad en hofmeester van de elect, die het hele jaar door al als tussenpersoon tussen de 
elect en de opstandigen had gefungeerd. Jacob van Mijnden zou deze toespraak gehouden heb
ben in aanwezigheid van de elect, ten overstaan van de Utrechtse gilden en andere inwoners van 
de stad bij of in de Domkerk. Na deze toespraak zou hij de tekst van het compromis aan de gil
denleiders overhandigd hebben. 
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1. Er diende voorgoed een einde te komen aan alle conflicten; alles moest 
vergeven en vergeten worden. 
2. Alle burgers moesten de burgemeesteren en de raad gehoorzaam en onder
danig zijn. 
3. Alleen met toestemming van burgemeesteren, gilden-oversten en gehele 
Raad zouden de gilden morgenspraak of vergadering mogen houden. 
4. Het onderzoek en de verantwoording van de rekeningen sinds 1511 zou 
voortgezet worden. 
5. De gilden moesten zich voortaan beperken tot de financiële controle van 
de rekeningen. De eigenlijke politiek en het bestuur dienden zij aan de stede
lijke Raad en de Staten over te laten. 
6. Alle inwoners van Utrecht zouden voortaan in vrede en eendracht moeten 
leven. 
De artikelen 2 en 5 waren veruit het belangrijkst. Hiermee damde de elect de 
rechtstreekse politieke invloed van de gilden in. De gilden moesten zich be
perken tot hun controlerende taak en uiteraard tot hun andere officieel vast
gelegde bevoegdheden. Daarenboven was het de gilden moeilijk, zo niet on
mogelijk gemaakt, om de politiek en het bestuursbeleid van de Raad van de 
stad en van de Staten op elk gewenst moment te doorkruisen 161). Volgens 
Hortensius beloofden de gilden plechtig alle medewerking aan de uitvoering 
van dit compromis te zullen geven 162). 
De elect van zijn kant heeft aan de ouderlieden beloofd, dat hij het Sticht niet 
zou verlaten. Hij keerde naar Duurstede terug. Tezelfdertijd hebben de gilden 
bekend gemaakt 163), dat het onderzoek van de gedeputeerden in de stads- en 
statenrekeningen sedert 1511 zou worden voortgezet. Restanten die daaruit 
zouden vrijkomen, moesten besteed worden voor rentebetalingen en aflossin
gen. 

Gevolgen van de gildenbewegingen in de stad en de Staten 

Intussen leek het succes van de Utrechtse gildenbeweging van 18 augustus na
delige gevolgen te zullen hebben voor de huisgeldheffingen in het Nedersticht. 
Zoals bekend moest er nog 21.000 gulden opgebracht worden. 
Op 21 augustus 1525 hebben de Staten „generael uutgescreven capittell" ge
houden. Ook raden van Hendrik van Beieren waren aanwezig. Dat was op het 
moment, dat de elect zelf naar Utrecht vertrokken was om het compromis be
kend te maken, dat in de vorige paragraaf besproken is. De gilden hadden de 
uiteindelijke regeling van de Utrechtse conflicten in handen van de elect ge
legd. 
In de Staten stelden de gildengedeputeerden het voor, alsof aanvaarding van 
dit compromis een vérgaande tegemoetkoming van hun kant zou zijn, ter be
vordering van de rust in de stad, die zowel de elect, als de kapittels en de rid
derschap vurig wensten. In ruil daarvoor meenden de Utrechtse gildengedepu-

161) Hortensius (p. 53) meende, dat de voortzetting van het onderzoek in de stads- en statenre
keningen al een voldoende bevredigende tegemoetkoming aan de gilden was. 
162) Idem, p. 56. 
163) GAU. RDB 1525. fol. 42 ro„ 28 aug. 
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teerden in de Staten, onder bijval van Amersfoort en Rhenen, de huisgeldre-
gelingen alsnog te kunnen afzwakken in het voordeel van de steden. 
Zij wilden namelijk ontslagen worden van de verplichting om mee te werken 
aan de uitgifte van staten-rentebrieven tot een totale waarde van 2.000 gulden 
aan jaarlijkse rentebetalingen. Deze leningen zouden immers door de steden 
en hun burgers ten behoeve van de elect en de Staten afgesloten moeten wor
den. Het schuldenprobleem zou daardoor nog groter worden. 
De raden van Hendrik van Beieren gaven echter blijk van hun ongerustheid. 
Door daaraan toe te geven, zou naar hun mening het bedrag van 21.000 gulden 
niet bijeen kunnen komen. De Utrechtse gilden, Amersfoort en Rhenen 
meenden, dat er toch ook wel andere methoden moesten bestaan om nâ de 
huisgeldheffingen het ontbrekende gedeelte op een andere manier aan te vul
len, en zo toch nog tot de gewenste 21.000 gulden te komen. Zij lieten zich 
echter niet uit over de wijze waarop dit zou kunnen gebeuren 164). 
Over hun eisen hoort men dan ook verder niets meer. Met de grote Neder-
stichtse huisgeldheffing van 1525 kwam het toch nog goed. Elect en Staten 
hadden de opbrengst geraamd op 22.142 gulden. Dat was ruim voldoende om 
de 21.000 gulden als gedeelte van de totale schuldenbetaling aan Karel van 
Gelre te voldoen. De hertog ontving op tijd het verschuldigde bedrag. Avis 
neemt terecht aan, dat de huisgeldheffing inderdaad doorgang heeft gevon
den. De opbrengst daarvan is echter niet nauwkeurig bekend 165). 
Hortensius stelt, dat sinds eind augustus 1525 de gemoederen van vele Utrech
ters tot bedaren waren gekomen. Het werd tijdelijk rustig in de stad. Maar de 
leiders van de laatste gildenbeweging begrepen ook, dat het compromis van 28 
augustus een methode was geweest, om de magistraat, de kapittels en de rid
derschap in hun macht en bestuursinvloed te handhaven. Daar staat tegen
over, dat de gilden hun concrete eisen op afzonderlijke punten ingewilligd 
hadden gekregen. De nieuwe magistraat was bovendien overeenkomstig de 
wensen van de gilden gekozen. 
De elect had echter door zijn compromis van 28 augustus de algemene politie
ke invloed van de gilden drastisch teruggedrongen ten gunste van de magi
straat. De politieke bijeenkomsten van de gilden waren alleen nog maar moge
lijk met toestemming van de magistraat. Het was daarom onvermijdelijk, dat 
uit de gilden de kritiek op de stadsmagistraat toenam 166). 
Hoewel in deze studie de begrippen „gildenbeweging" en „commotie" in feite 
synoniem zijn gebruikt, blijkt uit de vrijwel ononderbroken loop der gebeurte
nissen en voortdurende politieke werkzaamheid der gilden met hun actieve 
leiders, dat er toch een doorlopende en aaneensluitende gildenbeweging in 
1525 is geweest. Dit heeft tot drie acties geleid en het doordrijven van politie
ke en economische eisen, te weten in april, mei, en augustus 1525. Hierbij wa
ren de gilden met hun eisen steeds radicaler geworden. Tenslotte was eind au
gustus hun invloed weer teruggedrongen. Het gevolg was echter, dat de poli
tieke en maatschappelijke onrust in Utrecht nog lang niet ten einde was. 

164) RAU, Archief Domkapittel 1, 13,21 aug. 1525. 
165) Avis, p. 148-149. 
166) Hortensius, p. 57. 
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Het huis „D'Coninck van Poortugael" 

J. W. C. van Campen 

Van de velen die het huis D'Coninck van Poortugael, Voorstraat 14 te Utrecht, 
het tweede perceel van de Predikherenstraat af, ooit bekeken, zullen weinigen 
opgemerkt hebben dat het, met alle aansluitende percelen tot aan de Harde-
bollenstraat toe, geert, d.w.z. dat de zijmuren in een schuine richting lopen, 
parallel aan de Predikherenstraat, wat ook aan de vorm van de kamers en het 
verloop van het dak te zien is. Zo'n situatie wijst naar de tijd van de veenont-
ginningen, waarin de Voorstraat hoogstens een landwegje was met een aantal 
losstaande, evenwijdig aan schuin lopende kavels gebouwde boerderijen 1). 
Veel meer in het oog vallend is de voorzijde van het perceel. Een houten pui 
met luifel en fraai gesneden consoles, drie verdiepingen, eindigend in een trap
gevel en van elkaar gescheiden door natuurstenen banden, boven de vensters 
gemetselde geprofileerde bogen van bak - en natuursteen, dat zijn zo de voor
naamste trekken van de architectuur. De fries boven de pui is versierd met 
drie gevelstenen: in het midden een mansfiguur met kroon en scepter ten hal
ve lijve en het onderschrift „D'Coninck van Poortugael" en rechts en links 
een wapenschild. 

Het zijn deze drie stenen en het boven de hoofdfiguur voorkomende jaartal 
1619, die het uitgangspunt vormden bij het zoeken naar een antwoord op vra
gen naar de betekenis van de huisnaam, of anders gezegd: waarom werd in 
Utrecht juist in 1619 dit zo opvallende huis gebouwd en zo genoemd. Eenstuk
je stedelijke geschiedenis zal blijken tot een wellicht acceptabele verklaring bij 
te dragen. De lotgevallen van het huis en enige bewoners komen daarbij van
zelf ter sprake. 

Volksmond 

Een curieuze huisnaam als D'Coninck van Poortugael op een aandacht-trekken
de gevel zal altijd wel vragen opgeroepen hebben naar de betekenis daarvan 
en sinds de aanleiding om in 1619 het huis die naam te geven, in de loop der ja
ren in steeds dieper vergetelheid raakte, zullen de antwoorden aan een 
nieuwsgierige voorbijganger korter en onzekerder geworden zijn. Ja, daar 
heeft de Koning van Portugal gewoond. Of: een keer geslapen, want het was een 
herberg, moet je weten - ofschoon nergens blijkt dat het huis een gelegenheid 

1) Opmerkingen over de ligging van boerderijen. Mndbl. Oud-Utrecht 1961, blz. 125. 
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D 'Coninck van Poortugael, Voorstraat 14 Foto J. van der Heide, 1952 

was om te overnachten of bij pot en pint te zitten oreren. Het heeft tot het be
gin van de 19de eeuw moeten duren, vóór iemand, de boekhandelaar-histori-
cus Van der Monde (1799-1847), een voorzichtige verklaring op schrift zette, 



hem door de archivaris van de Provincie P. J. Vermeulen als legende meege
deeld: 
Een zeker man (geneesheer?) had den Koning van Portugal van eene gevaarlijke 
kwaal afgeholpen. Deze had hem daarvoor vorstelijk beloond en uit deze belooning 
stichtte de man dit huis, of tenminste de voorgevel, tot een aandenken aan 's konings 
goedheid 2). 
Van der Monde becommentarieerde dit verhaaltje met „Dit is waarschijnlijk 
eene vergissing. Kan het beeld ook dat van Philips II Koning van Spanje, of 
van zijn zoon Don Carlos voorstellen?" en herinnerde er verder aan dat dr Ve-
salius eerstgenoemde van een gevaarlijke val genas. - Dit alles is meer dan on
waarschijnlijk als men het stichtingsjaar 1619 in het oog houdt. Philips II is 
éénmaal in Utrecht geweest, nl. in 1549, hij is gestorven in 1598, Don Carlos 
op 23-jarige leeftijd in 1568. Vesalius, geboren te Brussel in 1514, lijfarts van 
Karel V en Philips II, hoogleraar in de anatomie in Padua, was al in 1564 over
leden. Geen van deze drie kan chronologisch iets met Voorstraat 14 te maken 
hebben gehad. Het verhaaltje is duidelijk naar aanleiding van de huisnaam 
ontstaan, niet omgekeerd. 

De aanvang 

Het oudste bericht over het perceel is van 1582 toen Dirck de Goyer en Wil
lem de Ridder, ook eigenaars van het aangrenzende huis op de hoek van de 
Predikherenstraat, het overdroegen aan Willem Claesz. van Cambresy 3). 
Deze verkocht het in 1608 aan Jacob Joostensz. (van Griethuysen) die, blijk
baar niet van plan het te gaan bewonen, het op 12 mei 1609 transporteerde aan 
de chirurgijn mr. Dirck van Toll 4). Tot zijn overlijden op 13 mei 1644 heeft 
deze er gewoond. Het jaartal 1619 en de gevelsteen met het beeld van De Ko
ning van Portugal moet dus door hem zijn aangebracht. 
Op 25 juli 1659 transporteerden de minderjarige kinderen van mr. Dirck van 
Toll het huis aan (Adriaen van Aelst, de voogd van) de kinderen van Hendrik 
Willemsz. Boom en Ida van Broeck. Een oudere broer Gijsbert van Toll, pro
cureur, was toen al uit de boedel gescheiden. 
Later heeft er blijkbaar scheiding plaats gehad tussen de kinderen Boom, want 
op 30 november 1686 waren het Dirck Rutgersz. van Wijck te Rhenen en zijn 
vrouw Aletta Hendriks Boom, die het perceel overdroegen aan hun vroegere 
voogd Adriaen Aertsz. van Aalst. 
Die datum wordt tenminste vermeld in het transportregister. Dat moet echter 
een zeer verlate inschrijving zijn. Eerder immers had Adriaen van Aelst het 
huis op eigen naam verhuurd aan de tabaksverkoper Herman van Nier en 
daarna op 4 maart 1679 aan Gerrit Heysterman met voorbehoud van de vóór-
of achterkamer boven voorhuis en keuken, die hij eventueel zelf wilde gaan 
bewonen of aan een ander verhuren 5). Verhuren kan nu eenmaal alleen de 

2) N. v. d. Monde, hs. in Bibl. van het gem.-archief, nr. 2166x, fol. 159. 
3) Gem.-archief Utrecht. Register van transporten en plechten 1582 I fol. 200. 
4) Reg. van transp. en pi. 1608 I fol. 201, 1609 I fol. 323. 
5) Notaris W. Zwaardecroon 4 maart 1679, fol. 67 vs. 
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eigenaar, zodat Van Aelst veel eerder dan 1686 het huis gekocht moet hebben 
en toen verzuimd heeft die koop bij schout en schepenen te laten inschrijven. 
Zulke onregelmatigheden kwamen wel meer voor, al is in dit geval de afstand 
in jaren nogal groot. Het verzuim kwam aan het licht toen de erfgenamen van 
Van Aelst het perceel in openbare verkoop brachten en de kaaskoper Henrick 
Tibbel aan de overzijde eigenaar werd. De ontbrekende acte van transport aan 
de vorige eigenaar werd toen met dezelfde datering (30 november 1686) inge
schreven 6). 
Er wordt hier zo uitvoerig op deze, op zichzelf tamelijk onbeduidende admini
stratieve onregelmatigheid ingegaan, omdat juist de eerste van de twee acten 
voor het eerst iets zegt over de naam van het huis dat ons hier bezig houdt. 
Het wordt daarin namelijk omschreven als: 
daer van ouds de koning van Portugal in de gevel staet en nu tegenwoordig het Eyn-
tje van de wereld uythangt. 
Tibbel stierf in 1688 en zijn weduwe Anna Willemsdr. van Meeuwen kreeg bij 
de afwikkeling van de boedel het huis aan de noordzijde van de Voorstraat, ge-
naemt St. Jansveld omtrent de Neude, toegewezen daer van ouds den koning van 
Portugael heeft gestaen 7): de tweede vermelding van de huisnaam, waarvan de 
verleden tijdvorm niet behoeft te betekenen, dat de gevelsteen niet meer aan
wezig zou geweest zijn. In tegendeel. Ook in latere acten blijft de naam voor
komen 8). 
Voor ons onderzoek naar de betekenis en het waarom van de huisnaam zijn de 
latere eigenaars of bewoners van het perceel niet van belang, tot in de 19de 
eeuw de naam Lammerts van Bueren verschijnt. 

Don Emanuel? 

Het lijkt redelijk eens uit te zien naar een vorstelijke figuur die omstreeks het 
bouwjaar van het huis in de Voorstraat in Utrecht rondgelopen heeft en iets 
met Portugal te maken had. Voor zover bekend was dat alleen don Emanuel 
prins van Portugal, geboren 1568, bastaardzoon van don Antonio, prior do 
Crato, de troonpretendent van Portugal, die in 1580 de wijk had genomen toen 
Spanje dat land bezette 9). Na de dood van zijn vader in 1595 was Emanuel 
naar Holland gekomen om te trachten bij de Staten-Generaal van de Repu
bliek als een soort pretendent-in-tweede-generatie en in - ballingschap, poli
tieke steun te vinden voor een herstel in echte of vermeende rechten. Aan het 
stadhouderlijk Hof in Den Haag ontmoet hij Emilia van Nassau, een zuster 
van prins Maurits, en de al 28-jarige prinses raakt in vuur en vlam voor de 

6) Reg. van transp. en pi. 1686 fol. 260 (2 acten). 
7) Reg.van transp. en pi. 30 October 1689, fol. 182. 
8) Ibid. 3 juni 1767 (vanouds de K.v.P.), 10 juli 1807 (de K.v.P.) en 14 juni 1810 (daar de K.v.P. 
in de gevel staat). 
9) Antonio, geboren 1531 als onwettige zoon van de Infant Luis, zoon van koning Manuel. 
Overleden te Parijs 1595. Meende na de dood van koning Sebastiano (1578) in aanmerking te ko
men voor de Portugese troon, maar de oude kardinaal Hendrik, de enig overgeblevene uit het 
oude Bourgondische vorstenhuis, volgde op. Deze stierf echter reeds in 1580, waarna Philips II 
van Spanje als kleinzoon van moederszijde van Emanuel de Grote, aanspraak op de opvolging 
maakte. 
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Prins Emanuel 
van Portugal 
11568-1638). 
Gravure door 
D. de Coster. 

knappe Portugees. Maurits ook, maar dan in de andere richting: zo'n ongefor
tuneerde knaap zonder enige dynastieke of politieke vooruitzichten en boven
dien nog katholiek! De Staten bemoeien zich met het geval en als het paar 
zich in 1597 in het geheim door een priester in het huwelijk laat verbinden - ze 
zou nooit van hem afzien, al zou zij tot het maatschappelijk peil van een volks
vrouw moeten afdalen, had Emilia verzekerd 10) - verbannen zij Emanuel bui
ten het land en wijst Maurits zijn zuster Delft als woonplaats aan. In Wezel we
ten beiden elkaar weer te vinden . . . enzovoorts. De verdere, zeer bewogen 
lotgevallen 11) van het in de aanvang zo vurige echtpaar doen hier verder niet 
ter zake. Ook toen gold: niet steeds is de liefde bestendig van duur. 

Lang vóór deze gebeurtenissen was Emanuel al eens in Utrecht geweest, in 
1586, toen de graaf van Leicester tijdelijk daar verbleef en in het Duitse Huis 
aan de Springweg op 23 april het feest van St. George vierde. Onder de voor-

10) A. van Bucheil, Diarium (ed. Brom en Van Langeraad), Amst. 1907 blz. 449. 
11) (I. A. Nijhoff), Bijzonderheden betrekkelijk het leven en karakter van Don Emanuel van 
Portugal en Emilia van Nassau. In: Bijdr. voor vad. gesch. en oudheidk. II 1840, blz. 264-279. 
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name gasten die in de stoet van de Dom naar de Springweg reden en daar aan 
een, door Engels protocol beheerst feestmaal deelnamen, behoorde de 18-ja-
rige Prins van Portugal 12). 
Als Utrecht hem najaren wéér ziet, is Emilia door Maurits in genade aan - en 
Emanuel in zijn ruitertroep opgenomen, al was het alleen maar om de avon
tuurlijke zwager wat onder zijn toezicht te hebben. Vooral in de roerige jaren 
van het 12-jarig bestand (1609-1621) gebeurde het nog al eens, dat Maurits met 
zijn compagnieën of ook met slechts klein gevolg Utrecht aandeed of er wat 
langer verbleef. Dat de prins van Portugal daar dan in een of andere functie bij 
was, verzuimt een kroniekje over 1610-1625 van een Cornells Corneliszoon van 
Utrecht niet te vermelden 13). 
Emanuel kan bij zo'n gelegenheid in relatie zijn gekomen met chirurgijn Toll 
(al is daar geen enkel bewijs van); zeker is hij meer dan eens door de Voor
straat langs zijn huis gereden, zoals op 25 mei 1619, toen Maurits zich met zijn 
militair gezelschap door de Wittevrouwenpoort over Amersfoort naar de 
Landdag te Zutphen begaf. 

Nu laat zich gemakkelijk veronderstellen, ja het schijnt zelfs voor de hand te 
liggen, dat het huis aan de Voorstraat genoemd is naar deze don Emanuel, de 
theoretisch-toekomstige koning van Portugal en in die „qualiteit" Spanje vij
andig gezind geacht. 
En ook zou het heel begrijpelijk zijn, dat mr. Dirck Toll door zijn huis De Ko
ning van Portugal te noemen, zich aan de zijde van de pretendent zou ge
schaard hebben en daarmee uiting gegeven hebben aan eigen anti-Spaansge-
zindheid. 
Maar! - Ten eerste kon Emanuel toen nauwelijks enige verwachting meer heb
ben gehad ooit in Portugal te zullen optreden, dat al veertig jaren geleden bij 
Spanje was gevoegd. Pogingen om hier politieke steun te vinden, had hij spoe
dig wijselijk niet meer ondernomen. Zo duidelijk zag hij zijn positie in, dat hij, 
in altijd blijvend geldgebrek, al gauw aan verkoop van zijn rechten op Portugal 
aan Spanje dacht en toenadering zocht tot de Aartshertogen te Brussel. Het 
bleef niet bij denken. Voor een jaargeld van Philips III deed Emanuel afstand 
van zijn aanspraak op de Portugese troon, verkeerde verder geregeld aan het 
aartshertogelijk Hof en trouwde na de dood van Emilia (1629) met een Spaan
se hofdame! 14). Zo anti-Spaans was zijn instelling dan toch niet, dat hij ten
slotte niet bereid was naar de Spaanse zijde over te lopen. 
En ten tweede: mr. Dirck Toll wàs helemaal niet anti-Spaans, maar Hispaniae 
factioniaddictus, de Spaanse partij toegedaan, zoals zijn stad- en leeftijdgenoot, 
de historicus A. van Buchell in 1597 al noteerde 15). 

12) Zie over dit feest John Stow, Annales or a general chronicle of England, Londen 1631, biz. 
717, vertaald in Mndbl. van Oud-Utrecht 1930, biz. 2-6, 12-14 en 81 -83. 
13) Hs. in Bibl. Gem.arch. - uitgegeven als Utrechts Kronijkjen van Cornells Cornelisz. Jongh-
gere (= junior?) door J. J. Dodt in zijn Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, in
zonderheid van Utrecht, Utr. 1838-1848, dl VI, blz. 69, 90, 93. 
14) P. J. Blok in N.Ned. Biogr. Wb. I, kol 815 - N. Japikse, De geschiedenis van het huis van 
Oranje-Nassau I, Den Haag 1937, blz. 153. 
15) Van Buchell, Diarium, blz. 450. 
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Koning Philips III 
van Spanje, 
Detail van 
schilderij door 
Velasquez, 
Prado, Madrid 

Als er dus minstens twijfel moet bestaan over een aannemelijk of waarschijn
lijk verband tussen de huisnaam en prins Emanuel van Portugal - die verbin
ding dateert trouwens eerst uit de 20ste eeuw - lijkt het zin te hebben een an
dere verklaring te beproeven. 

Spanningen 

Dirck van Toll kan misschien een eigenzinnig man geweest zijn, in zijn pro-
Spaanse houding was hij slechts een van de velen in den lande die het met de 
gang van zaken in de Noordnederlandse politiek niet eens waren, die nog maar 
weinig enthousiasme konden opbrengen voor de eindeloze oorlog met Spanje 
en met hoop en vreugde in 1609 een Twaalfjarig Bestand begroetten. 
Maar al bracht de wapenstilstand (waarover op grondslag van erkenning van 
zelfstandigheid onderhandeld was) de oorlogstoestand voorlopig tot rust, bin
nenslands was het allesbehalve peis en vree. Calvinisten-Libertijnen, Gomaris-
ten-Arminianen, Remonstranten-Contraremonstranten waren de globale aan
duidingen van de tegenstellingen in een politieke en kerkelijke machtstrijd 
met Maurits en Oldenbarnevelt als exponenten. 
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Speciaal in Utrecht kwam daar in 1610 nog een ander element bij: een verzet, 
een opstand van de burgerij onder leiding van de burgerhoplieden tegen de 
aristocratisch samengestelde Staten en stadsbestuur, een uitbarsting van een 
reeds langer bestaand onbehagen. Een beweging, die voor enkele weken een 
als men wil „democratischer" samengestelde Raad op het stadhuis bracht, 
maar capituleerde toen de Staten-Generaal, bevreesd voor uitbreiding van een 
dergelijk „revolultionair" evenement over andere gewesten, met militair ge
weld dreigden. Het algemeen belang, zo meende ook Oldenbarnevelt, kon zul
ke, aan de basis beginnende bewegingen niet tolereren 16). 
De spanningen en onrust namen in de volgende jaren toe. Het na het oproer in 
oude trant hersteld stadsbestuur, voor het merendeel remonstrantsgezind, 
nam in plaats van de naar huis gestuurde burgervendels, ter handhaving van 
orde en rust een huurlegertje van 600 man, de zogenaamde waardgelders in 
dienst, zoals ook in Hollandse steden gebeurde. Zij stonden ingevolge de 
Scherpe Resolutie van 1617 niet onder het opperbevel van de Prins. Zo'n si
tuatie kon tot burgeroorlog leiden, meenden sommigen, al betekende die vere
delde schutterij militair nauwelijks iets tegen Maurits' getrainde troepen. Die 
bracht hij dan ook mee toen hij in opdracht van een meerderheid in de Staten-
Generaal op 31 juli 1618 naar Utrecht kwam, de waardgelders op de Neude 
liet aantreden en ze zonder commentaar ontsloeg. Terstond daarna verzette 
hij de Wet, dat wil zeggen zette hij het stadsbestuur af en verving het door con-
traremonstrantse raadsleden 17). 
Het staat nergens beschreven, maar men kan er verzekerd van zijn, dat mr 
Dirck van Toll er vooraan bij gestaan heeft, toen de afdanking der waardgel
ders, honderd meter van zijn huis, plaats had. En zijn onbehagen, evenals dat 
van zovele remonstranten, katholieken, lutheranen, doopsgezinden aan de zij
de van de landsadvocaat, is zeker nog verergerd, toen op 29 augustus Olden
barnevelt, Hugo de Groot, pensionaris van Rotterdam, Hoogerbeets, pensio
naris van Leiden en de secretaris van de Staten van Utrecht, Gillis Ledenberg 
18) gevangen genomen werden. De terechtstelling van Oldenbarnevelt op 13 
mei 1619 was tevens de dodelijke slag voor zijn medestanders en aanhangers. 

Is het nu ondenkbaar, dat een Spaansgezind man als Dirck van Toll lucht heeft 
willen geven aan zijn teleurstelling, woede of welke andere gemoedsbeweging 
ook, heeft willen protesteren tegen het hele verloop der gebeurtenissen van de 
laatste tijd en vooral de in vele ogen onrechtmatige terechtstelling van de initi
atiefnemer en voorvechter van het Bestand? Ondenkbaar is dat zeker niet. 
Maar hoe? Niet door een voorbijgaand smaadwoord op een muur te kalken. 
Niet door een anoniem pamflet te lanceren. Het moest iets duurzaams zijn, al 
was het alleen maar voor zijn eigen voldoening. Ik denk dat hij juist bezig was 
zijn huis te verbouwen. 1619 in de gevel laten aanbrengen leek doodonschul-
dig, niemand zou daar iets anders in zien dan de aanduiding van het jaar der 

16) D.A. Felix, Het oproer te Utrecht in 1610. Utrecht 1919. 
17) N. van der Monde, Prins Maurits te Utrecht, 25 juli-13 augustus 1618. In: Tijdschr. v. 
Utrecht VIII, 1842, blz. 37 e.V., 73 e.V., 109 e.v. - W. Bezemer, De magistraatsverandering te 
Utrecht in 1618. In: Bijdr. Hist. gen. 1896, blz. 71-106. 
18) Woonde op de Drift, nu nr. 17 (Utrechtsche Hypotheekbank). 
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verbouwing. Maar voor hem zelf betekende het de vastlegging van, de herin
nering aan het fatale jaar, waarin aan veel illusies de bodem was ingeslagen. 
Demonstratief uiting geven aan kritiek op Maurits en de nu oppermachtige 
calvinistische overheid of aan zijn waardering voor een tot vrede bereid Span
je, was al te gevaarlijk, het kostte gevangenis of minstens zware geldboete. On
tevreden met het simpele jaartal, zal hij gezocht hebben naar nog iets anders, 
een geen gevaar opleverend embleem, een cryptische voorstelling - en vond: 
de afbeelding van een vorstelijke figuur en de huisnaam D 'Coninck van Poortu-
gael! 
Dat was niet eens zo'n uitzonderlijke naam. In het eigen Utrecht hing al jaren 
aan een herberg in de Lange Jufferstraat De Koning van Portugal uit. Stadge
noten mochten, voor zover ze er al gedachten over hadden, gerust denken aan 
een bepaalde koning uit Portugals geschiedenis, bijv. Manuel de Grote (f 
1521) of eerder nog de haast legendarische Sebastiaan (-j-1578) met de vier 
pseudo's na zijn dood, Dirck Toll en wellicht enkele ingewijden wisten anders. 
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Wie was Koning van Portugal? Dat was sinds 1580 . . . de Coninck van Hispan-
je en in 1619 met name Philips de derde, de tot vrede genegen Philips de der
de! 
En zo zou dan, als dit betoog enigszins overtuigend is, in de gevelsteen, resp. 
de huisnaam een stukje stedelijke geschiedenis, à travers d'un tempérament, 
verborgen kunnen zijn. 

Wanneer nu bovendien zou blijken, dat de figuur op de gevelsteen gelijkenis 
vertoont met Philips III en ook de wapenschilden links en rechts met hem in 
verband kunnen staan, zou dat de voorgedragen verklaring nog versterken, 
mits wij de oorspronkelijke gevelsteen en wapenschilden van 1619 vóór ons 
hadden. Daarover later. 

Verval 

Ook aan De Koning van Portugal ging de tijd niet zonder sporen na te laten 
voorbij. Twee eeuwen na de bouwperiode van de gevel blijkt het aspect van 
het perceel bepaald minder aantrekkelijk te zijn geworden. Niet alleen is dan 
de luifel verdwenen, veel ingrijpender is - omstreeks 1860 19) - de vervanging 
geweest van de oorspronkelijke kleine-ramen-met-luiken door grote, naar de 
mode van de 19de eeuw van al of niet ronde hoeken aan de bovenzijde voor
ziene schuiframen met latjes-jaloezieën aan de buitenkant. Dat daarvoor de 
geprofileerde cordonlijst tussen de benedenverdieping en de volgende grote
deels weggehakt moest worden, schijnt de uitvoerder van het verbouwingsplan 
niet gedeerd te hebben. Onbedoeld liet hij echter genoeg sporen achter om 
een later herstel van de vroegere toestand mogelijk te maken. In diezelfde tijd, 
in ieder geval vóór 1877 werd over de hele huisbreedte een plank met de tekst 
J. P. Lammerts van Bueren schilder aangebracht, die de drie gevelstenen gedeel
telijk aan het oog onttrok, en zijn twee, wel als versiering bedoelde, van prik
kels voorziene stenen bollen op de eerste treden van de trapgevel geplaatst. Ze 
staan er nog. Al deze veranderingen zijn duidelijk te zien op een reeks tekenin
gen en foto's in het gemeentearchief. 

Lammerts van Bueren 

De familienaam komt minstens sedert 1782 in Utrecht voor, zij het dan nog 
niet in verband met De Koning van Portugal. Eerst in het bevolkingsregister 
van 1850-1860 worden als bewoners van het toen als „Utrecht, sectie H nr 
456" aangeduide perceel genoemd: Jacobus van Boekhoven, boekdrukker, 
geb. 1819 te Arnhem en enige huisgenoten en vervolgens: Arnolda Petronella 
Löffelt, geboren 17 oktober 1799 te Driebergen, huisvrouw van (Reinier) 
Lammert(s) van Bueren en haar kinderen, onder wie drie zonen: 

Jacob Pieter, geboren 1826, schilder 
Jan Hendrik, geboren 1828, rijtuigmaker 
Pieter Adrianus, geboren 1837, schilder. 

19) Na 1851 (tekeningen van J. D. Berkhout, A. van Cuylenburgh, M. C. Bennik en H. J. Brus-
se) en vóór 1877 (foto C. Marcussen). 
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Foto C. Marcus-
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De oudste zoon J. P. Lammerts van Bueren oefende in 1850/60 al het beroep 
van schilder, tevens rijtuigschilder uit en zou dat in het huis aan de Voorstraat 
blijven doen tot zijn dood in 1895. 
Jan Hendrik vinden we als zelfstandig rijtuigmaker terug in de Breedstraat en 
Pieter Adriaan als schilder in de Lange Jansstraat 20). 
In het 19de eeuwse Utrecht waren het buiten de marktdagen vrijwel alleen de 
rijtuigen van de deftigheid uit stad en omtrek, die de voor ons haast benijdens
waardige rust en stilte verbraken. De elegance van de glanzend-zwart geschil
derde statussymbolen werd soms verhoogd door een gouden bies, een sierlijk 
ornament, een kunstig monogram of een wapentje. Het was eerste-klas werk 
als Lammerts van Bueren daar de hand in had gehad. In een volgende genera
tie zou het gevoel voor kunstzinnig handwerk op een bijzondere wijze ook De 
Koningvan Portugal ten goede komen. 

20) Adresboek van Utrecht 1850 en 1868. 
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Restauratie 

Met de dood van Jacob Pieter Lammerts van Bueren in 1895 werd een nieuw 
tijdperk voor De Koning van Portugal geopend. Zijn neef en opvolger Reinier 
Jacob 21) (1869-1935), opgegroeid in de familietraditie andermans woningen 
te schilderen en te decoreren 22), richtte zijn belangstelling ook op het eigen 
huis om het geleidelijk aan zo goed mogelijk van buiten in de oorspronkelijke 
toestand terug te brengen en van binnen te verfraaien, een werk dat na veel 
onderzoek omstreeks 1925 voltooid werd. 
Bij gedeelten kreeg de gevel een nieuw aspect. Van de twee naast elkaar staan
de voordeuren - de ene naar de winkel-werkplaats, de andere naar het boven
huis - verviel de laatste. De luifel werd ca 1910 opnieuw aangebracht, donker
groen geschilderd, met op de smalle voorkant in sierschrift R. J. Lammerts van 
Bueren Huisschilder. Tussen het bestaande hekwerk aan weerszijden werd de 
stoep betegeld en door drie, van een weiland bij IJsselstein afkomstige decora
tieve stenen palen aan de straatkant begrensd. 
Hogerop keerden in plaats van de 19de-eeuwse lange ramen de vroegere 
kruiskozijnen met glas in lood en luiken terug. Zo ging de restauratie telkens 
verder en toen ze voltooid was, mocht het huis geacht worden weer het aan
zicht van begin 17de eeuw te vertonen. 
Bij deze mededelingen over de restauratie van De Koning van Portugal werd 
één detail opzettelijk niet aangeroerd: de drie gevelstenen. De vraag naar hun 
authenticiteit verdient een afzonderlijke behandeling. . 

De gevelstenen 

De voorstellingen op de drie gevelstenen zouden, zoals boven al gesuggereerd 
werd, kunnen bijdragen tot een verklaring van de naam van het huis, waarvan 
in 1686 al gezegd werd dat daer van ouds De Koning van Portugal in de gevel 
staat. - Hoe heeft die „koning-steen" er dan uitgezien? De oudst-bekende af
beelding is een tekening door N. van der Monde van omstreeks 1825 23). Wan
neer men mag aannemen dat hier de oorspronkelijke steen, hoe dilettantisch 
ook, afgebeeld is, kan deze na twee eeuwen zo verweerd of zelfs zo beschadigd 
geweest zijn, dat de tekenaar er niet meer van te maken wist dan de primitieve 
figuur, die hij zelf omschrijft als voorstellende een geharnaschten ridder, waar
schijnlijk den Koning van Portugal 24). 
In de loop van de 19de eeuw moet deze steen verwijderd en door een andere, 
van een meer vorstelijke allure, vervangen zijn, waarvan in het Stedelijk Mu-

21) Geb. 30 oktober 1869, zoon van Jan Hendrik L. v. B., rijtuigmaker, toen wonende Voor
straat H. 483 en Margaretha Tjabring. 
22) Had in 1888, op 19-jarige leeftijd het diploma van de Nationale Schildersschool te Bussum 
verkregen. 
23) In zijn Verzameling van merkwaardige overblijfselen der oudheid te Utrecht. Hs. gemeen
tearchief Topogr. afd., nr 1301. 
24) In zijn Aanteekeningen . . . betreffende - huizen te Utrecht. Hs. in Bibl. Gem.archief, nr 
1471. 
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Gevelsteen c. 1825. Tekening tan N. van der 
Monde 

Gevelsteen, eind 19e eeuw. 
Foto van gipsafgietsel in 
Centraal Museum 

Foto W. G. Baar, 

1906 
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Tegenwoordige toestand 
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seum van Oudheden in het laatst van de eeuw, in ieder geval vóór 1903, een 
gipsafgietsel opgenomen was 25). 
Het verschil met de Van der Monde-steen lijkt te groot om te veronderstellen 
dat we met dezelfde steen te doen hebben. Door het afgieten in gips kan de 
voorstelling enigszins vergroofd zijn, maar toch niet zoveel dat daarmee het 
wegvallen van details (in de kleding en aan de kroon bijv.) te verklaren is. Ook 
deze steen heeft dus aan slijtage geleden. Op een foto van het huis van 1906 
echter is met behulp van een loep duidelijk een gave koningsfiguur te zien, 
identiek aan die op de tegenwoordige (in kleuren geschilderde) steen. Ook de 
vernieuwing van de koningsteen is dus al vroeg opgenomen geweest in het res
tauratieplan van R. J. Lammerts van Bueren. Het lijkt niet waarschijnlijk dat 
vernieuwing hier betekenen zou bijwerken, oplappen van de afgesleten steen. 

25) Catalogus Museum van Oudheden. Utr. 1903, nr 1003. Thans Centraal Museum, Hist. afd. 
nr359. 
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Veeleer moet men aannemen dat een nieuwe gevelsteen vervaardigd is naar 
het model van de vorige. Voor de nieuwheid pleit ook, dat de koningsfiguur 
het onderschrift kreeg D'Coninck van Poortugael, dat op het afgietsel ont
breekt. 
Dan komt de vraag: Is er enige gelijkenis te zien met portretten van een der 
twee candidaat-naamgevers: Philips III en - om ook hem nog een kans te ge
ven - Emanuel van Portugal? Duidelijk is de gelijkenis met geen van beiden. 
Het enigszins langwerpig gelaat, de vrij forse neus, het korte baardje en de ge
plooide kraag zijn op portretten van zowel de Spanjaard als de Portugees terug 
te vinden en de voor de Spaanse koningen van de 17de-eeuw karakteristieke 
snor met opstaande punten heeft ook Emanuel zich aangemeten. Het schijnt 
bij de genoemde overeenkomsten niet mogelijk de voorgestelde figuur met ze
kerheid te identificeren. Er kan trouwens evengoed niemand speciaal mee be
doeld zijn, een suggestie van een vorstelijk persoon als type kan de opdracht
gever voldoende hebben geacht. 
Met de beide andere gevelstenen: de twee schilden met daarop aangebrachte 
wapenfiguren, ligt de zaak wat anders. Op geen enkele afbeelding of foto van 
het huis uit de 19de eeuw, zelfs niet op de vier grote tekeningen van 1851 26), 
die door hun schaal (1 : 20) daarvoor plaats genoeg boden, zijn wapenfiguren 
te zien. Het zijn steeds de lege schilden die ons aanstaren. Voor die leegheid is 
een verklaring. 
In 1928, dus na de restauratie, noteerde mej. dr. C. C. van de Graft vele van de 
nog in Utrecht bestaande gevelstenen. Haar toelichting bij die van Voorstraat 
14 luidde: Oorspronkelijk vertoonde de linker gevelsteen de afbeelding van een en
kelen adelaar, maar zowel deze als die van den dubbelen (op de rechter steen) zijn 
tijdens de Fransche revolutie vernield. De oude cartouches bleven echter gespaard 
en daarop is voor enkele jaren de dubbele adelaar opnieuw volgens teekening aange
bracht, terwijl de enkele door het wapen van Portugal werd vervangen 27). 
Het is bekend genoeg, dat in de Franse Revolultie - dat is bij ons de Bataafse 
Revolutie van 1795 - wapens en andere tekens van standsverschillen uit het 
Ancien Régime aan openbare gebouwen en particuliere huizen verwijderd 
zijn. In tal van kerken liggen nog grafzerken, waarop wapens en titulaturen 
met harde hand zijn weggehakt. Een publicatie van de Franse commandant te 
Utrecht van 4 februari 1795 beval belanghebbenden hun familiewapenborden 
uit de kerken te halen. Aan de gevel van de Fundatie van Renswoude aan het 
eind van de Lange Nieuwstraat zijn in die tijd de regentenwapens aan de gevel 
stukgeslagen 28). 

Het is dus volkomen geloofwaardig dat toen ook de beide wapens (n.b. met 
adelaars!) aan De Koning van Portugal al of niet zorgvuldig verwijderd zijn. 
Vandaar dan ook dat de schilden na 1795 zonder wapenfiguren waren. De on-

26) Bekroonde examen-opgaven van een ambachtsschool of bouwkundige cursus. Zie noot 19 
en afb. 
27) Maandblad Oud-Utrecht 1928, blz. 59. 
28) Hoever zulke revolutionaire activiteiten konden afdalen, toont een publicatie van het Pro
vinciaal College van Politie en Algemeen Welzijn van Gelderland, betr. het afschaffen van titula
turen als: Graaf, Freulijn, Mijn Heer, Mevrouw enz. Arnhem 1797, 4°. 
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Gevelsteen met 
Wapen van Portugal 

duidelijke toestand waarin Van der Monde later de steen met de Koning aan
trof, laat zich misschien uit dezelfde oorzaak verklaren. 
Ongetwijfeld heeft mej. Van de Graft haar mededelingen van R. J. Lammerts 
van Bueren vernomen, die een en ander alleen maar uit overlevering kon we
ten, niet eens uit familietraditie of uit eigen aanschouwing. 
Hij schijnt er echter toch niet zo zeker van geweest te zijn, dat op de linker 
steen een enkele adelaar had gestaan - en wat betekende die daar dan? Anders 
had hij die wapenfiguur toch wel opnieuw aangebracht. Hij verving echter de 
heraldische vogel door het wapen van Portugal 29), in overeenstemming met 
de naam van het huis, zeker, maar onhistorisch als men de door hem zelf aan
geduide situatie als criterium neemt. Hier begint het vermoeden al te rijzen 

29) Wapen van Portugal: op zilveren veld vijf blauwe in kruisvorm geplaatste schildjes, elk bela
den met vijf bezanten van zilver; het schild omgeven door een brede rode zoom, waarop 7 gou
den poorten of kastelen. 
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Gevelsteen mei 
Wapen van Nijmegen7 

dat de restaurateur er van uitgegaan is, aangenomen heeft, dat de huisnaam op 
prins Emanuel slaat. Qu od autem erat demonstrandum! Het vermoeden wordt 
haast zekerheid bij de rechter steen, die - aldus Lammerts van Bueren/Van de 
Graft t.a.p. - het wapen van Nijmegen voorstelt. Afgezien van details is dat 
juist 30). Het motief om dit stadswapen aan te brengen heet te zijn, dat Aemi-

30) De dubbele zwarte adelaar herinnert er aan dat Nijmegen een vrije rijksstad van het Heilige 
Roomse Rijk is geweest. Ook de keizerskroon boven het wapen duidt daar op. Het blauwe hart-
schild vertoont de Gelderse leeuw wegens de verpanding van de stad in 1247 door Rooms-Koning 
Willem II aan Otto II graaf van Gelre. De officiële beschrijving van het wapen is bevestigd door 
de Hoge Raad van Adel op 20 juni 1816 en gewijzigd op 7 augustus 1953. 
De zwarte adelaars op de Utrechtse steen zijn rood getongd, de Nijmeegse zijn tongloos, al heeft 
ook Nijmegen zelf die heraldische fout wel gemaakt. De poten van-de vogel in Utrecht hebben 
een vaag-bruine of vaag-gele (naturel?) kleur, in Nijmegen zijn de poten zwart. Op de Nijmeegse 
keizerskroon staat een wereldbolletje met kruisje. In Utrecht is dit essentiële detail vervangen 
door een ondefinieerbaar ornament. De genoemde kleuren waren een tiental jaren geleden nog 
zichtbaar. Thans zijn ze door de aanslag van benzinedampen en andere vervuiling aangetast en 
zwart geworden. 
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lia, de vrouw van prins Emanuel van Portugal, in 1609 beleend werd met het 
kasteel Einborch te Wychen in het Rijk van Nijmegen. De prinses heeft daar 
inderdaad, maar zeer onregelmatig gewoond, dikwijls zonder echtgenoot. Dit 
door Lammerts van Bueren gelegde en door latere couranten-stukjes schrij
vers gememoreerde verband tussen Emanuel en Nijmegen is toch wel ver ge
zocht. De voormalige rijksstad had wel enige jurisdictie over het Rijk van Nij
megen, maar of het op 10 km afstand gelegen dorp Wychen of het kasteel, dat 
een Gelders leen was, met haar wapen aangeduid kan worden, lijkt weinig ge
loofwaardig 31). 

Alles bijeengenomen leveren de drie gevelstenen niet de versterking van het 
eerder in dit artikel gevoerde betoog, dat met ,,De Koning van Portugal" Phi
lips de derde van Spanje bedoeld is geweest. Het zal het dus van zijn eigen be
wijskracht moeten hebben. 

Maar na dit laatste woord toch nog een allerlaatste: 
Lammerts van Bueren heeft bij de restauratie de dubbele adelaar opnieuw vol
gens teekening aangebracht 32). Raadselachtige woorden die alleen zin hebben 
als men aanneemt dat hij beschikte over een natekening van vóór 1795. Want 
dat ze zouden betekenen dat er eerst een tekening gemaakt is vóór de steen
houwer zich aan het werk zette, ligt nogal voor de hand en is te simpel om over 
te praten. 
Welnu, met minstens hetzelfde recht als Lammerts van Bueren had om, in zijn 
opvatting over Emanuel als naamgever, „de dubbele adelaar" - hoe gezocht 
ook - als het wapen van Nijmegen te interpreteren, waagt de schrijver van dit 
artikel het, in zijn opvatting, in de dubbele adelaar een ander wapen te zien, 
waarmee het Nijmeegse veel gelijkenis heeft en waarvan het trouwens is afge
leid, namelijk het wapen van Habsburg: de dubbele zwarte adelaar van het 
Heilige Roomse Rijk met aureooltjes om de koppen en rode tongen. Boven 
het wapen de keizerskroon. Op het hartschild de Habsburgse leeuw. En Phi
lips III was een Habsburger! 

31) De wapens van Portugal en Nijmegen werden, in dezelfde gedachtengang, bij de restauratie 
ook binnenshuis aangebracht in gebrandschilderde ovalen in de bovenlichten van de eerste eta
ge-
32) Zie boven, noot 27. 
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Bijlage I 

Mr. Dirck van Toll, chirurgijn 

De man die zijn huis De Koning van Portugal noemde, mr. Dirck van Toll, was 
volgens eigen verklaring omstreeks 1567 geboren 33). 
Zijn vader heette Gijsbrecht 34). 
Onbewogen is zijn leven niet voorbijgegaan, wat uit de tijd waarin hij leefde, 
zijn familieleven en wellicht ook uit aanleg en karakter verklaard kan worden. 
Een typering uit 1597 luidt: Daags voor Kerstmis is dokter Tollius, een zeer loslip
pig man en de Spaanse partij toegedaan, wegens lasterpraat gevangen gezet, maar 
de volgende dag vrijgelaten 35). Hij was toen 30 jaar. 

In het laatst van 1605 - vier jaar vóór hij het huis aan de Voorstraat kocht -
trouwde mr. Dirck met het buurmeisje Sibilla Pauwelsdr. van der Li(e)nden 
36). Het huwelijk had plaats voor schepenen, dat wil zeggen niet voor de diena
ren der kerk 37). Toll en misschien ook Sibilla behoorden blijkbaar niet tot de 
Gereformeerde Kerk. Dat de bruidegom toen al 38 jaar was, doet vermoeden 
dat hij al eerder gehuwd is geweest. 

Waar en bij wie hij de chirurgijnskunst geleerd heeft, is onbekend; maar hij 
blijkt, naar de begrippen van zijn tijd, het vak verstaan te hebben, want de 
Raad van de stad, van mening dat een pestmeester voortaan ervaring diende te 
hebben van chirurgie, zweren en builen behandelen en medicamenten klaar
maken 38), benoemde hem in 1603 als pestmeester naast de fungerende mr 
Gillis 39) voor de tijd van twee jaren tegen een salaris van 350,— gld. 
Toen begin 1605 het gevaar geweken scheen, werd besloten hem niet te herbe
noemen, - maar half april waren er weer pestgevallen en mr Dirck kreeg een 
nieuwe aanstelling, nu voor één jaar met de verplichting de arme zieken in het 
pestgasthuis Leeuwenberch of thuis gratis te behandelen en de vrijheid om van 
beter-gesitueerden een redelijk honorarium te verlangen. Het salaris van 
stadswege daalde tot f 300,—. 
In 1606 kwam Toll in conflict met het chirurgijnsgilde blijkbaar omdat hij, of
schoon pestmeester, toch zieken chirurgisch bleef behandelen die duidelijk 
niet aan pest leden. De Raad beval hem daarop zich aan de gilde-ordonnantie 
te houden en zijnen thoon van chirurgije inne te trecken ende nyet weder voor te 

33) 29 juni 1620: Mr. Dirck van Tol, chirurgijn ende burger t'Utrecht, oud omtrent 53 jaar, 
Gem. arch. Minuten van procuration en certification, fol. 238. 
34) Not. Cl. Verduyn, 13 mei 1629, fol. 149. 
35) A. van Buchell, Diarium (ed. Brom en Van Langeraad) Amst. 1907, blz. 450: ..Pridie Natalis 
Domini Tollius, medicus, homo admodum dicax et Hispaniae factioni addictus, propter maledi-
centiam carceri mancipatus, postero die dimittitur". - Met „maledicentia" kan natuurlijk ook 
„politiek-gevaarlijke praat" bedoeld zijn. 
36) Woonde in De Ceulsche Dom, enkele percelen oostelijk van De Koning van Portugal. 
37) Publicatieboek 2 nov. 1605 - De keuze bestond sedert 1584. 
38) Raadsresolutie 28 juni en 9 augustus 1602. 
39) Mr Gillis (van der Gall) had als chirurgijn in 1582 Willem van Oranje, na een verwonding 
behandeld. -Tijdschr. voorgesch., oudheden en statistiek van Utrecht VIII, 1842, blz. 377. 
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selten, wat wel moet betekenen dat het chirurgijnsembleem 40) aan de voorge
vel van zijn huis verwijderd moest worden. Tijdelijk overigens. Zijn dagen als 
stads-pestmeester lopen dan op hun eind. De stad constateerde februari 1607 
dat het Godt almachtich genadelyck belieft heeft dese Stadt van de voors. sieckte ge-
noechsaam t'ontlasten - één pestmeester kon het verder wel alleen af - en ont
sloeg mr Dirck definitief uit zijn ambt 41 ). 
Nog eenmaal komt hij in qualiteit voor, nl. als hij in 1620 een goed getuig
schrift geeft voor Dirck Henricxz van Cleverens uit Jeverland, die vier jaren 
als knecht in de conste ende wetenschap van chirurgije bij hem in dienst geweest is 
en het voorschu'dige leergeld eerlijk heeft betaald 42). 
Tijdens zijn huwelijk viel de roerige periode van het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621), de terechtstelling van Oldenbarnevelt en de benoeming van 
Dircks huis als De Koning van Portugal (1619). 31 maart 1621, vlak voor het 
einde van het Bestand, stierf Philips III, waarvan de tijding 8 april te.Utrecht 
aankwam. 

Ook een chirurgijnsgezin blijft niet voor ziekte gespaard. Op 19 februari 1626 
ontbood het echtpaar, beide ziekelijk, hij te bedde, zij nog gaande, notaris Ver-
duyn en vertoonde hem hun besloten testament, o.a. inhoudende het wederke
rig vruchtgebruik van na te laten goederen. De formaliteit had plaats in het 
huis van comparanten, staende aen de Voorstraat ofte St. Jansveit omtrent die 
Neude op die bovenvoorcamere 43), waarmee duidelijk De Koning van Portugal 
bedoeld is. Met bevende hand ondertekende meyster dirck van Thol de nota
risacte; Sebilla van der Linden zette een kruis. Drie jaren later - 1 juni 1629 -
overlijdt Sibilla. 
Het huwelijk is blijkbaar kinderloos geweest, want, zoals straks zal blijken, is 
Sibilla's enige en universele erfgenaam (onder voorbehoud van het vruchtge
bruik van Dirck) niet een eigen kind, maar een achternichtje. 
Bovendien blijkt er later een zoon van Dirck te zijn, naar zijn grootvader Gijs-
bert genoemd, die in 1656 trouwde 44) en minstens sinds 1659 procureur bij 
het Hof was. Boven werd meegedeeld dat deze Gijsbert in dat jaar reeds uit de 
boedel van Dirck gescheiden was 45). Het kan haast niet anders dan dat Dirck 
van Toll vrij kort na Sibilla's overlijden opnieuw gehuwd is, uit welk huwelijk 
genoemde Gijsbert voortkwam en nog ,,een kind" dat in 1635 zeer jong sterft. 
Het is alles nog al ingewikkeld. Het hier aangenomen huwelijk is te Utrecht 
niet te vinden; de ons onbekend gebleven tweede (misschien derde) vrouw van 
mr Dirck moet al betrekkelijk vroeg overleden zijn. Maar het einde van de in-
gewikkeldheden is nog niet daar. 

40) Chirurgijnsstok of barbierspaal: witte stok met daar omheen geslingerde zwarte slang, na 
1795 overgegaan in een barbiersstok in de nationale kleuren. De Navorscher II 1852, blz. 158. -
Ook D. J. B. Ringoir, Plattelandschirurgijns in de 17de en 18de eeuw, Bunnik 1977, blz. 214. 
41) Raadsresol. 3 april en 2 mei 1603, 14 jan., 15 en 22 april 1605, 11 juli 1606, 2 en 9 februari 
1607. 
42) Register van procuratiën en certificatiën 29 juni 1620, fol. 238. 
43) Not. Claes Verduyn, 19 februari 1626, fol. 401. 
44) Met Lysbeth Dareth. Geen van hun kinderen is naar Sibilla genoemd. Gijsbert was later 
raad en schepen en overleed 2 dec. 1698. 
45) Reg. van Transp. en plechten 25 juli 1659, fol. 235. 
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Voor de familie-notaris Verduyn werden op 6 januari 1639 de huwelijksvoor
waarden opgesteld van Samuel van Remunde 46), chirurgijn en Dirckje van 
Toll. 
Voor de bruidegom treden als huwelijksvrienden op zijn behuwdoom Thomas 
Skynner, zijn aangetouwde neef Cornelis Quint, raad in de vroedschap en 
schepen en mr François Neltorp, chirurgijn van zijne Hoochheydt (= Frederik 
Hendrik). 
De bruid is vergezeld van haar vader Willem Cornelisz van Toll, burger van 
Amsterdam en haar oud-oom mr Diderick van Toll, chirurgijn en burger van 
Utrecht. 
De bruidegom brengt mee ten huwelijk alles wat hij bezit, begroot op 600 ca
olus guldens. De bruid: alles wat zij geërfd heeft krachtens testament 47) van 

(haar oud-tante) Sibilla Pauwelsdr. van der Linden, gewezen huisvrouw van 
mr Dirck van Toll, die er nog het vruchtgebruik van heeft. Niettemin keert de 
oude heer - hij is inmiddels 72 jaar - haar toch al vast 600 carolus guldens uit en 
uit de gezamenlijke boedel van hem en Sibillia eensilveren bierbeker, drie silve-
ren lepels en alle de instrumenten, bekers en gereedschap tot zijn chirurgijns-winkel 
behorende, uitgezonderd de zes boven hangende bekers, een paar glazen fles
sen en zeven of acht potten. Verder zal hij haar mee ten huwelijk geven zijn 
musket, bandelier en forket 48), alle kleren, sieraden en linnengoed thare lijve 
tegenwoordig behoorende, ook de twee hun bekende huiken 49) en daarenbo
ven zal hij haar nog uit zijn privé-middelen laten maken een nieuwe vebilie (?), 
twee borsten en een rok 50). 
Vanwaar de vrijgevigheid van oud-oom Dirck en de voorliefde van oud-tante 
Sibilla voor Dirckje? Had het meisje misschien een tijdlang eerst bij het echt
paar het huishouden gedaan en later bij sukkelende oud-oom alleen? Zover 
was het intussen met mr Dirck van Toll gekomen, dat hij bij het ondertekenen 
van de huwelijksvoorwaarden gebruik moest maken van een primitief gesne
den rond stempeltje met de letters MDVT. Zijn vuurroer en toebehoren hing 
allang nutteloos aan de muur en ook het gereedschap tot zijn chirurgijns-winkel 
behorende kon hij gerust wegschenken: de praktijk had hij al meer dan dertien 
jaar geleden moeten opgeven. 

Content was het jonge chirurgijnsgezin Van Remunde-Toll niet en processen 
over de nalatenschap van Sibilla waren al spoedig bij het Gerecht van de stad 
en het Hof aanhangig. 
Er was trouwens iets aan de hand dat Dirckje's verdere aanspraken misschien 
nog kon bedreigen en waar ze al maanden-lang tegenaan gekeken hadden: de 
oude heer zou weer vader worden! En al heel gauw. Drie weken later, op 31 
januari werd in de Dom gedoopt een Abraham, zoon van Dirck van Toll en 
Martijntgen. Was dat de huishoudster? De dienstbode? Mogelijk. Niemand 
weet het meer. Zeker is, dat zij bevallen was in het huis staande aan de noortzij-

46) Zelf schrijft hij: Van Romunden. 
47) Waarschijnlijk het besloten testament van 1626. 
48) Forket: gevorkte stok, waarop het musket bij gebruik rustte. 
49) Huik: lange vrouwenmantel, vooral dienende om bij slecht weer de kleren te beschermen. 
Een stijve ronde kap kon gebruikt worden om het hoofd te bedekken. 
50) Vebilie (=?). Borst: fluwelen of zijden borstlap, die voor aan het kleed werd bevestigd. 
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de der Voorstrate omtrent die Neude (De Koning van Portugal). Daar kwam op 1 
februari notaris Verduyn de acte opmaken, waarin mr Diderick van Toll, chirur
gijn, bruidegom en Martijntgen Davidtsdr. geboortigde van Haerlem, tegenwoir-
dich ten huyse van de voornoemde Dirck van Toll in 't kinderbedde leggende 
toecomende bruydt verklaarden besloten te hebben met elkaar in den echten sta
te, ter eeren Godes te vergaderen en dat eerstdaechs te zullen doen zoals behoort. 
De bedoeling was het kind daarbij te wettigen. 
Martijntje brengt 50 carolus guldens in en mr Dirck zijn hele bezit, inbegrepen 
de lijftocht hem van de goederen van zijn zalige huisvrouw compel er ende. 
Het stempeltje met MDVT was weer te pas gekomen, vermits hij door het beven 
sijner handen niet schrijven conde. De toekomende bruid ook niet 51). 

Het geval doet even denken aan Klaartje uit Hoofts Warenar, 
die, als zij vrolijk bruiloft hiel, 
van enen jongen soon beviel, 
en was, hetwelk men seiden zagh, 
bruit, moeder, kraamvrouw op een 'dagh 52). 

Nu ja, niet precies op één dag en de bruidegom van Klaartje van een jonge ke
rel. Vader Dirck 73 ! 

En zo geschiedde het eerstdaechs, dat, met attestatie om te Zeist te mogen 
trouwen (had zij daar misschien ooit gewoond?), mr Dirck en Martijntje op 19 
februari 1639 huwden in de . . . Jacobikerk te Utrecht! Naar oud gebruik kan 
het te vroeg geboren Abrahammetje onder moeders ruime mantel meegedra
gen zijn. 
Er volgde een tweede kind: Wouter, 19 februari 1643 in de Jacobikerk ge
doopt. 

Toen begrepen de nog altijd in rechtelijke conflicten liggende partijen, dat het 
verstandig zou zijn aan alle controversen een eind te maken. Op 1 juli 1643 
verschijnen mr Samuel van Remund en Dirckje van Toll voor schout en sche
penen om te verklaren dat zij het eens geworden waren met mr Dirck van Toll 
over alle processen die zij voor het Gerecht der stad tegen hem gevoerd had
den, alsook over alle aanspraken die zij ter zake van de erfenis van Sibilla van 
der Lienden pretendeerden te hebben. Verder verklaarden zij dat zij, na in
zicht gekregen te hebben in de staat van de boedel, boven hetgeen Dirckje bij 
haar huwelijk al gekregen had nu nog ontvangen te hebben een bed met twee 
peluws en kussens met vier bijbehorende slopen, twee gouden hoepringen, een 
dubbele gouden hoepring, een paars-fluwelen tas met zilveren knoop en ket
ting, een zilveren vingerhoed, een webbe gebleekt linnen, een zwarte arsetten 
rok met een manteltje van schulpjens, een satijnen borst met mouwen, een 
bourath coveltje en 1600 gld. contant 53). 

51) Not. Cl. Verduyn, 1 febr. 1639, fol. 19. 
52) Vondel, Op het kluchtspel van Ware-Nar met zijnen pot (W.B.X. 627). 
53) Reg. van Transp. en pi. 1 juli 1643 (in dl I van dat jaar, fol. 428). - Hoepring: gladde ring zon-
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Blijkbaar was dit laatste toch een hap uit mr Dircks liquide middelen. Dezelf
de dag nam hij een hypotheek van 1300 gld. op zijn tot dan onbelast gebleven 
huis De Koning van Portugal 54). 
De ruzies en processen waren nu van de baan en Van Remunde en Dirckje 
nog juist op tijd tevreden gesteld. Want op 13 mei 1644 eindigde het bewogen 
leven van mr Dirck van Toll, 77 jaar oud. 

En Martijntje? Van het haar door mr Dirck toegekende jaargeld van 50 caro-
lus gld., het bed met toebehoren daar sij 't zijnen huyse tot noch toe op geslapen 
heeft en een eerlick roucleedt als eene weduwe van een eerlijck borger toestaat heeft 
zij niet veel plezier meer gehad. Zij moet hals over kop hertrouwd en . . . kort 
daarna gestorven zijn. Op 9 juni 1645 werd aangifte gedaan van het overlijden 
van Martijntgen Davits, huisvrouw van Dirck Bartholomeus van Crevelt. 
Blijkbaar in het kraambed. Het kind werd 30 januari 1646 in de Nicolaïkerk 
begraven. 
De onmondige kinderen die in 1659, bij monde van hun voogd, de procureur 
Seger van Achterveld, De Koning van Portugal verkochten, zijn de twee nako-
mertjes Abraham en Wouter. 

Bijlage II 

Een andere Koning van Portugal 

Merkwaardiger wijze kende Utrecht tegelijkertijd met De Koning van Portu
gal aan de Voorstraat, nog een huis dat die naam al veel langer droeg of liever 
gezegd waar een uithangbord het al of niet gelijkend portret met onderschrift 
van dat hoge personage vertoonde: een logement, een herberg, niet bepaald 
van de hoogste klasse in de Lange Jufferstraat aan de oostzijde, op de noord-
hoek van de Walsteeg of Korte Jufferstraat 55). Bij het huis behoorden twee 
daarachter gelegen cameren, d.w.z. naar oud-Utrechts spraakgebruik: één-ka
merwoningen, zoals ze ook in hofjes voorkomen. 
In 1594 werd het perceel door Johanna Willem Goortsdr. van Compostel, we
duwe van Mattheus Block verkocht aan Gerrit Henricsz, die in een acte van 
1612 aangeduid wordt als Gerrit in de Coninck van Portugal. In 1633 heet hij of
ficieel Gerrit Hendriksz. van Amersfoort bij wie de Coninck van Portugal uit
hangt 56). 

Gelegen dicht bij de Wittevrouwenpoort, werd de herberg behalve door stadse 
klanten, ook gemakkelijk aangedaan door lieden die zo juist uit de richting 

der steen: webbe: weefsel, stuk linnen; arsetten (=?); bourath kovel: vrouwenmuts. mantelkap 
van ruwe zijde met afhangende strook (fr. bourette). 
54) Ibid fol. 429. In deze acte wordt Martijntje als Aerntsdr. aangeduid. 
55) Dit is niet het straatje aan de Westzijde van en haaks op de Lange Jufferstraat, dat thans 
Korte Jufferstraat heet, maar het verlengde daarvan naar de wal toe. De wal liep ter plaatse waar 
nu de huizen van het Lucasbolwerk staan. 
Een Walsteeg (of Walsesteeg) was de naam van verschillende op de stadswal toelopende steegjes 
of straatjes. 
56) Register van Transporten en plechten 1594146. 1612 II 17. 1633 139.40. 
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van De Bilt de stad binnengekomen waren. Zo kon Gerrit Henricsz., toen al 
een ouwe baas van 83, in 1631 voor schepenen verklaren, dat Jacques de la 
Valle, ruiter onder de viscount de Mancheau, op 26 mei met zijn wapens en rij
paard, 't welk hij bijder handt leyde, vermits tselve seer sieck ofte droesich ende 
oock dapper gedruckt was, door de Wittevrouwenpoort binnen gekomen was en 
acht dagen in De Koning van Portugal gelogeerd had. Die tijd had hij gebruikt 
om zijn paard door een hoefsmid, genaamd mr Jacques 57), wonende tegeno
ver Het bonte paard 58) te laten meesteren. Gerrit was iedere dag gaan kijken 
naar de vorderingen van de genezing, in gezelschap van de ruiter, die zich 
voortdurend beklaagde dat hij de compagnie niet kon volgen. - Drie maanden 
later was het Joost Brandt, soldaat in de compagnie van Alexander Teghnagel, 
heer van Gellicum, toen in garnizoen op de schans buiten Bergen op Zoom, 
die op 7 augustus in de Koning van Portugal intrek had genomen 59). Derge
lijke verklaringen moesten blijkbaar dienen om hun nakomen acceptabel te 
maken. 

Gerrit Henricsz. van Amersfoort, weduwnaar van twee vrouwen, overleed 6 
oktober 1634. De affaire werd onder hetzelfde uithangbord nog bijna twee 
eeuwen voortgezet, eenmaal slechts onderbroken toen Geertruyt de Graaf, 
wed. van Jacobus de Hoogt vergunning kreeg voor de Prins van Portugal 60). 
De laatste logementhouder-herbergier was Barend Stevens, 1802 61). 
In augustus 1819 werd De Koning van Portugal met enkele aangrenzende per
ceeltjes door Regenten van de Gods- en Gasthuizen gekocht en op 4 oktober 
voor afbraak geveild. Met de Walsteeg werd het vrijgekomen terrein in een 
aanbouw van het in 1569 gestichte aangrenzende Apostelgasthuis opgenomen 
62). 
Het kan haast niet anders - in tegenstelling met het huis in de Voorstraat, 
waaraan Dirck van Toll in 1619 de naam De Koning van Portugal gaf - of met 
het gelijkluidend uithangbord in de Lange Jufferstraat is, zo niet Koning Ma
nuel de Grote, dan zeker Koning Sebastiaan bedoeld geweest. 
Toen Gerrit Hendricksz. in 1594 het huis kocht, hadden al drie pseudo-Sebas-
tiaans zich voor de in 1578 gesneuvelde koning uitgegeven. Zo iets sprak de 
verbeelding van het publiek aan, ook in ons land 63). Mogelijk droeg het loge-

57) Jacob Huybertsz. Helmich. 
58) Voorstraat, hoek Slachtsteeg. Bestond reeds 1592, komt in 1629 als herberg voor. 
59) Minuten van procuratiën en certificatiën, 26 mei en U aug. 1631. 
60) Vergunningen om tappersnering te excerceren, logement te houden e.d., Gem. arch. II 354, 
4nov. 1748 en 22 dec. 1749. 
61) Reg. v. transp. en pi. 17 maart 1802. Tot het perceel behoorde toen een kolfbaan. 
62) C. A. Pekelharing, Gesch. van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht van 1817-
1917,1 Utr. 1921, blz. 6 en 7. 
63) Manuel de Grote, koning van Portugal 1495-1521, in wiens regeringstijd de grote ontdek
kingsreizen en veroveringen van Vasco da Gama, Albuquerques, Cabrai plaats hadden en weten
schap en kunst bloeiden; 
Sebastiaan, koning 1557-1578, die de Kruistochten wilde doen herleven en Afrika veroveren, 
sneuvelde in 1578 bij Alkassar in een strijd tegen de Moren, zo onherkenbaar verminkt, dat er 
twijfel kon ontstaan over zijn identiteit. Nadat Philips II Portugal in 1580 geannexeerd had, trad 
er dan ook meer dan een bedrieger op die zich voor Sebastiaan uitgaf. De vierde dook in 1598 in 
Venetië op, dat hem uitleverde aan Spanje, waar hij in 1600 ter dood gebracht werd. 
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ment in 1594 al zijn naam en anders kan de nieuwe koper het uithangbord heb
ben aangebracht. 
Zeker hing de Koningvan Portugal bij hem uit vóór 1612. 

Natuurlijk was dat de chirurgijn uit de Voorstraat bekend. Het heeft hem niet 
belet de naam van zijn Koning van Portugal in 1619 aan het huis in de Voor
straat te verbinden. En de opvolgers van Gerrit Hendricksz. als logementhou
ders zijn rustig doorgegaan hun Koning van Portugal in de wind te laten 
schommelen. 

Bijlage III 

Van restauratie tot restaurant 

Na de dood van R. J. Lammerts van Bueren op 30 Oct. 1935 is zijn weduwe, 
mevr. Wilhelmina L. v. B.-Nieuwenhoven nog tot 1948 het door haar man ge
restaureerde en van antieke meubels voorziene huis blijven bewonen en het 
schildersbedrijf (met uitgang Predikherenstraat 3) gaan besturen. Enige tijd la
ter is zij naar elders vertrokken en kreeg het huis andere bestemmingen. 
In 1952 werd het pand verhuurd aan A. John Olthoff, zoon van Nie. Olthoff, 
makelaar en taxateur, rijksschatter en eigenaar van het tegenover De Koning 
van Portugal gelegen veilinggebouw De Zwaan. De nieuwe bewoner noemde 
zich Bemiddelaar aan- en verkoop Kunstbezit en Directeur van het Museum D 'Co-
ninck van Poortugaal 64) en kondigde bij de opening op 9 aug. lezingen en ten
toonstellingen aan. 

Een misschien typerend voorbeeld van het laatste was een verkoop-tentoon
stelling in 1955 van een aantal exemplaren uit de beroemde mrs. Fiehl-collectie, 
fantastisch-fraaie copieën, welke de echtheid benaderen. Zelfs de lijsten om de ori
ginelen in de musea waren gecopieerd! Mevr. Erna Fiehl was een ingenieuze en
gelse zakenvrouw, die een procédé uitvond, waarmee zij op onnavolgbare wijze en 
met een raffinement waarvoor zelfs een Van Meegeren respect zou hebben gehad de 
meesterwerken der oude en moderne schilders volmaakt kon reproduceren 65). Al
leen de formaten verschilden van de oorspronkelijke kunstwerken. De prijzen 
varieerden van ƒ 80,—tot ƒ 195,—. 
Desondanks werd het pand in 1956 verkocht aan de juwelier-goud-en-zilver-
smid J. H. Wieringa, die er - als een dépendance van zijn zaak in de Lange 
Jansstraat -in antieke sieraden en juwelen ging handelen, tot 1973. 
In september van dat jaar kwam in De Koning van Portugal de muntenhandel 
„Argent International bv" van Brandt en Gouweleeuw uit Harmeien. Een per
manente verzameling van munten, penningen en postzegels was beneden en 
op de eerste verdieping te zien. Maar ook deze keer was de nieuwe zaak geen 
lang leven beschoren. Duren is een schoone stad! wist Vondel al. In 1977 kwam 
het perceel leeg en te koop te staan. 

64) Telefoonboek 1953-1956. 

65) Centrum 15 sept. 1955. 
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TE KOOP 
ad. Voorstraat no. 14, 

te Utrecht, 
het prachtig onderhouden Monument 

„D'Coninck van Poortugael" 
Bedrijfspand met bovenwoning (3 verd.), 

parketvloeren, originele balkenplafonds, CV. 
„Pegus" en grote kelder. Extra winkelpand aan de 
Predikherenstr. no. 3. Ook binnendoor te bereiken. 

Vraagprijs voor het gehele object 
f 575.000,- k.k. 

Aanv plm. 30 nov. a.s. 

Mak. kant. 

Witjens-Ruys b.v. 
Mariahoek 21, Utrecht 

tel. 030-313471 
en 313532 

,/ia knt. tijd ook 03406-2426. 

Het laatste bedrijf van De Koning van Portugal begon te spelen in 1978, toen 
F. M. Fagel van de in en buiten Utrecht bekende dynastie van restaurateurs 
het perceel kocht en er op 6 augustus een eetgelegenheid opende met een ei
gen karakter. Het interieur uit de tijd van Lammerts van Bueren is gedeeltelijk 
bewaard, de gevel staat onveranderd. 
Het randschrift op de luifel „R. J. Lammerts van Bueren huisschilder", al eer
der ingekort tot de persoonsnaam, is te eniger tijd overeenkomstig de spelling 
op de gevelsteen vervangen door 

„D'Coninck van Poortugael". 
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Tragedie in Waverveen 

Ooggetuigeverslag van de Franse overval op Waverveen in 1672, met enkele histori
sche gegevens over deze plaats en over de persoon van de ,, verslaggever. " 

J. G. J. van Booma 

Inleiding 

Nu al weer bijna vier jaren geleden, bij een werkbezoek dat ik als adjunct-ar
chivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Hervormde gemeente te 
Waverveen bracht, toonde de predikant, ds. A. van Wijngaarden, mij een heel 
bijzonder kerkeboek 1). Het is, telkens waar een nieuwe afdeling begint, ver
lucht met een fraai 17e-eeuws handgekleurd titelblad. Het oudste gedeelte van 
deze band dateert van 1604 en is begonnen door ds. Goosen Dircksen; er ko
men evenwel nog oudere gegevens in voor, die teruggaan tot 1592 maar later 
zijn ingeschreven. Het protocol bevat behalve de acta van de kerkeraad en 
nog andere gegevens ook de doopinschrijvingen over de jaren 1608 - 1615 en 
1623 - 1796, trouwinschrijvingen 1623 - 1795 en lidmatenlijsten 1592 - 1744. 
Het telt maar liefst 740 bladzijden. 
Dr G. A. Hulsebos, destijds gemachtigde voor de kerkelijke archieven vanwe
ge de Algemeene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk, was bij zijn 
werkbezoek aan Waverveen in 1905 ook reeds uitermate verrast bij de aanblik 
van dit prachtige archiefstuk. In zijn jaarverslag vermeldde hij, dat het tot de 
merkwaardigste (actenboeken) behoort, die ik tot heden aangetroffen heb 2). Ver
der beschreef hij in hetzelfde verslag de inhoud en zorgde ervoor, dat het met 
andere delen uit het archief van de kerkeraad nieuw gebonden werd. 
Ds. Henricus Selijns, predikant te Waverveen van 1666 tot 1682, heeft in be
langrijke mate zijn persoonlijk stempel op dit kerkeboek gedrukt niet alleen 
qua inhoud - zijn fraaie handschrift maakt er een belangrijk gedeelte van uit - , 
maar ook qua vorm en karakter. Immers, op verzoek van de kerkeraad heeft 
hij het in 1668 uit verschillende onderdelen samengevoegd en getracht de la
cunes aan te vullen 3). Het is praktisch zeker, dat hij het boek bij die gelegen
heid ook met eigen hand van de in het oog springende kunstzinnig-gekleurde 
titelschilden heeft voorzien. Twee van deze tekeningen tonen de wapens van 
de ambachtsheerlijkheden Waveren (boven) en Waverveen (onder). Het blij-

1) Het Rijksarchief in de provincie Utrecht en het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gra-
venhage vervaardigden inmiddels door mijn bemiddeling respectievelijk een xero-kopie en 
een microfilm-kopie van deze band, welke kopieën voor raadpleging beschikbaar zijn. 

2) „Verslag inzake de kerkelijke archieven 1905", Bijlagen van de handelingen der Algemeene Sy
node der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1905 ('s-Gravenhage, 1905) 496 - 502. 

3) Kerkeboek Waverveen, 1668, art. 415, blz. 191; in het archief van de kerkeraad der Her
vormde gemeente te Waverveen. 
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Eén van de in 1668 door ds. Selijns in het kerkeboek getekende en gekleurde titelpagina 's. met de wapens 
van Waveren en Waverveen. 
Archief van de kerke raad der Hervormde Gemeente te Waverveen; kerkeboek 1604-1796. (gereprodu
ceerd met financiële steun van het gemeentebestuur van Vinkeveen-Waverveen). 

ken de oudst bekende afbeeldingen van deze wapens te zijn 4). Eekhof schreef 
in zijn bijdrage over Selijns in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden
boek 5): Hoezeer hij de belangen der gemeente Waverveen heeft behartigd, kan nog 

4) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden XII (Gorinchem, 1849) 172; 
zie ook: O. Schutte, „Het wapen van de gemeente Vinkeveen en Waverveen", De Nederland-
sche Leeuw 1977, 279. 

5) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. III (Leiden, 1914) 1162. 
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Nog een bewijs van de kunstzinnige begaafdheid van ds. Selijns; zie overigens bijschrift op blz. 114. 

blijken uit het oudste notulenboek der gemeente, dat door hem is saamgesteld, en 
van zijn meesterschap op velerlei gebied getuigt. 
Tussen de acta van de kerkeraad kornt van de hand van ds. Seüjns een uitvoe
rig relaas voor over het plunderen en afbranden van een groot gedeelte van 
het dorp Waverveen door de Fransen op 5 november 1672 6). De inval en het-

6) Ook gegevens over dit onderwerp in de literatuur: 
- Van der Aa, 170 (het uitvoerigst). 
- Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. VIII (zijnde vervolg op de Beschrijving 

van Holland; Amsterdam, 1750) 175, 176. 
- J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek 30 (Amsterdam. 1793) 329. 
- P. H. Witkamp, Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (bewerking M. A. Sipman; 

Arnhem, s.a. 11895] )902. 
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geen daarop volgde is door hem zo beeldend beschreven en deze beschrijving 
geeft zoveel bijzonderheden, dat publikatie ervan in het Jaarboek mij alleszins 
verantwoord leek. De gegevens kunnen door hun volledigheid waarschijnlijk 
nog een aanvulling vormen op de geschiedschrijving van het Utrechts-Hol
landse plassengebied. 
Of bij deze rampzalige gebeurtenis het kerkgebouw der rooms-katholieken te 
Ruige-Wilnis onder Waverveen verwoest is - het hervormde kerkgebouw te 
Waverveen bleef gespaard - , is mij onbekend; of zou de wens van ds. Wilhel
mus Henrieides van Wijck in vervulling zijn gegaan . . . ? Het is voor ons toch 
wel onbegrijpelijk, hoe op zichzelf reeds kwalijke onverdraagzaamheid ver
wordt tot godsdiensthaat. In hetzelfde kerkeboek lezen we daarvan namelijk 
een staaltje, dat op naam staat van deze ds. Van Wijck. In een rekwest 7) van 8 
april 1643 aan de ambachtsheer Anthoni Oetgens beklaagde de predikant zich 
over de stoutigheden van de huydendaaghse roomse gesinden te Ruige-Wilnis, 
door de overheid getolereerd om datter wederom geldt nodigh is . . . Ds. Van 
Wijck stelde de ambachtsheer voor, dat hij wilde daartegen ijveren (gelijck Jehu 
geijvert heeft tegen de affgoderije van het huys van Achab) ooek so verre dat uwe 
Edele wilde affkoomen, ende dat papenhuys ofte kerek in brandt steecken en in koo
ien legghen. Waarschijnlijk heeft de ambachtsheer dit verstrekkende advies 
naast zich neergelegd. Dat het vuur en de wreedheid van de vijand in Waver
veen enkele tientallen jaren later zoveel ellende en leed zouden veroorzaken, 
heeft ds. Van Wijck niet kunnen voorzien. 

Waverveen, plaats van de tragedie 

Hoewel deze bijdrage in de eerste plaats de ontsluiting van een praktisch on
bekende directe bron voor de geschiedschrijving van Waverveen in het Ramp
jaar 1672 beoogt, meen ik er goed aan te doen, tevens nog enkele algemene 
historische gegevens betreffende deze plaats te vermelden, zonder daarbij 
naar volledigheid te streven. 
Het dorp Waverveen ontleent zijn naam aan een stroompje, de Waver, dat 
ontstaat tussen Abcoude en Baambrugge 8). Van oudsher was Waverveen een 
ambachtsheerlijkheid, die met het gebied van de ambachtsheerlijkheid van 
Waveren, Botshol en Ruige-Wilnis één kerkelijke gemeente vormde. Beide 
ambachten waren ook in andere opzichten sterk op elkaar aangewezen 9). 
Waverveen wordt reeds in 1339 genoemd in een akte te 's-Gravenhage verle
den voor Willem IV, graaf van Henegouwen e tc , waarbij Willaem die Cuser 
zijn vrouw, jonkvrouwe Machteiden Reyniersdr. van Heemstede, een lijfrente 
schenkt van 50 pond Hollands per jaar, waarvan 30 pond onder nadere bepa
lingen uit de opbrengst van de korentienden en de smalle tienden te Waver
veen 10). Dit gebied was de laatste aanwinst, die Otto van Amstel in 1268 van 
het kapittel van St.-Marie verwierf. Eerst bij de Wet van 19 mei 1819 ging het 

7) Kerkeboek, art. 248, blz. 129-132. 
8) Witkamp, 901 ; de oudst-bekende kaart van Waverveen en omgeving is van mei 1629 van de 

hand van Danckers de Rij, A.R.A., kaartenverz., inv. nr 3020. 
9) Kok, 333. 

10) Frans van Mieris, Groot charlerboek der graaven van Holland, van Zeeland. . . . II (Levden. 
1754)625. 
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weer over naar Utrecht 11). Dit had mede tot gevolg, dat de kerkelijke inde
ling driejaren daarna aan de veranderde burgerlijke indeling werd aangepast. 
Waverveen ging toen over van de classis Amsterdam naar de classis Utrecht 
(ring Mijdrecht) 12). Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat deze kerkelijke 
gemeente sedert de invoering van de Nieuwe Kerkorde, in 1951, behoort tot 
de nieuwgevormde classis Breukelen 13). 

Als een van de belangrijkste oude middelen van bestaan moet naast de vee
teelt de vervening worden genoemd, waardoor in vroeger eeuwen veel land 
verloren is gegaan en watergebied is ontstaan 14). Schoemaker spreekt in 1737 
van de bedroefde staat van Waverveen, doordat meer dan 5/6 deel van het ge
bied zou zijn uitgeveend 15). De turf werd vooral in Amsterdam gesleten, 's 
winters vond het vervoer ervan per slede plaats 16). 
De kerk was een dochter van die van Abcoude. Daar in de registers met be
trekking tot de parochie eerst steeds Waveren wordt genoemd en pas vanaf 
1499 daarnaast ook Waverveen voorkomt, lijkt het verantwoord daaraan de 
conclusie te verbinden, dat de kapel of kerk van de parochie eerst in Waveren 
heeft gestaan 17). 
In het jaar 1552 werd door het ontslag van heer Cornelis Judoci Lijefelt een 
nieuwe pastoor voor de kerk van Waverveen gepresenteerd 18). 
Spoedig daarna zou de woelige tijd van de godsdiensttroebelen aanbreken, 
waarbij velen zich buiten de grenzen van de eigen parochie begaven voor het 
ontvangen van de sacramenten naar de oude religie. Daarvan getuigt onder
meer een oud doop-, trouw- en begraafregister van de laatste pastoor van Ab
coude, door deze meegenomen naar Maastricht, waar hij het als pastoor van 
de St.-Mathiaskerk verder gebruikte. Thans berust het in het Rijksarchief in 
de provincie Limburg te Maastricht. Het bevat over de jaren 1573 - 1578 in
schrijvingen van inwoners van praktisch alle plaatsen, die in een wijde ring 
rond Abcoude gelegen zijn, ook van Waverveen 19). 
In 1590 verzochten ingezetenen van Waverveen de classis om met een predicant 
te mogen versien worden. Een uitvoerig verslag van hetgeen in deze zaak verder 

11) J. L. van der Gouw, „Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland", 
Verslag over het jaar 1962, gedaan door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Zuid-
Holland (s.l. ['s-Gravenhage], s.a. [1963] ) 15. 

12) Handelingen van de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Ne
derlanden in denjare 1822 ('s-Gravenhage, 1823) 50. 

13) De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten, I (Leiden, 1960) 238. 
14) Kok, 333. 
15) G. Schoemaker, Daniel Willinks Amstellandsche arkadia of beschrijving . . . van Amslellandt, II 

(Amsterdam, 1737) 158, 159. 
16) Van der Aa, 168. 
17) S. Muller Hzn, „De indeeling van het bisdom" II in: J. G. C. Joosling en S. Muller Hzn, ed. 

Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middel
eeuwen. Ie afd. (Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderland-
sche Recht, 2e reeks nr. 17; 's-Gravenhage, 1915) 343. 

18) P. M. Grijpink, Register op deparochiën, altaren, vicarieén en de bedienaars . . . . II Amstellan-
dia (bewerking H.N. P. Berkhout; Haarlem, 1928)61. 

19) A. M. S. van Hees, Inventaris van de kerkelijke doop-, huwelijks- en overlijdensregisters in de pro
vincie Limburg (concept; s.l. [Maastricht] 1977) hierin; Maastricht nr. 1, doop-, huwelijks-en 
overlijdensregister van de r.-k. parochie van de H. Mathias 1573 - 1599 1 deel. 
Dit register is gepubliceerd: A. J. A. Flament, „Het doop-, trouw- en sterfregister van Ab
coude 1573 - '78", Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 40 (Utrecht, 1914) 
93vlg.. 
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is gebeurd, waarschijnlijk ontleend aan de acta van de classis, vindt men in het 
kerkeboek 20). Al met al duurde het toch nog tot eind 1592 voor men ds. Cor
nelius Paludanus kon beroepen ende corts daernae wettelick in sijnen 
dienst. . . bevestigen. In het jaar 1600 was hij met geloofsbrieven van de classis 
Amsterdam aanwezig op de Noordhollandse synode te Haarlem 21). 
Na een vacature, die ontstond door de dood van ds. Paludanus en twee jaren 
duurde, werd op 5 december 1604 Goosen Dircksen, gewezen ziekenbezoeker 
op de Oost-Indiëvaart, na te zijn geëxamineerd door de classis, tot predikant 
te Waverveen bevestigd 22). Velen, ook uit de omgeving (bijvoorbeeld uit Mij
drecht), liepen in die tijd nog naar paepse vergaderingen te Waveren 23). De in
vloed van de oude religie was hier nog lang erg groot. Nog omstreeks 1640 liet 
de schout van Waverveen, Jacob Dirckse, zijn kinderen door de priester do
pen 24). Priester was in 1644, het jaar waarin men ook leest over een choorsan-
ger, doppen en bagijnen, Jan de Visscher 25). Ook in 1670 is nog sprake van 
doppen 26). De kerk verhuurde doodskleden ten gebruike bij begrafenissen; in 
1670 echter waren de kleden seer oudt en slecht en mede om datter doppen sig 
verstout hadden door een paepsche drift en vermetelheyt om een dootdeedt uyt te 
geeven en 't recht der kerckklederen te vercorten besloot de kerkeraad een nieuw 
te kopen 27). 

In de zeventiende eeuw beriep de Hervormde gemeente te Waverveen twee
maal een predikant van de Nederlandse gemeente te Keulen. In het jaar 1622 
werd de van daar beroepen ds. Johannes de Mourecourt te Waverveen beves
tigd en precies 70 jaren later ds. Abraham Oosterland 28). 

Om de-kerk verruiming van inkomsten te verschaffen, zodat de kerkmeesters 
in staat zouden zijn de kerkelijke gebouwen te onderhouden, hadden de Sta
ten van Holland en Westfriesland haar in 1634 het recht van tolheffing aan de 
Bijleveldse brug verleend 29). Deze brug is overigens in 1874 vervangen door 
een dam 30). Voor de doorvaart van grotere schepen moest een stuiver en voor 
die van kleinere schepen een halve stuiver worden betaald 31). Uit de baten 
van deze tol werd in 1639 uit de boedel van wijlen schout Bouwe Jansz. een 
steenen huys met twe gevelen voor aen den Dijck aangekocht om tot pastorie te 
worden verbouwd 32). Reeds in het jaar 1610 waren Pieter Dirckszen, sche-

20) Kerkeboek, blz. 55 en 56. 
21) Ibidem, Van der Aa, 168 en J. Reitsma en S. D. van Veen, ed. Acta der provinciale en 

particuliere synoden, Noord-Holland, I (Groningen, 1892) 279. 
22) Reitsma, 370; zie tevens Kerkeboek 57. 
23) L. J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw, I 

(2e druk; Amsterdam, 1947)526. 
24) Kerkeboek, art. 248, blz. 129- 132. 
25) Ibidem, art. 259, blz. 136 - 142. 
26) Na de Reformatie naam voor ongehuwde rooms-katholieke vrouwen, die de priesters terzij

de stonden voor het behoud en de uitbreiding van het oude geloof. Aldus genaamd, omdat zij 
de gelovigen „klopten" voor de meestal geheime godsdienstoefeningen. Zij deden uiteraard 
veel meer. 

27) Kerkeboek, art. 436, blz. 195. 
28) Ibidem, blz. 52 en Rudolph Lohr en Jan Pieter van Dooren, „Protokolle der niederländisch

reformierten Gemeinde in Köln von 1651 - 1803", I, ed. Landschaftsverband Rheinland, lnven-
tare nicht-staatlicher Archive 12 (Köln, 1971). 

29) Kerkeboek, blz. 105. 
30) Witkamp, 902. 
31) Kerkeboek, blz. 47. 
32) Ibidem, blz. 115. 
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i*Ji.-s <f*JÊÏi :. "^T- ; À 
W;i vi-rvi-t'ti 

Wavervee/j m i 756, gravure door J. C. Philips, uit G. Schoemaker, Daniel Willinks Amstellandsche Ar
cadia II, Amsterdam, 17Î7 

pen, en Jan Jansen, ouderling, voor de classis van Amsterdam verschenen om 
hulp te vragen, zodat ds. Goosen Dircksen met een bequaeme woninge mochte 
versiert worden, alsoo 't sijn E(erwaerde) onmogelijck is, langer in de tegenwoor
dige te behelpen. De classis zegde toe, ds. Petrus Plancius naar Den Haag te 
zullen zenden om de zaak bij de Staten te bevorderen 33). Het is onbekend, of 
de predikanten vóór 1639 nog een andere pastorie hebben bewoond dan die 
waarover in 1610 zo werd geklaagd. 
Andere belangrijke bronnen van inkomsten dan de opbrengst van de eerder
genoemde tolheffing waren die van de hierboven vermelde verhuur van het 
doodlaken, tevens van een leer en een kruiwagen. De baten waren bestemd 
voor het gaerbeursje, beheerd door een door de kerkeraad aangestelde gaar
meester, die voor het eerst in 1634 werd benoemd en als regel niet langer dan 
één jaar in functie bleef. De gaarmeester moest ook tijdens de kerkdienst 
rondgaan met het zogenaamde tweede sackie. De opbrengsten werden even
eens aangewend tot bekostiging van noodzakelijke reparaties aan de kerke
lijke gebouwen, tevens werd daaruit betaald het schoonmaken van de kerk en 
het 's winters plaatsen van stoven en kaarsen. Toch, al overleefde het in 1592 
door de'hervormden in gebruik genomen kerkgebouw de ramp van 1672, in 
1697 was het door bouwvalligheid onbruikbaar geworden. Een schuin tegen-

33) IbidemMz. 60. 
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over de oude kerk staand groot woonhuis werd toen tot kerk ingericht 34). In 
1754 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw, dat het jaar erop in 
gebruik werd genomen 35). 

In het jaar 1607 werd te Waverveen kennelijk geen school gehouden; op 4 sep
tember van dat jaar sprak ds. Goswinus daarover zijn zorg uit in de classicale 
vergadering. Zes jaren later was er in ieder geval al weer geruime tijd een 
schoolmeester in Waverveen werkzaam. Meester Luckus verzocht toen name
lijk om een attestatie, die hem door de kerkeraad werd geweigerd, omdat hij 
zich eerst met de predikant zou moeten verzoenen 36). In 1626 was het nog 
mogelijk een niet-theoloog tot predikant te beroepen. Op 26 maart van dat 
jaar beriep de kerkeraad van Waverveen namelijk mr. Hendrick ten Brinck, 
schoolmeester aan de Vinckenbuurt als predikant. De classis raadde echter aan, 
naer gestudeerde personen (achtervolgens d'intentie des synodi) uit te zien 37). 

Ds. Henricus Selijns, ooggetuige van de tragedie en „verslaggever" 

Vóór Henricus Selijns in een vergadering van de kerkeraad van Waverveen, 
gehouden op 5 september 1666 in aanwezigheid van Jacobus Clerquius als ge
delegeerde van de classis, uit een viertal als predikant werd beroepen en als 
gevolg daarvan de tragedie van 1672 meemaakte, was hij van 1660 tot 1664 als 
predikant werkzaam in Nieuw-Nederland 38). 
Eekhof getuigt van hem: Van alle predikanten, die in Nieuw-Nederland hebben 
gearbeid, schijnt hij mij toe van de breedste ontwikkeling en den grootsten invloed te 
zijn geweest. Hooger nog dan Johannes Megapolensis meen ik hem te mogen stel
len, wanneer ik den totalen indruk weergeef, dien ik uit zijne brieven en aanteeke-
ningen heb gekregen 39). 
In een compilatie-werk in manuscript, in 1833 door het gemeentebestuur van 
Amsterdam op een veiling aangekocht, komt ondermeer een genealogie Se
lijns voor 40). Waarschijnlijk is deze genealogie door Henricus Selijns zelf op
gesteld. Uit dit handschrift met de titel „'t Kerk'lijck Amsterdam" blijkt, dat 
Selijns uit een bekend Amsterdams geslacht stamde, dat verschillende kerke
lijke ambtsdragers voortbracht. De vader van Henricus is geweest Jan Selijns 
Hendricksz., die bij de Hervormde gemeente te Amsterdam van 1624 tot 1633 
diaken was en van 1639 tot 1669 ouderling. Deze Jan Selijns was op 16 januari 
1618 te Amsterdam getrouwd met Janneken de Marées. Op 19 maart 1657 
werd Henricus Selijns ingeschreven aan de theologische faculteit te Leiden 
41). Reeds op 2 oktober van hetzelfde jaar deed hij zijn eerste voorstel met een 

34) Ibidem, blz. 257; zie ook: M. W. L. van Alphen, Nieuw kerkelijk handboek ('s-Gravenhage, 
1878)369. 

35) De onvolledige tekst van de inscriptie bij P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en he
raldische gedenkwaardigheden in en uil de kerken der provincie Utrecht (Utrecht, 1919) aan te 
vullen met Van der Aa, 169. 

36) Kerkeboek.58,65. 68. 
37) Ibidem. 89. 
38) Ibidem, art. 995. blz. 184. 
39) A. Eekhof, De Hervormde Kerk in Noord-Amerika 11624 - 1664). ('s-Gravenhage, 1913) 205. 
40) Thans bij de gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. 
41 ) Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV - MDCCCLXXV (Hagae Comitum 

Ps-Gravenhage], 1875)456. 
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preek over Johannes 5 : 39 en werd vervolgens met gunstige uitslag door de 
classis geëxamineerd 42). 
In 1660 werd hij door de „deputati ad res Indicas" van de classis bij de bewind
hebbers van de Westindische compagnie aanbevolen als predikant voor 
Nieuw-Nederland. Met het schip „De Vergulde Bever" maakte Selijns de 
overtocht. Over zijn eerste verblijf in Nieuw-Nederland, met name te Breu-
ckelen, en zijn arbeid op de „bouwerij" van Stuyvesant, waar hij zondags
avonds in een kapel voorging, ondermeer om tot verhoging van zijn trakte
ment te geraken, zijn veel bijzonderheden te vinden in Eekhofs bijdrage in het 
Biografisch Woordenboek 43). Ik volsta voor de bedoelde periode dan ook 
hoofdzakelijk met naar deze gemakkelijk te bereiken bron te verwijzen. Toen 
Selijns' contract in het jaar 1664, het jaar waarin Nieuw-Nederland aan Enge
land kwam, ten einde liep, vroeg en kreeg hij zijn ontslag. Hij keerde met het
zelfde schip waarmee hij de heenreis had gemaakt naar het vaderland terug. 
Bij zijn vertrek klonk weer een lofwaardig getuigenis; nu was het Samuel Dri-
sius, een van de beide predikanten in Nieuw-Amsterdam, die 5 augustus 1664 
aan de classis Amsterdam schreef, dat velen Selijns graag langer hadden ge
houden om de neersticheyt in het predicken en catechiseeren en oock om sijnen ne
der igen en stichtelijcken wandel, daerdoor hij veeleja sommige van de negers sehe, 
tot hem getrocken heeft; daerom dat veel droevigh sijn van sijn vertrek 44). 

De Hervormde gemeente te Waverveen mocht zich dan ook wel gelukkig prij
zen, dat ds. Selijns in 1666 het op hem uitgebrachte beroep aannam. 
In het kerkeraadsprotocol heeft hij met zijn karakteristieke handschrift vast
gelegd, wat hem vermeldenswaardig voor het nageslacht leek. Een van de 
meest imponerende gebeurtenissen in zijn leven moet wel geweest zijn de inval 
van de Fransen. Hetgeen hij daarover aantekende vindt men in afschrift hier
na 45). Toen zijn gemeenteleden na deze gebeurtenis van her en der uit de ver
strooiing waren teruggekeerd en het leven zijn gewone loop had hernomen, 
deed ds. Selijns in 1675 gedurende een halfjaar dienst als veldprediker in het 
regiment Waldeck 46). Hij was nog maar ruim een jaar in zijn gemeente terug
gekeerd, toen hij de kerkeraad op 7 februari 1677 mededeelde, dat die van 
Nieuw-Nederlant weer een beroep op hem uitgebracht hadden, voor welk be
roep hij ruim een maand later bedankte 47). Het jaar daarop stelde hij ten 
dienste van de diakonie een uitvoerig onderzoek in naar de wijze van verzor
ging van de wezen in verschillende Hollandse steden, opdat men mede op 
grond van deze gegevens in voorkomende gevallen zou kunnen beslissen wan
neer men de verzorging en opvoeding van een weeskind voor rekening van de 
diakonie zou nemen. Het verslag van het onderzoek is in het kerkeboek te vin
den 48). 
Ook te Waverveen heeft ds. Selijns zich door dienstijver en andere kwaliteiten 

42) Archief van de classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk. acta-protocol VI, 
79; in bewaring bij de gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. 

43) Zie noot 5. 
44) In 1913 in het kerkelijk archief te New-Brunswick; geciteerd naar Eekhof. 
45) Kerkeboek art. 475 vlg.. zie pag. 125 hierna. 
46) Ibidem, art. 497 - 500, blz. 210. 
47) Ibidem, art. 509-510. blz. 211. 
48) Ibidem, art. 529, blz. 215-218. 
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onderscheiden. Dat bleek toen hij wederom een beroep naar N. Jorckfgenaemt 
eertijts Amsterdam in Nieuw-N ederlant) ontving en dat deze keer wilde aanne
men. De kerkeraad had het er moeilijk mee, hem het gevraagde ontslag te ver
lenen: heeft seer beswaerlijck tot desselfs dimessie kunnen verstaen, so door liefde 
tot sijn persoon als door de vrucht van sijn getrouwe dienst. . . 49). 
Op 19 april 1682, bijna tien jaren na de voor Waverveen zo noodlottige ge
beurtenis, hield hij aldaar zijn afscheidspreek 50). 

Na een overtocht van twaalf weken landde ds. Selijns voor de tweede maal in 
zijn leven in de Nieuwe Wereld. Ook over dat verblijf heeft Eekhof mededelin
gen gedaan, niet in diens Hervormde Kerk in Noord-Amerika, dat slechts de pe
riode 1624 - 1664 beschrijft, maar in de eerder aangehaalde bijdrage in het 
Biografisch Woordenboek. 
Dat Selijns behalve intellectueel ook kunstzinnig begaafd was, blijkt niet al
leen uit het door zijn hand verluchte kerkeboek van Waverveen. Hij was ook 
een niet-onverdienstelijk dichter. Cotton Mather, predikant te Boston 1663 -
1728, theoloog en auteur van de Magnolia Christi Americana, zegt van hem: he 
had so nimble a faculty of putting his devout thoughts into verse, that he signalized 
himself by the greatest frequency perhaps, which ever man used, of sending poems to 
all persons, in all places, on all occasions; and upon this, as well as upon greater 
accounts, he was a David unto the flocks of our Lord in the wilderness 51 ). 
Als specimen mogen de woorden gelden, die Selijns dichtte op een baggeraar: 

Indien d'er wonderen zijn, so is dit een der wonderen, 
Dat my 't geluck komt niet van boven, maer van onderen. 
Want daer ick bagger niet dan stinckend dreck en slijck, 
Daer maeckt gebaggert gout mij en mijn kinders rijck. 52). 

Ook het waarschijnlijk oudste doopbekken, dat bewaard is gebleven bij de Re
formed Church in Amerika, in 1694 door ds. Selijns geschonken aan de Zui-
derkerk te New-York, legt nog getuigenis af van zijn dichtkunst. Het volgende 
vers, dat hij erin liet graveren, dichtte hij zelf: 

Opt blote water stelt geen hoop. 
tWas beter noytgebooren, 
Maer ziet iets meerder in de doop; 
(Zó gaet men noyt verhoren); 
Hoe Christus met sijn dierbaer bloedt, 
My reynigt van mijn zonden, 
En door Sijn geest mij leven doet 
En wast mijn vuyle wonden 53). 

In het jaar 1701 stierf deze begaafde man te New-York. Na het overlijden van 
zijn eerste vrouw Mechtelina Specht, was hij in 1688 getrouwd met Margare-
tha de Riemer, weduwe van Cornells van Steenwijck 54). 

49) Ibidem, art. 569, blz. 227. 
50) Ibidem, art. 570 - 571, blz. 228. 
51) Aangehaald bij: E. T. Corwin, Manual af the Reformed Church in America (4e ed. New-York, 

1902) 732 vlg.. 
52) Geciteerd naar Eekhof I, 223. 
53) EekhofII, 115. 
54) Zie noot 5, 1165. 
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Het Rampjaar 1672 in Waverveen 

Japikse noemde het hoofdstuk, dat hij in het Handboek tot de staatkundige ge
schiedenis van Nederland aan het Rampjaar wijdde De strijd om het bestaan in 
1672 en 1673 55). Zo was het inderdaad, het ging om ons volksbestaan. Immers 
in het vroege voorjaar van 1672 verklaarden Engeland, Frankrijk, Munster en 
Keulen ons de oorlog. De toestand werd hachelijk: de 10e juni verscheen een 
Frans leger aan de Rijn, dat de 12e juni de Betuwe binnentrok. De Hollandse 
waterlinie bleek een welhaast onneembare barrière. Verschillende plaatsen in 
dit gebied kregen het echter zwaar te verduren. Zo zijn de Fransen bij hun te
rugtocht in verband met invallende dooi als barbaren te keer gegaan in Zwam-
merdam en Bodegraven. Deze „Franse gruwel" is (wellicht met enige fanta
sie) met alle gruwelijke details beschreven in het Getrouw advys aen de oprechte 
Hollanders, rakende hetgeen gepasseerd is in de dorpen van Bodegrave en Zwam-
merdam. Het werkje, dat onder andere als schoolboek gebruikt is, heeft de 
eerstvolgende generaties in de haat tegen de nieuwe nationale vijand opge
voed 56). 

De tragedie van Waverveen in 1672: Plunderende soldaten en brandende huizen. 
Rijksarchief in de provincie Utrecht; historisch-topografische atlas, inv. nr 1041 ; ets doorJ. Sorious. 

Voor een verslag van de gebeurtenissen te Waverveen kunnen we terecht bij 
ds. Selijns, die het, zoals eerder vermeld, noteerde in het oudste kerkeboek. 
Opdat de inhoud van het verslag gemakkelijker toegankelijk zou zijn, meende 
ik het hierna te moeten publiceren. De tekst nam ik volledig over vanaf de 

55) I. H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland ('s-Gra-
venhage, 1920) 225 vgl.. 

56) J. de Rek, Prinsen, Patriciërs en Patriotten (Baarn, s.a. 11967] ) 140. 
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aanvang van het jaar 1672 en vervolgde deze tot begin 1674, toen de laatste 
vluchtelingen terugkeerden. 

Anno 1672 
470. Den 17 april, nadat alle ledematen deser kercke besocht en genodigt, 
en boedtpredicatie op Goede Vrijdag gepreedickt was, is 's Heeren Avont-
mael bedient op dit Pascha met alle stichtinge. 

471. Den 18 dicto zijn met de meeste stemmen des E. kerckenraets verko-
sen Gerrit Lambertsz. tot ouderling en Dirck Claesz. Brant tot diacon in 
plaetse van Frans Cornelisz. en Claes Albertsen van Vliet, afgaende ouder
ling en diacon. 

472. Den 8 may zijn de verkoren ouderling en diacon opentlijck voor 't aen-
gesichte der gemeente bevestigt, so dat de kerckenraet bestaet in: Henr. Se-
lijns, predicant, Aert Jansz. Blockhuys en Gerrit Lambertsz., ouderlingen, 
Willem Dircksz. Watelaer, Dirck Claesz. Brant, diaconen. Tot gaermeester 
is Mathijs Huybertsz toegelaten. 
Eodem, zijn de reeckeningen der afgaende diacon Claes Albertsz. van der 
Vliet en gaermeester Dirck Claesz. Brant opgenomen en welbevonden en 
haer ten aensien der voorgemelte bedieninge bedanckt. 

473. Den 24 July om de bedroefde staet en oververwachte tijdt van oorlo
gen was des Heeren Avontmael tot op heden uytgestelt 57), 't welck door 
Godts genade nu bedient is. Ende zijn verscheyden vluchtelingen tot dit ge-
bruyck toegelaten: namentlijck Pieter Bosch, schoenmaecker en sijn huys-
vrouwe Emmetje Jans van Cockengen, Metje Jeuriaens van Zuylen, Teunis 
Woutersz. en sijn huysvrouwe Elsje Gerrits van Hermelen, als oock Corne
lia Gerrits van Hermelen, Marritje Pieters, huysvrouwe van Gerrit Jorisz. 
van 't Woerderverlaet en Gijsbert Pietersz. en sijn huysvrouwe Elsje Arents 
mitsgaders Anneken Cornelis en Willemtje Rijckerts, t' samen van de Nieu
we Loosdrecht. Godt geeve, dat ons sulcks niet over en komen, om hier oft 
daer te swerven om Godts Woort te horen en sijn Avontmael te ontfangen 
met peryckel des levens. 

474. Den 9 October, naerdat na gebruyck onse ledematen genodigt waren 
en niet alleen verscheyden vluchtelingen, maer oock seecker Hendrick Go-
sens, Claes Cornelisz. en Claes Pietersz., matrosen van d'uytlegger 58) ge-
naemt d' Amstelsche Galije, en leggende t'onser bescherminge omtrent de 
Bijleveltsche Brug, vergunt en toegelaten waren, om met ons te communi-
ceeren, so is des Heeren Avontmael met aile stichtinge gecelebreert en ge
houden. 

57) Onder normale omstandigheden werd het Heilig Avondmaal viermaal per jaar bediend: met 
Pasen, begin juli, begin oktober (meestal de 19e zondag na Trinitatis) en op de eerste kerst
dag. De twee voorafgaande zondagen werden de lidmaten die ter kerke kwamen vermaand 
zich „voor te bereiden", terwijl de voorafgaande vrijdag boetepredikatie werd gehouden. 

58) Een wachtschip, belast met het toezicht op een rivier of op zeemonden; zie E. Verwijs en J. 
Verdam. Middelnederlandsch Woordenboek, VIII ('s-Gravenhage, 1916) 970. 
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ƒƒ?? relaas van de inval der Fransen, geschreven door ds. Selijns. 
Archief van de kerke raad der Hervormde Gemeente te Waverveen; kerkeboek 1604-1796, p 205 gedeel
telijk. 

475. Den 5 november wiert, helaes', ons dorp Waverveen en Botsholl voor 
een groot gedeelte door de Franschen afgebrandt. Om meer oopeninge 
voor de nakoomende eeuwe te geeven, sodanig was de saecke: eerst zijn wij 
door de Fransche gouverneur, gelegen op Nieurode 59), en daerna door 
Marquis de Geulis (de brief gedateert den 5 september 1672)gebrandtschat 
om binnen 4 dagen tijdts 10 scheepen hoy, elck van 20 voeder, tot Uytrecht 
te leeveren, op bijgevoegde straffen, dat de schout gevangen en 't gantsche 
dorp geplündert en gebrandt soude worden. 
Maer daer 't ongeoorloft was den vijandt toevoer te zenden, en wij ver-
sterckt wierden door de bovengemelte uytlegger, genaemt d' Amstelsche 
Galije, sterck 27 man, en gecommandeert door capiteyn Spelt, daer was 
geen beter raedt, als wel te waecken, en nauwe sorge dragen, om door geen 
Fransche overvallen te werden, gelijck door 2 compagnieën onser huyslie-
den ten voorschreven eynde gewaeckt wierdt. 
Middelerwijle d'omleggende dorpen, Meydrecht, Wilnis en Vinckenveen, 

59) Kasteel Ni jenrode. 
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lagen met Fransche savogarden 60), en 't was onmogelijck den clock te roe
ren, of 't wiert door de Fransche gehoort. Maer wij hebben noch sondagen, 
noch beêdagen versuymt, oft onder Godts segen wiert de dienst waergeno-
men tergewoonelijcke uure, wijse en plaetse. 
Doch de Fransche, door quaedtwillige gehaelt en aengeport, zijn ten laes-
ten 400 sterck door Breuckelen gekomen ende hebben te d' Emmerick 61) 
en Wilnis comende, sig voor een gedeelte verspreyt na Vinckeveen, daer 
veel vierballen toebereydt zijn, en voor een gedeelte na de Meydrecht, om 
Waverveen en Botsholl van 't oosten en westen te gelijck aen te doen. 
Als een blixem wiert 't alles uytgevoert, en boeren, naer wat tegenstandt, 
verdreeven uyt haer posten en cortugarde 62). 't Voornaemste was de voor
schreven uytlegger te veroveren, die sig met 17 schoten vol gruys, en meer 
dan een gants uur seer wel gequeeten heeft. Maer vastraeckende en allom-
me door de Fransche omcingelt, die seer fel geschoten, en met granaten ge
worpen hebben, wiert [dit schip] de vijandt tot een proye overgelaten, niet 
sonder groot verlies, want 15 der voorschreven uytlegger zijn dootgeschoo-
ten, capteyn en luytenant met noch eenige gevangen en d' overige wegge-
swommen. 
Hoe 't schreuwen, pionderen en branden begost na dit alles, is met geen 
penne uyt te drucken. 59 huysen zijn verbrant, doch onse kerck, predicants-
en schoolhuys, hoewel 't predicantshuys op verscheyde plaetsen aenge-
stoocken, zijn tot groot geluck blijven staen. 
Ettelijcke huyslieden zijn dootgeschooten, een vrouw verdroncken, een oft 
twee gevangen en verscheyden gequest, als blijckt bij dit navolgende: 

dootgeschoten: 
Claes Albertsz., oudt diacon; 
Willem Jansz. Spring, ledemaet; 
Jaep Albertsz., Aert Gerritje Chielen, Cornelis Martensz., gereformeerde 
63); 
Cornelis Corsz., Claes Hillisz., armmeester[en] Pleun Dammen, paepsche; 

verdroncken: 
Cniertje Pieters, paeps zijnde; 

gequesten: 
Willem Jansz. d'oude, schepen, en sijn huysvrouwe; 
Trijntje Abrahams, Marritie Teunis Dierten, Sijmon de Wit [en] Albert 
Claesz. van Vliet, ledematen; 
Leuntie Dierten, aen de wondt den 28 november gestorven; 

60) Verbastering van sauve-garde, d.i. „bescherming, beschutting, vrije waarnis, hoede, vrijgelei-
de, vrijgeleidbrief'; zie L. Meijers, Woordenschat I (Amsterdam, 1745) 240. Hier waarschijn
lijk voorhoedetroepen. 

61) Dat is Demmerik, voormalige heerlijkheid, buurtschap en polder onder Vinkeveen. Vgl. Wit
kamp, 163. 

62) Verbastering van „corps-de-garde", dat is „wachthuis". 
63) Waarschijnlijk doopleden, doch geen belijdende lidmaten, dit in tegenstelling tot bijvoor

beeld Willem Jansz. Spring. 
64) Waarschijnlijk een begijn; om opgenomen te worden in een begijnhof moest men maagd of 

weduwe zijn. Zie J. B. Kors, Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek (2e druk: Bilthoven, s.a. 
[19381 ) 74 en W. Nolet en P. C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen. (Amster
dam, 1951)447. 
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Crijn Huybertsz., poldermeester, Cees Hendricksz., aen de wont gestorven, 
[en] Trijn Jacobsz., geestelijcke weduwe 64), papisten ; 

gevangen: 
Simon Jape, paeps zijnde. 

Waeruyt gesien wert, tegens 't vermoeden der roomsgesinde, datter bij de 
Fransche geen meer goedertierenheyt voor haer als voor ons gereformeer
de was, en voornamentlijck, omdatter door de brandt meer schade aen 
haerlieden als aen de onse geschiedt is. 

't Gedenckwaerdigste was, dat Leuntie Chielen overgekomen is. Dese ver
loste een uur voor der Fransche aenkomste van een jonge soon. Qualijck 
ten bedde geholpen, of 't geroep komt door ons dorp, dat de vijant op ons 
naderde. Haer man, genaemt Cornelis Martensz., loopt om tijdinge uyt, en 
vindt, ten eersten wederkomende, sijn vrouw van 't bedde opgeresen en sig 
verbergende op solder. Hij haer van boven helpende, 't kindt, wiege met 
iets weynig medeneemende, begeeft sig in een bock 65), om van landt te 
steecken, en 't leeven te behouden. Daer was so veel tijdts niet, dat de 
craemvrouw koste drooge kleederen aentrecken, oft de Franschen vallen 
op haer aen, en schieten Cornelis Martensz. voornoemt in sijn buyck. Ech
ter grijpt hij na de riemen, steeckt van landt af en roeyt met de eene handt, 
sijn wondt, daer 't bloedt en vuylicheyt tesamen begost uyt te loopen, met 
de andere toehoudende. Maer hij te swack en nederzijgende, staet de 
craemvrouw op, grijpt de riemen in de vuyst, en roeyt met die swaere bock, 
meer dan een gants uur van de dijck af tot de Rijcke Waveren 66) toe. Daer 
se te bedde geholpen wert, vertroostende inmiddels haer stervende man, 
sonder te gedogen, dat op 't aenhouden der papisten een paep bij haer man, 
die gereformeert was, soude gehaelt werden. Van daer weert se t' Amster
dam gebracht, ende heeft, oudt 12 daegen craems, sterck, fris en gesont, 
haer soon, die Marten genaemt wiert, selfs ten doop gepresenteert in de 
Suyderkerck aldaer 67). 

476. Den 20 dicto. Terwijl alle ingeseetenen van ons Waverveen en Botsholl 
verjaegt en verdreeven waren door de voorgemelde Fransche tyrannie, en 
sig terneergeslagen hadden, sommige tot Aelsmeer, sommige tot Amster-
veen, eenige in Watertandt, en 't meestendeel tot Amsterdam, so heeft ons, 
plichtshalven, geraden gedacht om door alle middelen te trachten, dat de 
verdrevelingen mochten nu en dan te samen komen, om Godts Woordt te 
hooren en [de] H. Sacramenten t' ontfangen, ende hebben van nu af begost 
te preedicken aen de Nes, op de Hoeck van Bijlevelt ten huyse van Neeltje 
Hans, weduwe van Bouwen Janszen Kievit, daer een seer groote uytlegger 
lag, wekkers matrosen mitsgaders de militie daeromtrent leggende streckte 
tot vermeerderinge van ons gehoor. 

65) Een soort van ondiepe platboomde vaartuigen zonder dak, voor vervoer van hooi, bagger en 
andere stoffen. Zie Verwijs en Verdam I, 1352. 

66) De Rijke-Waver, buurt in de vroegere Noordhollandse gemeente Ouder-Amstel, thans Am
stelveen. Zie Witkamp, 722. 

67) üoopinschrijving 16 november 1672; G.A. Amsterdam, doopregisters nr. 96, f° 98. 
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Anno 1673 
477. Den 2 april onse ledematen tot Amsterdam en elders, versocht en ge-
nodigt zijnde, zijn met ons na de Nes gevaren, en hebben daer ten huyse 
voorschreven 't Avontmael des Heeren met alle stichtinge bijgewoont en 
ontfangen, verheugt ten hoogsten, dat ons door onverdiende genade ver
gunt wiert, om malkanders aengesichte op dit Paeschen-feest weder te zien. 

478. Den 2 juli. Alsoo met het fort te Nieuwersluys, tot Wilnis en d' Emme-
rick wat seeckerder was, om hier metterwoon te komen, so hebben eenige 
ledematen sig hier ternedergestelt, voornamentlijck welckers huysen door 
de brandt der Françen, oft moetwil onser soldaten geen oft weynig schade 
geleden hadden, so is 't dat wij wederom met een tamelijck gehoor in dese 
kerck gepredickt en daer het Avontmael gehouden hebben. 

479. Eodem. Ten eynde der voorschreven eerste predicatie zijn naer aen-
roepinge van des Heeren Naeme tot ouderling verkosen Gerbrant Michiels-
zen van der Cade, tot diacon Roelant Dorenstruyck, secretaris van Waver-
veen, en tot gaermeester deser kercke Matthijs Huybertszen Hoflandt. 

480. Den 29 dicto zijn d'aenkomende ouderling en diacon voor 't aengesich
te onser gemeente bevestigt en reeckeningen van de afgaende diacon en 
gaermeester opgenomen en welbevonden. Des bestaet de kerckenraet voor 
dit jaar uyt dese navolgende personen: 
Henricus Selijns, predicant; 
Gerrit Lambertszen, Gerbrant Michielszen van der Cade, ouderlingen; 
Dirck Claeszen Brandt, Roelant Dorenstruyck, secretaris tot Waverveen, 
diaconen. 
In 't ampt van gaermeester is Matthijs Huybertszen Hoflandt gecontinu-
eert. 

481. Den 1 October. Nadat onse ledematen, so hier als t' Amsterdam wo
nende, genodigt waren tot het gebruyck van 's Heeren Avontmael, so wiert 
nu 't selfde gehouden met alle eerbiedigheyt en stigtinge. 

482. Den 5 november wiert d'alderdroevigste gedachtenisse gehouden door 
een particuliere predicatie betreffende de brandt en plundering van ons 
Waverveen en Botshol, 't welck jaerig was ter selfde dage. 

483. Den 25 december is naer gewoonte gehouden des Heeren H. Avont
mael, daertoe verscheyden verschijnende, die noch tot Amsterdam metter
woon waren. 

Anno 1674 
484. Den 25 mart, Pascha zijnde, wierdt ten versoeck der ledematen die t' 
Amsterdam ende elders woonden en niet wel mogelijck was om met de 
langduerige vorst herwaerts te komen, des Heeren Avontmael voor drie 
weecken uytgestelt, daerbij komende, dat de voorschreven ledematen 
hoopten met 't open water herwaerts metterwoon weer te komen. 
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Vijftig jaar beeldende kunst in Utrecht*) 

C. A. Schilp 

Inleiding 

In het geestige verhaal van Couperus onder de titel ,,Een naam" dat handelt 
over de deftige familie Luysch met de beminnelijke, maar wat schutterige 
dochtertjes, die de noodlottige bijnaam kregen Luizelies en Luizeloes heeft 
hij het op een gegeven moment over Utrecht en voegt daar dan quasi-ter-
loops de kwalificatie aan toe: „dat een lieve stad is". Hij als Hagenaar schijnt 
dit niet zomaar bij wijze van stoplap te hebben neergeschreven. Relaties van 
hem woonden op de Utrechtse Heuvelrug en Couperus zal misschien meer 
dan eens door Utrechts straten hebben gedwaald. Ik zeg met opzet „ge
dwaald": je kon immers in die tijd de straten in de binnenstad nog zonder risi
co's oversteken, er was nauwelijks enig rijverkeer. 
Was Utrecht werkelijk lief, ook voor de inwonende beeldende kunstenaars? 
Of beter: vinden de beeldende kunstenaars zelf, dat Utrecht lief voor hen is? 
Nog anders gezegd: vinden zij dat zij door de overheid lief worden behandeld 
en dat het klimaat in Utrecht voor hen en hun werk gunstig is? Ik heb nooit 
op deze punten een opiniepeiling onder de betrokkenen gehouden, maar wel 
bij verschillende gelegenheden de nodige grieven opgevangen. Een van hen, 
Moesman, was blij toen hij bij ,,de spoor", waar hij een baantje had, werd ge
pensioneerd, zodat hij het Utrechtse stof van de voeten kon schudden en zich 
elders, met name in Schalkwijk, kon vestigen. Wie verwachtte, dat deze ver
huizing naar een rustige provincieplaats met een zee aan vrije tijd tot een 
nieuwe activering van de kunstenaar, wellicht zelfs tot een overvloed aan 
scheppingsimpuls zou voeren, kwam bedrogen uit. Hoe dit zij, Utrecht kan 
hem toch niet helemaal onverschillig zijn geworden. Wie hem toevallig op 
een der lange stille zomeravonden van dit jaar een hoogst bedachtzame haast 
plechtige wandeling zag maken van plantsoen naar plantsoen moet wel haast 
tot de slotsom komen dat hij zijn geboortestad heel we! kon vervloeken, maar 
o zo moeilijk helemaal vergeten. Het was trouwens, dat moet gezegd, die 
zeldzame avond Utrecht op zijn mooist. Golvende paden onder boomkruinen 
als kerkgewelven. Vogels maakten ijle muziek, kinderen speelden in het gras, 
ouderen zaten langs de oever van de singels. Speelden de gevoelige muzikale 
regels van Nijhoffs Uur U de eenzame wandelaar door het hoofd? Of dacht 

* ) De bij dit artikel afgebeelde kunstwerken bevinden zich in het Centraal Museum te Utrecht. 

129 



hij aan het feit, dat mede dankzij het verzet der Utrechtse kunstenaars de 
dreigende singeldemping, althans voor het mooiste en belangrijkste deel 
werd afgewend? Waren de beraamde plannen doorgegaan, de aanval op de 
singels zou juist op dit ideale punt, bij Zonstraat en Sterrewacht zijn begon
nen! 
Kort voor mijn eigen plantsoen-meditatie had ik een ander Utrechts kunste
naar gesproken, die na een kortstondige ontrouw aan zijn geboortestad op
nieuw naar zijn penaten was teruggekeerd. Hij schreef ook jeugdherinnerin
gen, toevallig juist uit de omgeving waar Nijhoffs beroemde vreemdeling in 
de stilte, die dubbel diep werd, gewandeld heeft. Toch had ook hij maar wei
nig vriendelijke woorden voor Utrecht over. De overheid? Het klimaat? 

In gemoede meen ik te kunnen zeggen, dat de huidige stedelijke overheid het 
goed bedoelt met kunst en kunstenaar. Men heeft op dit punt, mede door de 
oorlog, veel geleerd. Genoemde categorie wordt thans zelfs tegemoetgeko
men op een wijze, die men vroeger niet voor mogelijk had gehouden. Laat ik 
enkele zaken noemen; ook die waarbij de stedelijke overheid niet primair in 
actie is. Zo denk ik aan de wijze, waarop juist hier de zogenaamde contra
prestatie wordt bedreven, die in de moderne formule „Complementaire ar
beidsvoorziening voor kunstenaars" heet. Een enkele zich gedupeerd voelen
de deelnemer heeft aan zijn verbittering over de werkwijze van de Utrechse 
Adviescommissie publiekelijk uiting gegeven, maar mij dunkt, ten onrechte. 
Er worden fouten gemaakt uiteraard, maar de commissie neemt haar beslis
singen of liever formuleert haar adviezen niet dan na behoedzame overwe
ging in vaak brede discussies, terwijl het college van burgemeester en wet
houders deze adviezen met de grootst mogelijke souplesse pleegt te aanvaar
den. 
In een groot aantal gevallen zorgt Utrecht voor behoorlijke atelierruimte, al 
moet ik zeggen, dat er nog heel wat schilders en grafici zijn, die in angstaanja
gende zijkamertjes of moeilijk bereikbare zolderruimten hun dromen op 
doek of papier zetten. Er worden voorts reisbeurzen verstrekt en opdrachten 
verleend. 
Betrekkelijk korte tijd na de bevrijding kreeg de gemeenteraad van het colle
ge van burgemeester en wethouders de toezegging, dat het speciale aandacht 
zou schenken aan de verrijking van het stadsbeeld door middel van beeld
houwwerken. Onder het motto, als men wil: een stad zonder groen lijdt aan 
een tekort, zo ook een stad zonder beelden. Als eerste etappe op deze weg 
kon men het tijdelijk monument op de Smakkèlaarsbrug zien, waarover ik in 
het hoofdstukje over beeldhouwkunst bijzonderheden geef. Een monument, 
dat kwam en ging. Zo ging het gelukkig niet met de vele beelden die daarna 
volgden. Burgemeester en wethouders hadden onderkend, dat, vergeleken 
met andere steden in binnen- en buitenland in Utrecht een leemte bestond 
die „weinig in overeenstemming is met de oeroude traditie van de stad als 
cultureel centrum en met de hoge vlucht, die de beeldende kunsten in vroe
ger eeuwen hier ter stede hebben genomen". 
Bij deze overweging voegde zich een tweede met name om de veelbelovende 
ontwikkeling in de Utrechtse beeldhouwkunst niet te laten afbreken door een 
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tekort aan opdrachtgevers. Zo is de gemeenteraad tenslotte akkoord gegaan 
met een voordracht tot instelling van een fonds, waaruit sindsdien elk jaar het 
nodige wordt geput om op een plein, plantsoen, gazon, voor een gevel of an
derszins een passend beeld te plaatsen, waarbij naar de grootst mogelijke va
riatie wordt gestreefd en niet alleen naar Utrechtse kunstenaars wordt geke
ken. Er is wel beweerd, dat men te eenzijdig beeldhouwers kiest, die in de tra
ditionele lijn werken, maar wie onbevangen ons „beeldenpark" overziet en 
bovendien rekening houdt met de tijd, waarin deze activiteit is begonnen, zal 
de gegrondheid van dit verwijt ernstig betwijfelen. Toen de voordracht was 
aangenomen, waren twee Utrechtse beeldhouwers reeds bij belangrijke ge
meentelijke opdrachten betrokken: Pieter d'Hont, die het tympaan van de 
stadhuisgevel kreeg te vullen en Han Hekman, die de prijsvraag had gewon
nen voor een fontein op het Lucas Bolwerk. 

De officieuze bemoeiing met de jaarlijkse Kunstmanifestatie op het Jans
kerkhof, mag in het verband van deze inleiding niet worden vergeten. De fei
telijke organisatie gaat weliswaar uit van Stadsontspanning, maar dit comité 
wordt door de gemeente gesubsidieerd. In de volksmond heet dit fenomeen 
nog altijd: „kunstmarkt" en zo kan het mijns inziens best blijven. Het 
Utrechtse publiek, dat inzake aankoop van moderne kunst bepaald niet voor
op loopt en aan heel wat opmerkelijke evenementen vrij onverschillig voor
bijgaat, verschijnt op deze „september-driedaagse" in groten getale en het 
kan slecht of mooi weer zijn, zowel de wijze van aankoop als de aankoopbe
dragen zijn altijd weer verrassend. 
De gewoonte brengt mee, dat een kleine groep geweigerde kunstenaars (tel
kens verschillend overigens) min of meer heftig ageert tegen de balloterende 
commissie, soms voor een troep „ouwe zakken" uitgemaakt, een actie waar
van een of andere krant zich de tolk maakt, waarbij dan een „Salomonische", 
maar helaas altijd ontoereikende oplossing voor het eeuwige tekort aan ruim
te wordt aangeboden. Blijft deze „attaque" met haar ietwat sensationele pu
blicaties achterwege, dan is er, althans de eerste avond, aanzienlijk minder 
bezoek. Elke publicatie, vooral van een rel, brengt meer kijkers op de been. 
Het blijft moeilijk het artistieke gehalte van de ene markt tegen de andere af 
te wegen of de Utrechtse markt objectief te vergelijken met kunstmarkten el
ders. Al geef ik toe niet over concrete gegevens te beschikken, toch heb ik de 
stellige indruk, dat onze Utrechtse kunstmarkt zich wat grootte, kwaliteit, 
effect en romantische gemoedelijkheid betreft, gemakkelijk kan meten met 
alle andere kunstmarkten in onze regio. Wat de laatste kunstmarkten in het 
bijzonder kenmerkte, was de aanwezigheid van een aantal jongeren, die zich 
uitstekend tussen de oudere garde bleek te kunnen handhaven, als ook het 
feit, dat duidelijk grotere zorg dan vroeger besteed was aan de presentatie. 
Wat de zoëvengenoemde categorie betreft, de landelijke trend geldt ook voor 
Utrecht, n.l. de jongeren stellen het vakmanschap weer voorop, een duide
lijke reactie op de na-oorlogse ontwikkeling, meer speciaal in de abstracte 
schilderkunst. 
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Janus de Winter 

Ik keer terug naar de start van een wat betere situatie in het Utrechtse kunst
leven. Dit vertrekpunt ligt als ik goed zie, zo ongeveer bij de beëindiging van 
de mobilisatie 1914-18, waarbij twee namen, bien étonnés de se trouver en
semble, naar voren traden. De ene die van Janus de Winter, een Utrechts 
spoorwegambtenaar, de tweede die van Erich Wichman. 
Toen De Winter zich op jeugdige leeftijd als kunstenaar en autodidact mani
festeerde, veroverde hij bijna terzelfdertijd een landelijke reputatie dankzij 
vooral de aandacht die twee literatoren, Henri Borel en Frederik van Eeden 
aan zijn werk en zijn persoon wijdden. Zij deden dit vooral uit hoofde van 
hun belangstelling voor de occulte tendenzen, die zij in de creaties van deze 
ongeschoolde jongeman bespeurden. Dit prikkelde uiteraard de belangstel
ling bij een deel van het publiek - was er heus iets mediamieks aan de hand? -
maar dit bevorderde tegelijk een skeptische trend in de vakkritiek. Theo van 
Doesburg, laten we niet vergeten in Utrecht geboren, trad, naar ik meen voor 
de eerste maal, in de openbaarheid met een beschouwing over De Winters 
kunst in een kort vlugschrift. Hij was zelf toen nog in militaire dienst, droeg 
de korporaalstrepen, maar bewees al terstond, dat hij iets te zeggen had. Zijn 
aanvankelijke bewondering voor De Winters werk was spoedig bekoeld. 
Wie Janus de Winter persoonlijk ontmoette kreeg direct het gevoel: een unie
ke persoonlijkheid. Niet alleen vanwege het magere, nerveuze lichaam, de 
doordringende, bijziende ogen, maar meer nog dankzij een vloeiende spraak
waterval, steunend op een buitengewone kennis en belezenheid. Hij kende, 
leek het, Spenglers Untergang des Abendlanders, in die tijd het meest actuele 
boek, van buiten, je kon de naam Goethe of andere grote figuren niet noe
men of hij droeg nieuwe facetten aan. Ook interesseerde hij zich hevig voor 
toneel, dans en muziek en het was een lust een dispuut bij te wonen tussen 
Willem Pijper en De Winter over Mahler en Debussy, of over de tegenstel
ling tussen de Duitse en de Franse muziek in het algemeen. 
Toen De Winter zijn baantje bij „de spoor" eraan gaf om van zijn kunst een 
professie te maken, ging het lang niet altijd even florissant. Hij vertok naar 
Parijs, verdiende een tijdlang zijn brood met het schilderen van decors voor 
grote revue's en bewoonde een klein appartement op de zesde étage. Toen hij 
naar Utrecht terugkeerde, droeg hij nog jarenlang het aureool van zijn bijzon
der kunstenaarschap. Hij haalde in wat hij door zijn gebrek aan scholing in 
techniek tekortgekomen was, maakte ook linosneden en schreef een leuk 
boekje waarin hij de mensen het nemen van tekenlessen aanbeval. Maar he
laas, zijn schilderijen en pastels verloren duidelijk aan originaliteit. Bij tijd en 
wijle kwamen er nog poëtische landschappen (o.a. nostalgische sneeuwge-
zichten) en gave bloesemtakken voor de dag, maar het coloriet in zijn vogel-
of bloemfantasieën kreeg te vaak een zwoel accent en heel wat landschappen 
in herfsttooi bleven „Mache". Toen door Kunstliefde tijdens het voorzitter
schap van Jan Engelman zekere tijd na de dood van De Winter een herden
kingsexpositie werd gearrangeerd - Jo, de jongere broer, verzorgde met bijna 
fanatieke piëteit de nalatenschap - verwijderde Engelman vrijwel alle schilde
rijen uit de latere jaren, om zoveel mogelijk De Winter te presenteren uit zijn 
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Janus de Winter, Uit
drukking van een ge
voel van wilskracht 
1916 

jonge tijd als de Nederlandse pionier van het expressionisme. Bij de opening 
deed zich het wonderlijke verschijnsel voor, dat de kinderen en naaste ver
wanten van de kunstenaar zich volkomen ontgoocheld voelden en in het ten
toongestelde werk hun vader of bloedverwant niet meer terugvonden. 

Erich Wichman 

De tweede vreemde vogel - men zou kunnen spreken van een Utrechtse Rim
baud - was Erich Wichman, de uitmiddelpuntige zoon van een eerzaam hoog
leraar in de geologie van buitenlandse herkomst. Men kon Erich een provo 
avant la lettre noemen, maar dan van een elitaire, literaire aard, wiens politie
ke visie, onder invloed van Mussolini, in de democratie, meer speciaal de so
ciaal-democratie, een verderfelijk verschijnsel zag. Zijn politieke bedrijvighe-
den hebben zich hoofdzakelijk in Amsterdam afgespeeld, waarbij ik denk aan 
het weekblad De Bezem en het befaamde Had-je-me-maar-avontuur. In zijn 
Utrechtse jaren bleef hij meer de studentikoze opvallende zonderling, die in 
scheldkanonnades zijn hart luchtte tegen het kleinburgerlijke, domme en do
ciele conservatisme in Utrecht en met evenveel felheid vocht tegen „Het 
Witte Gevaar", met name het drinken van melk, alias „uierslijm". Als motto 
voor dit laatste pamflet gebruikte hij het woord van Paulus uit Hebr. V, 13: 
„Alwie nog melk gebruikt, verstaat het woord der gerechtigheid niet, want hij 
is een kind". Wichman hield ervan de aandacht te trekken door op een paard 
door de Utrechtse binnenstad te rijden en men vertelde zelfs, dat hij er geen 
been in zag met paard en al een woning binnen te gaan, waarvan de deur toe
vallig open stond en waar een relatie van hem op kamers woonde. Zijn uiter
lijke verschijning alleen al maakte hem tot een opvallende figuur: het hoofd 
dat hij scheef hield - stond dit in verband met een glazen oog? - een monocle, 
het vrijwel strogele haar en ongewoon lichtblauwe grote ogen. 
Het pleit dunkt mij voor Carel Begeer, de verfijnde edelsmid (en goede za
kenman), dat hij de woelige nieuwlichter Wichman gelegenheid gaf zich op 
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zijn atelier uit te leven in curieuze projecten. Al in 1920, toen Wichman onge
veer dertig was, verscheen een fraai uitgegeven boek over zijn werk en zijn 
persoon met een woord vooraf van niemand minder dan prof. Vogelsang. 
Gezien de geestige charge, die Wichman eens tekende van de kop van de ge
vreesde Amsterdamse toneelrecensent Barbarossa (J. C. Schröder), de man 
met het rossige baardje, had hij een karikaturist van betekenis kunnen wor
den. Trouwens, wat kon hij niet? Maar hij deed teveel. Leefde gevaarlijk, was 
altijd arm, nam alle deurwaarders bij de neus en sleepte helaas te velen mee 
in zijn uitzinnige politieke avonturen. 
Oud is hij niet geworden, nog geen veertig. De Duitse inval maakte hij niet 
meer mee. Betrekkelijk kort voor zijn dood schrok ik, in de nachtelijke Elisa-
bethstraat wandelend, van een luide stem, die op vijftig meter afstand al de 
hele straat vulde. Het was Erich Wichman, die met een student liep te praten. 
Een poos later kwam het bericht, dat hij een dodelijke longontsteking had op
gelopen, toen hij met een groep enthousiaste studenten had geholpen een 
dijk in onze provincie te verzwaren, die voor het „wassende water" dreigde te 
bezwijken. Toch nog iets heroïeks. . . 

De Gemeenschap 

Extra kleuren werden in de jaren twintig aan het spectrum van het Utrechtse 
kunstleven toegevoegd, toen de strijdbare rooms-katholieke jongeren van De 
Gemeenschap er aanleiding toe gaven dat Zuid-Limburg hier bij wijze van 
spreken een „filiaal" vestigde. Charles Eyck woonde zelfs een aantal jaren in 
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Utrecht, hij die van zijn gebrek - vrijwel doofstom - een voordeel maakte, 
doordat hij zich zo machtig kon isoleren en concentreren. Men kon de zwie
rige Joep Nicolas met zijn mooie vrouw op het Janskerkhof zien wandelen, 
men kon de bleekwangige Bellefroid tegenkomen, de lachende Charles Ny-
pels, die het durvende tijdschrift zo onbekrompen steunde, dat hij zelf wel
haast in financiële moeilijkheden moest komen. Of Henri Jonas, de zwijgza
me kluizenaar met de gebeeldhouwde kop, hier ooit verscheen weet ik niet, 
wel streken jonge Vlamingen als Marnix Gijsen en Jozef Cantré, ook door De 
Gemeenschap aangetrokken, hier bij gelegenheid neer. De laatste vestigde 
zich overigens ook een lange tijd in Blaricum en Oisterwijk. 
De Brabantse „wonderdokter" Henk Wiegersma kreeg in de zaaltjes van 
Voor de Kunst aan de Nobelstraat een tentoonstelling van zijn éclatante 
schilderijen. Ik had iets tegen dit werk, hoewel de merkwaardige uitstraling 
ervan mij niet ontging. In mijn recensie kwamen nog al wat restricties en 
vraagtekens voor. Later drong tot mij door, dat dit stuk de blijvende woede 
van Wiegersma had opgewekt. Was ik hem in die dagen per ongeluk tegen 
het lijf gelopen, ik weet niet wat er gebeurd zou zijn. Hippocrates moet hem, 
die in Utrecht medicijnen had gestudeerd, eerbied voor het leven hebben in
geprent, maar soms konden zijn vuisten alle medische ethiek doorbreken . . . 
Jan Engelman was zijn bewonderaar en vriend voor het leven; totdat hieraan 
abrupt een eind kwam. Niet zo heel lang voor Jans laatste moeilijke jaren ont
stond er - de vrouw in het spel - een dodelijke vete. In Frankrijk zouden er in 
zo'n situatie schoten zijn gelost. Hier verlopen zulke dingen, het Brabantse 
temperament ten spijt, toch nog anders. 

Charles Eyck 

Van Willem Maas, toen coming man in de architectuur (de lezer denke aan 
het interessante pand van wijlen boekhandel Kemink, Korte Jansstraat, 
voorts aan enige opmerkelijke schoolgebouwen in onze stad), kreeg Charles 
Eyck een welhaast gigantische opdracht: een religieuze muurschildering van 
12x10 meter in de kapel van de St Jozefkweekschool te Zeist. In mijn herin
nering zie ik de schilder nog op de steiger staan, doodleuk alsof hij dit zaakje 
tussen neus en lippen even klaarde. Men leze prof. dr J. J. M. Timmers in De 
Religieuze Schilderkunst: „Hier brak zich een barokke kunst in moderne 
vorm baan. Geen barok, die teruggreep naar voorbeelden uit voorbije 
eeuwen, maar iets geheel nieuws. Deze jonge katholieke Limburger durfde in 
het stijve en steile Sticht met Zuidelijk vuur de weelde van zijn Geloof uit te 
jubelen. En dat in de ontegenzeglijk weinig barokke ruimte uit beton en 
staal." Hier leken „de rollen der leidende en dienende kunst omgekeerd. 
Eyck's schildering die de ruimte dezer kapel maakte tot wat ze is en haar vol
komen beheerst, kan men moeilijk meer dienend noemen" . . „Niemand zal 
ontkennen dat den schilder een machtig voorbeeld voor ogen zweefde toen 
hij deze wandschildering ontwierp, toch werd zij geen verslapte Michelange
lo, maar zij bleef volkomen het stempel dragen van haar maker, met alle goe
de eigenschappen en gebreken die zijn werk kenmerken." Het gebouw wordt 
voor andere doeleinden gebruikt, de muurschildering moet gered zijn, maar 
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ik weet niet waar zij zich bevindt noch in welke staat. 
Ondanks wat Eyck sindsdien op zijn naam heeft gebracht - zelfs een kerkge
bouw met letterlijk alles „drum und dran" - ongeacht ook de 80 jaar, die hij 
meedraagt, is Charles Eyck in zijn Schinnen nog steeds actief, zelfs met de 
pen. Nog niet zo heel lang geleden heeft Meerssen een tentoonstelling aan 
hem gewijd in het raadhuis, speciaal van werk uit particulier bezit. Een blijk, 
hoezeer zijn vitale kunst met haar optimistische inslag en soms ook naïeve fa
cetten door de Limburgers is aanvaard en als hun specifieke glorie wordt be
leefd. 

Lambert Simon 

Niet voor niets kom ik na Charles Eyck bij Lambert Simon terecht, die een 
verwante veelzijdigheid toont, al heeft zijn naam niet een gelijkwaardige 
klank gekregen. Als jong schilder kwam hij uit Den Helder naar Utrecht, ook 
al weer gelokt door De Gemeenschap en uiteraard heeft de sterke figuur van 
Charles Eyck indruk op hem gemaakt. Intussen wijst prof. Timmers er in het 
reeds aangehaalde geschrift op, dat van de jongeren, die zich moeilijk aan de 
greep van Charles Eyck konden ontworstelen, Lambert de meest zelfstandige 
bleef, die de neo-barok tot iets eigens wist om te zetten. Het Museum Van 
Nieuwe Religieuze Kunst, dat in 1972 is opgeheven en overgegaan in de verza
meling van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent, bezit enkele wer
ken van Lambert Simon, waarvan zijn Dood van Christus nadrukkelijk 
genoemd mag worden. „Fors, goed van bouw en rijp van kleur", aldus de 
kwalificatie van Timmers. Lambert heeft, geloof ik, weinig aan tentoonstel
lingen gedaan of meegedaan, maar zoals ik mij bepaalde schilderijen nog ge
makkelijk herinner, die bij Kunstliefde te zien kwamen, zo kwam ik nog niet 
lang geleden in het woonhuis van ir S. van Ravesteyn (Prins Hendriklaan) op
nieuw onder de bekoring van een even zwierig als karaktervol geschilderde 
vrouwenfiguur. Timmers noemt hem zelfs méér schilder dan de steeds wat te-
kenachtige Eyck. Ik zou dit niet durven beamen, juist ook, daar Lambert in 
de latere jaren bij uitstek werk heeft uitgevoerd, dat men monumentaal 
pleegt te noemen. Het ontstond uit een rijkdom van opdrachten van aller
hand kerken, scholen, raadhuizen, e tc , voor het merendeel buiten Utrecht. 
Ik heb een uitgebreide lijst onder ogen gehad en kreeg de indruk dat voor zijn 
scheppende verbeelding en forse handen geen uitdaging te groot of materie 
te vreemd is: keramische decoraties, tegeltableau's, glas-in-lood, glas-in-be
ton, figuratief of abstract en naar gelang de aard van de opdracht speels, gela
den, zwierig, verstild. 
Zijn persoonlijheid is er niet één, die gemakkelijk populariteit verwerft. 
Evenmin heeft hij de gewoonte in aanbidding te vallen voor alles wat nieuw is 
en ongewoon. Maar zijn gewetensvolle en ambachtelijk verantwoorde oeuvre 
dwingt tot respect. 

De namen van Rietveld en van Van Ravesteyn mogen op deze plaats niet ont
breken. Alle twee hebben door hun werk, zowel als door hun persoon aan de 
Utrechtse kunstopleving van de jaren twintig en dertig in belangrijke mate 

136 



het hunne bijgedragen. Beiden hebben aan De Gemeenschap meegewerkt of 
artikelen in het tijdschrift uitgelokt. Van Ravesteyn heeft zelfs eens verklaard 
aan het contact met De Gemeenschap zijn late artistieke puberteit te danken 
te hebben. Op zijn beurt schreef hij in het tijdschrift, zonder katholiek te zijn 
of te worden, belangwekkende recensies over de ontwikkeling van de bouw
kunst in ons land. 
Hij ontzag daarbij een bewonderde figuur als Berlage niet. Die algemene be
wondering achtte hij sterk overdreven, al wilde hij het werk en de invloed van 
Berlage niet graag onderschatten. 

Het Genootschap Kunstliefde 

Het Utrechts Genootschap Kunstliefde, dat binnen afzienbare tijd zijn 175-
jarig bestaan herdenkt, is in 1807 niet uit de lucht komen vallen. Er was wel 
een en ander aan voorafgegaan; maar zeker niet ten onrechte mag men de 
schilders P. C. Wonder en J. B. Kobell als de oprichters beschouwen; zij wa
ren ook de eerste direkteuren. Men begon met 31 leden, „liefhebberen en 
werkende tekenaars" die vooral behoefte hadden te tekenen „naar het ge
kleed model". 
Het Genootschap gaf gelegenheid tot gratis tekenonderricht, hield vervol
gens kunstbeschouwingen aan de hand van private tekeningen-collecties en 
organiseerde elk jaar een expositie van het werk der leden. De animo was 
groter dan men had verwacht en herhaaldelijk was uitbreiding van het aan
vankelijk vastgelegde ledental nodig. Nadat dit in 1850 op 110 was gebracht 
schafte het reglement van 1858 elke beperking op dit punt af. 
Was men begonnen met één tekenavond per week, in 1813 al besloot men dit 
uit te breiden tot twee. In 1814 werd men wat driester en stelde de gelegen
heid open om naar het naakt model - maar het moest wel een man zijn'. - te 
tekenen. 
Van 1816 af konden de leden ook, zij het alleen in de zomermaanden, deelne
men aan het tekenen naar pleister. Het eerste half uur werd dan besteed aan 
onderwijs in de proportieleer en de tekentechniek. Jaren later, in 1872, heeft 
zich een medicus beschikbaar gesteld om de beginnelingen in de anatomie 
van het menselijk lichaam in te wijden. 
Deze gegevens ontleen ik aan het historisch overzicht, dat de toenmalige ge
meente-archivaris, mr J. W. C. van Campen, aan de wederwaardigheden van 
Kunstliefde in 1947 bij het 140-jarig bestaan heeft gewijd. Ook verder zal ik 
nog telkens van dit onmisbare geschrift gebruik maken, dat op zijn wijze de 
schijnwerper richt op Utrecht in de 19de eeuw en kleurrijke anecdotische bij
zonderheden daarbij niet schuwt. Zo vertelt van Campen van een schilder uit 
de Vuursche, die van 1852 tot 1855 geregeld viermaal per week te voet naar 
Utrecht kwam (en waarschijnlijk ook te voet terugkeerde) om, zoals deze 
doorzetter het uitdrukte, „de collégien in kunstliefde waar te nemen". 
Het boekje drukt ook een tekening af van Jhr P. van Loon uit 1828, waarop 
men in het toenmalige tekenlokaal een twintigtal, vooral jongere mensen, ge
concentreerd achter hun tekentafels ziet zitten; Van Loon heeft het blijkbaar 
niet oirbaar geacht het mannelijk naaktmodel in zijn schets te betrekken. 
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Op de maandelijke kunstbeschouwing schonk men aandacht aan tekeningen 
uit de portefeuilles van leden-verzamelaars. Ook portefeuilles van collectio-
neurs en genootschappen elders kwamen naar Utrecht en werden veelal door 
de eigenaars zelf toegelicht. Het feit, dat de collectie, die Kunstliefde uit 
werk van haar leden samenstelde, ook buitenstads circuleerde, zal de ijver van 
de leden wel in bijzondere mate hebben geprikkeld. 
Het nut van deze activiteit erkennend, heeft de gemeente, zij het heel be
dachtzaam en niet langer dan tot 1877, de tekenavonden gesubsidieerd. 
Daarna zag de plaatselijke overheid - redenen ervoor vond ik niet vermeld -
van subsidiering af. Des te onprettiger, daar Kunstliefde al sedert 1847 voor 
haar behuizing moest betalen; (vijfhonderd gulden per jaar). 
Op het punt van geldelijke steun door de gemeentelijke overheid heeft 
Kunstliefde zich zelden verwend gevoeld. En dit ongeacht het feit, dat her
haalde verzoekschriften in zulke buitengemeen hoffelijke en eerbiedige ter
men werden vervat ! 

A/e/". Boellaard en haar testament 

Vrouwen werden - we zijn nu eenmaal nog in de negentiende eeuw - op de te
kenavonden naar naaktmodel niet toegelaten. Wel mochten zij de kunstbe
schouwingen bezoeken, die van 1847 af in de ruimere en van gaslicht voorzie
ne lokalen van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden gehou
den. Daarvóór beschikte Kunstliefde over een lokaliteit aan de Minrebroe-
dersstraat. Het 50-jarig bestaan gaf aanleiding tot een luisterrijke viering. 
Sinds enige jaren kon men rekenen op een vrij geregelde aankoop van werk, 
dankzij een speciaal daartoe opgerichte Vereeniging ter bevordering van 
Beeldende Kunsten. Het is wel duidelijk, dat hier niet uitsluitend aan teke
ningen, maar vooral aan schilderijen werd gedacht. 
Tegenover het zich schriel opstellen van de overheid - van Campen spreekt 
van koelheid - was het een geluk, dat er welgestelde particulieren waren, die 
meer dan een platonische genegenheid aan de dag legden. Wegens vele be
langrijke aan het Genootschap bewezen diensten werd in 1858 aan mejuf
frouw Margaretha Cornelia Boellaard - haar getekend portret toont een pit
tige, niet bepaald gemakkelijke fysionomie - het honorair lidmaatschap aan
geboden. Een daad van wellevendheid, die even wellevend beantwoord werd: 
toen zij in november 1872 overleed bleek mej. Boellaard bij testamentaire be
schikking aan Kunstliefde het grote pand Oudegracht 35 (bij de Jacobsbrug) 
te hebben gelegateerd, onder verplichting het te verhuren en de opbrengst 
daarvan te besteden tot stichting van een fonds, te noemen het Boellaard-
fonds. Uit de bepalingen die de bestemming van dit fonds, nog aangevuld 
door een paar bedragen tot bijna dertig duizend gulden, aangaven, blijkt dat 
naast steun aan schilders ook gedacht werd aan „schilderessen, beeldhou
wers of graveurs". Tot op de dag van vandaag hebben tal van kunstenaars van 
de vrijgevigheid van de stichteres geprofiteerd. 
Ik ga niet dieper in op de nogal wonderlijke gebeurtenissen met de kostbare 
oude schilderijen, die het Genootschap onder de naam Museum Kunstliefde 
in eigendom heeft gehad en die gaandeweg aan de gemeente zijn overgegaan. 
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Meermalen geschiedde dit tegen bedragen die sterk in het voordeel waren 
van de andere partij. In totaal ontving Kunstliefde f 43.200,— terwijl de schil
derijen, ook naar de normen van toen, een veelvoud van dit geld hadden ver
tegenwoordigd. Maar ja, zo zei berustend mr. van Campen: het Genootschap 
kon er zijn financiën mee saneren en het Centraal Museum, waar de doeken 
en panelen uiteindelijk zijn ondergebracht, krijgt meer bewonderaars dan het 
Kunstliefdemuseum ooit zou hebben aangetrokken. 
Men kan moeilijk zeggen, dat Utrecht in de vorige eeuw erg zorgvuldig met 
zijn schilderijenbezit is omgesprongen. Men moet maar lezen wat mej. dr M. 
E. Houtzager in 1957 verteld heeft in de catalogus Beitel en Palet met betrek
king tot de tentoonstelling 150 jaar Genootschap Kunstliefde. Tijdens de 
Franse bezetting stortte in het gebouw van de Aalmoezenierskamer een turf-
zolder in, die zich juist boven een groot aantal schilderijen bevond, dat hier 
bewaard werd. Bedroevend ook was de manier waarop in 1824 het werkvolk 
omsprong met schilderijen etc. die van het Raadhuis naar het Stadswerkhuis 
bij de Maliepoort werden vervoerd. Er schijnt van dit transport niet zo heel 
veel overgebleven te zijn. Trouwens de eigenmachtige burgemeester Var 
Asch van Wyck, die er al eerder de oorzaak van was, dat aan Utrecht de unie 
ke collectie-Boymans ontging, verwees alle schilderijen die niet in het doo, 
hem geprotegeerde Historisch Museum pasten naar de zolders van het stad
huis! Heeft mej. Houtzager gelijk, dan is het in feite aan Kunstliefde te dan
ken, dat ondanks alles nog een gedeelte van het oude schilderijenbezit be
houden is gebleven. 

Etha Fles 

Omstreeks 1890 woei er een reactionaire w .̂id door de gelederen van Kunst
liefde. De club, die toen tot 313 leden was gestegen - een hoogte, sindsdien 
nooit meer bereikt - voelde in haar tentoonstelling geen enkele neiging om 
aandacht te schenken aan vernieuwingen, die zich in die periode, o.a. in Pa
rijs en Brussel, deden gelden. Ik denk aan de luministen, neo-impressionis-
ten, symbolisten en de monumentale schilderkunst; en niet te vergeten aan 
van Gogh. In Den Haag was Pulchri Studio in die dagen een soortgelijk bol
werk van behoud. Hiertegen werd iets ondernomen door Theophile de Bock, 
die stichter werd van de Haagsche Kunstkring, welke wèl voor moderne stro
mingen openstond. 
In Utrecht was er gelukkig de voortvarende Etha Fles, die de Vereniging 
Voor de Kunst oprichtte met het doel „belangstelling voor beeldende kunst 
op te wekken en de bloei van het kunsthandwerk krachtdadig te bevorde
ren". Dit initiatief sloeg bij de Utrechters op fameuze wijze aan en zo konden 
„revolutionaire tentoonstellingen" van de grond komen met pioniers als Van 
Gogh, Toorop, Thorn Prikker en Segantini. Men zegt, dat in die dagen zelfs 
Hagenaars speciaal naar Utrecht reisden om met deze nieuwlichters gecon
fronteerd te worden. Na elf jaar noteerde Voor de Kunst het voor Utrecht 
verbazingwekkende ledental van 814. Toen evenwel de charme van het nieu
we eraf was, luwde ook de belangstelling en al bleef Voor de Kunst een goede 
politiek voeren - de naam van Dr. P. Smit mag hier met ere worden genoemd 
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- het ging, wat de interesse betreft, bergafwaarts. In de jaren twintig en dertig 
kon Voor de Kunst het niet meer redden zonder de geldelijke steun van . . . 
Kunstliefde. Na moeizame onderhandelingen is het in 1938 tot een fusie ge
komen: de enig juiste oplossing. 
Kunstliefde aanvaardde de voornaamste taken van Voor de Kunst, het hou
den van tentoonstellingen en het organiseren van lezingen. De bestuursleden 
van Voor de Kunst namen, aangevuld met enkele leden van Kunstliefde, zit
ting in de Tentoonstellingscommissie en konden daardoor, al ging de naam 
teniet, de geest doen voortleven. Een verzoek aan de leden van Voor de 
Kunst om als kunstlievend lid toe te treden vond een gunstig onthaal. Belang
rijke exposities zijn gevolgd, zoals die van Van Dongen en Kokoschka, waar
op Kunstliefde terecht trots was, voorts Permeke, Matthieu Wiegman, Cha
bot en de Marissen. 
In 1939 nam Kunstliefde feestelijk afscheid van het gebouw aan de Oude-
gracht, dat ten dele aan derden was verhuurd, zodat voortaan alle werkzaam
heden in het perceel Nobelstraat werden geconcentreerd. Naast exposities en 
lezingen waren dat ook de periodieke vergaderingen, de wekelijkse socie-
teitsavonden van De Hanekam, die van vrijdag op zaterdag vaak een eind in 
de kleine uren uitliepen en de tekenavonden, sinds enige tijd ook naar naakt 
vrouwelijk model, een zaak die nog wel eens onrust in puriteinse of quasi-pu-
riteinse kringen heeft verwekt. 

Neergang en chaos 

De jaren tussen twintig en dertig zijn intussen ook voor Kunstliefde verre van 
florissant geweest. Mr van Campen, die hierop uitvoerig inging, sprak van 
een ernstige neergang. In plaats van het reglementair voorgeschreven jaar
lijks te kiezen en bij vacatures aan te vullen zevental bestuursleden, was de 
feitelijke leiding in handen van voorzitter en secretaris, die reeds sedert 1912 
in functie waren en een hoogst eigenmachtig bewind voerden. Mr van Cam
pen noemt bedoelde heren niet bij name. Uit de lijst echter van voorzitters en 
secretarissen in hetzelfde geschrift valt op te maken, dat het bewuste autori
taire bewind gevoerd werd door Prof. dr W. Vogelsang, voorzitter en dr N. G. 
van Huffel, secretaris. Laatstgenoemde voerde sinds 1916 in feite ook het fi
nancieel beheer, zodat men, Van Huffel enigszins kennend, de neiging krijgt 
van een éénhoofdig bewind te spreken. 
In 1912 was de schilder Joh. Gabriëlse nog direkteur, maar nadat hij in 1916 
als zodanig aftrad - werd het hem in deze sfeer te benauwd om het hart? - is er 
geen directeur meer aan te pas gekomen. Na de bevrijding herinner ik mij in 
een krantenbericht gelezen te hebben, dat Kees Boeke, de schilder, tot direk
teur is benoemd, maar van activiteiten op dit punt heeft men nimmer iets ver
nomen. 
In 1916 viel er niet veel meer te leiden. Het aantal stemgerechtigde leden was 
geslonken tot . . . 23. Tekenoefeningen, een der meeste essentiële activiteiten 
werden niet meer gehouden en het organiseren van exposities liet men aan 
anderen over; kortom „een volkomen onwettige en ongewenste toestand". In 
januari 1929 deed het bestuur per circulaire aan de leden het voorstel het Ge-
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nootschap te liquideren. Hiertegen rees eindelijk en ten langen leste verzet. 
Wie van de verhoudingen in het Utrechtse van die dage ook maar flauwtjes 
op de hoogte is, kan zich voorstellen wat een moed, ja onverschrokkenheid 
ervoor nodig is geweest om hier de kat de bel aan te binden. Het respect voor 
regenten en elitaire intellectuelen had in die dagen nog iets benauwends. Leo 
Brom, een onafhankelijke figuur, iemand, die de pen en, in een vergadering, 
ook het woord kon voeren,- sommige van de 23 „stemgerechtigden" hadden 
op het moment dat er gesproken moest worden plotseling van nervositeit 
geen stem meer! - heeft de zaak ter hand genomen. Mensen als dr W. C. 
Schuylenburg, jhr dr M. R. Radermacher Schorer, ir S. van Ravesteijn en W. 
van Leusden vond hij bereid de open bestuursplaatsen te bezetten. 
Aanvankelijk liet men de voorzitter en secretaris nog op hun zetel zitten, 
maar, toen zij aftraden, kwam er een totaal nieuwe leiding, die op een volle
dige hervorming aanstuurde. Het is vooral aan het inzicht van de penning
meester, jhr mr Radermacher Schorer, te danken geweest, dat de stoffelijke 
zaken weer in het gareel gebracht werden. Administratief zat zowat alles in 
de knoop, een euvel, dat eigenlijk al dateerde van vóór 1912. Toen het voor
lopige bestuur in 1937 kon aftreden, werd speciaal aan voorzitter en penning
meester hulde gebracht voor de manier, waarop zij in de chaos orde hadden 
geschapen. Dr Schuylenburg, „een man van tactisch overleg en grote objecti
viteit en begaafd met een aangeboren talent tot onderhandelen" werd tot ere-
voorzitter benoemd en Radermacher Schorer tot ere-lid. 
De nieuwe voorzitter, B. J. Kerkhof, zelf schilder van professie, die als op
richter en direkteur van Wegenbouw een onafhankelijke positie innam, kon 
het nieuwe beleid consequent voortzetten. Hij ondervond daarbij de steun 
van de nog jonge secretaris L. F. Wijmans, die van 1933 tot 1940 en ook na de 
bevrijding nog enige tijd, het voorbeeld heeft gegeven van wat in die functie 
gedaan moest en gedaan kon worden. 

De bezettingsjaren 

In de aanvang van de tweede wereldoorlog leed het Genootschap een gevoe
lig verlies. Als secretaris van de Tentoonstellingscommissie was na de bespro
ken fusie met Voor de Kunst de heer W. Jongejan opgetreden, leraar Duits 
Stedelijk Gymnasium, die, dankzij zijn enthousiasme en grote kennis van za
ken de activiteiten van deze commissie krachtig heeft gestimuleerd: Hij werd 
enkele jaren later, na een razzia in Utrecht, door de Duitsers aan graafwerk 
in de Betuwe gezet, waar een granaatscherf hem dodelijk trof. 
De werkzaamheden van het Genootschap namen in de oorlogsjaren gaande
weg af. Er gingen zelfs stemmen op om Kunstliefde te ontbinden, wat om ver
schillende redenen niet is geschied. „De arbeidslust ging vele kunstenaars 
ontbreken, anderen wijdden zich aan illegaal werk of moesten zich schuil 
houden voor de overweldiger". Met de expositie in juni 1944 ter gelegenheid 
van de 60ste verjaardag van Otto van Rees kwam ook aan deze tak van werk
zaamheid een einde. 

Na de bevrijding werd aan drie leden vanwege hun onvaderlandslievende 
houding hun lidmaatschap ontnomen. Jan van Ham, de pottenbakker, maker 
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ook van gevoelige pastels en tekeningen, die zich om principiële redenen tij
dens de bezetting had teruggetrokken, kreeg een plaats in het bestuur. Hij is 
thans enige jaren het oudste lid en heeft bij gelegenheid van zijn 80ste ver
jaardag in de zalen van Kunstliefde een drukbezochte ere- tentoonstelling 
kunnen houden. 
In september 1945 volgde een expositie van hen, die zich niet bij de Kultuur
kamer hadden aangesloten naast illegaal tekenwerk, gemaakt door leden in 
de bezettingsjaren. Ook de tekenavonden werden hervat. 
In december 1945 richtte Kunstliefde een ere-tentoonstelling in, gewijd aan 
het werk van de bescheiden „grande dame" van het Genootschap, mevr. E. 
Adriani-Hovy. Een gerechtvaardigde hulde aan de grijze kunstenares, die van 
haar jeugd af het genootschap had gediend, „maar van enig eerbetoon bij 
haar 70ste verjaardag tijdens de duitse bezetting niet had willen weten". 

Excursies en andere taken 

Van de activiteiten, die Kunstliefde entameerde, mogen zeker de excursies 
niet vergeten worden. In 1940 was de laatste geweest, zeker niet de slechtste: 
naar Rotterdam om Blijdorp te zien en naar Dordrecht vanwege Kunstmin. 
De architectuur van ir S. van Ravesteijn stond centraal als ook het decoratie
ve beeldhouwwerk van Jo Uiterwaal. Beider prestaties wekten bewondering. 
Na de bevrijding werd om te beginnen Middelheim in het programma opge
nomen, later ook Zuid-Limburg vanwege de kerkelijke kunst van Charles 
Eyck, een der zogeheten buiten-leden. Daarna ging het naar Weldam, waar 
Hannema's fascinerende verzameling kort na de oorlog was gevestigd. Later 
verhuisde deze inmiddels vergrote collectie naar Het Nijenhuis te Heino (O). 
De excursies brachten de individualisten, die kunstenaars zijn, bijeen in een 
bus en aan een maaltijd, waar vooral Engelman als tafelpresident de woelige 
geesten bond. Er konden leuke speechjes worden gehouden, amusante 
„Witze" verteld (Kees Wit was daar een expert in) en de van ouds bekende 
liedjes (Anne van de Bos, Jan Engelman) worden gezongen. Ook de beroem
de geschiedenis van Diewertje Diekema (voordracht Aja Schilp) moest vaak 
herhaald worden. 

De ernstige taken en verplichtigen, die het Genootschap van nature en bij 
reglement zijn opgelegd, werden na de oorlog naar behoren vervuld. Voor 
een groot deel te danken aan de elkaar aflossende besturen, meer speciaal 
aan voorzitters en secretarissen. 
B. J. Kerkhof was, zou men kunnen zeggen, van nature aangewezen voor het 
presidentschap. Hij stond, hoewel kunstenaar, als wegenbouwer midden in 
de maatschappelijke wereld, kon de problemen in een kunstenaarsorganisa
tie overzien, de onderling verschillende standpunten waarderen en bleef ook 
in de hitte des gevechts hoffelijk en verzoenend. Bovendien heeft hij leden, 
die in moeilijkheden zaten, moreel en materieel kunnen helpen, zonder dat 
dit ruchtbaarheid kreeg. 
Na zijn aftreden nam Jan Engelman de voorzittershamer over. Deze was uit 
heel ander hout gesneden. Hij was evenzeer met de problematiek vertrouwd, 
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kon oplossingen aangeven, maar was zo dominerend, dat hij vaak prikkelde 
tot tegenspraak. Bovendien gleed hij gemakkelijk van de hoofdzaak naar bij
zaken af, waardoor de fundamentele kwestie soms in de mist verdween. 
Het luisteren naar zijn openingsspeeches bij tentoonstellingen was een feest 
en ook bij de discussies in De Hanekam over de meest uiteenlopende vraag
stukken toonde hij zich de primus inter pares. Hij ook stookte in Kunstliefde 
het eerste verzet aan tegen de gewraakte plannen tot singeldemping. Het mi
litante motto „dempers zijn dompers" moet wel van hem afkomstig zijn. 
Toen hij uittrad liet mr J. H. des Tombe zich vinden voor deze functie, die hij, 
als typisch universitaire figuur, gewend aan objektiviteit en aan het leiden van 
vergaderingen, op een veel minder autoritaire wijze waarnam dan zijn voor
ganger. Tussen de woelige kunstenaarsbent moet hij zich in 't begin wel eens 
als de kat in een vreemd pakhuis hebben gevoeld, vooral doordat hij met de 
geldende problematiek niet primair vertrouwd was. Zijn tactvol optreden 
werd intussen hogelijk gewaardeerd en hijzelf denkt aan deze periode met 
veel genoegen terug. 

Ir van der Gaast, die zich èn als architect èn door zijn maatschappelijke in
stelling in de sfeer van Kunstliefde gemakkelijk thuis kon voelen, heeft nu al 
een aantal jaren de leiding in handen, zonder dat zich moeilijkheden van ern
stige aard voordoen. Lopen de emoties in vergaderingen wel eens hoog, hij 
weet ze te bezweren zodat een sfeer ontstaat, waarin oplossingen gevonden 
kunnen worden. 
De wisselende Tentoonstellingscommissies zorgen voor de nodige variatie in 
het expositie-beleid. Ook uitheemse stromingen komen wel aan hun trek. De 
ledententoonstellingen, die bij wijlen de haast onvermijdelijke inzinkingen 
vertonen, brengen daarnaast ook hun verrassingen; de laatste jaren zelfs in 
bijzondere mate, dank zij vooral de jongeren, onder wie men heel wat veelbe
lovend talent aantreft. Kunstliefde voelt zich allerminst los van de stad, waar
uit zij is voortgekomen en waar zij nog steeds is gevestigd. Toen de Geerte-
kerk dreigde te worden afgebroken, werd een prijs uitgeloofd voor de beste 
schilderijen van dit door de middeleeuwen overgeleverde bouwwerk. Het 
schilderij van Jan van Ham werd bekroond en kwam in het Centraal Museum 
terecht, het schilderij van Louis Wijmans werd door de Van Baarens aange
kocht en bevindt zich thans in het zelfde museum. Toen de nieuwe schouw
burg in de situatie van het Lucas Bolwerk ingrijpende veranderingen teweeg 
bracht heeft meer dan één zich tot de aloude en populaire houten muziektent 
aangetrokken gevoeld. Tot een hoogst aantrekkelijke tentoonstelling „Oog in 
Oog" geheten gaf het originele denkbeeld aanleiding, dat door loting aange
wezen leden andere leden, eveneens bij loting uitverkoren, zouden portrette
ren. 

Na de bevrijding zijn er interessante contacten geweest met Pulchri Studio, 
dat Erika Visser graag in zijn midden opnam, met de Haagse Kunstkring en 
met een Rotterdamse groep, die zich vooral met monumentale vormgeving 
bezig hield. 

Ook „buitenlandse betrekkingen" kunnen worden gereleveerd. Vrij kort na 
de bevrijding konden Utrechtse kunstenaars, die onder de bezetting hadden 
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Jan van Ham, Het 
Geertekerkhof, 1941 

geleden, voor enig maanden naar een Scandinavisch land om „Erholung" te 
vinden en tegelijk nieuwe indrukken op te doen. Een man als Willem van 
Leusden heeft inderdaad van het Noorse landschap zeer genoten en daar ook 
goede relaties aangeknoopt. In Denemarken, met name in Aarhus, is een 
goed geselecteerde tentoonstelling door leden van Kunstliefde gehouden. 
Nog niet zo lang geleden kon dank zij de Stichtse Culturele Raad een exposi
tie van Stichtse kunstenaars gearrangeerd worden in Hannover, waaraan ook 
door leden van Kunstliefde werd deelgenomen. Sabine Vess heeft er met haar 
spitse openingstoespraak in het Duits veel bijval geoogst. Dat uitsluitend die 
kunstenaars konden deelnemen, die beneden de 45 jaar waren, heeft wel de 
nodige repercussies gewekt. 

De Kerkhof-prijs 

De B. J. Kerkhof-prijs, die door mevr. Y. Kerkhof-Hoogslag, vrij kort na het 
overlijden van haar man werd ingesteld, een instituut, dat zich blijvend in de 
morele en materiele steun van de enige zoon Paul Kerkhof, zelf ook schilder 
en wonend in Antwerpen mag verheugen, draagt ongetwijfeld tot een geluk
kige wedijver bij. 
De eerste maal, dat de prijs werd uitgereikt ging hij onder aller instemming 
naar Willem van Leusden (1958). In de jaren 1959-1977 volgden Pieter 
d'Hont, Antoinette Gispen, William D. Kuik, Luigi de Lerma, Joop Hekman, 
Sjoukje Wiegersma, Hans Siegmund, Henk Hester, Joh. W. Uiterwaal, Hu-
bert Sluis, Dolf Zwerver, Paulus Reinhard, J. B. Lambert Simon, Josephine 
van den Hout-Vast, Ton Gouka, Peter van Poppel, Otto Hamer, Joop Klink
hamer en Ben van Helden. 
Bij het bekijken van deze lijst kan het opvallen, dat het aantal bekroonde 
beeldhouwers naar verhouding groter is dan dat der schilders en grafici. Mo
gelijk dat dit samenhangt met het feit, dat sculptuur een krachtiger uitdaging 
aan de kunstenaar stelt en derhalve een stringenter motivatie vraagt. Intussen 
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doet zich ook in Kunstliefde de trend van deze eeuw gelden, dat de beoefe
ning van de grafiek aanzienlijk veld heeft gewonnen en daardoor mede de 
schilderkunst van een welhaast monopolistische plaats is verdrongen. Econo
mische oorzaken hebben in dit proces een begrijpelijke rol gespeeld. 
Voor het eerst in '77 is een edelsmid, met name Van Helden, die trouwens 
ook als tekenaar uitmunt, bij de Kerkhof-prijs op het schavotje der ere getild. 
Bekeek men de inzending van deze ogenschijnlijk weinig spectaculaire werk
stukken, dan kreeg men de neiging de jury van '77 een extra saluut te brengen 
voor haar speurzin, te meer daar de andere in het oog springende inzendin
gen grosso modo een hoger peil bereikten dan wel bij vorige gelegenheden. 
Gedurende een aantal jaren heeft ook de bekende Wiegersma-beker in de ar
tistieke arena van Kunstliefde een rol gespeeld. 
Over de wijze, waarop nieuwe gegadigden voor het lidmaatschap worden ge
balloteerd is de laatste jaren nog weleens wat te doen geweest. Ik denk aan 
het geval-Zwerver en aan dat van Hélène Grégoire. Als buitenstaander kan 
men zich wel eens niet aan de indruk onttrekken, dat de volledige draagwijd
te van een afwijzing niet altijd door iedereen voldoende wordt doorzien. Zou 
't niet mogelijk zijn, denkt men dan, dat, vooraleer een definitieve afwijzing 
de deur uitgaat, eerst nog een of andere instantie als een vorm van hoger be
roep optreedt? Intussen is het Genootschap doende geweest met een nieuwe 
en veiliger vorm van ballotage. 
Indertijd is de ledenvergadering, schijnt het, heel dicht aan een besluit toe ge
weest om het belendende bedrijfspand aan de voorkant bij het territoir van 
Kunstliefde in te lijven. Uiteindelijk echter is men voor de geldelijke conse
quentie teruggedeinsd. Nu wordt er wel eens gemompeld, dat het bedrijfs
pand op zijn beurt zich . . . maar neen, moge deze wonderlijke Siamese twee
ling nog lange tijd in onderlinge rust en vrede voortleven, zonder dat de een 
de ander, noch de ander de een belaagt. 

Ik heb nog eens het leuke boekje doorgebladerd, dat Kunstliefde in 1957 bij 
het 150-jarig bestaan liet verschijnen. Verlucht onder meer met een kostelijke 
tekening uit 1863, waarop men een aantal van 20 à 25 mannelijke leden op 
een blijkbaar prachtige zomerdag buiten ziet zitten, staan of liggen in een pit
toreske laan tijdens een uitje naar het Lokhorster-bos. Stuk voor stuk keurig 
gekleed, vrijwel allemaal met een of ander hoofddeksel, waaronder zelfs hoge 
hoeden, getooid en de even onmisbare wandelstok in de hand: zo ging dat on
der kunstenaars anno 1863. 
Zonder aan de verdienste van andere bijdragen te kort te willen doen, mag ik 
wel zeggen, dat het geniaalste artikel in dit bundeltje van de hand was van de 
betreurde Emmens en het amusantste, overigens een wel wat negatieve bou
tade, van Marius van Beek, toevallig beide geïnspireerd door de naam Kunst
liefde. „Kunst-liefde" heeft van Beek maar bitter weinig in Utrecht ontdekt, 
„of het moest zijn op de jaarlijkse kunstmarkt op het Janskerkhof. Dan ko
men de mensen in drommen, of er beesten uit een cirkus in de kramen zit
ten." De persoonlijke herinneringen, die P. T. A. S. Swillens - een naam, die 
ook om andere redenen in dit artikel niet mag ontbreken - ophaalt, zijn even
eens de moeite waard. 
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Het loont de moeite om de foto's nog eens aandachtig te bekijken bijvoor
beeld hoe het Museum Kunstliefde er vroeger heeft uitgezien: de wanden van 
onder tot boven stijf behangen met schilderijen van de meest uiteenlopende 
aard; bij het arrangement werd blijkbaar uitsluitend op de formaten gelet en 
hoe dit allemaal zij aan zij, rij aan rij, bijeengeperst kon worden. 
Dan zijn er twee foto's van tekenavonden. Op de eerste van '47 ziet men 
Anne van de Bos, de Friese veteraan, naast hem waarschijnlijk Louis Wij-
mans, vervolgens, heel duidelijk Moesman, als ijverig jongmaatje, naast hem 
Sonja Westerhout, vervolgens van terzij gezien vermoedelijk Gé ter Horst, 
die in '77, ondanks z'n eeuwige jeugd, zijn 70e verjaardag heeft kunnen vieren 
met een zeer plaisante tentoonstelling. 
De tweede foto, tien jaar later, weer een tekenavond, waarop alle aanwezigen 
hun best doen ernstig naar hun tekenblad te turen, behalve de lachende Fed-
de en de nog o zo jonge Hester, wiens blik naar terzijde afdwaalt. Hier zitten 
ze dan: Piet Vermeulen, Jan Rodrigo, beide ook op de kunstmarkt onmisbare 
figuren, Annet Haring, Gerard de Voogd en Pieter Vijlbrief, beiden overleden, 
en tenslotte weer Anne van de Bos, misschien de trouwste van allen, ook 
wat zijn inzendingen betreft op de ledententoonstellingen. 
Het zou ondankbaar zijn, al komen ze niet op de foto's voor, de dames Boel-
laard en Van Holthe tot Echten te vergeten, die jaren achtereen - eerstge-
noemden ook nu nog steeds - met hun karakteristieke werk aan de tentoon
stellingen deelnamen. 
Zo mag ik ook een paar andere „veteranen" niet onvermeld laten: Dick 
Broos en Andries Frederiks. De eerste, een gewetensvol werker, die als oud-
leraar aan de Arnhemse akademie wat triest vaststelt, dat het oude ambacht 
in meer dan één akademische kring wordt veronachtzaamd. Hijzelf heeft zich 
respekt verworven met zijn glas-in-lood-ramen (onder andere in het Bevol
kingsbureau Utrecht en het Hoofdpostkantoor van Den Haag: liefst een op
pervlaktevan 60 m2).Hij verdiepte zich ook in de mozaïekkunst en hout-intar-
sia, zaken, die niet zo voor het grijpen liggen, terwijl hij nog altijd doende is 
met ruimtelijke wandversieringen èn structuur-schilderijen. 
Nummer twee de binnenhuisarchitect Andries Frederiks, een grijs geworden, 
maar nog volop vitale „outsider", die met losse hand de schilderachtigste 
koppen die hij tegenkomt portretteert en op even onweerstaanbare wijze 
oude stadsgedeelten tekent. Hij exposeert nog trouw, hoewel zelden meer in 
Kunstliefde, al deed hij op één der laatste tentoonstellingen weer mee. De 
laatste tijd is hij verwoed met etsen bezig. 
Pieter Vijlbrief was als typograaf èn anarchist, maar ook als animator zo'n 
aparte figuur in het Genootschap, dat het kwalijk zou zijn met een enkele 
vermelding van zijn naam te volstaan. Trouw verzorgde hij de gedrukte uitno
digingskaarten en nam in de jaren dertig het initiatief tot een periodiek, Ate
lier geheten, waaraan helaas geen lang leven beschoren was. Ook stond hij 
achter de uitgave van het zoeven gememoreerde geschrift, dat de herinnering 
aan het 150-jarig bestaan van Kunstliefde levendig houdt. Gedurende enige 
jaren nam hij met hart en ziel deel aan de actie tegen de dreigende singeldem
ping. Aan de vaak nachtelijke discussies in De Hanekam gaf hij kleur. 
Kunstliefde schonk hem de gelegenheid zijn curieuze „druksels" te expose-
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ren, tezamen met de levendige beeldhouwkunst van Eka Thoden van Velzen, 
terwijl hij ook de voldoening smaakte de geometrische schilderijen, waarmee 
hij de laatste jaren van zijn leven doende was, in 't Hoogt te tonen. 

Jarenlang heeft Erika Visser een eigen plaats onder de leden van Kunstliefde 
ingenomen. Niet ten onrechte verwierf zij zich met haar getekende portretten 
van veelal bekende mannen en vrouwen een landelijke naam. Evenals bij 
Paul Citroen munt haar werk uit door telkens weer frisse, pétillante aanpak. 
Door „beroemdheden" - ik denk o.a. aan Charlotte Köhler - liet zij zich aller
minst intimideren. Zij stelt zich doorgaans vrij op tegenover haar sujetten en 
poogt niet zonder resultaat ook tot een psychologische benadering te komen. 
Ook haar geschilderde portretten, vaak halffiguren, dwingen respekt af. Dat 
van William Kuik mag men gerust met „klassiek" bestempelen. 
Toen Joop Klinkhamer enige jaren geleden de B. J. Kerkhofprijs verwierf 
mocht dat voor menigeen een verrassing zijn - zij die deze kunstenaar wat be
ter kenden beschouwden het als de juiste erkenning van een man, die zich 
van nature bescheiden opstelt, maar in de stilte van het atelier tot soms fasci
nerende resultaten komt. Toen hij zich in het abstract expressionisme ver
diepte, maakte hij werk, dat weliswaar ook als verantwoord werd gevoeld, 
maar door een zekere krampachtigheid, toch aarzelingen opriep. Zijn kunst 
kreeg een universeler karakter, toen hij in enkele geschilderde koppen een 
bevreemding evoceerde, die het effect van surrealiteit dicht naderde. Het is 
niet gemakkelijk onder woorden te brengen, wat de gevoelens zijn die hij uit
drukt, maar dat hij in dit deel van zijn werk een authentieke beleving uit
spreekt, zij 't dan in een droomwereld geboren, voelt ieder, die in deze tus
senfase van schijn en wezen enigermate thuis is. In elk geval behoort hij tot 
de mensen, dankzij wie een genootschap als Kunstliefde een gezicht krijgt. 

Van Leusden 

Op zijn invloed poogt men de laatste tijd wat af te dingen, zoals men ook zijn 
surrealisme - dit laatste volgens mij niet helemaal ten onrechte - wantrouwt; 
een feit is en blijft dat de typische Utrechter, die Van Leusden was, en tot zijn 
dood - ondanks het feit dat hij het grootste deel van zijn leven in Maarssen 
heeft gewoond - is gebleven, op menig jongere wekkend en bevrijdend heeft 
gewerkt. Met zijn onmiskenbaar artistiek uiterlijk, zijn opvallend, respect in
boezemend talent, vooral op het gebied van tekening en grafiek, dat zich in 
zijn jonge jaren ontvlamde aan revolutionaire inzichten van elders, is Van 
Leusden de typische, gemoedelijke, haast nuchtere en zachtmoedige Utrech
ter gebleven, die eerst bij het ouder worden gemakkelijk tot irritaties kwam. 
Hij was met een muzikale vrouw getrouwd - pianolerares bij Catharina van 
Rennes - iemand met een nogal dominerende natuur en kreeg van haar twee 
dochters. Van Leusden zelf hield van muziek en was ook een aantal jaren 
goed bevriend met de aanmerkelijk jongere, geniale Willem Pijper, die een 
universele belangstelling bezat. Dicht bij de toen nog onafzienbare heide
vlakten in Delen hebben Pijper en hij eens in de zomermaanden tezamen een 
schuur bewoond. Zij hadden de overtuiging elkaar te kunnen inspireren. Pij
per, de man met het fijnbesneden, haast albast bleke gezicht en - vreemd con-
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trast - de zware stem, waaraan een Stichts accent niet vreemd bleef, had een 
piano meegebracht en werkte aan zijn Eerste Symfonie. Overdag waren de 
beide vrienden ieder aan hun scheppingen bezig en 's avonds, nadat Pijper 
het laatst gecomponeerde deel van zijn symfonie aan Van Leusden had voor
gespeeld, wisselden zij onderling hun gedachten uit over eikaars werk. 
's Nachts sliep Van Leusden in een hangmat en Pijper op een bank. Ondanks 
de vliegtuigen, die constant lawaai maakten was deze periode voor beiden 
een unieke en stimulerende ervaring. 
Dit was nog vóór Van Leusdens kubistische tijd, wel had hij al naam gemaakt 
met zijn grote geëtste kathedralen. In een wat latere periode zijn de vrienden 
samen nog eens in Zwitserland geweest, het Italiaanse gedeelte, waar hun een 
mooi huis van een vriend van Van Leusden ter beschikking stond. Dit inter
mezzo heeft echter niet lang geduurd. Pijpers vrij tere lichamelijke constitu
tie bleek tegen het klimaat van deze streek niet bestand te zijn. 
Overigens heeft Van Leusden mij eens verzekerd dat zijn mooiste tijd die is 
geweest, waarin hij evenwijdig met en goed bevriend met Rietveld, werkte in 
ruimtelijke trant. In zijn kubistische tekeningen, waarmee hij in 1916 was be
gonnen, kwam al de behoefte naar voren om binnen het vlak een zekere 
ruimtelijkheid te laten beleven. Van Leusden maakte daarnaast een reeks 
kleine, gecompliceerde makettes in de trant van De Stijl, waarvan er helaas 
nog maar enkele over zijn. „Ik had geen wiskunde-kop, zo verklaarde hij, en 
heb mij dus ook nooit aan bouwen gewaagd, maar in deze makettes heb ik 
mijn passie voor de derde dimensie uitgeleefd." 
Laat in de jaren twintig was er een tentoonstelling in Parijs, waarin de archi-
tekten en verwante kunstenaars van de zogenaamde Amsterdamse school 
(De Klerk, Van der Mey, Piet Kramer enz.) aan bod kwamen. „Wij, die dicht 
bij De Stijl stonden, mochten niet meedoen. Maar wel hebben wij - Mondri
aan, Van Doesburg, Rietveld in ik - gelegenheid gekregen ons werk in een 
moderne galerie te laten zien. Merkwaardig: de Parijse pers heeft juist hier
aan bijzondere aandacht gewijd. En mijn verrassing was heel groot, toen ik ja
ren later in Parijs een boekje aantrof, dat voor een groot deel aan mijn experi
menten was gewijd." 
Goede herinneringen bleek Van Leusden nog op zijn 86ste jaar te bewaren 
aan de tijd, dat hij de leiding had van de Utrechtse Kunstnijverheidsschool. 
Toen hij tot die functie werd geroepen waren er nog maar drie leerlingen, on
der wie Jo Uiterwaal, de beeldhouwer. Onder Van Leusdens leiding groeide 
het aantal tot 70, onder wie figuren als Moesman en Gerrit van 't Net. Men 
sprak van de „school van Van Leusden". Met innig plezier herinnert hij zich 
ook de periode, toen hij met verschillende mensen, ieder z'n eigen afdeling, 
werkte op de zolders boven de school aan het Janskerkhof. „Er werd weinig 
gesproken, alleen als er vragen kwamen; eigenlijk ideaal. De moffen hebben 
ons eruit gegooid. Trouwens, jonge mensen dorsten in de bezettingstijd de 
straat niet op." 
Uit zijn verhaal sprak gulle bewondering voor mensen als Douwe van der 
Zweep („een van de heel weinigen, die volledig open stonden") en voor Jo 
Uiterwaal, die zich op Archipenko inspireerde en mooie, vrije studietjes in 
klei maakte, maar nooit wat verkocht. „Toen hij eens bij mij was, luisterde hij 
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nauwelijks, hij sprak geen woord, hij keek maar naar mijn makettes." 
Dergelijke opmerkingen typeren ook de mens Van Leusden, zelf geen groot 
spreker, maar iemand die onbevangen open stond voor de talenten van der
den. Begrijpelijk, dat uiteenlopende figuren als Jo Uiterwaal, Douwe van der 
Zweep, Dick van Luyn, Joop Moesman, Gerard van 't Net, Louis Wijmans en 
Willem Wagenaar en later ook Niels van Spaendonck, erkentelijk waren voor 
hetgeen ze van Van Leusden hebben ontvangen. 
Tezamen met Clasca Ozinga, die vaak wat al te nadrukkelijk haar kennis van 
de kindertekening spuide, heeft Willem van Leusden een nieuwe tekenme-
thode voor de jeugd gelanceerd. Voor zijn medewerkster kon hij maar weinig 
sympathie opbrengen. Het boek lokte een grote enthousiaste recensie in de 
Nieuwe Rotterdamse Courant uit. Helaas is een ramp oorzaak geworden, dat 
het werk, waarvan wel reeds enkele recensie-exemplaren waren verzonden, 
de boekwinkels nooit heeft bereikt. Toen de stapels voor verzending bij de 
uitgever Brusse gereed lagen, is de zolder van het magazijn door brand volle
dig verwoest. Het zou beslist nog interessant zijn te weten, of de methode-
Van Leusden-Ozinga thans, nu er juist op dit gebied zo machtig veel is uitge
dokterd, nog iets van haar essentiële waarde heeft behouden. 
Van Leusdens „ontdekking" van de met geheimzinnige sluiers omgeven ets-
technieken van de 17de-eeuwse etser en schilder Hercules Seghers, waarnaar 
in de loop der eeuwen door menigeen tevergeefs was gespeurd, woog hem 
buitengewoon zwaar. De wetenschappelijke wereld heeft de waarde ervan 
zeker niet ontkend, maar wel een bepaald voorbehoud in acht genomen. Van 
Leusden was hogelijk verbolgen over het feit dat uit de kring van zijn colle-
gae-grafici weinig of geen weerklank kwam. Misschien is hieruit wel te ver
klaren, dat hijzelf op veel latere leeftijd van het mysterie een tweede mysterie 
maakte, in die zin namelijk, dat Seghers-zelf hem langs astrale weg de eigen
lijke sleutel tot ontraadseling zou hebben aangereikt. Hoewel Van Leusden 
zijn biograaf Hans Redeker had bezworen dit verhaal niet te publiceren heeft 
de auteur toch gemeend - zijn monografie verscheen trouwens na Van Leus
dens dood - het zijn lezers niet te mogen onthouden. Met zijn goede vriend en 
leerling Piet Vos, aan wiens prachtige verzameling vàn en documentatie óver 
Van Leusden Redeker veel te danken heeft gehad, stond Van Leusden in 
diens oude atelier een ets af te drukken, toen hij plotseling achter zich een 
ontzaglijk licht gewaar werd. Van Leusden draaide zich om en zag de figuur 
van Hercules Seghers. In enkele tijdloze seconden gaf de overleden kunste
naar hem de wenk wààr hij met zijn onderzoek moest beginnen. Piet Vos 
heeft van deze wonderbaarlijke verschijning niets gemerkt en gelooft er ook 
niet in: maar Van Leusden heeft zich, gestimuleerd door dit gebeuren, in een 
tijdrovend en moeizaam onderzoek gestort, dat driejaar in beslag nam. Zoals 
hij het zelf uitdrukte: ,,nu ben ik verplicht om dit tot het einde goed te doen." 
Sindsdien is hij ook rotsvast gaan geloven in het blijvend voortbestaan van de 
menselijke geest. 

Daar zijn oude huis in Maarssen, Mariënhof (door de dorpsbewoners 't Klok
je genoemd) tijdens de wereldoorlog door Duitsers werd bezet, is helaas meer 
dan een van zijn kubistische en constructivistische tekeningen, enige ervan in 
de geest van Lissitzky en Moholy Nagy, verloren gegaan. Zij waren trouwens 
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Willem van Leusden, Rotsachtig landschap, ca. 1950 

de maker zelf, waarschijnlijk ook door de geringe respons, minder gaan inte
resseren. Hij voelde zich tegen het eind van de jaren twintig in deze abstracte 
manier van werken doodgelopen en de kennismaking met de kunst van Dali 
en andere surrealisten, waarbij Willy Wagenaar en Joop Moesman een niet 
onbelangrijke rol hebben gespeeld, gaf hem nieuwe inspiratie en heeft hem 
op het spoor gezet van het surrealisme. 
Het surrealisme, minder een stijlvorm dan wel een wijze van denken, dat 
nauw met het onderbewuste samenhangt en in zijn uitingen een bijzonder be
roep doet op het associatie-vermogen van de beschouwers, is moeilijk te defi
niëren. Bij de ene kunstenaar ligt het accent meer op het fantastische, zelfs 
op het metafysische, bij de ander op de erotiek; wel doet zich in de meeste 
gevallen een literair, verhalend element gelden, dat even grillig en willekeurig 
kan lijken als de droom. 
Waardoor de één het surrealisme van Van Leusden als een authentieke uiting 
beleeft, terwijl de ander het slechts als een randverschijnsel kan zien, waarin 
het cerebrale te zeer prevaleert boven de uit het onderbewuste wellende sym
boliek is moeilijk te zeggen. Wel voel ik zelf meer voor het laatste dan voor 
het eerste gezichtspunt. Door sommigen is het wel zo geformuleerd, dat Van 
Leusden - en dit strookt typisch met zijn wat passieve natuur - nauwelijks ta
boes heeft doorbroken, ofschoon hij wel een surreële iconografie hanteerde. 
Hans Redeker acht Van Leusdens surrealisme wèl authentiek, maar laat toch 
blijken dat diens grafiek hem meer te zeggen heeft gehad, althans dat hier het 
zwaartepunt ligt van Van Leusdens oeuvre. De Duitse emigrant Wolfgang 
Cordan, die in 1935 een essay aan het surrealisme wijdde in verband met de 
kunst van Van Leusden, omschrijft deze als „de voortvarendste en rijpste uit-
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drukking van een nieuwe etappe in het surrealisme, waarin dit niet alleen 
meer ontluisterend, maar tegelijk constructief werkt." Het surrealisme zou, 
aldus Cordan, het geestelijk bezit van de heersende klasse aanvallen, zoals 
het proletariaat het materiële bezit aanvalt. Redeker tekent hierbij aan dat de 
kunstenaar zelf in zijn oude huis om deze verklaring geglimlacht moet heb
ben . . . 
Van Leusden ontving na de oorlog in Kunstliefde de B. J. Kerkhof-prijs, de 
eerste maal dat deze onderscheiding werd uitgereikt. Dit geschiedde duide
lijk onder aller instemming. De gemeente Utrecht schonk hem de erepen
ning, maar wellicht hechtte hij zelf't meest aan het ere-lidmaatschap van het 
grafisch gezelschap De Luis. Moesman schreef de oorkonde, waarin Van 
Leusden geprezen werd als leermeester. Later nog sprak Moesman hem aan 
een feestmaaltijd ter ere van Van Leusden op soortgeljke wijze toe. Een spon
tane waardering uit de hoek van jongeren, die van zijn didaktische gaven had
den geprofiteerd. Intussen moet het Van Leusden pijnlijk hebben getroffen, 
dat men hem nadien nimmer heeft gevraagd op éen van de vele exposities van 
De Luis werk in te zenden. 

Pyke Koch 

Pyke Koch moge onbetwist de vermaardste Utrechtse schilder zijn, ander
zijds is hij, hoe paradoxaal het moge klinken, een der minst bekende. Hij ver
toont zich zelden in het openbaar, staat met vrijwel geen Utrechts kunstenaar 
in contact en is zeker geen lid van enig Utrechts genootschap. Wel heeft hij 
zich in zijn woonstad tot exposities laten verleiden, maar, hoewel hij overbid-
delijke pretenties laat gelden in de wijze waarop zijn werk wordt gepresen
teerd, persoonlijk blijft hij verder buiten schot. 
Toevallig heb ik het moment meegemaakt, waarop hij, een jaar of 7 geleden, 
nadat hij zich lang had laten wachten, op zijn eerste, grote onverzichtsten-
toonstelling verscheen in het Amsterdams Stedelijk, waar hij bij het vooraf
gaand arrangement ook al weer bijzondere, zelfs als grillig ondervonden eisen 
had gesteld. De juveniele, betrekkelijk kleine figuur met de fijnbesneden 
„Engelse" kop en de ietwat wantrouwend ironische blik, moest, lichtelijk 
verlegen handen drukkend, op een spervuur van vragen en opmerkingen in
gaan, terwijl hij waarschijnlijk stond te denken: „o, was ik maar bij moeder 
thuis gebleven". 
Wel kan hij er trots op zijn tot de weinige Nederlandse schilders te behoren 
over wie niet alleen door critici uitvoerig werd geschreven, maar aan wie nog 
tijdens zijn leven een wetenschappelijke, fraai uitgegeven monografie is ge
wijd (door Carel Blotkamp). Hoe verleidelijk het moge zijn hieruit te citeren, 
ik bepaal mij tot enkele feitelijkheden uit Kochs leven, meer speciaal in ver
band met Utrecht, daarbij gebruik makend van een wat speelser geschreven, 
niettemin diepgaand opstel, dat Tirade (december '75) van de hand van Cola 
Debrot heeft opgenomen. Merkwaardigerwijze wordt in deze bijdrage, waar
in ook charmante persoonlijke herinneringen worden opgehaald met geen 
woord gerept over de waardevolle studie, zoeven genoemd. 
Toen Pyke Koch nog in Utrecht rechten studeerde heeft Debrot een poos 
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met hem samengewoond op de eerste verdieping van Nobelstraat 17 boven 
de sigarenzaak hoek Ambachtstraat „Van ouds in het Vosje", destijds be
heerd door de heer Meeuwesse. Een kleine kwieke man, ongehuwd, donker-
krullend haar, die het nooit laten kon om de enkele minuten, dat zijn kopers 
tegenover hem stonden gesprekken aan te gaan, waarbij uit het smalle be
weeglijke mondje vaak de meest spitse opmerkingen kwamen. Debrot noemt 
hem een gewezen seminarist, die nog wel eens een wonderlijk bonnet opzet
te, die hij bij het vertrek uit het seminarie van de godgeleerde rector had ge
jat, zomaar vanwege een onbedwingbare impuls. Hij was een beetje dadaïst 
en beschouwde de beroving van de rector als een belangrijk wapenfeit, waar
op nog herhaaldelijk moest worden ingegaan. „Wij luisterden met de nodige 
aandacht in afwachting van het ogenblik, dat wij ons enkele pakjes Abdullah 
of Kiriazi onrechtmatig zouden kunnen toeëigenen." 
Koch, die in zijn studententijd voor de keus kwam: kunstenaar of advocaat, 
ging bij deskundigen zijn licht opsteken over de techniek. Maar „zijn schilde
rijen haalden vrijwel onmiddellijk een niveau, waar anderen pas na jaren 
oefenen en studie of helemaal nooit aan toe komen" (Blotkamp). Vóór zijn 
„doctoraal" brak hij zijn studie af en stapte als autodidact over naar de schil
derkunst. Zijn naam kwam ik voor de eerste maal tegen in een dagbladrecen
sie van Jan Engelman. Het ging over een Kunstliefde-tentoonstelling, waarop 
Koch niet had ingezonden, maar wel vond Engelman het nodig zijn naam te 
spuien, blijkbaar onder de verse indruk van een eerste ontmoeting. Engelman 
zal er ook wel voor gezorgd hebben, dat een tijdje later het bekende portret 
ten voeten uit, dat Koch geschilderd had van zijn vrouw (dochter van wijlen 
minister de Geer) op z'n eentje in het eerste bovenzaaltje van „Voor de 
Kunst" werd geëxposeerd. De bedevaart naar dit solistische werk leek op het 
bezoek aan een mausoleum. Een prachtig doek - dàt wel - onfeilbaar geschil
derd, het incarnaat echter opvallend koel. 
Debrot onthult interessante bijzonderheden over Kochs geliefde lectuur. Hij 
was niet een gretige, maar wel een aandachtige lezer en bepaalde zich het 
liefst tot enkele boeken, die hij steeds weer opnieuw las: o.a. Prometheus, en 
Hedendaags Fetischisme van Carry van Bruggen, de Zangen van Maldoror 
van Lautréamont en Frau Beate und Ihr Sohn van Arthur Schnitzler. De 
doodsdrift, aldus Debrot heeft een belangrijke rol gespeeld bij de schepping 
van Kochs beroemde vrouwenfiguren, evenals zijn belangstelling voor de 
koestering van het incest. Die belangstelling vindt men gemakkellijk terug in 
zijn Mercedes van Barcelona, zijn Bertha van Antwerpen, „kinderlijk, moe
derlijk en hoerig" in énen en tenslotte De Vrouw in de Schiettent. Ook signa
leert Debrot de vertrouwdheid van Koch met de uitdragers en voddenrapers 
op de Springweg en constateert verwantschap tussen zijn Nocturne met be
paalde schilderijen, hoewel later ontstaan, van Margritte. 
Nocturne is, zoals men weet, de lyrische titel, die hij gaf aan een avondlijk 
verlicht plaatijzeren Utrechts urinoir met afdak, een schilderij, dat op de ver
maarde expositie in 1931 - Willink, Postma, Koch - in Voor de Kunst een ze
kere sensatie teweegbracht. Debrot spreekt van een urinoir, dat tot „poésie 
pure" werd omgetoverd, bepaald geen kleinigheid. Albert Kuyle vond er de 
bijnaam „pieskerkje" voor. 
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Extremistisch noemt de schrijver de eerste fase van Kochs schilderkunst, 
waarbij zijn belangstelling voor de film, meer speciaal Asta Nielsen en Con
rad Veidt, alsook bepaalde muziek ter sprake komt. Zij wordt gevolgd door 
een meer klassicistische periode met bijzondere affiniteit voor Italiaanse re
naissancisten als Piero della Franscesca en Mantegna. In deze periode tracht 
Koch zijn kunst aan de eisen van het maatschappelijk bestel met establish
ment te conformeren. Er vertoont zich een neiging tot lichter coloriet, „dat 
eerder de happy-ending van de wensdroom dan de nachtmerrie van de wer
kelijkheid doet veronderstellen" (Anna achter de Tapkast, één van de schil
derijen, die mij echt hebben ontroerd, de Toscaanse Seizoenen, de Utrechtse 
Schoorsteenvegers en het zoeven genoemde portret van mevr. Koch). 
Wat de lectuur van de kunstenaar betreft in de latere periode, zo licht Debrot 
ons in, richt deze zich meer op de afwisselend charismatische en boosaardige 
romans van Dostojewski en de fantasieën „ohne Ende" van Kafka. In de hui
dige fase, die omstreeks 1955 begint, maakt, aldus Debrot, de levensdrift nog
maals plaats voor de doodsdrift of de nachtzijde: de reeks tuinen met en zon
der menselijke figuren, nu niet op de wijze van de close-up, zoals in de eerste 
tijd, maar in het perspectief van de long-shot. Over de naïeve of pseudo-
naïeve trekken, die in deze schilderijen om de hoek kijken, rept Debrot niet. 
In een gesprek, dat de schrijver met A. H. Roland Holst voerde, stelde laatst
genoemde het zó, dat de ontwikkeling van Koch zich voltrok van tuin tot 
tuin: van De Hof van Eden, waaruit wij allen eenmaal zijn verjaagd, naar de 
tuin, die de mens nolens volens te enigertijd verplicht zal zijn te betreden, „de 
tuin in de vage misten van het hiernamaals". De bejaarde Bergense dichter 
haalde bij deze gelegenheid de beroemde regels van Boutens aan: 
— hoe over't brandend blind bazalt 

vind ik de weg naar Lethe? 
Zijn fraaie opstel besluit Debrot met de woorden: „Pyke Koch behoort tot 
degenen, die gepoogd hebben een antwoord te geven op deze vraag, waarop 
vrijwel geen antwoord is te geven." 
Utrecht neemt - dit kan niemand ontkennen - een slechts bescheiden plaats in 
op het terrein van de beeldende kunst. Een feit intussen, waarop men trots 
mag zijn, is, dat zowel de grootste vertegenwoordiger hier te lande van het 
magisch realisme als die van het surrealisme Utrechters zijn. De eerste uit 
hoofde van diens voorkeur, de tweede uit hoofde van diens geboorte. Het 
verschil tussen deze richtingen is door Abas eens als volgt getypeerd: „De 
surrealisten gaan van het onderbewustzijn; de realisten van de werkelijkheid, 
onze neo-realisten (magisch-realisten) van een conceptie uit." 
Koch zelf heeft eens geschreven: „Het magisch realisme bedient zich van 
voorstellingen, die we! mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn; het surrealisme 
daarentegen van onmogelijke, onbestaande of onbestaanbare situaties . . . In 
de voorstellingen waarvan Magritte, deze verbijsterende persoonlijkheid, 
zich heeft bediend is meestal het onmogelijke verbeeld; maar vaak is in de 
voorstelling een onwaarschijnlijke mogelijkheid weergegeven; hierin ligt zijn 
familieband met het magisch realisme." 

De man, die op het idee is gekomen Pyke Koch te vragen „nieuwe" lantaarns 
te ontwerpen voor de oudste delen van Utrecht, verdient mijns inziens een 
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Pvke Koch, Zelfportret met zwarte hoofddoek, 
1937 

Pyke Koch, Mevrouw H. M. Koch-de Geer, 1940 

ere-saluut. Het mag voorts een gelukkige daad van Kunstliefde heten, toen 
het genootschap in de jaren dertig steun vroeg voor een actie om het Centraal 
Museum te verrijken met een werk van Pyke Koch. Het werd het zelfportret 
met zwarte hoofdband. Later verklaarde één van de initiatiefnemers mij, dat 
niemand destijds door had, dat het au fond een fascistisch portret was. Er zijn 
mensen, die dit laatste blijven ontkennen. Niet te ontkennen is, dat Koch on
der invloed van Erich Wichman fascistisch is gaan denken. Dit blijft voor mij 
een moeilijk verklaarbare zaak, temeer, daar bij het afwegen tegen elkaar, de 
kunst van Koch en die van Moesman, het juis de aristocratische tederheid en 
menselijkheid bij Koch zijn, die voor velen, in elk geval voor mij, de doorslag 
geven. 

Moesman 

Zo vreemd lijkt het niet om te willen veronderstellen, dat de haat-liefde, die 
Utrecht zo gemakkelijk oproept ook geleid heeft tot de opmerkelijke groei 
van het surrealisme binnen onze veste. De Utrechtse surrealisten zelf met 
Moesman aan kop hebben dit niet zo gezien, al blijft het feit, dat juist Moes
man, ongetwijfeld een van de zeldzame „echte" surrealisten in den lande, 
vaak op Utrecht en de samenleving hier heeft gescholden. Terstond na zijn 
pensionering - hij had, zegt hij zelf een „stompzinnig" baantje bij de N.S.-
heeft hij de benen genomen naar de provincie (Schalkwijk). Hij liet hierbij 
niet na de buitenwereld van zijn motieven op de hoogte te brengen. Bekijkt 
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men de enkele schilderijen, waarop een plein of straat in Utrecht voorkomt, 
dan zijn de leegte en stilte, de verveling als men wil, wel de meest sprekende 
elementen. Het Utrechtse dialect heeft hem geboeid en misschien ook wel 
het volksdeel, dat zich hiervan bedient; men mag ook aannemen, dat bepaal
de plekjes in Utrecht hem dierbaar zijn gebleven; de bovendrijvende mentali
teit echter, de cultuurdragers en de cultuur, voorzover men die typisch 
Utrechts kan noemen, hebben bij hem weinig anders dan wrevel en verzet ge
wekt. 
Intussen, de moeilijkheden, die hij al spoedig door zijn „aanstootgevende" 
schilderijen ondervond, zijn niet in zijn geboortestad, maar in Amsterdam be
gonnen. Hier exposeerde hij in het begin van de jaren dertig tussen De Onaf-
hankelijken - Pyke Koch had bemiddeld - maar zowel bij de dagbladkritiek 
als bij de overheid vond zijn werk geen genade, terwijl de collega's, toen zijn 
werk inderdaad verwijderd werd, hem min of meer in de steek lieten. Moes
man heeft zich dan ook vrij gauw uit dit gezelschap teruggetrokken. In 1947 
evenwel is iets dergelijks in Utrecht gebeurd. Het feestvierende Kunstliefde 
(140 jaar) had een tentoonstelling in het Centraal Museum en op instigatie 
van burgemeester Ter Pelkwijk moest Moesmans grote schilderij Het Ge
rucht (naakte juffrouw op fiets) verwijderd worden. De toenmalige voorzitter 
van het Genootschap B. J. Kerkhof gaf hieraan gehoor. De verbittering die 
dit bij Moesman moest wekken, is toen voor hem toch geen reden geweest 
zijn lidmaatschap op te zeggen. 

Eigenlijk is de publieke erkenning van Moesmans betekenis als schilder en 
surrealist pas in de jaren zestig een feit geworden. De waardering van André 
Breton, de bekende Franse theoreticus van het surrealisme, ging aan de er
kenning in eigen land vooraf. Voor zijn allereerste overzichtstentoonstelling 
bood het gezelschap De Luis hem in haar toenmalige pand aan de Voorstraat 
de gelegenheid (1963). Er kwamen positieve critieken ondanks de schok, die 
bepaalde werken teweegbrachten. Vooral de karakteristiek van J. M. Boers-
ma trok de aandacht. „Elk werk, schreef hij, heeft wat Baudelaire noemde 
„de logica van het absurde"; de alledaagse dingen bevinden zich in samen
hang, die niet tot de dagelijkse realiteit behoren, maar des te dwingender de 
onontkoombare tweede werkelijkheid zichtbaar maken met de onthutsende 
kracht van een wakend beleefde hallucinatie". In '66 volgt een solo-tentoon
stelling in Amsterdam, waarop het vermaarde interview met Bibep in Vrij Ne
derland aansluit als ook de aankoop door A. Heineken (Menton) van het gro
te stille, niettemin geruchtmakende schilderij Het Gerucht, in feite één der 
onschuldigste, dat uit Moesmans handen kwam. Naar Utrechtse normen ook 
een geruchtmakend bedrag (men zegt: 15000 gulden). Voor hem zelf zal de 
bekroning van dit alles geweest zijn de enthousiaste brief, die Nico Wijnberg 
hem zond met als aanhef: „Grote meester". Moreel heeft dit waarschijnlijk 
meer voor hem betekend, dan welke koninklijke, burgerlijke of materiële on
derscheiding ook. Ofschoon, ik heb wel eens geschreven, dat Moesman zich 
nergens behaaglijker voelt dan in de scherpste contramine: „een egel, die bij 
dreigend of vermeend onheil zijn pennen of stekels uitzet." Zo was zijn aard 
en zo zal het wel blijven. 
Groot in kwantiteit was zijn oeuvre niet. In totaal heeft hij een zeventigtal 
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J. H. Moesman, Zelf
portret, 1935 

schilderijen gemaakt, waarvan een aantal door hemzelf weer werd afgebeten, 
zodat het kwantum gesanctioneerde op nog geen veertig neerkomt. De hoop 
van sommigen, dat hij in Schalkwijk tot een verhoogde produktie zou komen 
is tot dusverre niet bewaarheid. 
Moge de iconografie van een aantal schilderijen niet -een-twee-drie vertaal
baar zijn - niet voor niets heeft het onderbewuste in het ontstaan van zijn mo
tieven een belangrijk aandeel - de emotionele geladenheid en de authentici
teit zijn onmiskenbaar evenals in de meeste gevallen de esthetische kwaliteit. 
Hierbij mag worden aangetekend, dat Moesman, die als tekenaar van jongsaf 
goede leermeesters heeft gehad - Van Leusden toch wel de voornaamste? - als 
schilder in feite autodidact is. Wel heeft hij erkend grote geestelijke invloed 
te hebben ondergaan van zijn vriend en collega Willy Wagenaar. Tegenover 
mij heeft hij eens verklaard, dat hij van een akademie zonder twijfel afgetrapt 
zou zijn. „Een werkverschaffing voor mislukte kunstenaars", smaalde hij. 
Aan Edmond Wingen schreef of verklaarde hij: ,,Het blijft voor mij altijd een 
vermoeiende zaak steeds maar weer te moeten uitleggen waarom ik geen vol
geling van Willink en geen broeder van Melle ben en me op geen enkele wijze 
verbonden voel met Daamen, Doeve , Gordijn, Van Poppel en nog veel en 
veel meer zogeheten fijnschilders. Wie mij in een hokje wil opbergen zal mij 
zeer vereren als hij me naast de postbode Ferdinand Cheval, de douanebeam-
te Henry Rousseau en de spoorwegwachter Simon Rodilla een plaatsje wil 
geven." 

Toen William Kuik nog in Het Parool recensies schreef heeft hij Moesman 
zijn bewondering niet onthouden. In '68 maakte hij vergelijkingen tussen 
Moesman de surrealist en Willink en Koch de magisch realisten. Om te be
ginnen noemde hij Moesman van de drie de colorist: „Hij schilderde bijvoor
beeld een paar luchten, die werkelijk licht uitstralen". Voorts „zijn vorm is 
evenals bij Koch streng en sober; wat de ruimtelijkheid aangaat doet hij niet 
onder voor Willink, wint het van hem, daar hij eenvoudiger van compositie is. 
Het moet duidelijk zijn hoe ik meen, dat de zaken staan: Moesman, Koch, 
Willink". Ik meen dat Kuik later van deze stelligheid is afgestapt. 
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Ik mag niet vergeten naast de schilder de calligraaf in Moesman te vermel
den. Op de tegenstrijdigheid tussen het een en het ander heeft hij eens gewe
zen in een vraaggesprek met Jo van Staveren (Nieuw Utrechts Dagblad). Als 
schilder noemde hij zich een a-sociaal wezen, die schilderijen maakt gericht 
op de persoonlijk meest extreme uitingen, die buiten zijn bewustzijn omgaan, 
en als calligraaf een traditionalist. Maar de calligrafie - zijn vader genoot op 
dit punt al een reputatie - was hem met de paplepel ingegoten. Zijn werkstuk
ken op dit punt - mirakels van gaafheid - schrijft hij met een zelfgesneden pen 
van riet. Deze is gevoeliger dan de stalen pen, bovendien moet hij er enige 
weerstand door overwinnen, waardoor de letter een persoonlijker karakter 
krijgt. Op oude voorbeelden voortbouwend heeft Moesman een vorm trach
ten te vinden, geschikt voor de moderne tijd. Eenvoudig was dat niet. 
Veel vrucht schijnt hij gehad te hebben van de tijd, twee jaar, waarin hij ter
stond na zijn lagere school de School voor Grafische Vakken heeft gevolgd. 
Hij heeft altijd veel ijzers in het vuur gehad, misschien wel te veel. Zo heeft 
hij ook de merkwaardige historie van het schrift doorvorst en toen ik hem een 
voordracht daarover hoorde houden dacht ik: is er niet een docent in hem 
verloren gegaan. Ook heeft hij een nieuwe letter (Petronius) ontwikkeld. 
Vaak tekende hij Arabische letters, zonder eigenlijk te weten, wat ze au fond 
te zeggen hadden. Hij is toen, typerend voor zijn onderzoekende natuur, aan 
de universiteit colleges gaan volgen in de Arabische taal. 

Gerrit van 't Net 

Een avontuurlijke ruige knaap aan de buitenkant, een dromende ziel aan de 
binnenzij - zo zou men de jonge Gerrit van 't Net in een paar woorden kun
nen typeren; hij, die de roem van de moderne „Utrechtse School" - laten wij 
die weidse titel een enkele keer mogen gebruiken - jarenlang naar buiten 
heeft gedragen. 
Willem van Leusden noemde hem zijn beste leerling. De lessen, die de jonge 
„underdog" van Van Leusden kreeg, betekenden voor Gerrit veel meer dan 
alleen maar vakkundige oefening. Zij waren voor hem het Luctor et Emergo 
in zijn kwalijk bestaan: er op of er onder. 
Als zoon van boerenouders werd hij in Eemnes geboren, mensen, die een 
schraal bestaan hadden en zich in dit milieu als boeren nauwelijks waar 
maakten. Vader was een dromer, gedreven door een zwerversinstinct, die 's 
avonds over de boomloze streek naar verre horizonten uitkeek en vrij kort na 
de geboorte van de zoon op de bonnefooi wegtrok naar het oosten, naar 
Duitsland toe. Wie zal zeggen wat hem dreef? Zijn vrouw reisde hem na, 
maar eenmaal in Duitsland werd het een telkens hernieuwde vlucht. Toen de 
wereldoorlog van 1914 uitbrak is moeder, die over een sterk doorzettingsver
mogen beschikte naar Holland teruggekeerd: heimwee naar haar jongen, die 
bij familie was ondergebracht. Vader, die over geen enkel „papier" beschikte 
kon onmogelijk terug en wilde het waarschijnlijk ook niet. Sindsdien heeft de 
familie nooit meer iets van hem vernomen. 

Toen de acht-jarige Gerrit voor het vers gedolven graf van zijn moeder, zijn 
enige toeverlaat, stond - zij was aan longontsteking vrij plotseling overleden -
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had hij maar één verlangen: zich in de kuil te werpen; hij zag alleen maar red
ding in de dood. Hij was ondergebracht bij familie van zijn moeder maar aar
den kon hij er niet. Hij liep voortdurend weg. Liedjes zingend trok hij van 
boerderij naar boerderij en rondom het St-Nicolaasfeest en in de Kerstweek 
was hij als straatjongetje, garibaldi-hoed op het hoofd, bij de snoep- en ban-
ketbakkerswinkels in Utrecht te vinden. 
Het Stadsambachtskinderhuis, dat zich in 1922 over de knaap ontfermde, 
maar waaruit hij enige malen probeerde te ontvluchten, deed hem bij een 
strenge politieagent in de kost, terwijl hij overdag in de leer was bij een be
hanger en stoffeerder. In het strenge gezin van de politieman was alles verbo
den, dat hem aantrok. 
Bij de behanger gebruikte hij papier, dat niet meer strikt nodig was, om te te
kenen en nog eens te tekenen, zijn grootste hobby, het enige wellicht, dat 
hem aan 't leven bond. Voor zijn kostbaas mocht hij niet naar de Openbare 
leeszaal, toen nog gevestigd in de Loeff Berchmakerstraat. Het verbodene 
lokte. Eenmaal binnen ontdekte hij illustraties uit het toen vermaarde kunst
tijdschrift Wendingen. Hij tekende ze na. Een student, die het talent van de 
knaap opmerkte, bracht hem in aanraking met Prof. F. Roels, directeur van 
het Psychologisch Instituut en regent van de edelaardige Stichting Vrijvrou-
we van Renswoude. Deze Stichting kon aan het Stadsambachtskinderhuis, 
wanneer het pupillen betrof, die geestelijk op bijzondere wijze uitblonken 
gelden verschaffen voor verdere studie. Tot nog toe ging het speciaal om stu
denten in de theologie. Prof. Roels echter, zelf artistiek begaafd, wist gedaan 
te krijgen, dat Van 't Net de tekenavonden van Willem van Leusden in een 
school aan de Mgr. van de Weteringstraat kon bezoeken. De achttienjarige, 
die van dat moment af als een blad aan de boom veranderde, en nu ook inte
resse kreeg voor zijn persoonlijke ontwikkeling kwam hier in aanraking met 
Joop Moesman en Willy Wagenaar, die begrijpelijkerwijze op de richting, die 
hij aanvankelijk zou uitgaan, bijzondere invloed hebben gehad. Hij werd sur
realist en als zodanig niet een der minsten. 
Mevrouw Libuse Brozek, conservatrice Centraal Museum, heeft als voorbe
reiding voor een tentoonstelling van Van 't Net in het Mededelingenblad een 
indringende biografie aan hem gewijd, waarin zij zegt: „achter de zichtbare 
verschijning der dingen, die hij als een façade ervaart, blijft een verborgen 
mysterie. Er is spanning geschapen tussen de visuele en de mentale ervaring 
van de werkelijkheid . . . Dit is te verklaren door de wonderlijke omstandig
heden van zijn kinderjaren, door de eigenschappen geërfd van zijn drome
rige, zwervende vader en zeker ook door de eigenaardige ontwikkeling van 
zijn sexuele leven en zijn voorstellingsvermogen op dit gebied." 
De volgende bijzonderheid mag ik de lezer niet onthouden: Van 't Net maak
te bij Van Leusden portrettekeningen van enkele mede-cursisten, onder an
dere van de jonge Moesman. Het leek op een zelfportret van Van 't Net. Ster
ker: Moesman heeft eens verteld, dat hij was geschrokken de eerste maal dat 
Van 't Net het bewuste schoollokaal binnen kwam: het was of hij zichzelf aan 
zag komen! 
De steun van Renswoude strekte zich ook uit over Van 't Nets studie aan de 
Rijksakademie, waar de toenmalige directeur Roland Holst hem toeliet dank 
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zij de meesterlijke tekening van een dik stuk gescheurd kabeltouw. 
Niemand minder dan Willem Sandberg, toen nog assistent van Prof. Roels 
nam het voogdijschap over de jonge student op zich. Sandberg werd een 
soort schakel tussen de wat wantrouwende regenten en hun uitzonderlijke 
„élève". Ondanks zijn wat labiele persoonlijkheid, was Gerrit Van 't Net een 
felle werker, die een hoge dunk had van het kunstenaarschap en in de hoofd
stad geweldige indrukken opdeed, maar ook ervoer, dat de maatschappij 
vaak hard en medogenloos was. 

Aan één regent van het Stadsambachtskinderhuis, het raadslid M. J. P. 
Vermooten, bleef Van 't Net zich in bijzondere mate verplicht voelen. Niet 
zozeer vanwege het feit, dat het juist de heer Vermooten gelukt was hem als 
leerjongen bij een behanger in dienst te krijgen, maar vooral omdat hij zich 
zo levendig geïnteresseerd had voor de tekermgen in houtskool en potlood, 
die de ongeschoolde daar maakte. Hij wilde van zijn „weldoener" een portret 
schilderen en is er gewetensvol en langdurig mee bezig geweest. Het werd 
een groot, goed gelijkend portret, dat jarenlang ten huize van tandarts M. 
Vermooten, zoon van M. J. P., heeft gehangen en daarna in het bezit kwam 
van diens thans overleden zoon in Normandie (Faline). Kwam de heer Ver
mooten hier op bezoek dan was zijn eerste gang: naar het portret. 
Van 't Net wist van de regenten van Renswoude gedaan te krijgen dat hij 
Frans en Duits kon leren. Ook las hij veel. Het laatste studiejaar op de akade-
mie ('36-'37) kon hij gebruiken om naar Parijs te gaan, waar hij les kreeg van 
Othon Friesz en in aanraking kwam met kunstenaars als Hans Arp, Otto 
Freundlich, Max Ernst en Breton. Op de tentoonstelling van hedendaagse 
Franse kunst waar hij het werk zag van Cézanne, Picasso, Braque, Matisse en 
Dali, kreeg hij 't gevoel een belachelijk mannetje te zijn. Hij kwam zelfs tot 
de conclusie: „de Hollanders kunnen wel inpakken". 

Het surrealisme is voor de Utrechtse kunstenaar, hoewel het typisch met z'n 
innerlijk strookte, toch slechts een ambitie van tijdelijke aard gebleven. In 
het Parijse jaar kreeg zijn belangstelling een andere wending. Vandaar waar
schijnlijk, dat noch zijn contacten met Max Ernst, hoewel zij een poos in het
zelfde huis woonden, noch die met Breton van duurzamer aard werden. Ui
teraard heeft de taalbarrière ook belemmerend gewerkt. Vandaar ook, dat 
toen er een weg was geopend om Van 't Net persoonlijk met Picasso en Bra
que in kennis te brengen, hijzelf daarvoor terugschrok. Wel heeft hij in Parijs 
nog werk ingezonden op de internationale tentoonstelling in de Tuilerieën, 
meer speciaal een zelfportret met zonneklep, een doek, waaraan hij maan
denlang heeft gewerkt. 
Terug naar Holland vestigde Van 't Net zich in Amsterdam. De banden met 
Utrecht werden niet helemaal verbroken. In 't begin van de oorlog exposeer
de hij in Kunstliefde, waar hij zich als een colorist bij uitstek openbaarde. Als 
zodanig ook liet hij zich gelden op een recenter tentoonstelling in De Reiger, 
door Theun de Vries uitvoerig ingeleid en waar ik bij een persoonlijke ont
moeting met de kunstenaar kon vaststellen hoe vitaal hij was gebleven. Van 't 
Net bewoog zich ook op het gebied van de monumentale kunst. Voor onze 
Mytylschool maakte hij enige marmermozaieken. 
In Amsterdam organiseerde hij een particuliere Akademie op de zolders van 

159 



Gerrit van 't Net, Zelfportret, ca. 1930 Fedde Weidema, Stranding, 1945 

het Hendrick de Keyserhuisje d'Leeuwenburgh, (O.Z. Voorburgwal), waar 
hij zich als bekwaam didacticus ontpopte. Een getuigenis over hem: „met 
grote intuitïe voor de drijfveren van zijn leerlingen weet hij altijd door te drin
gen tot iedereen, die maar blijk geeft voor iets, wat dan ook, belangstelling te 
hebben". Na zijn dood (1971) hebben zijn leerlingen zich beijverd het insti
tuut voort te zetten. 
Toen de Amsterdamse kunsthandel Fijnaut, Prinsengracht 88, voorjaar '77 
een tentoonstelling had georganiseerd van zijn werk uit de laatste decade van 
zijn leven, kwam het accent vooral te liggen op zijn vlammend coloriet en zijn 
zinnelijke voorkeur voor vrouwelijk naakt. Uit een oud schetsboek bleek, dat 
hij op erotisch gebied in zijn jonge jaren geen blad voor de mond nam. Het 
meest geboeid werd ik door enkele indringende portretten. Hier hield deze 
egocentrische geest op zichzelf uit te leven: eerbied en bewondering zorgden 
voor een extra discipline. 

Vijf Surrealisten en méér 

In 1949 wilde Moesman nog deelnemen aan een expositie in de Openbare 
Leeszaal te Laren onder de titel „Vijf surrealisten"; tezamen met Van Leus
den, Fedde Weidema, Perdok en Poesiat. Voordat Moesman zich zogezegd 
in de cultus van zijn „Wuthering Heights" op eenzame hoogte terugtrok, 
duldde hij nog medestanders, al gingen ze praktisch andere wegen. In deze 
paragraaf zal ik mij bepalen tot de drie laatsgenoemden, daar ik Van Leusden 
en Moesman al afzonderlijk heb behandeld. 
In schilderend Utrecht is Fedde Weidema een moeilijk weg te denken figuur, 
al heeft hij doelbewust de vrije kunst er aan gegeven. Zijn vader had een 
drukkerij „en van kindsbeen af ben ik opgegroeid met drukinkt en lettertjes". 
Niet zo verwonderlijk dus, dat hij, die bovendien bewonderde voorbeelden 
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als Cassandre voor zich had, de publiciteitsweg is gaan bewandelen, waarop 
hij intussen zijn kunstenaarsgeweten nimmer geweld heeft aangedaan. Niets 
plezieriger dan over iemand te schrijven als Weidema, die gedurende de 
reeks vanjaren in Utrecht doorgebracht, waarin hij 't lang niet altijd gemak
kelijk heeft gehad, zelden zijn glimlach heeft prijs gegeven en die, construc
tief en onbaatzuchtig ingesteld, steeds bereid was een goede zaak te steunen. 
Zo was hij jarenlang lid van de adviescommissie voor het Centraal Museum. 
Al van 1940 af bestuurslid van Kunstliefde, jarenlang vice-voorzitter, waarbij 
hij ook een tijdlang in de tentoonstellingscommissie zitting had, terwijl hij in 
1953, het eerste jaar, dat hij bestuurslid was van Stadsontspannig, de Utrecht
se Kunstmarkt van de grond heeft gekregen. Een manifestatie, die al terstond 
niveau had en dit, in tegenstelling tot tal van andere kunstmarkten in den lan
de consequent kon handhaven, dankzij vooral een continu volgehouden, 
vaak aangevochten ballotage. Weidema, die in 1978 de 25e Kunstmanifesta
tie zelf inleidde kon met genoegen vaststellen, dat de kwaliteitsnorm in 
Utrecht steeds voorop heeft gestaan. Geen deelnemer, die er aan zou denken 
voor de dag te komen met werk, dat hij ,,bij het aanvegen van z'n atelier nog 
ergens in een hoek vond". 

In een vraaggesprek met het Utrechts Nieuwsblad waaraan ik zoeven al een 
paar citaten ontleende, heeft hij intussen niet vergeten te zeggen, dat niet van 
hem het oorspronkelijke denkbeeld van de kunstmarkt kwam, maar van de 
man, die jarenlang de directie van VVV voerde en meer dan één initiatief 
heeft ontwikkeld, John Wilbrenninck. 
Op de laatste ledententoonstelling van Kunstliefde heeft Weidema na jaren 
blanco, plotseling weer ingezonden, waaruit bleek, dat hij het surrealisme 
nog immer trouw is gebleven. 
Jelle Troelstra heeft bij de opening van een expositie in Kunstliefde eens zijn 
bewondering geuit voor het goedgevonden pseudoniem Perdok. De kunste
naar, die zich deze schuilnaam had aangemeten heette in werkelijkheid Henk 
Schellevis en was inderdaad een ongemene persoonlijkheid. Dat hij als kun
stenaar tekenlessen gaf op een lyceum was niets bijzonders, maar dat hij een 
tijd lang bijlessen gaf in de wiskunde kon reden geven tot enige verwonde
ring. Hij erkent beïnvloed te zijn geweest door Pyke Koch (later door Picas
so), maar wat Koch praktisch niet deed, deed Perdok wèl: hij was graag bezig 
met monumentale kunst. Zo heeft hij het Utrechts politiebureau versierd met 
een aantal glastegelmozaïeken, waaraan hij, voordat de eerste tegel er aan te 
pas kwam, al zeven maanden had getekend. Het procédé, dat hij toepaste was 
verre van eenvoudig: sommige tegels gingen ettelijke malen in de oven. De 
onderwerpen zijn: spelende kinderen, overstekende voetgangers, fietsers en 
stoplichten en een verkeersongeluk, zaken dus, waarbij vooral de verkeers
politie is betrokken. 

In Laren werd hij ingedeeld bij de surrealisten, hoewel hij au fond dichter bij 
het magisch realisme stond. Vooral zijn Hommage à Kafka is mij bijgebleven 
vanwege zijn strakke stijl en koele distinctie. De ver doorgevoerde verticale 
lijn hield, dunkt mij, al een verwijzing in naar het monumentale. 
Het thema maakte duidelijk, dat Perdoks belangstelling zich ook richt op de 
letterkunde. Deze affiniteit leidde er toe, dat hij vóór de oorlog als enige 
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schilder deel uitmaakte van een roerig gezelschap van jongeren, studenten 
nog, die alle bezeten waren van de literatuur. Het waren: Th. Lehmann, dich
ter en criticus, Theo van Baaren, dichter en essayist, later als opvolger van 
wijlen prof. Van der Leeuw hoogleraar te Groningen in de Geschiedenis der 
godsdiensten én fenomenologie van de godsdienst; Cees Buddingh', dichter, 
criticus, schaker; Jan Wit, dichter en predikant en Hans Rooduyn, theolo
gisch student, later boekverkoper, weer later dramaturg aan een toneelgezel
schap. Deze jonge, druk discussiërende geesten vermaakten zich op z'n tijd 
met limericks in allerlei talen en schreven zelfs sonnetten in teamverband. 
Perdok vertelde toen hij in de jaren vijftig werd geinterviewd, dat de cluble
den een met collages versierd geschrift - in één exemplaar getypt - hadden sa
mengesteld onder de naam De Schone Zakdoek. Hij neemt aan, dat dit uni
cum bij prof. Van Baaren zou berusten. De vraag rijst, of dit curieuze werk 
een plaats moet worden ingeruimd in het Letterkundig Museum. 

Hendrik Bart Poesiat, die in Woerden woonde en als lid van Kunstliefde in 
Utrecht vrij geregeld zijn werk inzond, althans vóór de oorlog, staat te boek 
als een kunstenaar, die een synthese zocht tussen het surrealisme en de nieu
we zakelijkheid. 
De vormen benaderde hij op een verrassende manier, maar als colorist ging 
hij wel eens wat nadrukkelijk te werk. Weliswaar kon men hem niet op 't eer
ste gezicht een fijnschilder noemen, al naderde hij dit gilde vaak heel dicht. 
Toen zijn ogen achteruit gingen werd hij gedwongen een meer picturale, rui
gere wijze van schilderen te volgen. 

Het had mij geen moment bevreemd als ik op de tentoonstelling in Laren ook 
Louis Wijmans had aangetroffen. Eerder vond ik het wonderlijk, dat hij ont
brak. Immers, hij heeft niet alleen aan de wieg van het Utrechtse surrealisme 
gestaan, maar behoorde tot het driemanschap Wagenaar-Moesman-Wij-
mans, die weinig voor elkaar onderdeden in hun lyrische bewondering voor 
Dali, wiens authenticiteit toen nog moeilijk kon worden aangevochten. 
Toen enkele jaren terug in de reeks Utrechtse „ontdekkingen" van Jan Juf-
fermans ook Wijmans een plaats kreeg, werd opnieuw duidelijk, dat zijn aan
deel in het Utrechtse surrealisme niet moet worden onderschat. Tevens ech
ter, hoezeer Moesman en hij in aard en uitgangspunt verschilden. Esthetisch 
mogen ze elkaar naderen, hun voorstellingswereld liep al gauw hemelsbreed 
uiteen. Waar Moesman speciaal in zijn provocerende, erotische thema's geen 
taboe overeind liet, gebruikte Wijmans, een bewonderaar van Magritte, een 
symbolisch idioom, dat soms meer versluierde dan onthulde. Bovendien: hij 
bezat en behield een optimistische kijk op leven en wereld, iets wat hem in de 
ogen van de supersurrealist en „inquisiteur" André Breton vermoedelijk al 
verdacht zou hebben gemaakt. 
Heeft zijn maatschappelijke activiteit uiteraard remmend gewerkt op de om
vang van zijn productie, een rem op de kwaliteit was dat niet. Zijn artistiek 
geweten heeft hem nooit vaarwel gezegd. Ook in zijn z.g. „derde levensfase" 
gaat Wijmans met zijn schilderkunst gestadig door, zonder dat zijn zeggings
kracht aan spanning en verfijning inboet. 
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Hendrik Bart Poesiat, 
Narkissos, 1939 

Hoewel hij sinds jaren inwoner is van Rotterdam, voelt hij zich nog altijd 
Utrechter, die het artistieke leven van zijn geboortestad trouw blijft en ook 
bereid is jongere kunstenaars, die advies van ouderen op prijs stellen - en 
heus, die zijn er ook nog ! - met raad en informatie ter zijde te staan. 

Ook Jan Verstegen zou in dit cenakel hebben thuis gehoord, tenzij men hem 
bij de magisch-realisten had gevoegd. Ik voelde hem verwant aan Edgar 
Fernhout in diens jonge jaren. Verstegen kon men een fijnschilder noemen, 
die zich uitleefde in vrij grote formaten. Naar ik meen studeerde hij rechten 
aan onze universiteit, maar toen hij was afgestudeerd en zich naar ik hoorde 
in het ambtelijk leven van Den Haag begaf, schijnt hij de kunst er aan gege
ven te hebben. Althans ik heb niet gehoord, dat hij zich nog ooit in het open
baar als kunstenaar heeft laten gelden. 
Tot op de dag van vandaag is het surrealisme in Utrecht in belangrijker mate 
dan elders in ons land blijven leven. Ik denk aan Peter van Poppel, een subtiel 
fijnschilder, wiens werk zeker in den beginne ondubbelzinnig naar het surrea
lisme verwees; aan Nol Manten, vinder van uitmiddelpuntige, vaak bizarre 
toestanden in een meestal grimmige context; aan Herman van Rossum, fan
tastisch landschapschilder in mini-formaat met soms sprookjesachtige sug
gestief; aan Piet Vermeulen, vroeger in realistische of wil men, nieuw zake-
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lijke stijl schilderend, de laatste jaren met een steeds sterker neiging naar een 
ironisch verhalende vorm van surrealisme, soms verwant aan Magritte. 
Voorts komt men onverdacht surrealistische trekken tegen in het werk van J. 
Bruyn, soms ook bij Alb. Temming, al verwijst de laatste ook wel graag naar 
de romantiek. 
Bij een aantal jongere grafici (Frans van Hienen, Charlotte Groen, Witten-
berns en H. en A. v. d. Haar, twee broers) ontmoet men eveneens tendenzen, 
die met het surrealisme in familie-relatie staan. 

Otto v. Rees 

Schrijvend over Otto van Rees, wiens kunst door Plasschaert eens als Fran
ciscaans werd bestempeld is het haast onvermijdelijk om zijn vader te noe
men: prof. Jacob van Rees, een kleine, maar opvallende man, liefst gehuld in 
een zwarte cape, lopend op sandalen en de krullende haardos bedekt met een 
typisch kleine zwarte flambard; een man die met alle vuur, dat in hem brand
de, de wereld beter en gelukkiger wilde maken. Pieter van de Meer de Wal
cheren noemde hem een der eersten in ons land, die het kamperen daadwer
kelijk boefende, één van de Tolstojaans - Christelijke anarchisten volbloed 
Rousseauist, die meende, dat de mens van nature goed was en „als ge maar in 
de natuur leefde, geen alcohol dronk en bruine bonen at, ge nooit meer 
kwaad zoudt doen". Wie ooit met Jacob van Rees op enigerlei wijs kennis 
maakte kon moeilijk anders denken dan dat er geen spiertje kwaad in deze 
mens zat. 
Otto is „toevallig" in Freiburg geboren en heeft als kunstenaar, in een vrij hu
welijk levend met een mooie doortastende vrouw, ook artieste, veel gezwor
ven en veel geluk naast de armoe van een kerkrat gekend. Daarna heeft hij 
nog zo lang in onze stad op een bovenhuis aan de Bouwstraat gewoond, dat 
men hem in de beschrijving van het Stichts artistiek tableau moeilijk kan ne
geren. Op leeftijd gekomen reed hij nog steeds wat ongezeggelijk op zijn So-
lex, evenals een kat het snelverkeer negerend, totdat hij op een late avond op 
de Biltstraat het slachtoffer werd van een dodelijke aanrijding. Zijn verfijnde 
Fedja-kop (de hoofdpersoon uit Tolstoï's Levende Lijk) werd nooit subtieler 
getekend dan door Antoinette Gispen. In zijn Franse jaren dik bevriend met 
de even berooide Kees van Dongen was Otto een der zeer weinige Hollandse 
kunstenaars, die de geboorte van kubisme en dadaïsme van de wieg af heb
ben meegemaakt. Hij is zowel met Picasso en Braque als met Juan Gris, Jean 
Cocteau, Blaise Cendrars, Arp en Tristan Tara, bekend en bevriend geweest. 
Onder de indruk van de eerste wereldoorlog en misschien ook onder invloed 
van de „bekeerling" Pieter van der Meer de Walcheren is het paar in de 
schoot van de moederkerk beland en kerkelijk gehuwd; hoewel hij, eenmaal 
in Holland teruggekeerd, de bohème nooit heeft afgezworen. Uiteraard is het 
katholicisme in zijn kunst een belangrijke factor geworden; het heeft vooral 
zijn motievenwereld verrijkt. 

Ensinck heeft Otto's verblijf in Utrecht- zijn vrouw was in Ascona achterge
bleven - een vrijwillige ballingschap genoemd, maar hij woonde hier niet zo 
ver van zijn dochter Magda in Bilthoven en was sterk geboeid door de „Gide-
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onsbende" van De Gemeenschap. Ook werkte hij een aantal jaren samen met 
zijn talentvolle leerlinge Micha Landt. 
De frappante tentoonstelling, die in 1975 aan Otto en zijn vrouw (Catharina) 
Adya Dutilhin het Centraal Museum werd gewijd, deed een uitstekend gedo
cumenteerde catalogus ontstaan, waarin een groot deel van zijn oeuvre uitge
diept werd behandeld. Ensinck, die in Utrecht met Otto kennis had gemaakt 
vertelt daarin van gezamenlijke, vaak avontuurlijke reizen, meestal per trein 
of boot, maar ook met de motor, Otto achterop! Zij werden bij oude relaties 
als Campigli, Zadkine, Cendrars en Severini met open armen ontvangen. 
Treffend is ook wat Michel Seuphor over de eerste kennismaking met het 
echtpaar heeft geschreven: „mijn wat introverte geest vond bij deze mensen 
de gewenste sfeer en iets als een uitzicht op een betere wereld." Het tragisch 
treinongeluk, dat zoveel onmiddellijk leed over het gezin bracht heeft helaas 
ook over het verdere leven van deze mensen en het huwelijk een blijvende 
schaduw geworpen. 

Door de zoëvengenoemde tentoonstelling, een daad van grote piëteit, is ons 
nog eens ingescherpt welke fasen de kunst van Otto van Rees in de gang der 
jaren heeft doorlopen; het luminisme (met duideljke invloeden van Toorop), 
het kubisme, het dadaïsme en zeker ook het expressionisme. In zijn Utrechtse 
periode heeft Otto van Rees invloed van Charles Eyck ondergaan, zij het van 
voorbijgaande aard. De persoonlijkheid van Van Rees miste het exuberante, 
dat Eyck zozeer kenmerkt. Als kunstenaar en als mens bleef het stempel van 
aristocratische ingetogenheid en discretie bepalend, een trek, die ook zijn 
vluchtigste werk nooit heeft verlaten en in zijn beste een sfeer kon brengen 
van serene contemplatie. 
Overigens heeft Van Rees zich in zijn genres weinig beperkingen opgelegd', 
stilleven, landschap, interieur, portret en religieuze compositie wisselden el
kaar af, terwijl ook muurschilderingen en affiches aan de orde bleven. Onder
nam hij de laatste jaren een grote reis, Italië, Griekenland, Joegoslavië, dan 
verzekerde hij zich van tevoren bij een kring van vrienden en relaties van op
drachten voor pastels, litho's etc. Ook deze uiteraard vluchtige om niet te 
zeggen „journalistieke" arbeid bleef het merkteken dragen van de man, die 
tot het laatst toe geest en distinctie in zijn wapen voerde en die, meer zwijger 
dan spreker, al kon hij heel scherpe ironische opmerkingen maken, door zijn 
vele bewonderaars nooit van de wijs werd gebracht. 

Op één van zijn laatste reizen was hij ernstig ziek geworden, maar geukkig 
herstelde hij. De Onverbiddelijke liet toen nog af. Het blijft pijnlijk te besef
fen, dat juist deze zachtmoedige van geest, zij het ten gevolge van eigen on
achtzaamheid, door het harde verkeer van deze tijd geveld moest worden. 

Toon van Ham 

Toon van Ham, jongere broer van Jan, huldigde al van de aanvang af geavan
ceerde ideeën en heeft zich in zijn werkwijze meer dan eens vernieuwd. De 
moderne stromingen in de Europese schilderkunst hebben op zijn oeuvre een 
belangrijke invloed gehad. Dit begon al in zijn op het cubisme geënte zwart-
krijt-tekeningen, waarin naast klemmende contrasten in zwart en wit met hun 
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Toon van Ham, Lucas 
Bolwerk, 1938 

tussentonen, ook boeiende ruimtelijke effecten te beleven waren. 
In menig schilderij toonde hij zich een colorist van allure. Zo herinner ik mij 
een glorieus bloemstuk, dat Charles Eyck hem niet zou hebben verbeterd. 
Wonend in Vianen heeft de nabijheid van de rivier hem vaak geïnspireerd. 
Door het surrealisme schijnt hij nooit te zijn aangetrokken, maar wel hebben 
ontdekkingen in het non-figuratieve veld hem gebiologeerd. De laatste jaren 
werkt hij in een abstracte sfeer, wat bij hem betekent, dat tot enkele lijnen her
leide voorstellingsfragmenten en symbolische tekens tot één complex in een 
gedempte veelheid van kleur kunnen worden verenigd. 
Hoewel hij zijn verblijf naar de provincie Groningen heeft verlegd, werden 
zijn relaties met onze stad niet verbroken. Op een der jongste kunstmark
ten, waar, na Weidema en Jongenelen, de laatste jaren Huib Sluis de leidende 
man is, was Toon van Ham voor een aanzienlijk deel met monotypes vertegen
woordigd. 

Tjomme de Vries 

Tjomme de Vries, die enige jaren geleden in zijn woonplaats Zuilen, 67 jaar 
oud, overleed, kunstenaar en wetenschapsman in énen, heeft zich in velerlei 
richting verdienstelijk gemaakt. Jarenlang gaf hij op het Thorbecke-lyceum en 
op het Stedelijk Gymnasium in Tiel les in tekenen en kunstgeschiedenis. Hij 
was deskundige op het gebied van de kindertekening. In Kunstliefde, waarvan 
hij een goed secretaris is geweest heb ik hem een causerie over de kinderteke
ning horen houden en de wijze, waarop hij deze materie doorzichtig maakte, 
kunnen bewonderen. Het verbaast niet dat zijn boekjes, waarin hij de teken
techniek behandelde, snel populair werden en o.a. in het Duits zijn vertaald. 
Menige publikatie van zijn hand, zoals die over de primitieve kunst van vroe
ger en nu, onder het motto „Van Ijstijd tot Picasso" heeft ook in Spanje, Ita-
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lië, Zweden en in andere landen ingang gevonden. Zij vormden een onderdeel 
van de grote uitgave Kunst aller Tijden, waarvan Prof. dr V. Denis uit Leuven 
de leiding had. 
Evenals zijn vader is Tjomme diep doorgedrongen in de geheimen van de ster
renkunde - hij ontving de Van der Bilt-prijs als vooraanstaand amateur - en gaf 
zijn naam aan populair wetenschappelijke geschriften over de Maan en het 
Heelal (onderzoekingen naar mogelijkheden van leven in de ruimte). 
Last but not least was hij een respectabel kunstenaar, waarbij hij neigde naar 
het surrealisme en zich specialiseerde in de houtgravure. Hij maakte tal van il
lustraties, ex-libris etcetera en in zijn laatste vakanties legde hij zich evenals 
zijn vrouw met vrucht toe op het aquarelleren. 

J. M. v. Empel 

De naam J. M. van Empel zal lang niet iedereen wat zeggen. Toch heeft hij 
hier een aparte plaats ingenomen. Reeds als zestienjarige maakte hij opvallen
de tekeningen. Zijn opleiding was ongewoon veelzijdig. Zo studeerde hij twee 
jaar in Parijs; Paul Citroen neemt onder zijn opleiders hier te lande naast Rö-
ling, Wiegers en De Kat een aparte plaats in. De stijl, door de meerderheid 
van deze pedagogen gehuldigd, heeft hem niet belet vrijwel volledig de ab
stracte kant op te gaan. Niet uit mode of gemakzucht, maar omdat hij, zoals hij 
zelf verklaarde, op de naturalistische manier volkomen was uitgekeken. De 
non-figuratieve trant werd een uitdaging, die hem, eenmaal aanvaard, niet 
meer losliet. 
Wie ooit heeft verwacht dat van Empel ook zijn stempel op het Utrechtse 
kunstleven zou zetten is door de feiten gelogenstraft. De kunstenaar voelt zich 
als teruggetrokken eenling blijkbaar gelukkiger dan in de groep en hoewel (of 
doordat) zijn dieplood ver reikt is zijn zelfkritiek navenant. Dit kon er heel wel 
de oorzaak van zijn, dat de kwantiteit van zijn produktie in verhouding achter
blijft bij de kwaliteit. 

Antoinette Gispen 

Antoinette Gispen is haar werk op de jubilerende kunstmarkt niet tegengeko
men. Ze begreep niet, waarom zij ditmaal niet gevraagd is. Weliswaar woont 
zij in Rotterdam, maar zij is en blijft lid van Kunstliefde, al van '47 af en denkt 
er niet aan haar relatie met Utrecht los te laten, waar zij indertijd de gymnasi
um-afdeling van het meisjeslyceum afliep. Haar artistieke vorming kreeg zij op 
de Haagse kunstacademie, waar zij vooral aan de lessen van W. J. Rozendaal 
veel te danken heeft. 
In haar Utrechtse jaren na de bevrijding maakte zij een serie getekende por
tretten, waarvan mij dat van Otto van Rees steeds is bijgebleven. Diens ver
fijnde Fedja-kop heeft zij tot in de kleinste details nagespeurd. 
Sindsdien heeft zij zich op andere genres toegelegd, maar dat zij het portrette-
kenen niet heeft verleerd, bewijst onder andere een vrij recente kop van Jan 
van Ham. Beslissend voor haar artistieke ontwikkeling is haar verblijf geweest 
in Parijs, nadat zij in '52 een beurs van de Franse regering had ontvangen. Een 
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Antoinette Gispen, 
Visage, 1953 

jaar lang studeerde zij aan de Académie Ranson. 
Naar Ravenna is zij getogen om zich met de eeuwenoude mozaïekkunst te ver
staan. Haar meest recente werk is een mozaïek van vrij aanzienlijke grootte 
(2.10 x 1.30 m) voor een kantoorgebouw van de Zuid-Nederlandse Aanne
mersvereniging in Heeze bij Eindhoven. Voorts maakte zij wandschilderingen, 
mozaïeken in glas en glasramen in Utrecht, Den Haag, Haarlem, Amsterdam 
en Arnhem. Het Instituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven bezit een in
teressante monumentale bijdrage van haar hand. 
De laatste tijd exposeerde zij tweemaal tezamen met haar vader, de bekende 
ontwerper van meubelen en eenmaal met Kamerlingh Onnes. 

Joop Sjollema, de ,,diepfries" 

Joop Sjollema kan men niet volop tot de Utrechtse schilders rekenen, maar de 
stad waar hij zijn gevoeligste jaren, van zijn zesde tot na zijn rechtenstudie 
heeft doorgebracht, waar hij deelnam aan de nu tot klassiek gepromoveerde 
tentoonstelling van vernieuwers in 1931, de stad bovendien, waar hij veel goe
de vrienden heeft en waaraan hij in zijn korte auto-biografie een paar werke
lijk kostelijke bladzijden heeft gewijd, mag er een eer in stellen ook hem tot 
haar zonen te rekenen. 
Even iets uit die bladzijden: ,,De paardetram, het suizelende gaslicht, de 
dienstboden met neepjesmuts, de groentekarren, die met de heerlijke over
daad uit de warmoezenierstuinen langs kwamen rijden, dat zijn een paar van 
de welbekende dierbaar geworden gelaatstrekken van die tijd." „Bestaat er 
één stad, die in verborgenheden halen kan bij Utrecht? Straten lopen uit op 
dwarsstraten en die weer op een gracht dwars daarop, het perspectief afslui
tend met een meduserend starende gevel met geloken gordijnen. Doch mid
den in die stad bevindt zich het meest voluptueuze stadsinterieur dat ik ken: de 
twee weelderige krommingen van de Oude Gracht met de lage werven, hun 
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kelders en met de hoge huizen aan beide zijden. Het water komt te voorschijn 
uit de krocht onder het stadhuis, volgt de beide bochten, waarna het verder 
recht ligt tot de Bemuurde Weerd. Hoog erboven: de trancendentaal werken
de architectuur van de Domtoren, bekroond door dat elegante en ijle kristal: 
de vermetele derde trans, de „lantaarn". Deze toren heeft op mij een haast 
magische werking gehad en fascineert mij nog steeds." 
Ik zou door kunnen gaan met citeren; elk woord proevend, krijgt men het ge
voel: hier is een schilder èn dichter aan 't woord. Beide gebruikmakend van 
een soort understatement, dat de aristocraat-van-de-geest verraadt. Uit een in
terview met hem bleek mij, hoezeer hij als literair fijnproever keurend door de 
tuin van onze hedendaagse letterkunde wandelt. 
De beste woorden over hem konden wel eens gezegd zijn door Theun de Vries, 
toen deze in 1971 de inleiding sprak bij de opening van de overzichtsten
toonstelling van Sjollema in Arti (Amsterdam). Hierin werden alle facetten 
van diens kunst be- en doorgelicht, mede in verband met Sjollema's verhou
ding tot de tijd van nu en met zijn Friese afkomst. De Vries qualificeerde hem 
als de „diepfries" met onmiskenbaar introverte karaktertrekken, de man die 
zich graag en niet helemaal in scherts een reactionnair noemt en over een 
sterk zintuig beschikt voor „intermenselijke" relaties. Hij noemde hem een bi
ograaf, die als portretschilder ook levensbeschrijver is. „Nu kan een echte 
reactionnair natuurlijk nooit solidair zijn met al wat leeft en wij weten dus, dat 
Joop Sjollema niet zo reactionnair is als hij zich graag voorstelt. Met name in 
zijn portretten is hij voluit de medemens, de tijdgenoot, die wil doordringen in 
het levensbesef, in de psychische bouw van de ander." 
Sjollema is leerling geweest van Roland Holst. Bepaalde details in de monu
mentale scheppingen die hij gemaakt heeft, leveren daarvan het bewijs. Veel 
duidelijker echter, - althans volgens Bettina Spaanstra-Polak in het aardige 
boekje Teeken aan de Wand - is de invloed van de Franse kubist André Lhote, 
bij wie Sjollema enige tijd in Parijs werkte. 
Nog vrij recentelijk heeft Kunstliefde een tentoonstelling van Sjollema's schil
derijen georganiseerd en enkele jaren terug was zijn werk te zien in het Cen
traal Museum. De laatste jaren heeft hij intrek genomen in een leegstaand 
schoolgebouw in Varik (Tielerwaard), maar hij heeft zijn woning in Amster
dam aangehouden, daar hij tenslotte de cultuur van de hoofdstad niet kan 
missen. 

V. P. S. Esser 

Ik meende de beeldhouwer V. P. S. Esser, directeur van de afdeling Beeld
houwkunst van de Rijksacademie in Amsterdam, waar hij Bronner is opge
volgd, in deze reeks niet ongenoemd te mogen laten. Weliswaar is hij niet in 
Utrecht geboren en werkt hij sinds '47 in Amsterdam, maar evenals Sjollema 
heeft hij een belangrijk deel van zijn jeugd in Utrecht gewoond, waar de sfeer 
hem altijd veel heeft gedaan. Het carillon van de Domtoren had zijn hart en 
telkens wanneer hij hier terug is, wordt hij weer getroffen door de weidse bol
werken en de prachtige Nieuwe Gracht. In het Camminghaplantsoen blijft zijn 
befaamde Schaatsenrijder een fascinerend element en sinds enige tijd huisvest 
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de Troosterlaan (Tuindorp Oost) zijn grote Barmhartige Samaritaan, die de 
hulpbehoevende uit de bijbelse parabel op zijn rug genomen heeft en in gebo
gen houding voortdraagt: een afwijkende opvatting van de gebruikelijke. 

Gérard Grossere 

Toen huis en atelier van Otto van Rees aan de Bouwstraat vrijkwamen is Gé
rard Grassère daarin getrokken, een uit Belgische ouders stammend en in 
Antwerpen (Opsomer) opgeleid Nederlands schilder, die van zijn Utrechts 
home graag een centrum maakte van artistiek ingestelde intellectuelen, jour
nalisten en dergelijke. Hij begon hier als expressionist in een vaak krachtig 
coloriet, dat men in het noorden niet dikwijls aantreft en is later abstract gaan 
schilderen, zij 't wel in typisch expressionistische trant. 
Hij had een „feeling" voor poëzie en heeft eens een expositie gehouden van 
een twintigtal abstracte schilderijen, geïnspireerd door evenzovele gedichten 
uit de bundel Balans van Elisabeth Eybers, de sensitieve Zuid-Afrikaanse 
dichteres. 
Er is nog een korte periode geweest, waarin de vindingrijke schilder in zijn ate
lier tentoonstellingen van eigen werk en van derden arrangeerde. Hij en zijn 
vrouw Len Peperkamp, die ook schildert en aardewerk maakt, geven al gerui
me tijd les aan het Instituut voor Beeldende Vorming te Amersfoort. 

Adraan van der Weyden 

Adriaan van der Weyden, in 1910 in Oudenrijn op een boerderij geboren, is 
een der weinige Stichtse kunstenaars, die ook in het buitenland naam verwier
ven. Hij was al ruim volwassen, toen hij aan zijn artistieke roeping gehoor gaf. 
In 1932 kreeg hij les van Van Leusden om daarna naar de Amsterdamse Rijks
academie te gaan, waar hij tekenlessen kreeg van Jurres, beeldhouwstudie 
deed bij Bronner en monumentale schilderkunst bij Campendonk. Vooral de 
laatste heeft hem sterk beïnvloed. Toen Adriaan in 1940 de Prix de Rome had 
ontvangen, was hij de eerste die brak met de traditie om een klassiek werk te 
copiëren. Muurschilderingen, mozaïeken, beton-reliefs en glas-in-loodramen 
van hem vindt men door het land verspreid. 
Zijn vrije kunst is enkele malen op Kunstliefde te zien geweest. In zijn olieverf-
schilderijen verdiepte hij zich bij voorkeur in diermotieven, koeien, schapen 
etcetera maar hij deformeerde daarbij gewoonlijk zo radikaal, dat het werk de 
abstractie dicht naderde. De kleur heeft mij nooit zijn sterkste kant geleken. 
Zijn gouaches dateerden uit zijn laatste tijd. 
In 1971 is hij te Minden, niet ver van Hannover, overleden. 

A lain Teister 

Tussen het bontgevederde volk van de hedendaagse Utrechtse kunstenaars 
was Alain Teister (Jacques Boersma), misschien wel één der meest extreme re
presentanten. Een veelzijdig man, die schreef en schilderde, zich ook bezig 
hield met toneel, maar die ondanks zijn onmiskenbare talenten mijns inziens 
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Alain Teister, Zevenluik met bed en bezoekers, 
1974 

niet gebracht heeft wat men meende van hem te kunnen verwachten. 
Al op het Bonifaciuslyceum openbaarde zich zijn artistiek talent en op z'n 17e 
was hij al opgenomen in de kring rondom William Kuik. Hij beleefde zijn de
buut in de Kunstzaal Wagenaar en kreeg een radikaal afwijzende kritiek in het 
lijfblad van zijn ouders, van de hand van iemand, die Boersma's eerste schre
den op het artistieke pad had geleid. Zijn naaste familie zat in zak en as en wil
de hem afhouden van verdere bedrijvigheid op dit gebied. Toen een week later 
een kritiek verscheen, die positief uitviel, veerde de familie weer op. Jaren la
ter hoorde ik, dat het mijn recensie was geweest, die voor het juiste tonicum 
ten goede had gezorgd. 
Over Teister schrijven zonder zijn onevenwichtig leven te vermelden is een 
onmogelijkheid, ook al, daar hij er zelf niet het minste geheim van maakte. 
Eén van zijn beste stukken proza schreef hij ten geleide van zijn omvangrijkste 
kunstwerk, een soort „environment", dat hij „een Zevenluik met bed en be
zoekers" noemde. Dit stuk, waarin hij de aanleiding tot de moeizame concep
tie van het zevenluik onthult, en over de avontuurlijke uitvoering schrijft, is te
gelijk een genadeloze biecht. Teister heeft de dood onder ogen moeten zien, 
toen hij, mede als gevolg van zijn levenswijze ernstig ziek werd. In een aantal 
knappe, niettemin wat cerebrale litho's heeft hij zich van zijn kwellende erva
ringen in het ziekenhuis bevrijd. Voorts gaf hij een viertal ervaringen op, die 
hem de problemen van dood en sterven levensgroot voor ogen brachten en 
waaruit zijn idee voor het Zevenluik tenslotte resulteerde: de herinnering aan 
een schokkend feit in de wereldoorlog, toen een oud-klassegenoot op diens 
hongertocht door de Duitsers werd neergeknald; de zelfmoord van zijn be
wonderde vriend prof. Jan Emmens, de dood van zijn grootvader en wellicht 
het schrijnendst van al: het sterven van zijn vader. 
Het zou mij te ver voeren op details van dit werk in te gaan, het maakte een 
rondreis door verschillende provincieplaatsen en belandde in het voorjaar van 
'75 in het Centraal Museum. De directrice kwalificeerde het als: „afgrijselijk 
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indringend". Ik heb er niet dan met reserve over kunnen schrijven, waar
schijnlijk doordat, ondanks treffend geschilderde details en ongewone vond
sten, toch niet voldoende eenheid in de compositie was bereikt. Wellicht heeft 
Teister iets voor ogen gestaan als een beeldende analogie van Lautréamonts 
Chants de Maldoror, tragiek enerzijds, vlijmende satire anderzijds; surrealis
me en pop art in énen. 

Boersma's arbeid als recensent beeldende kunst heeft maar voor een deel in 
Utrecht gelegen. Hij begon bij Het Centrum, maar deed het werk al van den 
beginne af eigenlijk à contre coeur. Toch waren zijn stukken zo goed, dat niet 
veel later De Tijd hem als criticus aanstelde. Toen ik hem niet zo lang na deze 
„promotie" tegenkwam, vertelde hij bij Het Vaderland te zijn benoemd. Ik 
dacht aan grootspraak: dit blad was jarenlang vermaard om zijn prachtige 
kunstrubriek. Toch bleek het juist en een aantal jaren werkte hij in Den Haag, 
waar hij volkomen onafhankelijk van zijn voorgangers te werk ging en zelfs 
door Kandinsky's faam niet werd geïntimideerd. Bij openingstoespraken viel 
zijn geestigheid op. Collega's recensenten hadden respect; desalniettemin 
heeft Boersma zich in dit werk nooit gelukkig gevoeld. Hij heeft nog wel eens 
kritische artikelen geschreven voor Vrij Nederland, maar met zijn decepties 
op dit gebied, heeft hij finaal afgerekend in een dichtbundel ,,De huisgod 
spreekt". 
Zijn sterven voegde aan het Zevenluik een donker achtste toe. 

Peter Vos 

Peter Vos is in Bilthoven geboren. Toen zijn vader, in naam direkteur van de 
uitgeverij De Gemeenschap, in wezen de ondergeschikte van de toenmalige 
geldschieter, tegen zijn zin daar was gaan wonen versierde hij elke briefkaart, 
die hij in zijn karakteristieke handschrift aan de vrienden verstuurde, met de 
kanttekening: „Bilthoven, waar het 's zomers zo mooi moet zijn". Een merk
waardig man, deze Cor Vos, au fond een scepticus en pessimist, maar dankzij 
zijn geniale sarcasme en ironie zelden zonder lach. Hij kende de mooiste ge
dichten van Baudelaire en Verlaine uit het hoofd en kon ieder die hij ontmoet
te met een enkel woord genadeloos typeren. Helaas is er weinig scheppend 
werk van zijn hand verschenen, maar wel werkte zijn geest bevruchtend op 
derden en in hun werk, hetzij gedichten hetzij proza, trof men herhaaldelijk 
formuleringen en gedachtengangen aan, die van hem afkomstig waren. Zijn le
ven verliep triest. Een in de militaire dienst opgelopen meningitis had later fu
neste gevolgen en toen zich ruggemergaandoeningen voordeden werd hij 
gaandeweg invalide. Een huwelijk op wat latere leeftijd gesloten bracht hem 
twee zoons. Na Bilthoven woonde de familie in een huis zonder daglicht aan 
het Wed, vervolgens op een bovenhuis aan de Oude Gracht. 
Nooit heb ik een beweeglijker baby gezien dan de eeuwig spartelende Peter; 
nooit een knaap ontmoet zo aan tekenen verslaafd als hij. Op z'n vierde jaar al 
was hij het gebruikelijke stadium van de kindertekening glansrijk voorbij. Er 
kwamen vogels uit zijn hand, die in steile duikvlucht op het water afschoten; 
voorts hazen, konijnen en later vossen. 
Op het Utrechtse Sint Bonifatius College streefde Peter zijn bijna twee jaar 
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Peter Vos, Nieuwjaarswens 1964 van De Luis 

oudere broer gemakkelijk voorbij. Paul volgde de H.B.S.-afdeling en kreeg na 
het eindexamen een baantje in de woningtextiel. Hij had wel enige artistieke 
ambitie: in de avonduren volgde hij de cursussen aan de Utrechtse Amateurto
neelschool. Zijn plotselinge dood heeft op Peter een diepe indruk gemaakt. 
Ofschoon Peter zijn vader niet in diens glanstijd heeft meegemaakt, en Senior 
zijn met ironie gedragen verbittering op zijn zoons kon afreageren met een 
strenge, paternalistische behandeling, had Peter toch bewondering voor hem. 
Hieraan gaf hij, nog als lyceïst, zichtbaar blijk in een album gevuld met gees
tige tekeningen en bijschriften, rijmen, imitaties van dichters als Heine en der
gelijke. Papa was hier, terecht, zeer trots op. 
De eerste maal, dat iets over het jonge talent naar buiten kwam was in een 
charmant artikel van Kees van der Pol in de Utrechtse Courant (Neerlandia), 
Het lag voor de hand, dat Peter op de Rijksakademie kwam. Schilderen deed 
hij er ook, maar grafiek trok hem veel meer en de lessen van Kuno Brink in dit 
vak waren zijn beste ervaringen. 
Het spitse Reinaert-achtige esprit van „den Fuchs", zoals Vos Sr. in de wande
ling heette, kan men, evenals van diens fantasie en sentiment, terugvinden in 
de rijke tekenkunst van de zoon. Toen Eddy de Jongh in Openbaar Kunstbezit 
(1963), een tweetal tekeningen van Peter besprak, constateerde hij in veel van 
diens werk een literaire inslag. Ik verklaar dit ook als een geestelijke erfenis 
van zijn vader. 
Door een latere vriendschap met Jacques Boersma (Alain Teister) en Theo 
Sontrop zijn ongetwijfeld Peters literaire ambities bevorderd. In dit verband 
vermeld ik ook zijn vriendschap met de dichteres Fritzi ten Harmsen van den 
Beek-Sontrop, destijds redakteur van Propria Cures. Zij zocht Peter op en 
vroeg of hij vignetten wilde maken voor dit studentenweekblad. Een tweede 
redakteur van Propria Cures uit die jaargang, Rinus Ferdinandusse, zorgde 
er later voor, dat Vos medewerker werd aan Vrij Nederland. 
Toen hij trouwde met Anneke Bakkum, die twee kinderen uit een eerder hu
welijk meebracht, werd Peters leven, dat voordien nogal woelig was geweest, 
regelmatiger, terwijl hij ook wat zakelijker werd. Hij vestigde zich weer in 
Utrecht en ging zijn tekeningen, die hij tot nog toe gewoonlijk aan vrienden 
had weggegeven,verkopen. 
Zijn naam begon klank te krijgen en hij illustreerde het ene boek na het ande-
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re. Vandaar dat het hem altijd moeite kostte, wanneer zich verkooptentoon
stellingen voordeden, op tijd met zijn in te zenden tekeningen en litho's klaar 
te zijn. Van de boeken, die hij illustreerde noem ik naast Scheppingsverhaal en 
Sprookjes van de Lage Landen, De Honderd Reigers, Het Beestenkwartet, en 
't Kleine Pucinellenboek voor Anneke, die in weinig boekenkasten zullen ont
breken. 
De laatste maal dat hij in Utrecht exposeerde was met Dolf Zwerver in Kunst
zaal De Reiger. Voor Zwerver betekende deze tentoonstelling, naar hij zelf 
heeft verklaard, de doorbraak. Enige verwantschap tussen hun kunst valt wel 
te signaleren. Beider werk vertoont surrealistische trekken zonder strikt sur
realistisch te zijn en getuigt van geest, precisie en verfijning. Gelijkelijk wor
den zij door vogels geboeid, die in hun werk ook symbolische betekenis krij
gen. 
De Haagse Post die in 1971 een artikel aan Peter wijdde - ik heb er enige gege
vens uit geput - vertelt dat hij en zijn vrienden, Henk Slijper, vogelschilder, 
Thomas Rap, uitgever en Charles Donker, etser, elke zondagmorgen door de 
Eempolder plachten te lopen om vogels te bekijken, te determineren en te tel
len. Daarbij leggen (of legden) ze in twee uur tijds steeds hetzelfde wandelin
getje af. 
In Peters leven is sinds enige tijd weer een belangrijke wending ingetreden. Hij 
woont thans opnieuw in Amsterdam. Dit terwijl hij Utrecht „ergens" toch is 
toegedaan. Aan de interviewer Jo van Staveren verklaarde hij eens: „Utrecht 
bij avond is een stad, waar je alles ineens kunt verwachten, bijvoorbeeld een 
dromedaris of kameel op het Klaaskerkhof". Een andere uitspraak om te ont
houden: „Abstrakt werken is óf een gebrek aan bescheidenheid of „Prinzi
pienreiterei"; ik kan me niet voorstellen, dat je je eigen vormenwereld geheel 
schept". 

Dolf Zwerver 

Toen Dolf Zwerver zich een aantal jaren geleden aanmeldde als lid van Kunst
liefde, volgde een afwijzing: zijn werk was te amateuristisch. De fout werd her
steld, maar de gebeurtenis lijkt toch een aanklacht tegen de toen door Kunst
liefde gevoerde ballotage-procedure, waarin teveel toevalsfactoren zaten. Ge
lukkig ontving hij al kort na zijn toelating een royale erkenning: de B. J. Kerk
hof-prijs ! 
Zijn artisticiteit is niet uit het niet ontstaan; er waren erfelijke achtergronden. 
Zijn vader, die het reclamevak beoefende schilderde ook, maar heeft lang ge
aarzeld of hij met zijn werk, dat verwantschap toonde met het surrealisme, 
voor de dag zou komen. Wijlen Kees Tielkemeyer (Vianen) oud-journalist, die 
ook in het reclamevak werkte, trachtte hem over de drempel heen te helpen, 
waarbij schrijver dezes een extra duwtje gaf. Toen is het inderdaad enige ma
len tot exposeren gekomen. 
Dolf schijnt ook niet gauw van zijn talent overtuigd te zijn geweest, of voelde, 
als vrijbuiter, vooralsnog niet voor het etiket kunstenaar. Georiënteerd op 
Chagall, Marc en Werkman heeft hij in zijn aanlooptijd, toen hij nog van aller
lei baantjes aanpakte, van zeeman tot glazenwasser en schoonmaker, wel eens 
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geschilderd; een poosje was hij leerling-reclameschilder en decorateur, maar 
het zou toch tot 1966 duren - hij was toen 34 - eer hij definitief achter zijn ezel 
ging staan. De eerste maal, dat ik zijn werk zag, op een tentoonstelling in Vee-
nendaal, van vrijetijds-schilders, georganiseerd door de Stichtse Culturele 
Raad kon men in hem nog moeilijk iets anders zien dan de naïef. Wèl één van 
ongewone allure. Zoals de magisch-realist Pijke Koch bijwijlen naïeve elemen
ten in zijn werk brengt, zo vertoonde Zwerver in diens naïef gepresenteerde 
schilderijen trekken van magische geaardheid; in alles intussen overtuigend en 
authentiek. 
Zo is het gebleven: overtuigend en authentiek. Aldus ervoer ik het op de ten
toonstelling in De Reiger, toen hij samen met Peter Vos exposeerde. Hij zag 
zijn weg nu duidelijk voor zich en heeft deze trouw gevolgd, gedreven door 
wat in hem opwelt. Hij formuleert die ingeving in verschijningsvormen van 
buiten af, die persoonlijk geïnterpreteerd en vaak in een ongewone samen
hang gebracht worden, zodat zijn sprookjesachtige voorstellingen meermalen 
iets beklemmends krijgen. 
In zijn totaliteit treft elk van zijn doeken door een onmiddellijk aansprekende 
eenvoud en herkenbaarheid. Bij nadere beschouwing doemen complicaties 
op, die vaak zout en bitterheid aanbrengen en een geheim bevatten, dat zich 
niet één-twee-drie laat raden. 
In een indringende karakteristiek heeft Eddy de Jongh iets van die geheimen 
en achtergronden onthuld. Jeugdervaringen en jeugdangsten spelen hier hun 
onvermijdelijke rol. Niet ten onrechte wijst de schrijver op de gevoelens van 
eenzaamheid, die in het werk van Zwerver voorkomen. Van 1942 tot '45, een 
groot deel dus van de oorlogsjaren, heeft de jonge Zwerver die in 1932 in Nije-
haske (Friesland) is geboren, maar op z'n zesde naar Utrecht kwam, bij zijn 
grootouders in het Friese Oranjewoud doorgebracht. Van z'n tiende tot z'n 
dertiende jaar. In de doolhof van beukenhagen die als aparte attractie bij de 
speeltuin in dit dorp behoort, heeft Zwerver, aldus De Jongh, „Die Welt als 
Labyrinth" beleefd, waarin hij meer dan eens door gewaarwordingen van 
angst en beklemming zal zijn overvallen. Niet voor niets komen op zijn schil
derijen vrij veelvuldig heggen voor, een motief, dat ook bij Pyke Koch de laat
ste tijd meer dan eens optreedt. 
In 1957 toen Zwerver trouwde met Anna Boom, maakte hij z'n eerste schilde
rij, maar van enige continuïteit was nog geen sprake. Belangrijk was het jaar 
1965, toen hij zich aanmeldde voor een wedstrijd voor Zondagsschilders, uit
geschreven door het weekblad Eva. Zijn werk werd toegelaten tot de tentoon
stelling in Bols Taverne in Amsterdam, met gevolg dat de maker een stipendi
um ontving van de Albert Dorna-stichting. 

In mei 1966 eerst verliet hij, vooral gestimuleerd door Han Mes en Metten 
Koornstra het schoonmakersvak om zich professioneel aan het schilderen te 
wijden. Hij bleef autodidact. „Wel maakte hij gebruik van adviezen, die colle
ga's hem te hooi en te gras geven". Zo stamt een aanwijzing over het nuance
ren van groen, de kleur, die bij Zwerver gewoonlijk de overhand heeft, van 
Han Mes. Van 1969 af krijgen de groenen diverse gradaties van het comple
mentaire rood als ondergrond en bij het overzien van het oeuvre valt een toe
nemende verfijning van het coloriet op. „Kleur is belangrijker dan lijn; at-
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mosfeer (misschien is dat typerend voor de autodidact) belangrijker dan zoiets 
als perspectief' . . . „Een bijzonder sterke kant is steeds de compositie ge
weest. Men krijgt de indruk dat evenwicht en vlakverdeling de kunstenaar 
nooit enige moeite hebben gekost". . . . „Zwervers werk had aanvankelijk, la
ter minder, verwantschap met dat van Westerik, wat typering betreft, en met 
Han Mes, Peter Vos en in zekere zin Charles Donker inzake de keus van mo
tieven. De verwerking van die motieven echter had van meet af iets zeer ei
gens, zoals daarnaast de trant van schilderen met de precieze penseelvoering 
al gauw een persoonlijk karakter bereikte." 
Mijn citaat houdt op, maar wij mogen hopen, dat de inmiddels 45-jarige Zwer
ver doorgaat en bij alle zekerheid, die hem eigen lijkt, de magie van de schil
derkunst, een labiele factor, nog met menige fascinerende bijdrage verrijkt. 

DickBruna 

Hoewel over roem en beroemdheid moeilijk iets zinnigs is te zeggen, lijkt het 
mij een moeilijk te weerleggen zaak, dat van de Utrechtse kunstenaars een der 
meest bescheidene, met name Dick Bruna, over de hele wereld zijn naam 
heeft gevestigd. Enkele van zijn verhalen zijn zelfs in het Afrikaans vertaald! 
Voor een uitgeverij, speciaal voor een familiebedrijf, mag het, profaan gezegd 
een zeldzame gok heten, dat een der jongeren, die voor de zakelijke besognes 
niets voelde en derhalve een beetje afgeschreven leek, dankzij zijn artistieke 
bijdragen, vooral door de unieke boekomslagen, de naam van de zaak naar 
alle windhoeken heeft uitgedragen. 
Picasso heeft eens van Dick's boekomslagen gezegd, dat ze ook als affiches 
voortreffelijk zouden werken. Het omgekeerde gaat ook op. Zelf noemde Bru
na het maken van affiches haast het moeilijkste, maar ook het leukste werk. In 
'58 ontving hij, speciaal voor zijn affiches, een der vijf medailles, in dat jaar 
uitgereikt door het Genootschap voor Reclame. 
Wat zijn boekomslagen betreft, hij is waarschijnlijk nu over de 400 heen, waar
van menig blad de naam klassiek verdient. Zonder nadrukkelijk te zijn, spre
ken ze terstond aan door hun directe „beeldspraak" en treffende kleuren. 
Aanvankelijk heeft Bruna dit alles al tekenend bereikt, later is hij tot knippen 
overgegaan, iets wat hem zo goed beviel, dat hij hetzelfde ging doen met zijn 
tekeningen van en voor kinderen. Hun hoofdcontouren lijken vaak zo evident 
op elkaar, dat men de verschillen die er toch ook zijn, in vrij grote mate zelfs, 
gemakkelijk over het hoofd ziet. De verhaaltjes, die erbij passen, schrijft hij 
meestal zelf. 
In Arnhems Gemeentemuseum waar hij onder de titel „Hoe Nijntje verander
de" een zomertentoonstelling heeft gehad, heeft hij zelf zijn verhalen voorge
lezen. Me dunkt: ook voor ouderen moet dit een feest zijn geweest. Hij is nu 
eenmaal een der benijdenswaardigen, die de kindergeest raken, zonder daar 
krampachtig iets voor te moeten doen. Het kan haast niet anders: innerlijk 
moet hij in de beste zin van het woord kind gebleven zijn. 
Men zal het nauwelijks voor wââr houden, maar er lopen op de aardbol kun
stenaars rond, die hem imiteren. In de DDR, waar ik enkele jaren terug een 
korte kunstreis maakte, zag ik in Dresden op een grote tentoonstelling tussen 
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honderden schilderijen en tekeningen, het stak er onmiddellijk uit, een werk 
van . . . Bruna. Ja, maar toevallig stond er een andere naam onder, die ik he
laas niet heb genoteerd. De opvatting was evident „Dick", de kleur was mat
ter. Toen ik Bruna van die ontdekking op de hoogte bracht en vroeg: „is dat 
eigenlijk geen ongeoorloofde schending van het auteursrecht?" toonde hij 
zich nauwelijks geïnteresseerd. Misschien heeft het hem alleen een beetje ge
vleid en kan hij gemakkelijk de zon in het water zien schijnen. 

Anne Zomer 

Al eerder in dit artikel vermeldde ik de naam van een Utrechts naïef schilder, 
te weten Poelman, die dank zij William Kuik in de openbaarheid kwam. Een 
aantal jaren tevoren reeds had Jan Engelman Anne Zomer ontdekt, boerin uit 
de buurt van Rhijnauwen (officieel: Bunnik) en gaf haar in Kunstliefde de ge
legenheid tot exposeren. Daarmee vestigde zij haar naam als „zondagsschilde
res". Toen dr L. Gans zijn Europese naïeven bijeenbracht en in het Centraal 
Museum in 1971 en onder de vigeur van de Albert Dorne-stichting een ge
denkwaardige tentoonstelling arrangeerde, besloot de naam Anne Zomer de 
alphabetisch geordende catalogus. Zij liet zich daar niet noteren als boerin, 
maar als huishoudster. (In het Frans, de catalogus was internationaal: gouver
nante). Hoewel zij menig koetje zal hebben gemolken, werd zij op latere leef
tijd vanwege haar kunst en gezondheid(?) wat ontzien. 
De overzichtstentoonstelling, zoals die in '57 op Kunstliefde te zien was telde 
ook inzinkingen - Anne Zomer was nu eenmaal geen Grandma Moses en nog 
minder een Grandma Mouse - maar haar Oud-Amelisweerd op de „show" van 
Gans, verdiende z'n plaats volkomen en op de tentoonstelling, die Grassère la
ter in z'n atelier van haar werk hield, zag ik 'n reeks aimabele landschappen. 

Anna Zomer, Boerde
rij bij Rhijnauwen, ca. 
1965 
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Zij was, zoals het bij naïeven hoort, pas na haar 50e met schilderen begonnen, 
was volledig autodidact en toen zij zei les te willen nemen, bezwoer Engelman 
haar dit vooral niet te doen. Juist een zekere onhandigheid en het niet volgen 
van welomschreven wetten verrijken de charmes van haar kunst. Na haar 
dood in 1970 - zij was toen zeventig jaar - is het merendeel van haar schilderij
en toegevallen aan neven en nichten. 
Na de tentoonstelling op Kunstliefde werd zij een trouwe bezoekster van de 
exposities, die zeer gedecideerde meningen had en aardig wat afmopperde als 
het tentoongestelde haar niet zinde. 

De Beeldhouwkunst 

Bezoekers van tentoonstellingen beeldende kunst in de vorige en in de eerste 
decennia van de huidige eeuw vonden het een gewone zaak als de beeldhouw
kunst ontbrak. Kunsttentoonstellingen waren haast vanzelfsprekend exposi
ties van schilderijen. Beeldhouwen was in ons land een zaak van en voor wei
nigen. En onder die enkelingen was het aantal Hollanders nog maar gering. De 
monumentale werken, die men in de 19e eeuw op onze pleinen zag verrijzen 
waren óf het werk van buitenlanders óf van Nederlanders, die bij buitenlandse 
kunstenaars in de leer waren gegaan. Ging men de zuidergrens over, dan trof 
men een totaal andere toestand aan. In de 19e eeuw werd België zelfs door 
beelden overwoekerd. Beelden die, zoals dr G. Gepts in zijn „Beeldhouw
kunst in België" zo fijntjes opmerkt, „vandaag meer en meer met de stille 
trom naar vergeten opslagplaatsen worden verwezen". 
Wie over onze povere situatie op dit punt meer wil weten doet goed het lezens
waardige proefschrift Nederlandse Beeldhouwers in de 19e eeuw (1956) van P. 
K. van Daalen op te slaan. De inleiding zegt het al: „De opmerking van twee 
Belgen op een tentoonstelling van Nederlandse Beeldhouwkunst te Brussel: 
„les Hollandais . . . sculpteurs? Aha, non ! Et pourtant cela s'explique: ils ont 
ni le soleil, ni la pierre, alors . . . que voulez-vous?" en de uitspraak van Zadki-
ne: „De natuur is een verzamelbekken van licht, dankzij het licht krijgt het 
voorwerp leven, ziedaar de eenvoud in het hele probleem der beeldhouw
kunst". Deze uitspraken verklaren beide iets van haar trage ontwikkeling in de 
mistige, nevelige, lage landen. En beide doen ook de reden vermoeden, waar
om in Nederland de monumentale beeldhouwkunst, „la sculpture en plein air" 
zo moeizaam wortel schoot". 

Ik behoef hier niet te beschrijven hoe stap voor stap, misschien beter nog 
schoksgewijs, de Nederlandse beeldhouwkunst een zelfstandig karakter kreeg 
en zich naast onze schilderkunst een minstens gelijkwaardige plaats verover
de. Dat Utrecht wat achteraan kwam is niet onbegrijpelijk. De 19e eeuw werk
te hier aanmerkelijk langer door dan in andere steden. Maar na de eerste we
reldoorlog lieten zich de eerste tekenen zien van een oplevende, lokale beeld
houwkunst. Ik denk hierbij vooral aan drie figuren, die langs verschillende we
gen tot deze uitingsvorm gekomen waren: Willem van Kuilenburg, plus de ge
broeders Stef en Jo Uiterwaal. Eerstgenoemde, een typisch vakman, was als 
steenhouwer bij de restauratiewerkzaamheden aan de Domtoren en enige 
kerkgebouwen begonnen en kwam gaandeweg tot het hakken in steen van 
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Jo Uiterwaal, Staande figuur, 1934 

Pieter d'Hont, Demeter en Persephone, 1940 

kunstzinnige vormen. Hij ontwikkelde een eenvoudige maar pittige stijl, ge
bonden aan de optische verschijningsvorm, waarbij hij aan het schilderachtige 
moment graag een plaats liet, maar waarin, zowel in de kleinere als in grotere 
groepen een geestig ritmisch element kon optreden. Boven de westelijke in
gang van de Buurkerk kan men een levendige boogvulling van hem bewonde
ren, terwijl de bewoners van het Cremerplein gelukkig zijn met zijn Paarden, 
geleid door een man. Deze even kernachtige als bekoorlijke groep heeft oor
spronkelijk gestaan op de Leidseweg tegenover de Croeselaan, waar de vee
markt werd gehouden, maar is later overgebracht naar zijn huidige stand
plaats. 
Van de gebroeders Uiterwaal, die voornamelijk opdrachten kregen van r.k. 
kerken is Stef, de oudste, het eerst overleden. Een gewetensvol werker met fij
ne intenties maar minder gelukkig soms in een werk van groter formaat. Zoals 
meer beeldhouwers in die tijd was hij in bijzondere mate onder de bekoring 
geraakt van Archipenko, die de beginselen van het kubisme in zijn beeldhouw
kunst verwerkte en in streng abstraherende vormen aan het ritmisch element 
de pré gaf. Stef liet zich in een groot deel van zijn werk, althans in den begin
ne, zo evident door de Russische tijdgenoot meeslepen, dat hij wel de Utrecht
se Archipenko werd genoemd. 
Beide broers Uiterwaal kwamen uit IJsselstein. Toen Jo voor de keuze stond, 
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wat hij zou worden was de stiel door zijn oudere broer beoefend, beeldhou
wen, als van zelf richtinggevend. Zonder theoretische begeleiding heeft hij het 
vak in de praktijk bij Dresmé in Amsterdam geleerd. Vervolgens kwam hij op 
een atelier, waar door vakmensen werken werden uitgevoerd, die ontworpen 
waren door figuren als van Zijl, Mendes da Costa etcetera. 
In Utrecht, waar hij zich vestigde, volgde hij de kunstnijverheidsschool, waar 
hij ook les kreeg van Willem van Leusden. Begin twintiger jaren was hij mo-
delleur op het edelsmidsatelier van Brom. 

Uiteraard had ook hij kennis gekregen van de vernieuwingen, die zich in Euro
pa voordeden. Ook Jo liet zich door Archipenko meeslepen, maar wist gemak
kelijker dan zijn broer boven een directe navolging uit te komen. Hoe hij tot 
zijn vermaarde abstracte dansfiguren kwam is nauwkeurig uiteengezet in de 
voortreffelijke studie door drs J. B. Bedaux in het Utrechts Jaarboek 1975. 
Enkele kleine foutjes plus een paar grotere onjuistheden, die in dit artikel 
voorkomen, zou ik hier willen rechtzetten, ook al, daar de laatste met wat goe
de wil zeker te vermijden waren geweest. Op blz. 105 wordt gesproken over de 
kleinzoon van Nicolaas Beets, wiens vrouw haar huis in de Boothstraat een 
tijdje voor tekenoefeningen beschikbaar stelde. Dit was mevr. Beets-Court, 
zelf schilderes van bloemstillevens. (zie Alb. Plasschaert, Hollandsche Schil
derkunst). Haar man, notaris, was niet de kleinzoon, maar de zoon, naar ik 
meen de jongste, van Nicolaas Beets. Voetnoot 11 bij dit artikel, waarin ge
zegd wordt dat de groep amateurs, die zich „Het Krijtje" noemde, later uit
mondde in Artibus, steunt niet op de feiten. Artibus is inderdaad later, maar 
door heel andere mensen opgericht. Belangrijker is het feit, dat de auteur van 
het bewuste artikel J. B. Bedaux zonder enige informatie bij mensen, die het 
weten kunnen en nog in leven zijn, aanneemt, dat de recensie in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 30 april 1931 over de vermaarde tentoonstelling 
van Utrechtse jongeren, waarover ik zelf in het Utrechts Dagblad een kriti
sche noot liet horen, ook van mijn hand zou zijn. De eerstbedoelde recensies 
uit Utrecht over beeldende kunst werden destijds geschreven door Charlotte 
van Herwerden, die ook medewerkster was aan Elsevier's Maandschrift. Ter
wijl ik in een enkele slotzin één negatieve opmerking had laten horen mat zij 
haar bezwaren breder uit. Dat zij een andere stijl gebruikte dan ik zou een fijn
proever in literaire zaken ongetwijfeld hebben opgemerkt. Ernstiger is de on
juistheid aan het slot van het artikel, waarin het gaat over de éénmans-exposi-
tie van Johan Uiterwaal in 1968 in de Utrechtse Kring. Bedaux beweert daar, 
dat de enige positieve recensie daarop kwam van de hand van E. van Uitert, 
die destijds schreef in het Utrechts Nieuwsblad en koppelt hieraan een kriti
sche opmerking. De waarheid is echter, dat nog geen vier dagen na de opening 
van deze expositie, lang dus vóórdat Uitert met zijn kritiek kwam, het Nieuw 
Utrechts Dagblad van mijn hand een juichende bespreking had opgenomen. 
Had de eerst gesignaleerde omissie van Bedaux al door een klein telefoontje 
kunnen worden hersteld, zijn tweede grenst aan geschiedvervalsing, een groot 
woord, dat ik graag in de pen zou hebben gehouden. 

Uiterwaal heeft zich intussen nooit doctrinair op een bepaalde richting vastge-
prikt. Aan van Staveren, die hem in oktober '55 interviewde verklaarde hij „ik 
werk, zoals ik dat zelf op een bepaald ogenblik het liefst wil. En of dat nu ab-
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stract of realistisch uitvalt is van minder zorg. Trouwens: waar houdt het ab
stracte op", peinsde Uiterwaal voor zich heen „uiterlijk liggen de beide rich
tingen ver uit elkaar, maar innerlijk is de afstand niet zo groot". Misschien zul
len doctrinaire nieuwlichters zo'n uitlating een gruwel vinden. Hij kreeg gere
geld kerkelijke opdrachten, altaren en beelden, waarbij de traditionale lijn 
werd aangehouden. 
Bepaald inspirerend voor hem was de samenwerking met ir S. van Ravesteyn, 
meer speciaal bij de inwendige verbouwing van Kunstmin te Dordrecht. Uiter
waal toonde zich in het maken van stuc-decoraties een uiterst paraat virtuoos. 
Hij werkte graag voor architecten, zoals Van der Steur, Berghoef, Kramer en 
Granpré Molière. Toen de interviewer hem vroeg van wie hij aanwijsbare in
vloeden had ondergaan, antwoordde Uiterwaal: Rietveld, Charles Eijck, Ar-
chipenko en Moore. Een eigenaardige combinatie van namen, waaruit blijkt 
dat Uiterwaal graag naar steunpunten zocht, maar zich niet wilde vastleggen 
op één idool. 
De vrijheid, die hij voor deze wijze van werken en zien opeiste, stond enigszins 
in tegenspraak met zijn optreden als mens. Zag men hem op straat, haast meer 
schuifelend dan lopend, dan scheen hij een simpele arbeider, eerder dan een 
zelfbewust kunstenaar. Bij een toevallige ontmoeting bleef hij schuw en wan
neer het, hoogst zelden overigens, tot een gefundeerd gesprek kwam, - hij was 
uiterst zwijgzaam en sprak haast binnensmonds - dan kwam men tot de over
tuiging, dat zijn denkleven stoelde op sterke zekerheden. Daardoor hadden 
jongeren respect voor zijn uitspraken en lieten zij zich graag door hem aan
moedigen. Van echt doceren kan daarbij, dunkt mij, nauwelijks sprake zijn ge
weest. Eén ding is zeker: hij weigerde „representatief' te zijn en eigenschap
pen als élan of pathos zocht men in zijn verzetsbeelden en dergelijke dan ook 
tevergeefs. Zijn overlijden in de zomer van 1972, drong nauwelijks tot de bui
tenwacht door. Toen Kunstliefde een herdenkingstentoonstelling organiseer
de heb ik geprobeerd aan de vooravond de omissie van de pers enigszins goed 
te maken, door een uitvoerig gesprek te publiceren met de nabestaanden. 

Inmiddels zijn er beeldhouwers in Utrecht opgestaan, die de periode beleef
den, dat zowel overheid als openbare ondernemingen - Jaarbeurs en Spoorwe
gen om geen particuliere bedrijven te noemen, - begrepen wat ze tegenover 
scheppende talenten verplicht zijn. In de aanvang hebben mensen als Pieter 
d'Hont, Joop Hekman. Louky Metz en Jan van Luyn het lang niet altijd ge
makkelijk gehad. De toenmalige voorzitter van Kunstliefde B. J. Kerkhof wist 
van burgemeester Ter Pelkwijk en van het College gedaan te krijgen, dat er 
een monument kon worden opgericht op de Smakkelaarsbrug, dat, noord, 
zuid, oost, west tezamen vier beelden zou bevatten. Elk van de vier kunste
naars één beeld; ook een idee van Kerkhof. De spraakmakende gemeente had 
het al gauw over de caroussel, terwijl sommigen - hoe kon het in Utrecht an
ders? - zich nog ergerden aan het naakt. Voor de uitverkoren kunstenaars 
moet het een bijzondere ervaring zijn geweest om gevieren in één atelier, el
kaar critiserend èn inspirerend, het grote Manenborg-circuit van d'Hont, de 
rijzige figuren uit hun handen te zien groeien. De beelden waren uit een specie 
samengesteld, die niet duurzaam bestand was tegen „weer of geen weer". Dat 
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de „caroussel" tengevolge van de veranderingen in de lokatie moest verdwij
nen, leek ingecalculeerd. De beelden zijn veilig „ergens" opgeborgen en 
wachten gelaten af, wat het lot met ze voor heeft. De centrale „monoliet" 
mocht nog jaren als een gestolde verkeersagent blijven staan. 
De ontwikkeling van de gebroeders Brom, Pieter d'Hont, Joop Hekman en 
Maarten Paauw, zoals ook die van Jungblut, Paulus Reinhard, Willy Blees, 
Sjoukje Wiegersma, Annet Haring, A. Dresmé, Theo van de Vathorst, René 
van Seumeren, Van Egmond, Ary van den Berg en J. Pirkner, voorzover deze 
zich in Utrecht afspeelde kan de lezer vrij gemakkelijk volgen aan de door hen 
in deze stad uitgevoerde opdrachten. Ik ga daar niet nader op in, noch op de 
evolutie van Wout Maters, Otto Hamer, Ton Gouka, Jeanot Bürgi, Rien Goe-
né, Kees van der Woude, Jos van Vreeswijk, Eka Thoden van Velzen, Joop 
Wouters en Joep Faddegon, die zich, althans voor een deel, minder op de 
menselijke figuur richten dan wel op dier en plant of op andere verschijnings
vormen. Otto Hamer zoekt het radikaal in abstracte regionen. Henk van der 
Vis, die dit aanvankelijk ook deed, ging „de weg terug" van non- naar figura
tief. Ton Gouka heeft de „smerige stiel", zoals Rik Wouters het beeldhouwen 
placht te noemen tijdelijk afgezworen, maar is er de laatste tijd weer toe terug
gekeerd. Een tijdlang zag men uitsluitend twee-dimensionaal werk van hem. 
Wat Jeanot Bürgi, de geboren Zwitser, die de Lage Landen tot zijn tweede va
derland koos in hoofdzaak deed, waren uit blauwe hardsteen gehakte „kraag
stenen" onder de lantaarns aan onze grachten. „Beeldhouwwerk", zo heet 't 
in het mooie boekje „Reliëfs in Blauw", dat goed blijkt aan te sluiten ,,bij alle 
activiteiten tot behoud en verlevendiging van de historische schoonheid in de 
binnenstad". Zijn medewerkers Groeneveld, Esenbrink, Roverso en Meeuw-
se, die minder vaak aan bod zijn laat ik desondanks niet onvermeld. Hoe vrij
moedig Bürgi zijn taak kan opvatten blijkt vooral uit het amusante „portret" 
van de heer W. Stooker (console Oudegracht 130), de man, die, ik behoef dit 
op deze plaats nauwelijks te zeggen, aan het behoud van onze historische 
schoonheid onschatbare diensten heeft bewezen. 

Ik kan de lust niet weerstaan ook de voornaamste beeldhouwers uit ons gewest 
te noemen, te meer daar meer dan één op Utrecht georiënteerd is geweest, 
hier ook opdrachten uitvoerde, of aan tentoonstellingen deelnamen; Joop 
Goldenbelt(Bilthoven),A. P. Patist(de Bilt),Gabriël Sterk (Breukelen),Taeke 
de Jong (Kamerik), Piet Starreveld (Amersfoort), wijlen W. Harzing (Drieber-
gen-Rijsenburg), S. P. M. Stokhof de Jong (Wijk bij Duurstede), F. W. A. Kat 
(Zeist), Paul Kingrna en E. de Jong, de laatste in Amerongen. Voorts Dumernit 
en Mackaay (Oud-Zuilen). De richtingen, die zich in ruime differentiatie in de 
landelijke beeldhouwkunst hebben voorgedaan zijn voor een groot deel ook in 
ons gewest vertegenwoordigd, bovendien mag men zonder schijnheiligheid 
zeggen, dat er sprake is van kwaliteit. 
Utrecht-stad heeft haar „beeldenpark" in de loop van bijna dertig jaar gesta
dig uitgebreid, zodat wij thans, wat ons sculpturale bezit in verhouding tot het 
aantal inwoners betreft, een uitgelezen rangorde innemen. Een „beeldenrou
te", zoals enkele andere centra in ons land nu en dan uitzetten, kennen wij 
niet, maar het is ook nauwelijks nodig, gezien het feit, dat men in onze stad 
geen wandeling kan maken of men komt beelden tegen. Bovendien: in de zo-
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mermaanden lokt vrij dicht in de buurt, met name op de verrukkelijke gazons 
van het raadhuis Jagtlust (De Bilt-Bilthoven) en in een aantal lokaliteiten van 
de secretarie een intiem soort „Middelheim". Tenslotte zorgt het echtpaar 
Noyons in hun huis aan de Biltstraat voor een jaarlijks terugkerende aantrek
kelijke beeldenshovv. 

De „luizige" grafici 

Hoe komt een eerzaam gezelschap van grafici, dat weet wat het waard is, en 
zelfs een gesloten front vormt, mikkend op kwaliteit, er toe om zichzelf te noe
men naar één der meest verguisde insecten ter wereld, de Luis. Indertijd heb 
ik William Kuik, één der belangrijkste initiatiefnemers eens gevraagd: van
waar die „luizigheid?" Het geschiedde niet, antwoordde hij, om de wereld uit 
te dagen, evenmin als het gezelschap een fronde wil tegen andere kunstge
nootschappen in Utrecht. De mens van nu, die de tweede wereldoorlog achter 
de rug heeft, is wat minder hoog over zichzelf en over zijn scheppingen gaan 
denken. Maar bovendien, wie realistisch wil zijn, weet, dat de kunstenaar in 
onze maatschappij au fond geen grotere rol krijgt toegewezen dan die van pa
rasiet. Eén der voornaamste eigenschappen van de luis is ook zijn hardnekkig
heid, welnu, ook de kunst heeft dit kenmerk en de kunstenaar geeft gehoor 
aan een innerlijke drang, vaak n'en déplaise zichzelf. Smaad en verguizing, 
hoofdschuddende twijfel, zelfkant, het beruchte dakkamertje, de maatschap
pelijke steun zelfs, niets schijnt hem er van af te schrikken te doen, wat hij 
meent te moeten doen. Niet één enkel motief dus voor deze uitzonderlijke 
naamgeving, maar vele motieven bijeen. 

In beginsel is De Luis de schepping van een driemanschap: Joop Moesman, de 
strijdbare, die zelf niet zoveel grafiek, maar des te meer calligrafie op zijn 
naam heeft, Kuik, de meer beschouwelijke, die zich in grafiek specialiseert en 
Henk van M aarseveen, een nogal militante jongere, die ook in het hoogleraars
ambt militant is gebleven en één der weinigen in den lande, die non-figuratie-
ve etsen maakt en op deze wijze een eigen gebied exploreert. 
Over Kuiks inbreng behoef ik nauwelijks iets naders te zeggen: vakmanschap 
staat boven elke twijfel en het scheppend vernuft blijft daaraan adequaat. Zijn 
romantische ader spreekt de mensen aan. Wat hij aan raffinement in de ,,fu-
mistische" toon van drukken bereikt, is vaak weergaloos. Hoewel in denken 
en doen volledig ,,bij de tijd" - dit bewees hij ten overvloede in zijn scherpzin-
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Kromme R ijn land
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nige vaak gedurfde kunstrecensies in Het Parool - kijkt hij toch graag achter
om, is verrukt van oude technieken en materialen en die voorkeur is in zijn 
stijl en thema's terug te vinden. Meer dan eens zou men uit zijn voorliefde 
voor groteske romantische figuren, uit zijn bezetenheid voor ruïnes en aange
taste gebouwen willen afleiden dat hij nog aan de voeten van de 19e eeuwse 
Daumier gezeten heeft, in de 18e eeuw bevriend is geweest met Piranesi en 
nog vroeger tussen de „mansions" van de commedia deü'arte heeft gestaan. 
Charles Donker heeft evenmin als Kuik de behoefte om in zijn vormtaal ty
pisch origineel en hedendaags of zo mogelijk zijn tijd vooruit te zijn. Hij blijft 
de optisch waarneembare verschijningsvorm eerbiedigen, vooroorlooft zich 
de nodige vrijheden in de compositie en bereikt in zijn licht-en-donker-con-
trasten, in toon en sfeer een moeilijk te evenaren intensiteit. Het Centraal Mu
seum wijdde een overzichtstentoonstelling aan zijn oeuvre, waarop men zijn 
ontwikkeling op de voet kon volgen. Voorzover ik weet heeft hij op geen enke
le tentoonstelling van De Luis ontbroken, en al behoeft men niet aan onderlin
ge wedijver te denken, toch zal dit gezelschap ook voor deze contemplatief ge
aarde figuur een stimulerende factor zijn geweest. 

Gerard van Rooy is een minder teruggetrokken en beschouwelijke natuur, hij 
kan en wil ook organiseren, maar heeft bij alles wat hij ondernam de verant
woordelijkheid jegens zijn artistieke roeping, om het eens „mooi" te zeggen, 
niet uit het oog verloren. Van ambachtelijk virtuoos is zijn werk geleidelijk ge
rijpt tot verfijnd en subtiel en ook in zijn thematiek heeft Van Rooy voor ver
rassingen gezorgd. 
Toon Jansen vermeit zich bij voorkeur in de techniek van de houtsnede, die hij 
tot een interessant voertuig van expressionistisch aandoende vondsten heeft 
gemaakt. Ik denk aan zijn visie op Bijbelse thema's, maar ook aan zijn geestig 
spel met de letters uit ons alfabet. Ook als schilder volgde hij een eigenzinnige 
weg. 

Evenzeer een aparte figuur in deze groep, ik noemde hem reeds, is of was 
Henk van Maarseveen, niet alleen omdat hij naast zijn op heel ander gebied 
liggend wetenschappelijk werk de grafiek als „hobby" beoefent - op zichzelf al 
een curieus verschijnsel - maar ook, omdat hij, afwijkend van de overige „lui
zige collega's", in zijn mono-diepdrukken in een non-figuratieve vormgeving 
volhardt, die j uist in de grafiek zoals ik zei niet alledaags is. 
Aan menige tentoonstelling werd door Peter Vos, Dolf Zwerver, Jaap Hilleni-
us en Henk van der Haar bijgedragen, terwijl het ook gebeurde, dat een beeld-
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houwer als Paulus Reinhard deelnam. 
De vraag of De Luis moet doorgaan met haar tentoonstellingen, terwijl onte
genzeggelijk een deel van haar doeleinden is bereikt, en daartegenover de on
derlinge vriendschap duidelijk bekoeld lijkt, wordt in eigen boezem verschil
lend beantwoord. Zou De Luis ooit verdwijnen, dan rijst de vraag of de talent
rijke jongeren, die zich naast en na de oudere generatie hebben aangemeld, 
geen eigen onderdak behoeven. Ik noem hier hun namen in willekeurige volg
orde: Nel van Dijksterhuis, Charlotte Groen, Frans van Hienen, E. Witten-
berns, de gebroeders H. en A. van der Haar, Philip Wiesman en niet te verge
ten Gerben Weidema. Niet zo erg jond meer, maar als een meester in de gra
fiek, ontpopte zich Koos van de Sluys. 

Dick van Luyn 

Ten dele of geheel buiten de activiteiten der „Luizen" staan twee oudere gra
fici, wier kunst ook over de lokale grenzen bekendheid verwierf, maar die hun 
kunstenaarscarrière in Utrecht hebben „gemaakt": Dick van Luyn en Hans 
van Dokkum. 
De eerste behoort tot de groep, die enkele jaren geleden door Jan Juffermans 
als min of meer vergeten naar voren werd gehaald en die persoonlijk nauw be
trokken is geweest, vooral door zijn contacten met Willem van Leusden en 
Gerrit Rietveld in de jaren twintig, door zijn relaties met Mondriaan in de ja
ren dertig en zijn langdurige lidmaatschap van De Onafhankelijken met de 
vernieuwingen, die zich voordeden tussen de beide wereldoorlogen. Zoals Juf
fermans het uit zijn mond optekende: „Toen de eerste wereldoorlog was afge
lopen begon het bij ons echt te gisten. Volop idealen over een nieuwe maat
schappij, een nieuwe kunst; helderheid, eerlijkheid, zakelijkheid. De roman
tiek over boord en meer aandacht voor de toepassingsmogelijkheden van de 
kunst in het gewone leven". 
Dat Van Luyn in die tijd en in de geest der vernieuwing frappante houtsneden 
en tekeningen maakte, heeft de expositie bij Kleijn nog eens bewezen. Toen 
echter het eerste enthousiasme was geweken is het vooral Mondriaan geweest, 
wiens werk hem, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, van zijn experimenten 
heeft afgebracht. „Ik zag dat aan, al dat getob, die zwaarwichtige theorieën en 
toen besefte ik, dat zô met kunst bezig zijn niet bij mijn karakter paste. Mijn 
eigen innerlijk schreef mij een meer directe, spontane manier van werken 
voor". 

Hij heeft tal van boekillustraties en boekmerken gemaakt; vooral na zijn ont
moeting met Nico van Suchtelen een aantal uitgaven van De Wereldbiblio
theek verlucht; samengewerkt met Han Pieck; voorts zich verdiept in interieur
ontwerpen, stands, wandschilderingen en affiches, terwijl hij van zijn reizen 
steeds terugkeerde met impressies van landschappen en stadsgezichten in te
keningen, aquarel en gouache. Wat zijn lust tot experimenteren betreft, die 
kon hij voldoende blijven uitleven in het variëren van oude etstechnieken (o.a. 
etsen op plastic). 
Aan meer dan één lid van het „Luizennest" heeft Van Luyn technische advie-
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zen gegeven, zoals aan Kuik en Boersma, terwijl Gerard van Rooy verklaart 
alles aan hem te danken te hebben. 

Hans van Dokkum 

't Heeft in de jaren vijftig niet zo heel veel gescheeld of Utrecht heeft Hans 
van Dokkum moeten afstaan aan de stad van zijn geboorte Amsterdam. Sinds 
'35 gaf hij tekenlessen, op eigen initiatief en risico aangevuld met kunstge
schiedenis, op de gemeentelijke H.B.S. 5 j.c. Catharijnesingel; na de bevrij
ding aan de Rijkskweekschool (later Pedagogische Academie), waar kunstge
schiedenis in '56 eindexamenvak werd, een vak, dat hij daar zelfheeft kunnen 
opbouwen. Edoch, toen het pendelen werd tussen Utrecht en Amsterdam, 
waar hij ook een aantal lesuren kreeg op het Vossius-Gymnasium, dachten zijn 
vrouw en hij er ernstig over Utrecht te laten schieten en naar hun vaderstad te
rug te keren. Het feit, dat hun de gelegenheid werd geboden op Sterrenburg te 
gaan wonen, de kleine, verscholen „burcht" op het romantische bolwerk bij 
Tolsteeg, deed de weegschaal naar Utrecht doorslaan. Een voor onze gemeen
schap gelukkig feit. Immers zijn verdiensten beperken zich niet tot zijn leraar
schap (sinds een aantal jaren beëindigd), noch tot zijn ets- en lithokunst, hoe
wel deze met nooit aflatende ambitie en gewetensvol wordt bedreven, maar 
tot veel meer. 
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In elke organisatie, waarvan hij deel uitmaakt, vervult Van Dokkum een rol, 
niet omdat hij zo graag knokt of haantje-de-voorste speelt, maar eenvoudig 
omdat hij visie heeft en deze met overtuiging en temperament voordraagt. Dat 
deed hij in De Grafische, een organisatie, die veel tot verbreiding van de Ne
derlandse grafiek, zowel in den lande als daarbuiten (Londen, Oslo, Praag) 
heeft bijgedragen en die bovendien uitgaven van waarde op haar naam bracht. 
Nadat Van Dokkum, na bijna 25 jaar de leiding van dit gezelschap te hebben 
gehad, de hamer neerlegde evenals enkele andere ervaren bestuursleden, spat
te de zaak helaas uiteen: er waren geen grafici te vinden, die enige bestuurs
functie op zich wilden nemen. Ik denk aan zijn optreden in het woelige Kunst
liefde, waar hij voorzitter had kunnen worden, maar hij had al genoeg hooi op 
zijn vork; aan zijn lidmaatschap van Arti (Amsterdam), maar niet het minst 
aan zijn onverdroten bemoeiingen met de Boekenweek, waar hij zich vooral bij 
de tekenwedstrijden voor de jeugd op unieke manier heeft ingezet. Jammer 
dat dit verleden tijd moest worden. Er kwamen mensen aan 't bewind, die alles 
wat traditie en in hun ogen „sleur" was geworden, over boord meenden te 
moeten gooien (de periode van ónze „culturele revolutie!") om er iets héél an
ders, maar in wezen niets, voor in de plaats te zetten. 

Zelfs hun vele reizen naar het buitenland maakten hij en zijn vrouw tot cultu
rele evenementen, die ook ten nutte kwamen van derden. Hij tekende en 
aquarelleerde op deze culturele ontdekkingstochten, fotografeerde en filmde 
ook en met ondersteuning van onweerstaanbare dia's en film kwamen cause
rieën los, die in menige kring onvergetelijk blijven. Een ere-tentoonstelling, 
hem door het Genootschap Kunstliefde in september 1978 aangeboden in ver
band met zijn zeventigste verjaardag, - tevens zijn eerste eenmansexpositie 
binnen deze muren - heeft nog eens, mede door het openingswoord van burge
meester Vonhoff en de inleiding door ondergetekende de nadruk gelegd op de 
kwaliteit en veelzijdigheid van zijn kunstenaarschap. 

Luigi de Lerma 

Hij was Italiaan en ondanks zijn langdurig verblijf in ons land bleef hij de typi
sche zuiderling. Hij sprak Hollands, maar met een ietwat kinderlijk klinkend 
gebroken accent, die zijn eigenaardige zinnen, vaak onderbroken met een 
„nietwaar", „hè", „weet-je-wel" vol onvervoegde werkwoorden ook op een 
onhollandse manier indeelde. Een sterk gevoel voor humor paarde hij aan een 
hartstocht voor het schone geslacht. Zijn felle temperamentvolle persoonlijk
heid, gevoegd bij die onvolkomen haast kinderlijke manier van spreken, plus 
een zeldzame opmerkingsgave, moeten ook menige vrouw hebben geboeid. 
Tegenstrijdig en onevenwichtig was z'n hele persoonlijkheid en de psychische 
inzinking, die zich in de eerste jaren na zijn huwelijk had voorgedaan, kwam 
ook later meermalen terug. Daarbij had hij een contrastrijk uiterlijk. Een bijna 
wasbleek gezicht, met sterke vurig stralende donkere ogen en dito krullend 
haar. Hij kon machtige verhalen doen, onder andere van een tijdelijk verblijf 
in een zenuwinrichting, waarbij hij op meesterlijke wijze de groteske gedragin
gen van bepaalde patiënten die hij daar had ontmoet, imiteerde. De donkere 
achtergrond van dit alles kon je dan een uur lang finaal vergeten. Hij kon 
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moeilijk met geld omgaan, maar des te beter met kinderen, voor wie hij fantas
tische spelletjes verzon. 
Luigi, in 1907 in Reggio (provincie Emilia, Noord-Italië) geboren, was rijk ge
zegend met voornamen: Luigi Eugenio Umberto Giovanni Maria een gedicht 
op zichzelf. In de curieuze aardewerkstad Faënza, die de laatste jaren over een 
prachtig gemoderniseerd museum beschikt, heeft hij het pottenbakkersvak ge
leerd - van de rechtenstudie die hij zich voorgenomen had kon door de vroege 
dood van zijn vader niets komen - gaf korte tijd les op een kunstnijverheids-
school en trad, nog geen twintig jaar oud, als technico-ceramiste in dienst bij 
een etablissement te Vietri, dat geleid werd door Adriaan van Stolk, gehuwd 
met Freule Sophie Johanna Maria van der Does de Willebois. Deze fijnzinnige 
en zachtgeaarde vrouw had op de Amsterdamse Academie gestudeerd onder 
leiding van Derkinderen en Roland Holst. Het echtpaar Van Stolk was nog 
slechts een jaar in Vietri bij Napels, toen hij overleed (1926). In 1928 werd het 
bedrijf in Vietri geliquideerd en Sophie vertrok naar Nederland. De Lerma 
kreeg van de Italiaanse regering opdracht om op Rhodos (toen Italiaans) de 
primitieve keramische industrie op hoger peil te brengen. Hij werd mede-di-
rekteur van de Ceramica Icaro. 

Wat Sophie precies bewoog in 1930 met haar beide kinderen ook naar Rhodos 
te trekken kan men slechts vermoeden. Zij kon in Holland moeilijk aarden en 
zeer waarschijnlijk was zij nieuwsgierig wat hun Italiaanse medewerker daar 
deed. Zijn intelligente vlotte persoonlijkheid moet een bijzondere indruk op 
haar hebben gemaakt. Weliswaar was zij zeventien jaar ouder, maar Eros laat 
zich door dit leeftijdsverschil niet steeds afschrikken. In 1931 zijn beiden in het 
huwelijk getreden en op Rhodos werd ook haar dochter Adriana geboren. In 
1934, nadat Luigi een psychische instorting had doorstaan, reisde het echtpaar 
naar Italië, maar, waarschijnlijk in verband met de politieke sfeer in dit land, 
trokken zij al gauw door naar Nederland om zich voorgoed in Groenekan te 
vestigen. 
Hij begon een kleine pottenbakkerij, waar hij onder meer geestig gemodel
leerde dierfiguren maakte en borden met originele dessins. Een soort veredel
de volkskunst, maar van een hoogst bekoorlijke orde. In de oorlogsjaren, toen 
de grondstoffen voor de potterie steeds schaarser werden, en ook de electri-
sche stroom ging stagneren, legde Luigi, die zich gemakkelijk kon aanpassen 
en daarbij in alles geholpen werd door zijn vrouw, zich op meer dan één schil
dertechniek toe, onder andere gouache en monotype. De tentoonstellingen in 
Kunstliefde getuigden van zijn evolutie terzake. Dank zij een opmerkelijk ge
voel voor compositie en kleur heeft hij in deze abstraherende bladen een eigen 
stijl ontwikkeld, waarbij een Latijnse distinctie hem zelden in de steek liet. 

De oorlog was nog niet geëindigd of Luigi maakte ook weer met medewerking 
van zijn vrouw, die in deze zaken zijn steun en stimulans bleef, de eerste proe
ven voor hun gres-fino-produktie. Hierin heeft hij een moeilijk te evenaren 
meesterschap bereikt. Een prachtige beheersing van de vorm verbond hij met 
een fijne soberheid in zijn glazuren. Soms moest men denken aan het vermaar
de Chinese Sung. Het decor bracht hij gewoonlijk tot enkele tekens en lijnen 
in verzonken reliëf terug. Maar ook kwamen dierfiguren voor. Het volstrekte 
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unica-karakter van dit werk staat in lijnrechte tegenstelling tot het vroegere 
Italianiserende aardewerk. Hoogstens, aldus schreef een deskundige hand, 
viel een flauwe verwantschap bij beider decoratieve beschildering te bespeu
ren, waarbij nog in het oog springt, dat die op de steengoed-stukken veel gea-
cheveerder is en bepaald beïnvloed, niet door volkskundige motieven, maar 
door stromingen in de moderne schilderkunst. Het bijzondere talent van De 
Lerma kon worden getypeerd als een unieke combinatie van onproblemati
sche, bijkans jolige flair met uitgewogen keramische finesse. 
Er werd van hem gezegd dat hij alles kon en inderdaad heeft hij zich na de be
vrijding bezig gehouden met de mozaïek-kunst, - hij was in die tijd bevriend 
met J. Boon Azn. - ontwierp in een renaissancistische veelzijdigheid decora
ties in keramische technieken, maakte ontwerpen voor tapijten, glas-in-lood
ramen, ijzerplastieken en zo meer. Hij liep in die tijd met fantastische plannen 
rond, men kon hem horen vertellen over een plaveisel in mozaïekvorm, in een 
deel van de Ganzenmarkt (voetgangersgebied avant la lettre?). Maar van die 
ideeën werd lang niet alles verwezenlijkt. Korte tijd was hij technisch adviseur 
bij het Fris-concern, meer speciaal wat betreft glazuursamenstellingen en 
kleuren. 

Merkwaardigerwijze was het in het sterfjaar van zijn vrouw (1961) dat Luigi 
bekroond werd met de B. J. Kerkhof-prijs. Dankzij het geldbedrag, daaraan 
verbonden, kon hij nog een reis - zijn laatste - naar Italië maken. Op die ma
nier werd hij een der weinige bekroonden, die inderdaad aan de voorwaarde 
voldeed om met het verworven geld een bezoek te brengen aan het klassieke 
land van de kunst. In feite was de bedoeling, dat de winnaar een tijd in Rome 
zou verblijven. Dit deed hij niet. Hij ging zijn oude moeder bezoeken, die in de 
buurt van Triest woonde. Hij had de bedoeling haar mee te nemen naar Hol
land, maar zij achtte zich te oud om nog te worden overgeplant. Luigi heeft 
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nog vier jaar geleefd. Aan keramiek heeft hij zich buiten Sophie's aanwezig
heid niet meer gewaagd. Wel maakte hij nog enkele ontwerpen voor belangrij
ke opdrachtgevers en schilderde veel. In 1964 onderging hij een operatie, 
waarna hij niet meerde oude werd. Eenjaar later stierf hij, niet ouder dan 58. 
Sommigen noemden hem een artisan. Het is moeilijk dit begrip nauwkeurig te 
omschrijven, maar het legt meer de nadruk op het vakmanschap dan op het 
scheppend kunstenaar-zijn. Een deskundige bij uitstek als J. W. N. van Ach-
terbergh, die wij al citeerden, spreekt inderdaad met onverholen bewondering 
over De Lerma's fenomenale kennis van de techniek, maar is evenzeer vol res
pect voor zijn kunstenaarschap, dat tijdens zijn leven maar door weinigen vol
ledig kon worden doorzien. Nog een enkel citaat: „Wanneer een uitgebreid 
overzicht van speciaal deze gres-fino keramiek zal worden tentoongesteld zal 
overduidelijk eens en vooral blijken, wat door geen tien artikelen, hoe indrin
gend ook geschreven, kan worden bewezen, namelijk dat deze stukken van de 
beide De Lerma's een schier onbereikbaar hoogtepunt uitmaken in de heden
daagse keramische kunst". 

In een goedbedoeld „in memoriam" heeft Engelman Luigi als „de verdoolde 
pottenbakker" aangeduid en hem vergeleken met de zieke orchidee in een sin
geltuintje. Dit laatste op zich zelf wel originele beeld roept de gedachte op aan 
een wat zwakke misschien zelfs decadente man, die moeilijk uit de voeten 
kon. Deze suggestie klopt volgens mij absoluut niet met de feiten. De Lerma 
moge zichzelf psychisch niet altijd in de hand hebben gehad, hij had, en zeker 
in zijn goede tijd, lichamelijk meer iets weg van een vechter, voor wie geen uit
daging te veel was, dan van een brekelijke potentie. Men zou beter kunnen 
aannemen dat de kunstenaar tengevolge van zijn ongebreideld temperament 
teveel van zichzelf heeft gevergd. 
Intussen mag Utrecht dankbaar zijn zo'n onstuimige geest en inventieve kun
stenaar in zijn midden te hebben gehad. 

Keramisten 
Jan van Ham 

Het keramisch werk van Jan van Ham en Laurens Tuynman, presenteerde 
zich ook geregeld op de tentoonstellingen van Kunstliefde; beiden waren lid 
van dit Genootschap, tevens van het Amersfoortse Kunstenaars Gilde, later 
Genootschap. Jan van Ham is in 1920 één der oprichters geweest van De vier 
Paddestoelen, een Utrechtse groep, die zich vooral toelegde op eenvoudig 
sier- en gebruiksaardewerk. Het team ging vier jaar later al uit elkaar, maar 
Van Ham is de potterie zijn levenlang trouw gebleven, waarbij hij zijn schil
der- en tekenkunst niet verwaarloosde. Toen hij een werkplaats kreeg in het 
souterrain van één der hoge panden aan het Servaas Bolwerk, ontleende hij 
de titel van zijn atelier aan deze naam. 
Van Ham is de potterie zijn levenlang trouw gebleven, waarbij hij zijn schilder-
in zijn glazuurbehandeling originele vondsten gebruikt. Tussen de illustraties 
in het eerder hierboven geciteerde geschrift, gewijd aan de scheppingen van 
het echtpaar De Lerma vond Van Ham merkwaardigerwijze een vaas terug, 
die van zijn hand was . . . 
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Talrijke reizen door Vlaanderen, de Ardennen, Bretagne en Marokko inspi
reerden hem tot een uitgebreide productie aan schilderijen en tekeningen. 
Ook op Ameland en Terschelling heeft hij met plezier gewerkt. Toen hij zijn 
reizen uitstrekte naar Griekenland (Aegina), Israël en Canada werden het in 
hoofdzaak pastels, een techniek waarin hij een ongemene vaardigheid ontwik
kelde en bekoorlijke resultaten heeft bereikt. 
Persoonlijk een schilderachtige èn geestige figuur, ongebroken ondanks zijn 
hoge ouderdom mag nog van hem worden getuigd, dat zijn houding in de 
oorlogsjaren een voorbeeldige was. 

Laurens Tuynman 

Laurens Tuynman is niet alleen één van onze verfijndste kunstenaars, maar 
ook een van onze veelzijdigste. Hij is op Celebes geboren en oost en west zijn 
in hem verenigd: een weelderige fantasie, een vaak poëtische visie, gepaard 
aan een uiterst exacte, minitieuze waarneming. Hij studeerde voor onderwij
zer, maar liep voortijdig weg van de kweekschool, waar hij 't niet kon vinden 
met de directeur. Op het Conservatorium volgde hij de vak-opleiding tot vio
list, die hij met succes heeft voltooid. Een tijdje was hij werkzaam in het 
orkest, maar de sfeer hier stond hem tegen, zodat hij de benen nam, om solist 
te worden in bioscoop Vreeburg. Met de befaamde explicateur-conferencier 
Louis Hartloper, weliswaar een ijdeltuit maar ook een kinderlijk mens heeft 
hij 't uitstekend kunnen vinden. Tuynmans scheikundige aanleg bracht hem 
tot de studie voor analist, welk beroep hij enige jaren aan een bekende 
Utrechtse instelling heeft uitgeoefend. 

Toen zijn tekentalenten zich openbaarden heeft hij zich als autodidact met 
een enthousiasme, dat haast tot bezetenheid uitgroeide op deze kunst gewor
pen. Hij werd lid van het Genootschap Kunstliefde, ook van het Amersfoorts 
Kunstenaars Gilde en zond bij beide vrij geregeld tekeningen en kleine schil
derijen in. Hij kon zich verdiepen in een enkele aardbei, een simpel planten-
takje, een eierschaal, maar maakte daarnaast ook opmerkelijke portretten zoals 
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dat van de schrijver C. C. S. Crone. Tezamen met Henry Bruning wijdde Cro
ne een opstel aan Laurens Tuynman in het tijdschrift Criterium (1940). 
Na de oorlog pas begon Tuynman zich toe te leggen op de produktie van aar
dewerk en ook hier heeft hij na enige jaren een ongewoon raffinement bereikt, 
waarin zijn affiniteit voor het oosten weer duidelijk meesprak. Zijn aanleg 
voor de chemie maakte, dat hij graag experimenteerde in de wat geheimzin
nige aanmaak van glazuur. Met zijn reductie-glazuren heeft hij opmerkelijk 
delikate effecten bereikt. 

Jongere keramisten 

Nieuwe wegen in de keramische kunst bewandelen mensen als G. de Rijk, J. 
Haans en N. van Ravenstein, alle drie in Utrecht, evenals Peter Petersen in 
Maarssen. 

Artibus 

Sinds Jan Engelman in het Nieuw Utrechts Dagblad van 4 januari 1952 een 
agressief artikel schreef „Utrecht op z'n smalst" is de Akademie Artibus bij 
menigeen in een kwade reuk gekomen en ook gebleven. Oorspronkelijk was 
Artibus een gezelschap van amateurs, „liefhebberen" zoals men in de vorige 
eeuw zei en, ondanks alle mutaties die het instituut onderging, ontmoet men 
nog altijd mensen, voor wie dit merkteken niet is verdwenen. 
In '38 hadden drie schilderende amateurs met een oproep in de dagbladen de 
klok geluid. Dit drietal was N. D. Imberg, bouwkundig ambtenaar bij de ge
meente, tevens uitvinder als hobby, ongetwijfeld het denkend brein achter Ar
tibus; de kleine schilderachtige figuur van J. Cocural, die een zaak dreef in 
schildersgerei, lijsten en zo meer aan de Lijnmarkt en D. Remijn. 
Negentien eerzame burgers, die er een min of meer intieme relatie op na hiel
den met de muze, hadden zich voor de oprichtingsvergadering aangemeld. 
Een paar maanden later reeds werd de eerste tekenavond gehouden. Nog geen 
jaar later gevolgd door een tentoonstelling, die een aardige weerklank vond in 
de pers. Onder de 17 exposanten trokken drie namen de bijzondere aandacht: 
Koos van der Sluys, die zich in het professionele vlak zou ontplooien tot een 
verfijnd graficus; J. Kokje Jzn., die als aquarellist een tijd terug nog een expo
sitie had in 't Hoogt, en M. J. A. Mol, eveneens aquarellist, die als administra
teur van de latere Akademie én als direkteur van de afdeling Estetische Vor
ming de hele ontwikkeling van Artibus heeft meegemaakt. Hij was ook de be
langeloze organisator van een reeks tentoonstellingen in 't Wijnkeldertje aan 
de grachtwerf, gelegen onder het toenmalige „Albert Corner". 
De eerder genoemde tentoonstelling had plaats in Consthuys St. Pieter (Ach
ter St. Pieter 16), een schepping van Chris Agterberg, half bohémien, half za
kenman, gezegend met gouden handen, die, komend uit Amsterdam, eerst in 
de Teeling-, later aan de Nobelstraat (geleund tegen „Voor de Kunst") een 
zaak voor kunst en kunstnijverheid dreef, maar zich in zijn Consthuys toch het 
meest uitleefde. Hij en zijn vrouw hadden uitstekend werk geleverd voor Ich-
naton het roemruchte studentenspel met maskerade uit 1926. Zij maakten de 
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costuums en de requisieten. In de jaren dertig heeft hij in het Consthuys ten
toonstellingen georganiseerd, - het begon met Jan Sluyters! - die best de moei
te waard waren en met z'n politieke opstelling, (hij was, hoewel politiek volko
men ongeschoold, lid geworden van de NSB), gelukkig niets te maken hadden. 
Zo haalde hij zelfs het werk van Paul Citroen in huis. 

Onenigheid 

Er kwam in Artibus vrij spoedig onenigheid. Imberg, voorzitter van het eerste 
uur, was principieel fel gekant tegen eventuele verkoop van amateuristische 
prestaties. Wellicht voelde hij dit als deloyale concurrentie met de beroeps
kunstenaars. Een meerderheid in de club dacht daar anders over. Eveneens 
was er een meerderheid voor het aantrekken van een leermeester van buiten. 
Imberg verzette zich ook daartegen. Hij vreesde blijkbaar, dat hiermee het 
semi- of pseudo-professionalisme werd binnengehaald. Pas toen hij en het 
oude bestuur waren afgetreden - zij kregen een klein groepje uit de leden mee 
- kon Diemèl, die de grotere groep zich als leermeester gedacht had, als zoda
nig worden aangetrokken. Van toen af groeide het ledental buitengewoon 
snel. Men trok van schoollokaal naar zolderruimte en van een particuliere zol
der naar een dubbele pakhuiszolder aan de Eerste Achterstraat. 
Het streven ging, naar voorbeelden elders en onder aanvoering van Diemèl, 
uit naar de stichting van een Vrije Academie. In maart '47 werd een commissie 
in 't leven geroepen, waarin, naast de heren K. Mobach als voorzitter en M. J. 
A. Mol als secretaris. Bellaard, M. Diemèl, H. Post en G. Ris als leden, ook 
zitting had mr J. C. van Schagen, oud-gemeentesecretaris van Rotterdam, 
vooral bekend als dichter en etser. Toen de Vrije Academie nog diezelfde zo
mer tot stand kwam - het geheim van Artibus is altijd geweest', geen gras over 
je plannen laten groeien - speelde Van Schagen daarin al geen directe rol 
meer; wel heeft hij eens een lezing gehouden over eigen werk. Van Vrije Aca
demie Artibus, gesubsidieerd door de gemeente en de provincie, ging het 
naar de Stichting Akademie Artibus (1955) met subsidie van O.K. en W. en 
vervolgens naar de Akademie voor Beeldende Kunsten in 1963. Een reeks van 
stappen, waarbij de te nemen hobbels vaak verre van gering waren. 

Concurrenten 

Er was in de prenatale periode de niet te onderschatten strijd met een stich
ting, gevormd door prominente stadgenoten, die de naam droeg Academie 
voor Beeldende Kunsten, Kunstnijverheid en Industriële Vormgeving. Voor
zitter was B. J. Kerkhof (oud-voorzitter van het Genootschap Kunstliefde). 
Leden waren o.m. de architecten Gerrit Rietveld en Leeuwenberg, de edels
mid Jan Eloy Brom en enkele figuren uit industrie en handel. Deze Stichting 
mikte al direkt op een dagschool, maar bracht geen nader uitgewerkte plan
nen op tafel. Nadat de Stichting haar verzoek om medewerking aan het ge
meentebestuur had gepubliceerd, kwam de Vrije Academie met eenzelfde ver
zoek, maar met een wèl gedetailleerd plan, dat bovendien de stap-voor-stap-
tactiek volgde. Steunend op haar ervaring met avondonderwijs en haar con-
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tacten met jonge mensen uit de praktijk - bij het eerste lustrum al was het aan
tal cursisten van 56 tot 160 gestegen, van wie 53 werkzaam in de kunstnijver-
heidsbranche - verscheen de Vrije Academie met het concrete projekt voor 
een avondcursus en middelbaar kunstnijverheidsonderwijs, aanvankelijk be
perkt tot twee vakken: binnenhuisarchitectuur en publiciteit. Op aandringen 
van het gemeentebestuur zijn beide partijen gezamenlijk om de tafel gaan zit
ten met de bedoeling tot een vorm van samenwerking, noem het samensmel
ting, te geraken, maar hiervan is niets gekomen. Volgens de mededelingen van 
Jan Engelman in het in de aanhef vermelde artikel, stuitte dit overleg vooral af 
op het standpunt van de Vrije Academie, die slechts drie bestuursleden van de 
Stichting in haar bestuur wenste op te nemen. Op die manier zou de Vrije Aca
demie waarschijnlijk bij alle beslissingen in de meerderheid blijven. Engelman 
moest toegeven, dat de Stichting-Kerkhof gebrek aan activiteit aan de dag had 
gelegd en ook te lang had vastgehouden aan de gedachte van dagonderwijs. 
Volgens hem echter moest bij deze zaken de „democratische" afweging van 
stemmen eigenlijk niet in het geding komen, daar het hier uitsluitend ging om 
een kwestie van bekwaamheid en hij kon in Artibus alleen een provinciaal di
lettantisme zien. 

Wethouder Van der Vlist daarentegen stelde een groot vertrouwen, zowel in 
de organisatorische als in de didactische bekwaamheden van Diemèl en toen 
het college van burgemeester en wethouders met zijn gedachtengang accoord 
ging verscheen er een voordracht om Artibus een „bereidverklaring" te ver
schaffen tot het organiseren van een tweetal cursussen. De meerderheid van 
de gemeenteraad tenslotte liet zich door Engelmans waarschuwing niet over
tuigen en verleende na een krachtig pleidooi van de wethouder aan de Vrije 
Academie de gevraagde bereidverklaring. 
Goed gewapend en geschoeid, voorzien van een welomschreven leer- en ka
derplan plus begroting trokken de heren Diemèl en Mol ter pelgrimage naar 
Den Haag, zij 't niet zonder vrees, dat het spiedend oog van de Inspecteur-Ge
neraal van het middelbaar onderwijs bepaalde hiaten zou ontdekken, waarop 
de zaak stuk kon lopen. Het viel positief uit. De plannen kregen de departe
mentale sanctie, en zowel de statutenwijziging als de naamsverandering - het 
woord „Vrije" was van nu af contrabande - werden goedgekeurd evenals de 
formatie van een nieuw bestuur. Het wachten was toen alleen nog op het be
sluit van de Kroon, dat uiteindelijk ook gunstig uitviel. 

Huisvesting 

Enige jaren later al kon de centrale zetel gevestigd worden in het kapitale huis 
Plompetorengracht 18. Geruime tijd was dit pand in gebruik geweest bij Wo
ninginrichting Serré, voordien was het de statige woning van de aristocratische 
familie Lampsins van der Velden. Ook wat het schoolgebouw betreft ging alles 
stap voor stap. Onder leiding van nu wijlen architekt Wiesman onderging het 
een inwendige verbouwing, waarbij Artibus de beschikking kreeg over 16 lo
kalen. 
Het dagonderwijs nam in 1963 zijn aanloop met de vakken publiciteit en mo
de. Eerst daarna volgden binnenhuisarchitectuur en monumentale kunst. In 
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1965 kon een nieuwe grondige verbouwing worden volvoerd, die de accommo
datie aanmerkelijk vooruithielp. 
Al in of vóór 1954 had Jhr Th. E. de Brauw, toentertijd penningmeester van 
Kunstliefde, ook in het bestuur van Artibus zitting genomen. Een feit, dat als 
symptoom gezien zou kunnen worden van de omstandigheid, dat de strijdbijl 
tussen Kunstliefde en Artibus, althans officieel, was begraven. Dit hield even
wel niet in, dat alle leden van het Genootschap hun wantrouwen opgaven. 
Zelfs het feit, dat jonge kunstenaars, bij Artibus opgeleid, de gelederen van 
Kunstliefde kwamen versterken heeft dit vertrouwen niet geheel weggeno
men. Het betrof Bert Jonkers, Hans Siegmund en Wout Maters, die zich 
zeker wisten waar te maken. 

Glorie en geweld 

Een glorieuze bekroning van de Artibus-bedrijvigheid kwam in zicht: een 
nieuw eigen gebouw! Het bouwterrein lag al te wachten aan de Ina Boudier-
Bakkerlaan. De heer Wiesman kreeg opdracht tot het maken van een plan, 
dat officieel werd goedgekeurd. Dat hiervan evenwel niets terecht kwam en 
het projekt zelfs als een fatamorgana verdween is te wijten aan allerlei om
standigheden, waaronder niet in de laatste plaats de befaamde langdurige 
strijd voor democratisering. 
Toen in de jaren zestig aan hogere en lagere onderwijsinstituten, de universi
teiten voorop, het virus van de gelegaliseerde inspraak om zich heen greep, is 
Artibus aan die infectie niet ontkomen. De discipline, die Diemèl voor zijn in
stituut met volledige instemming van het bestuur noodzakelijk achtte, sloeg bij 
de cursisten, die aan het nieuwe begrip „student" een belangrijke mate van 
vrijheid en zelfstandigheid koppelden, steeds minder aan. Op voorbeeld voor
al van de Pedagogische Akademie in Beverwijk, alsook van de Universiteit in 
Groningen, eisten zij inspraak en medezeggenschap in het algemeen beleid, 
ook bij de vaststelling van het leerplan en de benoeming van directeur en leer
krachten. Bovendien eisten zij de vrijheid voor zich op om zelf te bepalen of 
en wanneer zij de colleges zouden bezoeken. De gespannen situatie werd extra 
gecompliceerd, doordat enkele leraren zich volledig achter de eisen van de 
studenten opstelden. Geruchtmakende incidenten hebben zich daarbij voor
gedaan: het rustige Artibus leek een vat arti-buskruit. 
Het oude bestuur trad af, een nieuw trad aan, om op zijn beurt de benen te ne
men. Toen fase na fase de eisen der studenten werden ingewilligd, trok de 
man, die als initiatiefnemer en motor van het instituut kon worden be
schouwd, zich terug. Diemèl zag alles, wat hij in de leiding van een middelbare 
onderwijs-instelling als geboden en onvermijdelijk achtte, in de mist verdwij
nen en hij kon noch wilde zijn medewerking aan dit proces verlenen. Bij zijn 
heengaan werd hij nog tot bouw-directeur benoemd, maar doordat er, zelfs na 
jaren, niets te bouwen viel, heeft hem dit, althans moreel, weinig of geen soe
laas geboden. 
Dankzij een nieuw getimmerte van beleids- en bestuursinstanties is de rust ein
delijk weergekeerd, een rust, waarvoor volgens sommigen een te hoge prijs 
werd betaald. Naast het bestuur kwam er een akademieraad, bestaande uit do-
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centen en studenten, of beter studenten en docenten, terwijl de directie na 
verschillende fluctuaties thans in handen is van twee oud-leerlingen. In de 
loop van de tijd zijn de jaarkosten van het instituut tot 3,5 miljoen gestegen. 
De overheid denkt er nog altijd over deze soort onderwijs-inrichtingen onder 
de universitaire paraplu te vangen, iets dat onvermijdelijk nieuwe ingrijpende 
organisatorische veranderingen met zich meebrengt. 

Wat het broodnodige nieuwe schoolgebouw betreft, blijft de situatie nog altijd 
zwevend. Het plan-Wiesman is - ik doelde er al op - tot een papieren aangele
genheid gedegradeerd. Jammer, dat deze toegewijde man, de laatste jaren 
door een ernstig lijden aan huis gebonden, nog tijdens zijn leven moest erva
ren, dat zijn projekt in de ijskast verdween. Vooral in verband met de veran
derde structuur van het onderwijs werd een nieuw bouwplan gewenst, dat op
gedragen werd aan architect Van Tricht, medewerker van wijlen Gerrit Riet
veld, die zich met toewijding van deze taak kweet. 
Volgens mijn inlichtingen staat Artibus wel als eerste op de urgentielijst van 
het nieuwe Scholenplan. 

Estetische vorming 

In de afdeling Estetische Vorming, gevestigd in het schoolgebouw Absteder-
dijk 32, zijn eveneens ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Ook hier kwamen 
bij de democratisering van '71 andere beleidsvormen aan de orde, hoewel de 
leerlingen ze niet verlangden en men het onderwijs, zelfs in de woeligste perio
de van Artibus, rustig had kunnen voortzetten. Dit deel van het Artibus-insti-
tuut wordt naar alle waarschijnlijkheid in 1980 volledig door de lokale over
heid gefinancieerd. (in '77 werd het budget geraamd op 3 ton per jaar). De 15 
geplande leraren worden dan volledig gemeente-ambtenaar in de zin der wet. 
Het aantal leerlingen wordt geraamd op 800, verdeeld over 25 avond- en 20 
dagcursussen. De bedoeling is, dat ook 65-plussers, WAO-ers, werklozen, 
mensen uit de niet-autochtone bevolkingsgroepen en kinderen tot deze vor
ming worden toegelaten. 
Integrale ingebruikneming van het schoolgebouw Abstederdijk is hierbij abso
luut noodzakelijk, of een qua ruimte soortgelijk gebouw met betere accommo
datie. „Waar moet het heen en hoe zal dat gaan" was de titel van een nota, die 
de heren Hans Timmer en M. J. A. Mol al in '76 over de toekomst van dit on
derwijspakket hebben gepubliceerd en waarin nuttige gedachten te vinden 
zijn. Voor eerstgenoemde, die jarenlang als leraar in deze afdeling heeft ge
functioneerd, maar de 65-jarige leeftijd had bereikt, betekende deze nota zijn 
„Abschiedssonate". De heer Mol echter, die, na jarenlang administrateur ge
weest te zijn van Artibus de laatste tijd als directeur en leraar aan deze aparte 
instelling werkte, is weliswaar de 65 al enige jaren gepasseerd, maar bleef in 
zijn functie gehandhaafd, daar het moeilijk bleek een opvolger te vinden, be
reid om vrijwel alle avonden van de week op het appèl te verschijnen. Vorig 
jaar was een opvolger gevonden, die 't echter moest laten afweten. Gelukkig 
bleek de heer Mol nog steeds bereid zijn taak voort te zetten. 
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Conclusie en een korte verantwoording 

Niet dan na vallen en opstaan is dit uitvoerig verhaal tot stand gekomen. Ik 
voelde mij, zoals de lezer al begrepen heeft, gedreven door een drang naar vol
ledigheid en door de bedoeling zoveel mogelijk aan ieder kunstenaar 't hem 
rechtens toekomend deel te geven. Mijn artikel is daardoor tot een bijna onge
permitteerde lengte uitgedijd, terwijl de volledigheid toch een fictie bleef en 
meer dan één respectabel kunstenaar niet aan z'n trekken kwam. Eigenlijk 
was ik er mij al van te voren van bewust, dat ik 't bij deze opzet niet zou halen. 
Ik troostte mij evenwel met de gedachte, dat zelfs het pogen in dit strijdperk 
schoon is. 
Wat de jongeren en jongsten betreft, aan wie ik zelfs nauwelijks toekwam, de 
geïnteresseerde lezer heeft zich van hun werk op de hoogte kunnen stellen op 
de omvangrijke over vele zalen verdeelde tentoonstelling onlangs onder de 
schutse van de BKR („contra-prestatie"), georganiseerd door leden van de 
BBK. Deze tentoonstelling opende juist op de dag, dat onder deze copy de 
eindstreep werd gezet. 

Hoewel ik de meeste kunstenaars door mij wèl behandeld, persoonlijk ken, 
enkele zelfs heel goed, heb ik mij toch, dacht ik, verre gehouden van elke 
vorm van „vorstenlikkerij". De lezer zal ook wel niet hebben ontdekt, dat ik 
met een enkeling stevig overhoop lig. 
Van anecdotische details heb ik mij zeer bewust niet onthouden. In tegenstel
ling tot sommige wetenschappers, tot welk gilde ik niet behoor, ben ik zeer op 
anecdotes gesteld. Ik meen dat zij de typisch menselijke kant van de kunste
naar extra kunnen belichten. Een menselijkheid, die onvermijdelijk, soms ook 
ongewild, in elk kunstwerk doorklinkt, tenzij dit volledig naar abstracte nor
men is getoonzet; en zelfs dàn nog. De mens achter de kunstenaar heb ik in elk 
geval niet onbelicht willen laten. 
Zoals de wat ingewijde lezer zal hebben opgemerkt gaat mijn verhaal volledig 
om buiten het bekende werk van Jan Juffermans De Stille Trom, die ongeveer 
hetzelfde terrein op zijn wijze heeft verkend. Met opzet heb ik zijn geschrift, 
ofschoon ik het in huis heb, tot dusver ongelezen gelaten, niet uit vooroordeel, 
- ik neem, zijn persoon kennend, zonder meer aan, dat het zeer lezenswaard is, 
- maar uitsluitend om mogelijke beïnvloeding of polemische aanvechtingen te 
voorkomen. Struisvogelpolitiek? Misschien, maar men mag niet vergeten dat 

dit boek pas uitkwam toen ik al een belangrijk deel van mijn artikel - te weten 
in de zomermaanden van 1977 - had voltooid. 

Van de zijde van de redactie van het Jaarboek Oud-Utrecht werd mij ge
vraagd: geef zo mogelijk ten besluite nog in beknopte vorm je persoonlijke in
druk van de Utrechtse kunstsituatie over de periode '20-'70. Ik heb dit toege
zegd, wetend dat dit verre van eenvoudig, zo niet een onmogelijke zaak is, 
maar vanwege de uitdaging. 
Feit is, dat het Stichtse aandeel in de landelijke kunstproductie van deze eeuw 
veel te veel in de schaduw is gebleven. Gebrek aan zelfverzekerdheid bij me
nig Utrechts kunstenaar, een niet te miskennen dédain bij bentgenoten elders, 

197 



die Utrecht hardnekkig als „provincie" blijven beschouwen en dientengevolge 
ook het Utrechts surrealisme nauwelijks au sérieux nemen, zijn factoren, die 
hier zeker in 't spel zijn. Zelfs bij kunsthistorici en sommige museummensen 
ontdekte ik soms een vooropgezet scepticisme; zo iets van: „kan er uit Naza
reth iets goeds komen?" Zo viel 't mij op, bij een uitreiking van de Kerkhof-
prijs enkele jaren geleden, dat de woordvoerder van de jury, docent aan de 
Utrechtse universiteit in een onderdeel van het vak der kunsthistorie, open
hartig erkende niets van het Utrechtse kunstleven te weten, terwijl hij na ken
nisneming van de expositie onomwonden zijn respect uitsprak. Toen Erika 
Visser, jaren geleden een tentoonstelling hield in Pulchri Studio, bleken de 
verraste Haagse collega's ook onwetend omtrent de Utrechtse situatie. Bij een 
Rotterdamse groep, die in Kunstliefde kwam exposeren, ontdekte ik hetzelfde 
tekort. 

Moesman is in de grote Nederlandse centra pas ontdekt, toen hij tegen de zes
tig liep, of er al overheen was. De beeldhouwkunst van Jo Uiterwaal is door de 
Utrechtse kunstwetenschap volkomen over het hoofd gezien, totdat de beken
de door Kuik ingerichte tentoonstelling gehouden werd in de Utrechtse Kring. 
De grafici van De Luis maken op deze regel een uitzondering. Zij hielden dan 
ook reeksen van tentoonstellingen door 't hele land, maar voordien is Van 
Leusden lange tijd zo goed als de enige Utrechtse kunstenaar geweest, die in 
het nationale tableau meetelde. 
Kunst kan pas echt bloeien, waar zij een redelijke voedingsbodem vindt en de 
kunstenaar op respons kan rekenen. Het Utrechtse klimaat op dit punt is in de 
jaren twintig en dertig ongunstig geweest, zij 't dat De Gemeenschap op de lo
kale kunstbeoefening een invloed ten goede had. Positiever werd het Stichtse 
klimaat pas na de tweede wereldoorlog. De jaarlijkse Kunstmarkt heeft daar
toe het hare bijgedragen. 
In tegenstelling tot de wereld van de muziek en zelfs ook, zij 't in wat mindere 
mate in de regionen van de literatuur, is op het gebied van onze beeldende 
kunst geen sprake geweest van vernieuwende impulsen, die zich van Utrecht 
uit naar buiten lieten gelden. Eerder reageerden de Utrechtse kunstenaars op 
bewegingen van elders. Toen het abstract expressionisme van Cobra ons land 
overspoelde is deze stroming ook hier voelbaar geweest, zij 't dan wel in gema
tigde zin. Tot extreme of schokkende uitingen kwam het hier zelden of niet. 
Utrecht is en blijft een stad van maathouden, van een deugdelijk en deugd
zaam, soms wat vlak gemiddelde. 

Intussen blijft het een opmerkelijk feit, dat juist hier het surrealisme heeft ge
bloeid, niet tot een paar enkelingen beperkt bleef, maar ook na de wereld
oorlog een aantal jongeren is blijven fascineren. Sommige van deze jongeren, 
die in deze trant werken of gewerkt hebben, behoren - dit kan men zonder 
overdrijving vaststellen - tot de beste fijnschilders in den lande. 
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Kroniek over het jaar 1978 

J. C. Janssen 

januari 

10 

24 

24 

Het inwonertal van de provincie Utrecht is in het nu ver
streken jaar gestegen met 7.022 en bedraagt bij de aanvang 
van dit jaar 885.756. Het inwonertal van de gemeente 
Utrecht daalde in het verstreken jaar met 6.215 zielen en 
bedraagt nu 241.704. 
De Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst en de Dienst 
Openbare Werken, beide te Utrecht, houden op te be
staan. Zij zijn ingaande heden samengevoegd tot de Dien
stenstructuur Ruimtelijke Ordening, Openbare werken en 
Volkshuisvesting Utrecht, afgekort als Dienstenstructuur 
R.O.V.U. 
In Nieuwegein gaat de Gemeentelijke Muziekschool van 
start. Tot directeur is de heer F. H. Wolfkamp (29) be
noemd. 
Een plotseling opstekende en ongewoon zware onweers
bui, gepaard gaande met sneeuw, hagel, regen en zware 
windstoten heeft zowel in de stad Utrecht als elders in de 
provincie aanzienlijke schade veroorzaakt. Zo werden in 
Tienhoven, Maarsseveen en Maartensdijk verschillende 
boerderijen geheel of gedeeltelijk vernield. In de Ridde-
roordse bossen werden tientallen bomen ontworteld. 
Burgemeester en wethouders van Utrecht besluiten voor
lopig niet te zullen streven naar doortrekking van de rail
lijn, vanuit Nieuwegein naar het Smakkelaarsveld, naar 
Zeist en Lunetten. 

Op 90-jarige leeftijd overleden de heer J. Bommeljé. Hij 
was een bekende figuur in uitgeverskringen en was tot het 
laatst toe directeur van de Boekhandel Erven J. Bijleveld 
b.v. 
Dr. D. Grosheide neemt afscheid als bibliothecaris van de 
Rijksuniversiteit. 
In Nieuwegein wordt een nieuwe autobusgarage door het 
streekvervoerbedrijf West Nederland in gebruik genomen. 
De garage zal te zijner tijd als tramremise dienst gaan doen 
voor de tramstellen, die op de raillijn Utrecht-Nieuwegein 
zullen worden ingezet. 
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26 De raad van Utrecht besluit het huis Oudaen aan de Oude-
gracht te laten restaureren en om dat gebouw na restaura
tie te bestemmen tot culturele toonzaal. 

februari 13 Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Utrecht, opent aan 
de Rubenslaan te Utrecht een bloedbank. 

15 De Stichting Het Utrechts Monumentenfonds besluit tot 
aankoop van de percelen Hardebollenstraat 5, gelegen op 
de hoek van de Breedstraat, Oudegracht 319-321 en Geer-
testraat 1. 

18 Na een voorbereiding, die vier jaren vergde, stellen Provin
ciale Staten een streekplan Utrecht-Oost vast. 

23 Prof. dr. W. H. C. Tenhaeff (84) viert zijn zilveren jubileum 
als bijzonder hoogleraar in de parapsychologie en neemt 
als zodanig afscheid. Tot zijn opvolger is benoemd prof. dr. 
H. van Praag te Wageningen. 

23 Het Sint Antonius ziekenhuis te Utrecht ontvangt toestem
ming om in 1979 in Nieuwegein met de bouw van een 
nieuw ziekenhuis een aanvang te maken. 

maart Hotel Hes in de Maliestraat is verkocht aan Europlan bv te 
Wassenaar, welke vennootschap reeds eerder eigenaresse 
werd van het hotel des Pays Bas. 

foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 



9 Door de Commissaris der Koningin wordt het nieuwe pro
vinciekantoor aan de Galileïlaan te Utrecht officieel in ge
bruik gesteld. 

10 Nieuwegein schrijft haar 30.000 inwoonster in. 
17 Prof. dr C. W. van Unik, hoogleraar in het Nieuw Testa

ment en de oud-Christelijke letterkunde en voorzitter van 
het Nederlands Bijbelgenootschap te Bilthoven overleden 
in de leeftijd van 67 jaar 

22 Zeventien beeldende kunstenaars ontvangen de sleutels 
van de gerestaureerde woningen, die deel uitmaakten van 
de Br eij er s earner en aan de Gasthuisstraat en de Wittevrou-
wensingel. De woningen zijn thans ingericht als atelier-wo
ningen. 

28 Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten 
van Utrecht bracht 79,9% van de kiesgerechtigden hun 
stem uit. Als gevolg van deze verkiezing zal het aantal poli
tieke partijen, waarvan vertegenwoordigers in de Staten 
zitting hebben, dalen van 11 naar 6. De zetelverdeling in de 
Staten wordt: PvdA + PPR 18 (19); CDA 21 (17); VVD 13 
(15); D'66 4(1); SGP 2 (2) en PSP 1 (1). 
De PPR zal niet langer als afzonderlijke partij aan het sta-
tenwerk deelnemen, terwijl de vertegenwoordigingen van 
het GPV, DS'70, CPN en de Boerenpartij in de nu komen
de zittingsperiode niet zullen terugkeren. 

april 2 Het zwem- en strandbad J. T. van Ede te Maarssen wordt, 
na tachtig jaren te hebben bestaan, opgeheven. 

15 Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Na-
tuurvriendenwerk bestaat vijftig jaar. 

25 Het Departement Utrecht van de Nederlandse Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel bestaat 200 jaar. 

mei 1 Het gebouw van de voormalige Emmakliniek aan de Kon
ingslaan te Utrecht wordt door brand grotendeels ver
woest. 

11 In het gemeentelijk archief te Utrecht wordt de tentoon
stelling Kijk op Utrecht opengesteld (tot en met 12 juni). De 
tentoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van het 
tweede lustrum van de gemeentelijke fotodienst. 

11 Nabij Vreeswijk wordt de laatste sectie in de nieuwe Lek-
brug gelegd. De brug zal deel gaan uitmaken van een nieu
we rijksweg nr. 27, tussen het verkeersplein Lunetten en 
Lexmond. 

13 Het Waterschap Kromme Rijn neemt een nieuw kantoor
gebouw te Houten officieel in gebruik. 
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/ / mei foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 

18 Provinciale Staten stellen een streekplan Utrecht-west 
vast. De voorbereiding van dit plan heeft - evenals bij het 
streekplan Utrecht-oost - vier jaren gevergd. 

19 De gemeenteraad van Nieuwegein besluit definitief tot de 
aanleg van stadsverwarming in een viertal nieuwbouwge-
bieden. De stadsverwarming zal worden aangesloten op 
het PEGUS-net te Utrecht. 

21 Na een ruim anderhalfjarige restauratieperiode wordt de 
Leeuwenberghkerk opnieuw in gebruik genomen. 

22 Het Nederlands Spoorwegmuseum stelt een derde perron 
in gebruik. 

25 De gemeenteraad van Utrecht besluit af te zien van door
trekking van de raillijn van het Smakkelaarsveld naar De 
Uithof, Zeist en Lunetten. 

31 Verkiezingen voor de gemeenteraden vinden plaats. De 
opkomst van de kiesgerechtigden varieert in de provincie 
van 66,4% in de gemeente Utrecht tot 90,7% in de gemeen
te Willeskop. 

juni Provinciale Staten van Utrecht herkiezen alle zittende le
den van het college van Gedeputeerde Staten voor een 
nieuwe vier-jarige ambtsperiode. 
De Utrechtse Klokkenspel Vereniging herdenkt haar vijf
tig-jarig bestaan met een bijeenkomst in de Michaelskapel 
van de Domtoren. 
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10 

14 

22 

2H 

De Stichting het Utrechts Gevelteken Fonds kwijt zich van 
haar eerste in het openbaar zichtbare taak door (her
plaatsing) van een beeldje van keizer Hendrik IV aan de 
gevel van het hoekhuis Mariastraat-Mariaplaats. Dit beeld 
van één van de stichters van het kapittel Maria Maior 
(1081) werd vervaardigd door Evert van Kooten Niekerk. 
In het plantsoen langs de Mississippidreef wordt een door 
Leo Jungblut vervaardigd tufstenen beeld, voorstellende 
een steenhouwer, geplaatst. 
Een staking tegen door de regering voorgenomen salaris
maatregelen voor amtenaren legt het stadsbusvervoer en 
de huisvuilophaaldienst in de gemeente Utrecht lam. 
In het Universiteitsmuseum wordt een tentoonstelling, ge
wijd aan Anna Maria Schuurman geopend (tot 10 augus
tus). 

10 juni foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 
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juli 14 Oud-notaris mr. J. A. M. Koch (75 jaar) en Utrechts oudste 
inwoonster (103 jaar) mevrouw G. J. Bliekendaal-Schoon-
hoven overleden. 

22 Te Driebergen overlijdt de beeldhouwer W. Harzing (79 
jaar). Hij was onder meer bekend door zijn pleidooien voor 
de restarauratie van belangrijke monumenten te Drieber-
gen-Rijsenburg. 

27 In Melbourne komt Willem van Otterloo bij een auto-on
geval om het leven (70 jaar); in hem verliest Nederland en 
in het bijzonder het U.S.O. een groot dirigent en musicus. 

augustus 1 In de nieuwe centrale brandweerkazerne aan de Vliegend 
Hertlaan wordt, hoewel de kazerne nog niet voltooid is, de 
centrale meldkamer voor Utrecht, Nieuwegein, Maartens
dijk en De Meern in gebruik genomen. 

1 De voormalige meelfabriek De Korenschoof aan de Kaats-
straat is na maandenlange sloopwerkzaamheden verdwe
nen. Begonnen wordt met de sloop van de voormalige 
melkfabriek van de U.M.C. De vrijkomende terreinen zul
len onder meer voor woningbouw worden gebruikt. 

5 In het Zeister raadhuis wordt de na de brand geheel her
stelde raadzaal weer in gebruik genomen. 

15 De heer F. J. Hermsen wordt tijdelijk opgevolgd door de 
heer W. A. Fibbe als burgemeester van Nieuwegein. 

25 De Noorderkerk aan de Rooyaards van den Hamkade 
wordt door de Gereformeerde Gemeente in Utrecht ver
kocht aan de Pinkstergemeente Samuel. 

29 Het bestuur van het Bartholomeï Gasthuis ontvangt van 
het rijk toestemming tot volledige modernisering van het 
bejaardenhuis aan de Lange Smeestraat. 

september 1 Bij het 225-jarig bestaan biedt de b.v. Koninklijke Tabaks-
fabrieken en Koffiebranderijen Douwe Egberts de ge
meente Utrecht een geschenk van ƒ 100.000,- aan voor 
een nader te bepalen culturele bestemming. 

1 De drie Utrechtse roeiverenigingen Triton, Orca en Viking 
nemen een nieuwe roeisport-accomodatie, gelegen aan de 
Vaartsche Rijn, in gebruik. 

5 De Maartensdijkse Vrijwillige Brandweer herdenkt haar 
vijftig-jarig bestaan. 

5 In alle 48 Utrechtse gemeenteraden vinden wethouders
verkiezingen plaats. 

11 Het waterschap Lopikerwaard herdenkt het feit dat Bis
schop Jan van Diest 650 jaar tevoren het Hoogheemraad
schap De Lekdijk Bovendams instelde. Tijdens deze her
denking werd het vierde deel van het De geschiedenis van 
het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams ten doop ge
houden. 
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foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 

12 

12 

15 
16 

De Minister van Onderwijs geeft toestemming voor het 
bouwen van een nieuw Academisch Ziekenhuis in De Uit
hof. Het nieuwe ziekenhuis zal 800 bedden krijgen en zal 
tevens huisvesting gaan bieden aan het Wilhelmina Kin
derziekenhuis en het Ooglijders Gasthuis. 
Op aandrang van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging 
wordt besloten het Nieuwjaarsluiden van de Domklokken 
af te schaffen. 
De Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh bestaat 125 jaar. 
De geheel gerestaureerde Nicolaïkerk wordt opnieuw in 
gebruik genomen. 
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22 

25 

30 

30 

In de expositiezaal van Kunstliefde aan de Nobelstraat 
wordt een overzichtstentoonstelling van het werk van de 
graficus Hans van Dokkum, die hiermee zijn zeventigste 
verjaardag viert, geopend. 
Te Mijdrecht wordt een nieuw gemeentehuis officieel in 
gebruik genomen. 
Na een grondige restauratie wordt het in de zestiende eeuw 
door Gerrit Peters gebouwde orgel van de Jacobikerk op
nieuw in gebruik genomen. 
De delicatesse-winkel van Klokke in de Korte Jansstraat 
en de banketzaak De Hoog Boots aan het Oudkerkhof 
sluiten, na respectievelijk 120 en 150 jarig bestaan, hun be
drijven. 

oktober 

14 

Op het industrieterrein Lage Weide wordt een overslagsta
tion voor huishoudelijk- en ander afval door de n.v. Afval 
Verwerking Rijnmond in gebruik genomen. 
De Algemene Bank Nederland verhuist van de statige pa
triciërshuizen aan het Janskerkhof en de Drift naar het in
wendig geheel verbouwde voormalige bedrijfspand van de 
firma Wijers aan de Neude te Utrecht. 
De Koninklijke Utrechtse PTT-Brasband (de vroegere 
PTT-Fanfare Onder ons) viert zijn 75-jarig bestaan. 

3 oktober 
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14 Ingaande heden vindt de zaterdagse (middag-)bloemen-
markt niet meer plaats op het Vredenburg maar langs de 
westzijde van de Oudegracht tussen de Zakkendragers-
steeg en de Bakkerstraat. 

18 Nadat eerder dit jaar al een verlegging van de vaargeul van 
de Eem bij De Zeldert onder Baarn was tot stand gekomen 
is nu ook een (grotere) bochtafsnijding bij De Grote Melm 
onder Soest voor de scheepvaart opengesteld. 

27 De heer R. A. Hoogland (88) biedt de burgemeester het 
eerste exemplaar aan van het boek Kroniek van Utrecht, 
waarin de geschiedenis van de stad Utrecht in jaartallen is 
weergegeven van 47-1940. 

november 4 De Utrechtse kunstschilder Roland Schier wordt het Kon
inklijk subsidie voor de schilderkunst toegekend. 

10 Het U.S.O. geeft een eerste proefconcert in het nieuwe 
Muziekcentrum aan het Vredenburg. 

17 De Koningin slaat de eerste Unie rijksdaalder in de Rijks
munt. Deze rijksdaalders zullen worden uitgegeven ter ge
legenheid van de herdenking van de Unie van Utrecht (23 
januari 1979). 

29 Nadat een grondige restauratie heeft plaatsgevonden 
wordt de uit ongeveer 1735 daterende stellingkorenmolen 
De Ruiter, eigendom van de cv . P. Schuurman en Zonen, 
te Vreeland weer in gebruik genomen. 

10 november foto : Fotodienst Gemeente Utrecht 
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20 december 

december 

20 

foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 

De MIT-(Match Ice Tennis-) banen nabij Fort De Bilt be
staan 50 jaar. 
De waarnemend-voorzitter van de Raad van State ver
klaart het beroep niet ontvankelijk dat was ingesteld tegen 
de door burgemeester en wethouders van Utrecht op 26 
juli van dit jaar verleende machtiging tot sloop van de villa 
Groenewoude aan de Mereveldseweg. 
Het nieuwe VVV-kantoor en het eveneens nieuwe Infor
matiecentrum van de gemeente Utrecht, beide onderge
bracht in de noordelijke vleugel van het Muziekcentrum, 
worden officieel geopend. 
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Verslag van de secretaris over 1978 

Onze nu 56-jarige vereniging breidt zich, zich zonnend in de alom opbloeien
de historische belangstelling, gestaag uit. Stijgingen van het ledental, van 
contributies en activiteiten lijken dan ook allerminst te rijmen met datgene 
wat thans het doorbreken van „de grote matheid" genoemd pleegt te worden. 
Overigens is het wel zo dat als Oud-Utrecht een Janus-hoofd bezat, het naar 
rechts kijkende gezicht, vanuit Janus gezien, uitzicht zou bieden op een bloei
end en weldadig historisch verleden. Het ongaarne naar links kijkende hoofd 
daarentegen, zou gedwongen zijn de kille maatschappij-veranderingen, die 
ons zonder een spoor van historisch bewustzijn overvallen, te moeten aan
schouwen. 

Hoe moeilijk is het daarom voor ons soort gezelschappen, belast met een cul
tureel-historisch verantwoordelijkheidsgevoel, iets in die nieuwe maatschap
pij in te brengen. De Vereniging Oud-Utrecht zal weliswaar ongaarne een ac
tiegroep worden, maar zou met haar nu 1750 leden meer gewicht in de schaal 
moeten en kunnen leggen bij het veroordelen van de redeloze verwoestingen, 
die om ons heen worden aangericht. Terwijl er gejuicht wordt bij stadsver
fraaiingen door vergulde lantaarnpalen en Amsterdammertjes in oude stijl, 
bij sierbestratingen en voetgangersgebieden, verworden onder onze ogen de 
onbeschermde gebieden rond de stad, die het winkelend voetgangerscollec
tief niet betreedt, tot wegenwoestenij. De Vereniging probeert, waar moge
lijk, waarschuwende geluiden tegen deze désastreuse ontwikkelingen te laten 
horen. 

Vooral het Maandblad heeft in deze trachten te voldoen aan de haar toebe
deelde taak. Op de haar toegemeten 128 pagina's heeft het blad enige malen 
de al dan niet aangevochten standpunten van Oud-Utrecht verkondigd. 
Boekbesprekingen, historische bijdragen, excursie-aankondigingen vormden 
de weerslag van de activiteiten van de Vereniging. Met de nieuwe voorplaat 
naar ontwerp van de graficus Hans van Dokkum werd een traditie ingezet 
waarvan het de bedoeling is deze te continueren. 
Het redacteurschap van mejuffrouw L. van Tongerloo werd overgenomen 
door de heren E. de Jongh en A. H. M. van Schaik. 

Het Jaarboek 1978 - weliswaar om goede redenen ter gelegenheid van de her
denking van de Unie van Utrecht in januari 1979 verschenen - was vrijwel ge
heel aan de Unie van Utrecht gewijd. Het bevatte een vertaling van het be-
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wüste tractaat, die ook apart als overdruk en dus als propaganda-materiaal 
verscheen. De gemeente-archivaris, dr. J. E. A. L. Struick, zag zich helaas 
door ziekte gedwongen het redacteurschap op te geven. De heer G. J. -
Röhner verzorgde het secretariaat van bovengenoemd Jaarboek, terwijl de 
heer A. R. M. Smit als historicus van de redactie deel ging uit maken. 

Bij de propaganda-commissie vielen mutaties, mejuffrouw H. Schoonhoven 
verving mevrouw C. Schimmelpenninck van der Oye. De ledenwerving werd 
door de medewerkers energiek ter hand genomen. Zo konden in de korte 
tijdspanne veel leden worden geworven. De voorjaarspuzzeltocht, in samen
werking met het advertentieblad Groot Utrecht, was succesvol. 

Belangrijk aandeel in de activiteiten naar buiten zijn de excursies, die, steeds 
snel volgeboekt, aan een grote behoefte blijken te voldoen. Het Universiteits
museum, Huize Oudaen, de Van Liender-tentoonstelling, het Catharijne 
Convent, Rijksmuseum Kam en de Klaaskerk waren de eindbestemmingen. 
Van de stadswandeling voor de studenten van Pedagogische Academies en 
voor leerkrachten van het basisonderwijs verwachtten de organisatoren over
dracht van stadshistorische informatie naar hun leerlingen. 

Het Geveltekenfonds, ooit op initiatief van de Vereniging opgericht, kreeg ein
delijk de keizerskroon dankzij het werk van de voorzitter Van Rossum, toen 
Hendrik met kroon en zwaard, in gietbeton gegoten door de beeldhouwer 
Van Kooten Niekerk, tenslotte bij de Mariakerk op de tocht kwam te staan. 
De werkgroep, die het fonds steunt, is bezig met de documentatie van een 
aantal gevelstenen van Utrechtse huizen, die thans nog in de tuin van het mu
seum staan. Met als basis de opgedolven gegevens zullen ze gerestaureerd en 
als nieuw eerlang in de Klaaskerk geëxposeerd worden. 

Ledenvergaderingen worden tegenwoordig volgens het utile dulci-principe ge
koppeld aan instructieve bijeenkomsten. In het voorjaar het Bartholomeus-
gasthuis met de duistere tapijten, in het najaar naar het Anatomisch Labora
torium en zijn fascinerende preparaten. De waarderingen voor beide bijeen
komsten verschilden nogal. De periodiek aftredende bestuursleden, me
vrouw Jongbloed en de heren Kylstra, Röhner en Staal, werden herkozen. 

Gewoonlijk worden bij dit soort overzichten de financiën, volgens het vergif 
zit in de staart-principe, tot slot behandeld. Van gif is in dit geval geen sprake. 
De defaitistische opmerkingen aan het begin van dit verslag zijn onverenig
baar met het gematigde optimisme over de financiële positie van de Vereni
ging: voordelig resultaat en liquiditeitspositie over 1978 vielen ten opzichte 
van het jaar 1977 gunstig uit. De contributie moest evenwel verhoogd wor
den. 
Dat het activiteitenprogramma van 1979 van dit optimisme kan profiteren, is 
vanzelfsprekend. Het nieuwe verenigingsjaar zal hiervan blijk moeten geven. 

D. P. Snoep 
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M. M. van Dort, Utrecht 
J. A. Dortmond, Bilthoven 
mr F. A. Doude van Troostwijk, Bussum 
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