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Bijlage 

Fragment-genealogie van de Oudegeinse tak van Ploos van Amstel 

mr Adriaen (1585-1639) 
heer van Oude Gein, 't Gein, 
Tienhoven, Jutphaas, Wthorst, 
Cudelstaart en Lievendaal 
ridder Orde van St. Michel 
kanunnik en thesaurier Dom 
proost van St. Marie 
president Staten van Utrecht 
ged. Staten-Generaal 

trouwt 1616 
Agnes van Bijier 
(ca. 1593-1661) 

-Gerard (1617-1695) 
heer van Oude Gein en 't Gein 
houtvester, kolonel 
kanunnik St. Pieter 

trouwt 1-648 
Anna Regina von Bodeck (1628-1703) 

Henrick (1618-1639) 
drost van Zuilestein en Leersum 
rentmeester van Buren 
kanunnik St. Marie 

•Aletta (1620-1682) 
trouwt 1652 

Henrick van Westrenen ( -1681) 
drost, schout en dijkgraaf van 
Hagestein, kapitein 
kanunnik ten Dom 

-Engelbert (1626-1680) 
heer van Gunterstein, Tienhoven, 
Langestein, Willescop en 
Cort-Heeswijk 
rentmeester van Buren 

trouwt 1659 
Isabella Clara Ploos van Amstel 
(1634-1670) 

-mr Johan (1630-1682) 
heer van Groot en Klein Wenckum 
kanunnik St. Jan 
advocaat Hof van Utrecht 

Catharina Margaretha 
(1632-verm. 1700) 

trouwt 1661 
Otto Schrassert (1627-ca. 1685) 
burgemeester van Hattem, 
ontvanger algemene 
middelen Kempenland 

-Maria Odilia (1634-1665) 
trouwt 1657 

Rudolph van Broeckhuijsen tot 
Barlham 

•Jacob Hendrick (1637-1664) 
luitenant 

-Susanna (1650-1717) 
trouwt 1680 

mr Johan de Casembroot (1655-1706) 
heer van Ter Moer, 
raad en vroedschap van Utrecht 
ged. ter Generaliteitsrekenkamer 

-Adriaen Dominicus (1651-voor 1698) 
kapitein 

trouwt 1671 
Elisabeth van Delft 

-Maria Elisabeth (1653-1728) 

-Francina Agatha (1655-1736) 

•Johanna Petronella (1658-verm. 1692) 

-mr Johan Carel (1662-1709) 
raad en schepen van Utrecht 
burgerhoofdman 
ged. ter Staten van Utrecht 

-Gerard (1664-voor 1686) 

-Maria Regina (1666-1691) 
(ook Margaretha Regina genaamd) 

trouwt 1691 
mr Jacob de Munck 
griffier Staten van Walcheren 
thesaurier van Middelburg 

-Adriaen Dirck (1663-1695) 

-Maria Elisabeth (1666-1725) 

-Willem Hendrik (1670-1712) 
commandeur van Wemelinge 
schepen van Vreeswijk 

trouwt 1694 
Sara van Resant (1669-1744) 
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Voorwoord 

Door onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk gebleken dit Jaarboek 
Oud-Utrecht in 1985 te laten verschijnen. De redactie betreurt de ontstane ver
traging. Zij vindt het eveneens spijtig dat in de bijlage bij het artikel van jhr 
dr ir J. J. A. Ploos van Amstel in Jaarboek 1984 een fout is geslopen. Ter cor
rectie wordt een inlegvel bijgevoegd. 
De redactie is het Anjerfonds in de provincie Utrecht dankbaar voor de finan
ciële bijdrage, waardoor dit Jaarboek wat omvangrijker kan zijn dan de afgelo
pen jaren. 
Mevrouw drs C. J. von Rönnen heeft op haar verzoek de redactie verlaten. De 
redacteuren zijn haar erkentelijk voor haar activiteiten gedurende vele jaren. 
Tot redacteur is benoemd drs G. J. Hooykaas. 

De redactie 





Heiligen tussen Pierementen 

Proeve van reconstructie en identificatie 

M. P. van Buijtenen en A. K. de Meijer O.S.A. *) 

Wie deze titel ziet als een van weinig goede smaak getuigende blikvanger, ver
gist zich terdege. Hij beschrijft slechts de feitelijke situatie sinds november 
1984, toen in de grondig gerestaureerde Buurkerk te Utrecht het Nationaal Mu
seum van Speelklok tot Pierement er zijn nieuwe onderdak mocht betrekken. 
Rijst zelfs de vraag of een aantal heiligen, vakkundig weer aan het licht ge
bracht \ zich nu wel zo ontheemd en vervreemd zou moeten voelen. 

Grondpatroon 

De Buurkerk, parochiekerk van de stad, lag ingesloten tussen de kathedraal an-

Buurkerk, Utrecht. Gewassen tekening (15,7 x 20,2 cm) van Jan de Beijer uit 1744. GAU, Top. 
Atlas. Foto: idem. 

* De tweede auteur stelt zich verantwoordelijk voor de identificatie. 
1 E. J. Tjebbes, 'De muurschilderingen in de Buurkerk', Het vijf kerken restauratieplan, XIII 

(1985) nr. 1, 1-12. 



nex St. Salvator op het Domplein en het bekende kerkenkruis van de onder
scheiden kapittels. Zij nam een geheel eigen en afwijkende plaats in: volkskerk 
tussen het zestal andere van puur cléricale signatuur. Op grond van dit verschil 
staat al vast, dat men in de parochiekerk op bepaalde populaire heiligen zal 
stuiten. 
Dankzij de gedegen en uitvoerige studie over de bouwgeschiedenis van de Buur-
kerk 2 stonden dateringsgegevens voor de schilderingen ter beschikking, on
langs vervolledigd en verfijnd door afgewogen kunsthistorische criteria3. Hier
door is vastgesteld, dat de voorstellingen uit de 15e eeuw stammen en ten dele 
zeker uit het laatste kwart daarvan. Voorspelbaar wordt dan ook, dat de te ont
moeten heiligen de zwaar aangezette kleuren van het 'herfsttij der middeleeu
wen' zullen vertonen, maar eveneens dat bepaalde figuren stellig niet op het ap
pèl zullen ontbreken. In de periode waarin ziekten en honger, oorlog, pest en 
fin-de-siècle-stemming hoogtij vierden, mag men verwachten, dat een bepaald 
viermanschap onder de heiligen, in deze noden te hulp geroepen, compleet ver
beeld moet zijn geweest, ook al vinden wij nu nog maar één van hen, de H. An
tonius, abt, in de kerk terug. Uit verder bronnenonderzoek blijkt die veron
derstelling juist te zijn. 

De aanleiding om de Buurkerkheiligen nog eens onder de loupe te nemen, is 
de omstandigheid, dat Defoers studie - wat al te bescheiden als 'voorlopige in
ventarisatie' aangekondigd - berustte op voornamelijk kunsthistorische uit
gangspunten. Bovendien bleef er een aantal vragen nog op antwoord wachten, 
die wij menen te kunnen oplossen. 
Zien wij goed, dan dringen zich bij nadere toetsing bepaalde cultuurhistorische 
aspekten op. Er ligt immers een eeuwenlange ontwikkelingsgeschiedenis op een 
immens terrein, van het moment af dat Stephanus, de 'protomartyr', onder ste
nen viel, tot aan de periode van verval in Erasmus' Lof der zotheid getekend 
en door Huizinga met zoveel verve beschreven in 'De verbeelding van al het hei
lige' uit diens Herfsttij. Om begrijpelijke redenen heeft de geschiedschrijving 
ten onzent, nadat de Reformatie de 'santenkraam' had afgeschreven, dit ge
bied links laten liggen. Alleen voor kunsthistorici bleef dit vreemdelingenlegi
oen met soms exotische uitmonstering en geheimtaal van attributen een ver
plicht verkenningsterrein. Het reilen en zeilen van heiligen uit de nadagen van 
de middeleeuwen is niet direkt een verheven schouwspel, neigt bij wijlen eerder 
naar straattoneel. 
Men bedenke intussen, dat de oorsprong in een alleszins redelijk vlak ligt. In 
de vroeg-christelijke kerk, lijdend dan onder hevige vervolging vooral in het 
Romeinse Rijk, koestert men de hoogste verering voor de volgelingen van de 
Heer, voorop de twaalf apostelen - ook in de Buurkerk present geweest4 - die 
2 Th. Haakma Wagenaar, De bouwgeschiedenis van de Buurkerk te Utrecht. Proeve eener histori

sche voorbereiding van de restauratie van een middeleeuwsch monument (Utrecht, 1936). 
3 H. L. M. Defoer, 'De muurschilderingen in de Buurkerk', [Bulletin] Nationaal Museum van 

Speelklok tot Pierement. Het Museum in de Buurkerk (Utrecht, 1984) XIV-XXI. 
4 F. A. L. van Rappard, ed., 'De rekeningen van de kerkmeesters der Buurkerk in de 15e eeuw', 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, III (1880) 
25-224. (Wij hebben alleen deze, ofschoon niet alle in extenso uitgegeven, rekeningen geconsul
teerd en geen verder archiefonderzoek gedaan). Aldaar p. 160, rekening 1448/1450: 'Item [gege
ven] mr. jacob in die loedse [ = Jacob van der Borch in de Domloods] van 6 apostelen te maken 
en te setten 78 ryns g. f[acit] 208 gul.'; p. 161, rek. 1460/61: 'Item geg. mr. jacop in die loedse 
van 6 stenen beelden te maken aan die pylres 208 gul.'. 
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met hun bloed het geloof hadden bezegeld. Dit gegeven is niet alleen kenmer
kend voor het christendom. Hun stoffelijke resten werden ook hier met bijzon
dere zorg omgeven en voor de eredienst moeten er altijd relieken van martela
ren in altaren aanwezig zijn. Wanneer na Constantijn (313) de vervolgingen op 
grote schaal zijn weggeëbd, ziet men gebeuren, dat uiterst voorbeeldigen in de 
kerk een soortgelijke cultus ten deel gaat vallen. Beide groepen worden opgeno
men in lijsten, die merkwaardig genoeg de naam martyrologium blijven voe
ren, terwijl bij de laatsten van marteldood geen sprake is. 
De trek van christenen naar het Noorden, met in hun bagage heiligenrelieken, 
begint al met het verschijnen van de Romeinse legioenen en stopt na zo'n vijf 
eeuwen aan de Rijn. De voortzetting komt later met de Iroschottische en Angel
saksische zendelingen. Vervolgens komen via handelswegen de grote buiten
landse abdijen met haar specifieke heiligen tot in het uiterste Noorden. Er zijn 
heiligen onder, die later soms niet eens meer in Utrechts heiligenkalender zijn 
terug te vinden. Dit biedt nog wel eens de mogelijkheid om met namen van hei
ligen een lijnenspel op de kaart van Europa te spelen met onvermoede perspec
tieven 5. 

Nadeel blijft wel, dat een biografie van een heilige per definitie niet zonder 
meer als geschiedbron bruikbaar is. Zo'n biografie heet dan ook hagiografie 
met alle aankleve van dien. Neem het geval van een martelaar uit de eerste eeu
wen. De terechtstelling en begrafenis waren openbaar, er zijn ooggetuigen. De 
gang van zaken valt vast te leggen in een proces-verbaal. Zo zijn er bewaard 
en in herinnering gebleven. Maar het betreft een geloofsheld, zodat een soort 
toegevoegde waarde - vooral na jaren, soms eeuwen - gaat meespelen. Zulk lot 
treft niet alleen heiligen maar soms ook profanen. Het proces wordt perfekt 
weergegeven in de titel van het boek van Robert Folz over een in dit opzicht 
niet misdeelde Karel de Grote: Le souvenir et la légende de Charlemagne 6. 
Hoezeer is deze figuur in de loop der tijden niet op- en uitgerekt om aan zijn 
gewenst formaat te komen, daarnaast nog opgetuigd met nooit verrichte da
den. 
Door de eeuwen heen is een golf aan heiligenlevens losgekomen in allerlei lite
raire genres, afhankelijk van tijd en plaats. De Acta Sanctorum in het begin 
der 17de eeuw begonnen, en nog niet geheel voltooid, omvat alleen al 70 folio
banden. Een van de grootste kenners op dit terrein zag zich indertijd genood
zaakt ter ontsluiting van deze baaierd van literaire genres een herhaald her
drukte methode te ontwikkelen met de veelzeggende titel Les légendes hagio
graphiques1. De Utrechtse mediëvisten deden op dit gebied onlangs aan model
bouw met hun verzamelband Andere structuren, andere heiligen 8. 
Brengt de aard van het type reeds alle kans mee op misvatting en verwarring, 

5 M. P. van Buijtenen, Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbin
dingen met Noord-Nederland. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van We
tenschappen, afd. Letterkunde, N.R. XCIV (Amsterdam, 1977). 

6 R. Folz, Le Souvenir et ia Légende de Charlemagne dans l'Empire germanique médiéval (Parijs, 
1950). 

7 H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, 4e éd. augmentée d'une notice de l'auteur par P. 
Peeters. Subsidia hagiographica XVIIIa (Brussel, 1955). Zie ook H. Delehaye, Cinq leçons sur 
la méthode hagiographique. Subsidia hagiographica, XXI (Brussel, 1934). 

8 R. E. V. Stuip en C. Vellekoop, eds., Andere structuren, andere heiligen. Het veranderende 
beeld van de heilige in de middeleeuwen. Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek, II (Utrecht, 
1983). Modelstudie ook: R. van Schaik, Walfridus van Bedum (Groningen, 1985). 
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Plattegrond Buurkerk, na de inbouw van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement. De 
cijfers verwijzen naar de schilderingen (bron: zie noot 10). 

en krijgt de fantasie vrij spel, erger nog wordt het corruptiegevaar uit concur-
rentieoverwegingen - er spelen geldelijke belangen mee - of als bewuste mislei
ding wordt nagestreefd. Men tracht elkaar door middel van vervalsingen vlie
gen af te vangen en voert heiligen op als exponenten van theorieën, waarvan 
zij in hun tijd zelfs geen flauw idee konden hebben. Voorlopig doen wij er dan 
nog maar het zwijgen toe waar het gaat om de ongelukken, die ontstaan wan
neer de volksverbeelding aan de macht komt. Gevallen waarin de voorstelling 
niet aan een heiligenleven wordt ontleend, maar aan een beeld een verhaal 
wordt vastgeknoopt, zoals wij zullen zien. De geciteerde kenner verzuchtte al: 

12 



Plattegrond galerijen Buurkerk. De cijfers verwijzen naar de schilderingen (bron: zie noot 10). 

'wat is er al niet bedacht om beelden van heiligen te verklaren' 9. 
Gaan wij, na deze wat algemene informatie, de te voorschijn gebrachte heili-
genafbeeldingen in ogenschouw nemen, dan wordt ons een onder twee aspek-
ten uitzonderlijk welkome handreiking aangeboden. De verbouwing aan de 
Buurkerk van bedehuis tot museum hield allereerst in de hoge ruimte in verdie
pingen op te delen. Keerzijde van de medaille aan esthetisch verlies te boeken, 
blijkt nu de geboden mogelijkheid om de schilderingen van dichtbij te kunnen 
9 'Que n'a-t-on point inventé pour expliquer les images des saints?', Delehaye, Les légendes 

Hagiographiques, 44. 
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;«. St. Antonius Abt. Muurschilde
ring in de Buurkerk, derde kwart 
15e eeuw (plattegrond nr. '18). 

Foto: Kunsthist. Inst., Utrecht. 
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zien. Nadeel daarnaast blijft toch, dat de soms fragmentarisch bewaarde voor
stellingen door die inbouw hier en daar noodgedwongen in de verdrukking ko
men. 
De pijlers van de noorderzijbeuk aan de Steenwegzijde - vooral die op de hoek 
van het dwarspand met naastgelegen pijler - hebben de meeste voorstellingen 
te bieden 10. Hier zou je kunnen spreken van ee'n concentratie van diverse heili
gen. Er zijn bekende, minder bekende tot merkwaardige hemelingen onder. 
Het tweede aspekt, dat hoofdbrekens dreigde te gaan opleveren was de ken
nismaking met iedere heilige afzonderlijk. Het geluk wil echter, dat de uitne
mende kenner van de financiering van de bouw van Utrechts Dom, op heldere 
en minutieuze wijze het inzamelingsmechanisme voor die bouw haarfijn heeft 
ontleed ] ' . Leeuwedeel vormden daarbij de inkomsten bijeengebracht door de 
bekende questierders (geldinzamelaars) van aflaten 12. 
Met relieken trokken zij door het hele bisdom. Dominante factor voor Utrecht 
is het aandeel in de opbrengst afkomstig van de ommegangen met de relieken 
van de zogenaamde vier heilige maarschalken. Het was een eretitel voor het 
viertal, machtige voorsprekers bij Gods troon, dat speciaal werd aangeroepen 
tegen kwaadaardige ziekten waartegen in die dagen geen kruid gewassen bleek. 
De vraag naar verering van hun relieken was derhalve groot, maar het aanbod 
afhankelijk van de in het buitenland gelegen bedevaartplaatsen. Aan de 
questierders werd door het Domkapittel vergunning tot ommegang verleend, 
waarvoor steeds pachtcontracten werden afgesloten. De Buurkerk is, naar uit 
de bewaarde verantwoordingen blijkt, steeds een vaste gegadigde. Onder het 
nodige voorbehoud zou je deze wijze van financiering van de Dombouw, steu
nend op uiteindelijk ontspoorde volksdevoties, kunnen vergelijken met de ma
nier waarop tegenwoordig lotto en toto culturele doelstellingen helpen bevor
deren. 
In de Buurkerk doet zich in dit verband nog een eigenaardigheid voor. Terwijl 
uit rekeningstukken volgt, dat het viermanschap van de maarschalken zijn tri
buut aan de Dombouw via de questen heeft opgebracht, vinden wij er nu nog 
maar één van hen afgebeeld. De eretitel maarschalk ontbreekt, maar hij wordt 
aan zijn attributen herkend. Van een tweede ligt schriftelijk vast, dat hij er 
vroeger eveneens afgebeeld was. De verondersteling is derhalve gewettigd, dat 
de twee resterende maarschalken niet op het appèl zullen hebben ontbroken. 

De vier maarschalken 

Bij een beschouwing van de vier maarschalken in volgorde staat op voorhand 
vast, dat Antonius, abt, verreweg de bekendste is en de eigenlijke koploper in 
de groep. Het zou lichtelijk overdreven zijn te willen suggereren, dat zijn her
kenning moeite kon opleveren. Vooral door Jeroen Bosch' 'Verzoeking van de 
H. Antonius' reikt zijn reputatie verder dan de kring van kunsthistorici. 

10 Voor de oriëntatie van de lezer verwijzen wij naar de nummers op de twee plattegronden, ont
leend aan de bijdrage van Tjebbes (zie noot '). 

" W. H. Vroom, De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen in het bijzonder 
van de Dom van Utrecht (Maarssen, 1981). 

12 A. Eekhof, De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden ('s-Gravenhage, 
1909). 
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In de Buurkerk treffen wij hem aan in een primitief geschilderd bomenland-
schap van waaruit op een heuveltje een molen oprijst 13. Steunend op zijn 
abtsstaf leest hij in een boek. Dit laatste wenst eraan te doen herinneren, dat 
hij, hoewel ongeletterd, steeds de Schrift bemediteerde. Dit was dan mogelijk, 
omdat hij deze door voorlezing van buiten zou hebben gekend. Hoe onachter
haalbaar zulk een legende ook mag zijn, de omstandigheden zijn voor deze 
kluizenaar in dit opzicht niet ongunstig geweest. Hij kreeg er de tijd voor, om
dat hij, liefst 105 jaar oud, stierf in het jaar 356. Zijn verblijf in een oase van 
een Egyptische woestijn moet de concentratie van Antonius en zijn volgelingen 
ten goede zijn gekomen voorzover tenminste niet gestoord door zijn helse te
genspelers. 

De vraag ligt voor de hand waarom in de latere middeleeuwen vooral deze vroe
ge woestijnvader zulk een furore heeft kunnen maken? Ongetwijfeld is de her
innering aan deze Spartaans aandoende ascetische figuur levend gebleven door 
de opname van zijn sterfdag (17 januari) in de heiligenkalender en de overgele
verde levensbeschrijvingen. Maar dit geldt evenzeer voor een onoverzienbare 
schare heiligen uit Oost en West. Bijzondere aandacht pleegt echter uit te gaan 
naar die heiligen op voorspraak van wie hulp werd verwacht bij hongersnood, 
pest en dood. Twee elitegroepen springen daarbij uit: de veertien noodhelpers 
en de vier maarschalken. Er behoort weinig verbeeldingskracht toe om in te 
zien, dat bij de bevolkingstoename en de uitbreiding van de steden besmettelij
ke ziekten als epidemieën om zich heen gingen grijpen. In die benarde situaties 
had men geleerd zich op de voorspraak van bepaalde heiligen als enige uitwijk-
mogelijkheid te verlaten. 
Terecht constateerde Huizinga voor de heiligen: 'De individualiteit werd nog 
versterkt door de speciale functie, die aan verscheiden hunner toekwam: tot de
zen wendde men zich in een bepaalden nood, tot genen om genezing ener be
paalde ziekte. Veelal had een trek uit de legende of een attribuut van het beeld 
de aanleiding gegeven tot die specialiseering, zooals bijvoorbeeld als Sinte 
Apollonia tegen kiespijn werd aangeroepen, wie zelve in haar martelie de kie
zen waren uitgetrokken. Was eenmaal de goedgunstige taak der heiligen zoo 
verbijzonderd, dan kon het niet uitblijven, of er kwam in hun vereering een 
half mechanisch element. Hoorde eenmaal de genezing der pest tot het ambts
gebied van Sint Rochus, dan werd bijna onvermijdelijk de actie van den heilige 
in dezen te direct opgevat, en liep de gansche, en door de Kerk gevorderde, ge-
dachtenschakel, dat de heilige door zijn voorbidding bij God de genezing 
wrocht, gevaar om uit te vallen' 14. 

Bij Antonius, abt, werd hulp ingeroepen tegen de afschuwelijke builenpest en 
tegen aandoeningen als gangreen. De onderscheiden kwalen, die onder de 
naam 'Antoniusvuur' vielen, kenmerkten zich door ernstige misvormingen. 
Ook bij veeziekten wendde men zich tot Antonius. Het valt moeilijk uit te ma
ken op grond waarvan aan de woestijnheilige dit medisch specialisme werd toe
bedeeld. Heel vroeg zien wij intussen deze verbinding al gelegd. Nadat in de 
10e eeuw relieken van Antonius naar het Westen waren gebracht - en wel naar 
St. Didier de la Motte in het bisdom Vienne - is er aan het einde van de 1 Ie eeuw 

13 Op de plattegrond, nr. 18. 
14 J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertien

de en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, in: Verzamelde werken, 111 (Haarlem, 
1949) 205-206. 
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ter plaatse een convent gesticht door de edelman Gaston. De aanleiding daartoe 
was geweest, dat diens zoon door de voorspraak van de heilige van het Anto-
niusvuur was genezen. 
De aanvang van de orde der Antonianen 15, die zo'n geweldige ontplooiing zou 
gaan vertonen, is wat onoverzichtelijk. De spreiding van de Antoniuscultus lag 
eerst bij gasthuis- en hospitaalbroeders. Maar er kwam pas goed schot in de 
zaak toen men een kloosterformatie begon als Reguliere kanunniken onder de 
regel van S. Augustinus. Er kwam een goed geoliede machinerie tot stand van 
gigantische afmetingen, geheel christelijk Europa omvattend. Het systeem was 
gevat in scherp afgebakende invloedssferen van balijen onder commandeurs 
naar het voorbeeld van ridderlijke orden. Noord-Nederland had daarbij te ma
ken met de commanderie Flandria, gevestigd bij Bailleul in Frans-Vlaanderen, 
meestal hier als Belle aangeduid. 
Hadden de vroege Antonianen van de gasthuizen en hospitalen voor de beno
digde middelen zich nog gewoon via inzamelingen in de parochies moeten be
helpen, financieel kwamen zij, om zo te zeggen, op rozen te zitten toen zij door 
pauselijke volmachten met aflaatbrieven uitgerust, boven anderen haast een 
monopoliepositie konden bereiken. Tenslotte ziet men de Antonianen onder 
groot vertoon van macht hun inzamelingen, door eigen questierders bij voor
keur, niet zonder groot succes effectueren. Bisschoppen en pastoors werd on
der bedreiging van excommunicatie ingescherpt de Antonianen niets in de weg 
te leggen. Dusdoende gaat het bij steeds veelvuldiger optredende epidemieën 
onder mens en vee wemelen van Antoniusbroederschappen "». Er ontstaat een 
exclusieve voor de adel naast andere voor de gewone burger. Overal verschij
nen hun attributen: op hun mantels de Griekse letter tau (T), de laatste soms 
ook dienend als abtsstaf van Antonius zelf. Ook de huizen van stedelingen en 
plattelandsbewoners, als leden van de broederschappen, waren met dit teken 
versierd. In de middeleeuwen werd gesuggereerd, dat dit teken in verband 
stond zowel met de uittocht uit Egypte (Exodus 12, 23) als met het visioen van 
Ezechiël (Ezechiël 9, 4), waarbij dan aan een voorafbeelding van het Kruis ge
dacht moest worden. 

Karakteristiek zijn, zoals in de Buurkerk naar voren komt bij de Antoniusaf-
beelding, een varken aan diens voet en een bel in de hand. Geheel in over
eenstemming hiermee plachten de questierders hun komst met de relieken on
der veel lawaai en belgelui - zoals een spotprent laat zien - aan te kondigen. 
Daarom werden de varkens, vanwege Antonius' bescherming tegen de veepest, 
van bellen voorzien. In veel steden, waaronder Utrecht, mochten de varkens 
ongestoord door de straten lopen om achtergebleven voedsel en ander afval op 
te eten: op deze wijze hun status opvoerend tot een soort gemeentereinigings
dienst avant-la-lettre. 
Al met al behoeft het geen nader betoog om te concluderen, dat er aan het einde 
15 P. Noordeloos, 'Antoniana', Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Neder

land (AGKKN), I (1959) 27-107. 
16 H. F. vanHeussen, Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche Bisdom ... I: Van de Oudhee-

den en Gestichten der stad Utrecht, uyt het Latijn vertaald en met aantekeningen opgehelderd 
door H. V(an) R(ijn) (Leiden, 1719), vermeldt een Antoniusbroederschap in de Buurkerk (p. 
291) en een in de Geertekerk (p. 326), terwijl in de Pieterskerk een aan St. Antonius toegewijd 
altaar was (p. 250). Ook in de Nicolaïkerk moet een Antoniusbroederschap geweest zijn. 
Utrecht-Noord had een St. Antonius-gasthuis (p. 623), waaraan de herinnering nog voortleeft 
in de Anthoniedijk. 
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Spotprent uit 1605 op de verwording van de Rooms-Katholieke kerk. Detail van een prentenserie 
bestaande uit drie bladen (44 x 141 cm) door Robert de Baudous bij Jacob de Gheijn. Uit Vroom, 
p. 322 (zie noot 11), met toestemming van de uitgeverij G. Schwartz te Maarssen. 

van een redelijk ingezette ontwikkeling een dieptepunt is bereikt, dat met ieder 
religieus begrip spot. Hier werd een toestand geschapen, die een 12e eeuwse 
oud-abt van Prüm al in één korte zin samenvatte: de godsdienst bracht ons rijk
dom, maar de dochter verslond de moeder. Wij zijn hier in een stadium aange
land, door Huizinga getypeerd: 'Zoo was een heidensche verplaatsing van het 
geloof uit de religieus-ethische in de magische sfeer gegeven, waarvoor de Kerk 
enkel in zooverre aansprakelijk kon worden gesteld, als zij er niet genoeg reke
ning mee hield, hoe haar zuivere leer vertroebelde in een onwetenden geest. 
Hoe licht kon nu het sterke besef van Gods toorn, dat door iedere epidemie 
werd gewekt, overslaan op den heilige, die de voorstelling in beslag nam. Niet 
Gods ondoorgrondelijke rechtvaardigheid heeft de ziekte veroorzaakt, maar 
de toorn van den heilige is het, die haar zendt en verzoening eischt. Wanneer 
hij ze geneest, waarom zal hij haar dan ook niet veroorzaken' 17. 
Beslist tot de droesem geraken wij als een laat-middeleeuws tijdgenoot zich 
buigt over de trucs van bedelaars, genre Jan Rap en zijn maat, wanneer het gaat 
om aan geld te komen: 'Deze valt ter aarde, terwijl hij stinkend speeksel op-
17 Huizinga, Herfsttij, 207. 
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geeft, en bazelt, dat dit het wonderwerk van Sint Jan is. Anderen worden door 
Sint Fiacrius, den kluizenaar, met puisten gekweld; gij, o Damianus, belem
mert de waterloozing, Sint Antonie brandt hun de gewrichten met jammerlijk 
vuur, Sint Pius maakt hen kreupel en lam' 18. 
Hoe behoedzaam dit soort schrifturen gehanteerd moet worden leert o.i. het 
volgende. Vast staat, dat Robert Gaguin, de eigentijdse auteur van dit gedicht, 
het wereldje van nabij kent. Bovendien staan er meer verhalen van dit genre 
ter beschikking. Toch groeit er reserve bij de vraag hoeveel bewuste berekening 
en gewilde overdrijving er in het spel is, wanneer wij in 1494, waarover straks, 
deze schrijver bezig zien - en wel op zeer hoog niveau - om een graantje mee 
te pikken in de Utrechtse 'questierderij'. 
Misschien is het Domkapittel zelf niet altijd even gelukkig geweest met die ma
nier van inzamelen. Maar meer dan een eeuw vormde zij de kurk, waar de 
Dombouw grotendeels op dreef. Nuchter beschouwd moet dan wel gesteld: was 
er dan zo'n dringende behoefte aan dit geldverslindende prestige-object? Er 
waren toen al twijfelaars, voorop Geert Groote, die in zijn rond 1372 geschre
ven vlammend tractaat 'Tegen de toren van Trecht' (Contra turrim Tra-
iectensem) met glasharde argumenten aan Schrift, wet en kerkvaders ontleend, 
protesteerde 19. Zelfs toen gold blijkbaar al het adagium 'The show must go 
on'. 
De Antonianen namen als questierders in het bisdom Utrecht een gunstige mid
denpositie in als het er om ging de kosten-batenbalans wat in hun voordeel te 
doen omslaan. Uiteraard lag aan de meeste grote questen een pauselijke in
stemming ten grondslag. Ook de bisschop moest toestemming tot een omme
gang verlenen, maar diens geëiste zegelrecht was aan de zeer matige kant. Door 
handig manoeuvreren had in Utrecht het Domkapittel met betrekking tot alle 
questen de touwtjes in handen kunnen nemen. Sinds 1418 had dit college de 
bisschop terzijde weten te schuiven, hetgeen in feite door Rome in 1440 werd 
gesanctioneerd 20. 
De middenpositie van de Antonianen bestond uit het volgende. Ongetwijfeld 
was de oudste en belangrijkste quest, waarvan de inkomsten voor de Dombouw 
bestemd waren, die van St. Maarten. Omdat Utrechts kathedraal over relieken 
van haar patroon, St. Maarten, beschikte, was het Domkapittel in staat in het 
gehele diocees direct de opbrengsten in te zamelen. Anders, en financieel min
der gunstig, lag het met de overige questen, daarom wel als 'vreemde' questen 
aangeduid. De voornaamste onder deze groep vormen die, waarbij relieken van 
de vier maarschalken betrokken zijn. Had het Domkapittel kans gezien om de 
ommegangen van de 'vreemde' questen met van hen in consignatie genomen 
relieken te doen uitvoeren door questierders vanwege het Domkapittel aan
gesteld, bij de Antonianen had men dat niet klaargespeeld. Dit kostte het kapit
tel jaarlijks een gevoelige geldelijke aderlating. Pogingen tot gelijkschakeling, 
tot in de 16e eeuw ondernomen, bleven zonder vrucht. Het gaat niet aan op de-

18 'Ille cadens fedas expectorât ore salivas / Et mirum garrit esse Iohannis opus / Sunt quos et 
ficis heremita Fiacrius angit / Obstruis urinis, o Damyane, vias / Urit et Anthonius miserandis 
ignibus artus / Et Pius ah! mancos loripedesque facit', Roberti Gaguini, Epistole et Orationes, 
L. Thuasne, ed., II (Parijs, 1904) 176-177; zie ook Huizinga, Herfsttij, 208. 

19 Geert Grootes tractaat Contra Turrim Traiectensem teruggevonden, R. R. Post ed. ('s-Gra-
venhage, 1967); M. van Dijk, Het tractaat 'Tegen de Utrechtse Domtoren' (Utrecht, 1982). 

20 Vroom, De financiering, 303. 
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ze zaken, door anderen reeds uitstekend gedocumenteerd en geanalyseerd, in 
te gaan. Om echter een indicatie te geven om welke bedragen het ging bij de 
Antoniusquest, wijzen wij op het bedrag dat, na een in 1420 tussen Domkapit
tel en Antonianen begonnen geschil, door pauselijke instanties werd vast
gesteld. Deze som beliep niet minder dan 213 Franse franken per jaar. 
In de mening, dat wij aan St. Antonius, abt, de enig overgeblevene van de vier 
maarschalken in de Buurkerk, zowel om dit feit, maar ook als 'primus inter 
pares' ruimer aandacht mochten schenken, kunnen wij de anderen snel de re
vue laten passeren. 

De tweede maarschalk uit het kwartet, van wie bekend is, dat zijn beeltenis eer
tijds de Buurkerk heeft versierd, is de heilige Cornelius. Uit de rekening van 
de kerkmeesters van de Buurkerk over 1463-1464 weten wij, dat de Dombouw
meester Jacob van der Borch de opdracht kreeg een beeld van deze heilige te 
maken. Een onbekende gever had het geld hiervoor geschonken. Het beeld 
moet tegen een pijler aan de zuidzijde van de kerk hebben gestaan 21. 
De Romein Cornelius resideerde als paus van 251-253. Op keizerlijk bevel werd 
hij uit Rome naar Civitavecchia verbannen, waar hij in 253 overleed. Zijn feest
dag placht liturgisch op 14 september te worden herdacht. 
In de tijd van de grote reliekenaanwinsten gedurende de Karolingische periode 
schonk de keizer zelf een aanzienlijke relikwie aan het door hem in 814 gestich
te klooster Kornelimünster in de omgeving van Karels geliefde stad Aken. Hier 
ontstond een belangrijke bedevaartsplaats van waaruit in later eeuwen de St. 
Corneliusquest georganiseerd werd, welke wij straks nog in de Buurkerk zullen 
tegenkomen. 

Kunsthistorici zullen zijn afbeelding in eerste instantie herkennen aan de pause
lijke tiara of driekroon. Er zijn echter meer pausen met dit algemeen attribuut 
aangeduid, daarom voegt men een hulpstuk toe. In dit geval toont het aan hoe 
infantiel bijna die onderscheidingstekenen soms tot stand komen. Cornelius 
krijgt een hoorn in de hand, omdat het Latijnse woord hiervoor cornu bestand
deel van zijn naam zou uitmaken. Van de weeromstuit wordt hem dan weer de 
bescherming van het hoornvee toegedacht. Vreemd zit het ook met de hem toe
geschreven hulp in gevallen van epilepsie en kinderstuipen. Dit medisch specia
lisme zou als volgt zijn ontstaan. Tijdgenoot van St. Cornelius was de bisschop 
van Carthago, St. Cyprianus, gemarteld in 258, wiens herdenking in de liturgie 
op 14 september samenvalt met die van St. Cornelius. In een verhandeling had 
Cyprianus stelling genomen tegen degenen, die rigoreus uit de Kerk wensten te 
weren allen, die in deze periode van hevige vervolgingen hun doopbeloften 
schendend in heidense praktijken waren terug gevallen. Op zijn naam staat het 
tractaat 'Over de (in zonden) gevallenen' {De lapsis)22. Door een dubbele ver
gissing zou eerst het auteurschap van dit werk zijn verwisseld en vervolgens in 
de late middeleeuwen die 'gevallenen' in lijders aan vallende ziekten zijn omge
toverd. 

21 'Item ontfaen van een goet man ongenoemt tot sinte cornelis beeide dat aen die pylre aen die 
zuutside staet 19 gul. 8; Item geg. meister jacop van de borch van dat stenen beeld van st. corne
lis te maken ende te setten dat aen die suutside van den kerken aen die pylre staet 34 gul. 10', 
Van Rappard, 'De rekeningen', 163. De adellijke Cisterciënserinnenabdij van St. Servaas te 
Utrecht bezat een aan St. Cornelius toegewijde kapel, zie Van Heussen, Historie, 362. 

22 S. Cyprianus, 'Liber delapsis', in: P. Migne, Patrologia Latina, IV (Parijs, 1891) k. 477-510. 
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Van de twee resterende maarschalken, van wie evenals van Cornelius in de 
Buurkerk geen picturale of sculpturale sporen maar alleen schriftelijke herin
neringen bewaard bleven, is St. Hubertus algemeen bekend als patroon van de 
jagers. Bisschop van Maastricht, wordt hij meestal afgebeeld met mijter en staf 
en aan zijn voeten een hert, dat tussen het gewei een kruis draagt. Dit embleem 
gaat terug op de legende, dat de heilige vóór zijn bekering tijdens een jacht met 
zulk een hert oog in oog kwam te staan en daarom het dier niet doodde. Huber
tus volgde in 708 St. Lambertus op als bisschop van Maastricht, maar ver
plaatste de zetel naar Luik, waar hij in 727 is gestorven. De inkomsten van de 
questen, waarbij zijn relieken werden meegevoerd, kwamen ten goede aan het 
in de 9e eeuw gestichte klooster St. Hubert in de Ardennen. Zijn herdenking 
viel op 3 november en zijn hulp werd ingeroepen tegen hondsdolheid 23. 

De vierde, en eigenlijk bij ons minst bekende maarschalk is St. Quirinus van 
Neuss, ook St. Quirijn gespeld, wiens memorie op 30 april werd gevierd. Hij 
was een Romeinse martelaar uit de tweede eeuw. In 1050 had paus Leo IX, als 
graaf Bruno in de Elzas geboren, diens relieken geschonken aan Gepa, abdis 
van een klooster te Neuss. Naar de traditie wil, zou Gepa een zuster van deze 
paus geweest zijn. Leo IX is de paus die op 10 augustus 1049 de St. Laurentius-
kerk in het Zuid-Limburgse Voerendaal heeft geconsacreerd 24. Quirinus wordt 
afgebeeld in ridderuitrusting met lans en schild, waarop negen punten, en naast 
zich een havik. Hij werd beschouwd als beschermer tegen jicht, verlammings
verschijnselen, pokken en paardeziekten 25. 

Ommegang met relieken 

Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er via twee bronnen een volle
dig overzicht van alle in Utrechts diocees ingezamelde questen mogelijk is. 
Hierdoor verschijnt een 'tableau de la troupe' van heiligen en inzamelende in
stanties erachter. De gepubliceerde kerkmeestersrekeningen brengen voor ons 
dan weer de repercussies daarvan in de Buurkerk aan het licht. 
Gaan wij gemakshalve maar voorbij aan een vroege regeling in 1288 reeds ge
troffen voor de zogenaamde 'reportationes sancti Martini', de Maartensbede, 
dan blijkt uit de al eerder aangehaalde studies, dat onder bisschop Arnold van 

2J Onder de 34 altaren van de Buurkerk, door Van Heussen in zijn Historie vermeld, treft men 
een St. Hubertusaltaar aan (p. 286). Ook in de Nicolaïkerk was een aan deze heilige toegewijd 
altaar, waar de St. Hubertusbroederschap zich verzamelde, B. M. de Jonge van Ellemeet, 'De 
Utrechtsche Claaskerk', Jaarboekje van 'Oud-Utrecht', (1939) 101, 103. Voor bijzonderheden 
over St. Hubertus, als ook over de andere door ons genoemde heiligen, verwijzen wij naar J. 
J. M. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie (Bussum2, 1974). 

14 A. H. M. van Schaik, 'Leo IX, een middeleeuwse paus op doorreis in Voerendaal' Spiegel 
Historiael, XX (1985) 210-214. 

25 Een fraaie afbeelding van een 15e eeuwse kopergravure van de Nederlandse monogrammist 
'M', die zich in de Staatliche Graphische Sammlung te München bevindt, staat afgedrukt in 
Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. v. W. Braunfels, VII (Rome-Freiburg, 1976) 241. 
Deze stelt St. Quirinus voor als pestpatroon en is vergezeld van het volgende vierregelige vers: 
'O, marscalc sancte quirijn martelaer groot / Bescermt ons voor den haestigen gaedoot / Voer 
pestelenci ende van mer plaghen sekerlick / Als hoeftmarscalc van godswege van hemelrick'. 
De negen punten in het schild dat Quirinus bij zich heeft, duiden op de Latijnse naam voor 
Neuss: Novesium, afgeleid van novem = negen. In de St. Lebuinuskerk te Deventer is een 
muurschildering van St. Quirinus. Een afbeelding daarvan in G. J. Hoogewerff, De Noord-
Nederlandsche schilderkunst, I ('s-Gravenhage, 1936) 276. 
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Horn (1371-1379) de regie van de zeven questen - waaronder zes met relieken 
van buiten af werden gevoerd - tot stand is gekomen. Aan dit zevental blijkt 
een lang leven, tot in de 16e eeuw, beschoren geweest te zijn. Zien wij verder 
af van een opgave van een klein aantal incidenteel toegestane inzamelingen -
voor ons doel van geen belang - dan ligt hier de kern van het questenfenomeen 
voor ons. Conclusie is, dat vanwege die scherpe selectie tot zeven, waaraan 
door bisschop maar meer nog door Domkapittel verbeten de hand werd gehou
den, de spoeling verre van dun bleef. 
Tot goed begrip van de gehele constellatie mag niet worden vergeten, dat behal
ve de opgevoerde kerkelijke instanties ook de landsheren niet werkeloos heb
ben toegezien. 
Dit speelde een onmiskenbare rol bij het groeiend op centralisatie gerichte ge
zag van de Bourgondiërs, die bij voortduring, eveneens via beden en dergelijke, 
de bevolking aansloegen. 
Het is typerend, dat rond 1462 het Domkapittel duidelijk van zijn stuk raakte, 
omdat Philips de Goede een questierdersverbod had afgekondigd. Ter ge
ruststelling deed de hertog op 23 oktober 1462, onder verwijzing naar een vroe
gere beschikking op 19 maart 1440 te Middelburg uitgevaardigd, een nieuwe 
oorkonde uitgaan. Hierin wordt kort en goed bepaald: ' . . . dat die quaestier-
ders ende cassen van Onse Lieve Vrouwe met de XII Apostelen, het heilig Sa
crament van Meerssen, sinte Cornelis, sinte Anthonis, sinte Martijn. . . sinte 
Hubrecht ende sinte Quirijn, van ouds toebehorende den Doem mit haren reli-
quien ende heiligdommen gaen, comen, marren ende verkeren sullen in onsen 
voirs. landen'. Hierbij moet worden aangetekend, dat de 'cassen' in dit ver
band genoemd de blokvormige of kistachtige schrijnen zijn, waarin de relieken 
bewaard werden. Men herinnere zich slechts de met de Griekse letter T gesig
neerde casse van de spotprent op de Antonianen. Ter voorkoming van verwar
ring bij eventueel tellen van de questen in de oorkonde van Philips de Goede 
biechten wij maar vast op daarbij, met opzet overigens, één ommegang voorlo
pig te hebben overgeslagen. 
Het zal langzamerhand niemand verwonderen, dat met het drietal belangheb
benden: questierders en Domkapittel als grootste participanten naast de bis
schop, de lijst nog niet geheel compleet is. Ook de kerken waar men opereerde, 
in casu de Buurkerk, waar - wat men wel zal mogen noemen - het spektakelstuk 
plaats vond, hadden iets te declareren. Kennelijk meer als recognitie dan als 
reële bijdrage verantwoordden de kerkmeesters kleine sommen wegens het 'op-
bueren van den cassen'. Dit moet men niet verstaan als het legen van offerblok-
ken, maar slaat op het tentoonstellen van de reliekenkast van de heilige in 
kwestie. 

Overzichtelijkheidshalve laten wij naast elkaar volgen de opgave uit de oorkon
de 26 van Philips de Goede van 1462 en de posten daarmee corresponderend 
vandeBuurkerkrekeningen27, respectievelijk van 1435-1436 en van 1499-1500. 
Voor de volgorde nemen wij 1462 als uitgangspunt. 

26 Eekhof, De Questierders, LXIV ( = nr. 60); Noordeloos, 'Antoniana', 31; Vroom, De financie
ring, 309. 

27 Van Rappard, 'De rekeningen', 44, 220. 
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1462 1435-1436 1499-1500 

Onse Lieve Vrouwe met de 
XII Apostelen 

het heilig Sacrament 
van Meerssen 

sinte Cornells 

sinte Anthonis 

sinte Martij n 

sinte Hubrecht 

sinte Quirijn 

van onser vrouwen casse 18 
wit 
noch van onser liever vrou
wen casse 24 wit 
van des heylichs 
sacrementscasse van 
meersen 18 wit 
van sinte cornelys casse 1 
gul. 

van sinte anthonys casse 1 
gul., 6 wit 
van sinte martyns casse 24 
wit 
van sinte hubrechts casse 24 
wit 
[ontbreekt] 

onser liever vrouwen casse 4 
er [omsteerten] 

heilich sacraments 
casse 4 er. 

sunte cornelis casse 5 er. 

sunte anthonis casse 5 er. 

sunte martyns casse 4 er. 

sunte huberts casse 4 er. 

sunte quiryns casse 4 er. 

Met één oogopslag valt te zien, dat het vierspan van de maarschalken volledig 
vertegenwoordigd is, maar ook frappeert, dat de maarschalk-titel op het hele 
front schittert door afwezigheid. Het lijkt aannemelijk, dat zij in de volksver
ering zodanig de topvier vormden, dat deze toevoeging overbodig was. Deze 
indruk wordt versterkt wanneer wij bij onze verdere rondgang op twee heiligen 
stoten, niet voorkomend in de geraadpleegde bronnen en literatuur, die in de 
Buurkerk wel als maarschalk te boek staan. Zou iemand tegenwerpen, dat 
blokvorming binnen het viertal niet consistent zou zijn, omdat St. Quirinus in 
de rekening van 1435-1436 ontbreekt, dan zou hij zich waarschijnlijk vergissen. 
Toegegeven moet worden, dat het viertal geen gemeenschappelijke oorsprong 
of lot kent, zoas b.v. de 'vier gekroonde martelaren' (Quatuor Coronati, 8 no
vember) 28. Bij eerstgenoemden dient meer gedacht aan een bundeling als een 
maatschap van medische specialisaties. Het zou daarom wel eens geen toeval 
kunnen zijn, dat St. Quirijn pas laat is toegetreden, nl. in 1442, terwijl zijn col
legae al bij de, naar wij mogen aannemen, herstructurering 29 onder bisschop 
Arnold van Horn (1371-1379) geafficheerd werden. Het hoog rijzen van zijn 
ster hangt ongetwijfeld samen met de hem toegeschreven beslissende tussen
komst in de dagen van benardheid, toen Karel de Stoute in 1474-1475 Neuss 
en Keulen teisterde met zijn belegering. 

Voor het soms jarenlang stagneren van de questen zijn nog verschillende oorza
ken te noemen. Het Utrechts schisma, dat in het tweede kwart van de 15e eeuw 
een verwarde toestand teweeg bracht. Tussen de jaren 1427-1432 verliet een 
deel van de Utrechtse geestelijkheid de stad, welke geregeld onder interdict lag. 
De tweede helft van die eeuw staat in het teken van de Bourgondische krijg en 
de twisten van Hoeken en Kabeljauwen. Tenslotte is een oorzaak van het niet 
functioneren van het systeem het voortdurend gehakketak met bijbehorende 
slepende processen over pachtsommen en pachttermijnen tussen het Domka
pittel en de rechthebbenden op de St. Antonius- en St. Hubertusquest. 

Twee witte raven onder de toegelaten cassen zijn die van het heilig Sacrament 
28 De Buurkerk had een aan deze vier toegewijd altaar, dat zoals gebruikelijk aan het metselaars

gilde toebehoorde, Van Heussen, Historie, 285. 
29 Vroom, De financiering, 304. 
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van Meerssen en van onser liever Vrouwen. Er zijn voldoende bewijzen voor
handen, dat bisschop en/of Domkapittel zo nu en dan van de strenge 
toelatingseisen afzagen. Bij sommige orden als de H. Graf ridders en de zoge
naamde Trinitariërs, die op pauselijke protectie konden rekenen, had men ook 
in Utrecht maar te buigen. 
Zo begrijpelijk als het is, dat bisschop Arnold van Horn in 1373 de hand over 
het hart streek om Meerssen, waar dorp en proosdijkerk wegens oorlogshande
lingen in puin lagen, te helpen 30 en een jaar later opnieuw toestemming ver
leende 3 ' , zo onbegrijpelijk blijft het waarom deze ommegang het leven tot diep 
in de 16e eeuw heeft kunnen rekken. In 1548 verleende bisschop George van 
Egmond nog verlof 32. In ieder geval heeft het ertoe geleid, dat in Zuid-
Limburg dit pronkstuk van de Maasgotiek bewaard bleef. 
Raadselachtiger nog is het gesteld met onser lieven Vrouwencasse. De goedkeu
ring 33 werd in het laatste bisschopsjaar van Arnold van Horn (1379) gegeven 
en in datzelfde jaar door zijn opvolger bevestigd 34. In de Buurkerkrekeningen 
wordt de ommegang kortweg zo genoemd. Officieel luidt de naam echter O.L. 
Vrouw met de Twaalf Apostelen. Het gaat hier om baten die ten goede kwamen 
aan het klooster van de Reguliere Kanunniken van St. Augustinus sinds 1290 
gevestigd aan de Oude Gracht bij de tegenwoordige Weesbrug en voordien kor
te tijd bewoond geweest door de 'Saccitti' of Zakbroeders 35. Waarom alleen 
dit convent temidden van een flink aantal andere kloosters in Utrecht dit privi
lege verwierf en behield, werd ons niet duidelijk. Gissenderwijs en naar analo
gie van de Meerssense ommegang zou een brand in het klooster van 1336 er mis
schien al aanleiding toe gegeven kunnen hebben 36. 

Ter afronding van het thema questierderij nog eenmaal Robert Gaguin met zijn 
bovengenoemd Jeroen-Boschachtig bedelaarstafereel. Het is te betwijfelen of 
hij kritiekloos door Huizinga zou zijn aangehaald, als deze zich had herinnerd 
Gaguin bij Eekhof in 1494 te hebben aangetroffen. Als 'maior minister', groot
meester van de Trinitariërs of de ridderorde van de H. Drievuldigheid, die in 
Utrecht kennelijk mocht inzamelen, laat hij met het Domkapittel een driejarig 
contract betreffende de inkomsten aangaan 37. Vanwege zijn positie als hoofd 
van de in 1198 opgerichte orde, die het zeer nobele doel nastreefde gevangenen 
uit de handen van barbaarse ongelovigen vrij te kopen, moet hij zich wel zeer 
verheven hebben gevoeld boven het bedelaarstuig, door hem met zoveel verve 
beschreven. 

30 Eekhof, De questierders, XX (= nr. 9). 
31 Eekhof, De questierders, XX (= nr. 10). 
32 Eekhof, De questierders, CVIII (= nr. 107). 
33 Eekhof, De questierders, XXVI (= nr. 15). 
34 Eekhof, De questierders, XXVII (= nr. 21). 
33 M. P. van Buijtenen, De bijbel van de Regulieren te Utrecht. 15e-eeuws schisma in het licht van 

13e-eeuws Frans handschrift, met een codicologische bijdrage van G. Gerritsen-Geywitz 
(Utrecht, 1984). 

36 'Anno 1336, vicinis nostris ignem suum non satis tuto custodientibus, domus nostra combustio-
ni exposita grave perpessa est detrimentum; sed quid quantumve exustum sit, non legimus', 
'Cornelis Block's Kroniek van het Regulierenklooster te Utrecht', J. G. Ch. Joosting, ed. Bij
dragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, XVI (1895) 30. 

37 Eekhof, De questierders, LXXX (= nr. 72). 
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Verrassingen 

Geen zweem van moeilijkheid om de in volle lengte fraai geschilderde monnik 
in wit habijt, zwart schoudermanteltje, zwart, naar de voeten afhangend, sca
pulier en grote zwarte hoed te herkennen 38. Alleen zijn ingeklemde positie van
wege de nieuwbouw en zijn plaatsing achter glas doen hem misschien iets aan 
grandeur inboeten. Het gaat om een in Nederland weinig bekende heilige wiens 
feestdag hier soms op 30 augustus wordt aangegeven. Zijn levensbeschrijving 
vermeldt, dat deze Fiacrius in de 7e eeuw uit Ierland naar het vasteland trekt 
om daar als kluizenaar te gaan leven. De bisschop van Meaux, St. Faron, bood 
hem daartoe in een naburig bos een stuk grond aan, zo groot als hij in één dag 
met een sloot zou kunnen omgraven. Het obligate wonder wil, dat Fiacrius met 
zijn stok rondging, terwijl er vanzelf een gracht ontstond. Hij wordt derhalve 
in de Buurkerk afgebeeld met een spade of schop en later ook vereerd als pa
troon van hoveniers en kwekers. Hij zou in 670 zijn overleden. Zijn naam ligt 
zelfs tegenwoordig nog goed in het gehoor. Omdat op het plein vóór het hem 
in Parijs toegewijde gasthuis, waar hij evenals op onderscheiden andere plaat
sen grote verering genoot, later de huurkoetsjes geparkeerd stonden, kregen 
deze zijn naam 'fiacre', die tot op heden in Wenen als Fiaker nog aan hem her
inneren. 

De verrassing komt echter als zijn medisch specialisatiebordje wordt afgeschil
derd. Het was niet onbekend, dat in sommige streken daar sterk vereerde heili
gen tot maarschalk konden opklimmen naast de behandelde 'big four'. Zelfs 
onder de heiligen is er rangeninflatie. In Gaguins opsomming werd hij in ver
band gebracht met puisten. In de Buurkerk luidt het onderschrift: 'Sanctus Fia
ker maerscalck vande Damen ende van mer ander plaghen'. Dit dient te worden 
verstaan als de maarschalk voor vrouwen- en meer van zulke kwalen, kortom 
voor al wat nu bij de gynaecoloog zou thuis horen: vloeiingen samenhangend 
met de menstruatie, enz. Daarnaast genoot hij een reputatie als genezer van ge
zwellen, aambeien en fistels. Typerend in deze opzichten is een gebed uit een 
16e eeuws Frans getijdenboek: 

Saint Fiacre, patron de la Brie.. . 
Par toy sont garis langoureux 

Pleins de fièvres, chancreux, ficqueux, 
Polipeux pleins de pourriture, 

De flux de sang, de cours de ventre, 
De flux menstrueux et de vers 
Et aussi d'aultres maux divers 

Dont médecin ne peut guérir 39. 

De Buurkerk heeft intussen voor ons nog andere verrassingen in petto. Dat er 
zoveel te raden wordt geboden hangt samen met de opruiming van de 'santen
kraam' bij de Reformatie. Beelden zijn gestormd en muurschilderingen wegge-
kalkt, zodat wat nu tevoorschin kwam niet meer is dan een legpuzzle. 
Had de kunsthistorische onderzoeker, die de eerste verkenning ondernam, 
38 Op de plattegrond nr. 10. 
39 L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, III, 1 (Parijs, 1958) 496-497. 
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St. Fiacrius. Muurschildering 
in de Buurkerk, laatste kwart 
15e eeuw (plattegrond nr. 10). 

Foto: KHI, Utrecht. 
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uiteraard geen enkele moeite met de figuren van Antonius, abt, en Fiaker, en 
wist hij ze trefzeker in hun iconografisch milieu te plaatsen, vorsers sterre bleef 
stille staan, zodat identificering moest uitblijven, toen hij gekomen was bij de 
aanzet van een console naast Fiacrius 40. Deze had vermoedelijk gediend voor 
een nu verloren beeld, waarvan alleen het opschrift: 'S. . . . maerscalck van ver
loren god' restte. De vraag was wie de heilige kon zijn, die - nog wel op maar
schalksniveau - werd aangeroepen wanneer iemand zijn god (goed) was kwijt
geraakt? Met enige hardnekkigheid uitgevoerde hertoetsing leverde het ant
woord: S. Geroen. Naar wij uit middeleeuwse heiligenkalenders weten is Ge-
roen een variante schrijfwijze voor Jeroen. In exemplaren van Noord- en Zuid
hollandse herkomst komt hij in rood aangegeven voor tegelijk met St. Adel
bert. Adelbertsdag valt op 25 juni, die van Jeroen op 17 augustus. De notering 
in rood houdt in, dat in de betrokken regio hun feestdag als een 'doordeweekse' 
zondag - modern uitgedrukt een verplichte snipperdag - gevierd moest worden. 
Officieel werd dit vastgesteld door bisschop Zweder van Culemborg in 1429, 
maar in de praktijk moet dit gebruik reeds veel vroeger hebben bestaan 41. 
Ingewijden in het vak weten, dat wij met deze twee heiligen het gevechtsterrein 
betreden van de Egmondse geschiedschrijving, waar Oppermann - Tenhaeff 
c.s. hun 'bella diplomatica' tegen Meilink - Huyben c.s. streden42. Stelling van 
de eersten luidde: in het leven van Adelbert is door de Egmondse monniken 
naar hartelust geknoeid en Jeroen (Hiero, Ieron) van Schotse afkomst door de 
Noormannen in 856 (?) gemarteld, heeft nooit bestaan. In ons verband is het 
ondoenlijk hierop verder in te gaan. 

In de jongste geschiedschrijving blijkt nu een kentering te zijn ingetreden 43. 
Hoewel ook nu nog de vraag of Jeroen werkelijk bestaan heeft niet in positieve 
zin zou worden beantwoord, kon Rentenaar op grond van historisch-geogra-
fische en naamkundige aanwijzingen enz. vaststellen, dat er tussen 983-988, ten 
tijde van keizer Otto III en graaf Dirk II een translatio van Noordwijk naar 
Egmond moet hebben plaats gevonden. 
De toekenning van Jeroens bemiddeling bij verloren zaken berust op een passa
ge uit de translatio 44. Deze beschrijft hoe St. Jeroen in verschillende droomge
zichten aan een zekere Nothbodo zou zijn verschenen, hem aansporend zijn li
chaam op te graven. Vanwege diens talmen gebeurde het dat zijn paarden op 
zekere dag plotseling waren verdwenen. Aan een van Nothbodo's knechten 
openbaarde de heilige waar zij in een bos te vinden waren. Hierop kwam Noth
bodo eindelijk in het geweer, groef op de plaats die hem gewezen was Jeroens 
stoffelijk overschot op en bracht het over naar de Adelbertusabdij van Eg-
mond. 
Ten bewijze achteraf, dat er in de Buurkerk inderdaad een beeld van St. Jeroen 
aanwezig was, diene de post uit de rekening van 1483-1484, die vermeldt, dat 
40 Op de plattegrond nr. 9. 
41 Zie daarvoor het overzicht van 32 kalenders, verschenen in de jaren 1907-1919/20 in Jaarboek 

der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, waarvan 1-30 werden ver
zorgd door E. Gailliard en W. de Vreese, 31 en 32 door eerstgenoemde en R. A. Parmentier. 

42 Literatuuropgave bij M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de 
middeleeuwen ('s-Gravenhage, 1981) 42-45. 

43 R. Rentenaar, 'De Nederlandse duinen in de middeleeuwse bronnen tot omstreeks 1300', Geo
grafisch tijdschrift, N.R. XI (1977) 370-372. 

44 'Vita et translatio Sancti leronis', O. Oppermann, ed., Fontes Egmundenses. Werken uitgege
ven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie LXI (Utrecht, 1933) 39-58. 
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aan Dirk Schaey 1 gulden en 9 cromsteerten werden betaald 'van St. Jeroen te 
vermaken' 45. De heilige wordt gewoonlijk afgebeeld als priester met een 
zwaard en een valk in de hand. 

Ter completering van het hier opgevoerde maarschalken-duo Fiacrius en Je
roen tot een voltallig kwartet - zij het dan van tweede garnituur misschien -
moeten wij een moment de Buurkerk verlaten. Kortgeleden bij de identificatie 
van een zestal heiligen, geschilderd niet lang na 1481 in de kerktoren van het 
onder de rook van Utrecht liggende Westbroek, troffen de auteurs van het on
derhavige verhaal twee vrouwelijke maarschalken aan, zodat met die van de 
Buurkerk een gemengd dubbel is te formeren. Naar kon worden vastgesteld 
was er in Westbroek na een zware brandschatting en zeer bloedige strijd op de 
tweede Kerstdag van 1481 duidelijk grote behoefte ontstaan aan Nachwuchs bij 
mensen en vee. St. Brigida, een Ierse abdis uit het einde van de 6e, begin 7e 
eeuw, die zelf de boerderij van haar klooster gedreven heet te hebben, staat 
daar aangeduid als: 'S. Brijeda maersscalick over die koeien'. De tweede is de 
hier te lande ten enemale nooit gesignaleerde Rosiaen, hetgeen staat voor St. 
Euphrosina, thuishorend in de 10e eeuw. Haar leven als kloosterlinge en later 
als kluizenares speelt zich voornamelijk afin het Nabije Oosten. Hoe haar le
gende in Westbroek bekend werd, is meer dan raadselachtig. Toch moet de es
sentie ervan, nl. dat door haar voorspraak keizer Leo VI (886-911) eerst na vier 
huwelijken een zoon, Constantijn VII, kreeg, in Westbroek zijn doorgedron
gen. In de toren staat zij genoteerd als: 'maersca[lick] [voor?] vrouwen die aen-
de arbeit gaen. . . kint'. Het betreft derhalve zwangere vrouwen, want 'in ar
beit van de kinde gaen' betekent barensweeën beginnen te krijgen 46. 
Hiermede afscheid nemend van de 'grote vier' en de nieuw ontdekte 'kleine 
vier' maarschalken, zal door de beoefenaars van vrouwenstudies misschien aan 
de laatste de voorkeur worden gegeven vanwege, althans numerieke, gelijke be
handeling van vrouw en man. 

45 Van Rappard, 'De rekeningen', 191. Schaey, wiens naam ook geschreven wordt Scay, Scade 
Gherytssoen, heeft tussen 1470-1500 voor de Buurkerk veel opdrachten uitgevoerd. Mogelijk 
was hij een zoon van de kerkmeester Geryt Scay, op wiens naam, samen met die van een collega, 
de rekeningen staan van 1454/55 tot en met die van 1476/77 en van 1479/80 tot en met die van 
1481/82. Denaam van de schilder Dirck Scay komt in de rekeningen 16 maal voor, zie VanRap-
pard, 'De rekeningen', 172, 185, 191, 194, 198, 201, 202, 209, 212, 223. Hij werkte ook in de 
Domkerk en de Pieterskerk. In de laatstgenoemde kerk schilderde Scay in 1490 op de triomf
boog tussen het schip en het hoogkoor de bouwheer van de kerk St. Bernold of Bernulfus, ge
flankeerd door St. Pieter en St. Andreas. Deze schildering is te zien op een tekening van Pieter 
Saenredam uit 1636, aanwezig in het Gemeente-archief Utrecht (Top. Atlas nr. 686). Een be
schrijving en afbeelding daarvan in Catalogue raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenre
dam, Tentoonstellingskataloog Centraal Museum (Utrecht, 1961) 231-32, afb. 173. Een betere 
afbeelding in: Utrecht en zijn middeleeuwse kerken. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum 
Het Catharijneconvent (Utrecht, 1981) 17. Bernold heeft de modellen van de vier door hem ge
bouwde kerken (het kerkenkruis) bij zich, waarvan hij er twee op de handen draagt. Boven zijn 
hoofd staat: M.CCCC.XC en 1603; onder de schildering: Renovatum A° M.VIe.III. Het zou 
wel eens kunnen, dat van de Buurkerkschilderingen nog enkele van Scay's hand zijn. De reke
ning 1489/90 vermeldt: 'Item geg. direscaey 9rynschgul. vanst. michiel te stofferen f. 24gul.'; 
'Item van st. crystoffel gegeuen VA ryns g., dire scaey ende ariaen die wtdraechster betaeld 
voert dat stofferen f. 4 g.', Van Rappard, 'De rekeningen', 201. Voor Scay, zie Hoogewerff, 
De Noord-Nederlandsehe schilderkunst, 367, 574. 

46 M. P. van Buijtenen en A. K. de Meijer OSA, Westbroeks heiligen in polderperspectief (Nijme
gen, 1981) 31-39; ook in AGKKN, XXIV (1982) 182-190. 
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Verwarring door attributen 

Hoezeer bij de ontrafeling van soms wat schimmig te voorschijn komende af
beeldingen samenwerking het eindresultaat kan bepalen, toont een andere nog 
niet herkende heilige. Hij staat op dezelfde hoekpijler als de beide maarschal
ken. Het licht moet er toevallig maar even uit een andere hoek op vallen en een 
detail wordt anders geïnterpreteerd. De verantwoordelijke onderzoeker herin
nert zich dan met de middeleeuwse wijsgeer 47 dat hij alleen maar iets verder 
kijkt, omdat hij op de schouders van kundige voorgangers staat. Defoer for
muleert zijn waarneming annex duiding als volgt: 'Aan de zuidzijde van dezelf
de pijler is de afbeelding van een heilige priester aangebracht. Hij is gekleed 
in albe en kazuifel. In zijn rechterhand houdt hij een onduidelijk attribuut, dat 
zowel een zwaard als een martelaarspalm zou kunnen zijn. Er zijn echter geen 
heilige priesters die met een zwaard worden uitgebeeld; wel bisschoppen, zoals 
Thomas à Becket. Deze dragen echter dan steeds als kenmerk van hun bis
schopsambt een mijter en een kromstaf. Waarschijnlijk is het attribuut dus 
geen zwaard maar een palmtak of iets anders. De identiteit van de heilige is 
daardoor moeilijk vast te stellen. Waarschijnlijk is de schildering kort na het 
voltooien van de noorder zijbeuk in 1442 aangebracht. De lieflijke uitdrukking 
van het gelaat sluit aan bij Utrechtse miniaturen uit het tweede kwart van de 
15e eeuw. De plooival van het kazuifel doet denken aan die van de bisschop 
op de muurschildering in de zuider zijbeuk, die uit het midden van die eeuw 
dateert. De heilige staat in een soort kapelletje. De wijze waarop dit is weergege
ven, met name de gewei f constructie, doet denken aan het kerkinterieur op de 
pinksterminiatuur in het getijdenboek van Catharina van Kleef. Een datering in 
het midden van de 15e eeuw voor deze schildering ligt dus voor de hand' 48. 
De juiste conclusie zou zijn geweest, als de beschrijving, bijna ongewijzigd, had 
geluid: 'een heilige met lieflijk gelaat in priesterlijk gewaad met zwaard en boek, 
waarop een lam (?)'. Daarmee zou dan zijn vastgesteld, dat er hier sprake is van 
één van de twee heilige broers uit de Iroschottische hoek in de dagen van St. Wil-
librord naar het vasteland gekomen. Hun marteldood zou in 695 (?) hebben 
plaatsgevonden. Het tweetal wordt door hun haarkleur onderscheiden in de wit
te {albus) en de zwarte (niger) Ewald. 

De witte wordt doorgaans afgebeeld met een puntige knots en een boek met een 
kelk; de zwarte met een zwaard en een boek waarop een lam ligt, soms alleen 
met zwaard en kelk. Op grond van dit laatste denken wij hier met de zwarte St. 
Ewald te doen te hebben. Ter bevestiging - en ook hier weer achteraf - tonen de 
bronnen aan, dat St. Ewoud, zoals zijn daagse naam luidt, in Utrecht een 
quest 49 kende, hetgeen ook in de Buurkerkrekeningen tot uitdrukking komt. 
Om op deze beschouwing niet vooruit te lopen, hielden wij bij de opgave van 
1462 tussen sinte Martijn en sinte Hubrecht sinte Ewout in petto. In de rekening 
van 1435-1436 verschijnt hij met twee recognitiebedragen van 22l/i en 24 wit; in 
die van 1499-1500 met vier cromsteerten. Verder is nog bekend, dat hij in de 

' 'Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humeris incidentes, ut possi-
mus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, 
sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea', Joannis Saresberiensis, 'Me-
talogicus,' in: Migne, Patrologia Latina' CXCIX (Parijs 1855) k. 900. 

48 Defoer, 'De muurschilderingen', XXI. Op de plattegrond nr. 8. 
49 Eekhof, De questierders, 72 vond de eerste vermelding van deze quest in het jaar 1378. 
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St. Ewald de Zwarte. Muurschildering in de Buurkerk, ca. 1450 (plattegrond nr. 8). 
Foto: KHI, Utrecht. 
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Utrechtse Nicolaïkerk een altaar had, toebehorend aan de St. Ewoutbroeder-
schap, waarvan het Centraal Museum een missaal bezit 50, Wijk bij Duurstede 
een gasthuis op zijn naam exploiteerde 51 en in Dordrecht het kuipersgilde aan 
hem was gewijd 52. De feestdag van de beide HH. Ewalden werd gevierd op 3 
oktober. 
Het verhaal over hun relieken is vrij onduidelijk. De moordenaars, die de lijken 
van de jonge martelaren in de Rijn hadden geworpen, werden door de plaatselij
ke gezagsdrager gedood, omdat zij het gastrecht hadden geschonden, en hun 
dorp werd verbrand. De lichamen van de Ewalden waren, wonderlijk genoeg, 
stroomopwaarts gedreven, later aangespoeld en op een onbekende kustoever be
graven. Koning Pippijn had ze doen opgraven en naar Keulen overgebracht, 
waar de relieken in de St. Kunibertskerk werden bijgezet. Waartoe de middelen, 
door de Ewoutsquest bijeengebracht, werden bestemd en of Keulen ermee uit
staande had, blijft een vraagteken. Dit laatste schijnt o.i. in ieder geval geschrapt 
te kunnen worden bij de determinering van een nog overgebleven fragmentschil
dering. 

In nevelen gehuld? 

Gemakshalve gaan we weer uit van Defoers waarneming, waarbij de reden van 
de verstoring der voorstelling tevens wordt aangegeven. 'De hoofdvoorstelling 
bevond zich op de toenmalige noordwand van de derde travee van het noordelij
ke zijschip, gerekend vanaf het koor. Bij de doorbraak van deze muur tussen 
1521-1542 is zij verloren gegaan. Enige bijfiguren van het tafereel bevinden zich 
op het loodrecht op deze wand staande muurstukje, dat de pijler met de wand 
verbond. Zij zijn bij de restauratie weer te voorschijn gekomen. Zichtbaar is nog 
een poort, waaruit drie vrouwen komen. De voorste heeft haar linkerhand op 
de borst en haar rechter op de buik. Zij deinst enigszins naar achteren. Heel haar 
houding drukt verbazing uit. Hetzelfde geldt voor de mannenhand, die rechts 
nog zichtbaar is. De vroeger aanwezige figuur, was gekleed in een rode mantel 
en strekte zijn rechterarm in een gebaar van opwinding uit. De vrouwen schijnen 
te kijken naar iets dat in het midden van de verdwenen wand plaats vond. Men 
zou kunnen denken aan een opwekking van Lazarus, maar bij die voorstelling 
is meestal aan de rand van de voorstelling een groep mannen te zien die de neus 
dichtknijpt om aan te geven dat de overledene reeds riekt. De betekenis van het 
gevonden fragment met de vrouw is dus nog in nevelen gehuld. Of die ooit zullen 
optrekken is de vraag' 53. 

Het komt ons voor, dat mogelijke twijfel kan worden weggenomen wanneer in 
de beschouwing een geheel andere scène wordt betrokken, die in de middeleeu
wen zeer bekend was en vaak is afgebeeld. De gesignaleerde ontroering bij de 
twee vrouwenfiguren en de aangenomen houding, ni. het strekken van de han
den naar de schoot, krijgen voluit betekenis, omdat dan de ontmoeting van de 

50 De Jonge van Ellemeet, 'De Utrechtsche Claaskerk', 101, 103. 
s ' Het nu nog bestaande moderne SS. Ewoud en Elisabethgasthuis werd gesticht in 1400, C. Dek

ker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Stichtse Historische Reeks, IX (Zutphen, 
1983) 105, 355. 

52 J. C. Overvoorde ed., Rekeningen van de gilden van Dordrecht (1438-1600). Werken uitgege
ven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie VI ('s-Gravenhage, 1894) 
71-147. 

53 Defoer, 'De muurschilderingen', XIX. Op de plattegrond nr. 5. 
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I 

Ontmoeting van Anna en Joachim bij de Gouden Poort van Jerusalem? Muurschildering in de 
Buurkerk, tweede helft 15e eeuw (plattegrond nr. 5). Foto: KHI, Utrecht. 

H. Anna en de H. Joachim in de Gouden Poort te Jerusalem aan de orde is. Deze 
gebeurtenis wordt alleen opgetekend in verschillende apocriefe evangelieboeken, 
zoals het proto-evangelie van Jacobus (2e eeuw), dat van Maria's geboorte (6e 
eeuw) en het evangelie van de pseudo-Matthaeus (5e eeuw)54. Dit laatste vooral 
moet de schilder hebben geïnspireerd. Het verhaal verloopt ongeveer als volgt. 

S4 K. von Tischendorf, Evangelia apocrypha. Reprografischer Nachdruck der 2. verm. Aufl. 
Leipzig 1876 (Hildesheim, 1966); Enige Nieuwtestamentische Apokriefe Geschriften, vert. C. 
A. Tukker (Utrecht, 1984). 
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Eerst wordt verteld dat Anna thuis een verschijning kreeg van een engel, die haar 
mededeelde, dat God haar gebed verhoord had en dat zij na twintig jaar huwe
lijksleven moeder zou worden van een dochter Maria, die boven alle vrouwen 
gezegend zou zijn. Terzelfder tijd verscheen de engel met analoge boodschap aan 
haar man Joachim, die al vijf maanden van huis was en zijn kudden weidde in 
het gebergte. Joachim krijgt de opdracht naar huis terug te keren met zijn diena
ren en zijn vee. Toen zij na een tocht van dertig dagen bijna thuis waren, ver
scheen de engel van de Heer opnieuw aan Anna en zei: ga naar de poort, die de 
Gouden Poort genoemd wordt en begeef u op weg naar uw man, omdat hij van
daag tot u zal komen. Zij haastte zich naar hem met haar meisjes en stond lange 
tijd in de poort op hem te wachten. Door het lange wachten bijna in zwijm geval
len, sloeg zij haar ogen op en zag Joachim. Zij omhelsde hem en zei: ik was on
vruchtbaar en zie nu heb ik ontvangen. Nadat zij de Heer aanbeden hadden gin
gen zij naar huis en na negen maanden baarde Anna een dochter Maria, die later 
de moeder werd van Jezus 55. De ontmoeting van Joachim en Anna gold reeds 
van de 13e eeuw af als symbool van Maria's Onbevlekte Ontvangenis, omdat 
Anna op het moment van de omhelzing onder de Gouden Poort haar kind in 
de moederschoot ontvangen zou hebben 56. 

Versterking zou deze opvatting, dat de ontmoeting bij de Gouden Poort hier 
wordt afgebeeld, nog kunnen ontlenen aan de wetenschap, dat in de Buurkerk 
een St. Anna-altaar is geweest, waar de leden van de naar haar genoemde broe
derschap de liturgische diensten te hunnen behoeve lieten verrichten " . Mocht 
dit altaar tegen de in de 16e eeuw verbroken muur hebben gestaan, dan is aanne
melijk, dat ter weerszijden ervan taferelen uit het leven van Maria's moeder zijn 
verbeeld. 
Zou tenslotte de schilder in het bewaard gebleven fragment door middel van het 
gebaar ook van de tweede vrouw haar zwangerschap hebben willen beklemto
nen, dan moet zij de zuster van St. Anna, Ismeria genaamd, voorstellen. Uit 
haar huwelijk met Ephraim heet Maria's nicht Elisabeth geboren te zijn, die de 
moeder werd van Johannes de Doper 58. 
Uit een later ontvangen mededeling van Defoer blijkt, dat bij de opwekking van 
Lazarus in de Bijbel van Evert van Soudenbalch uit Wenen (circa 1460) vier 
vrouwen bij een poort in ongeveer deze houding staan afgebeeld. Gezien de aan
wezigheid van een St. Anna-altaar in de Buurkerk blijven onze gedachten - welis
waar nu onder voorbehoud - toch eerder uitgaan naar de ontmoeting bij de Gou
den Poort. 

Het laatste vraagteken 

Minder overtuigend moet een poging tot identificering uitvallen bij de laatste 
puzzle ons in de Buurkerk geboden. Het zou teveel van het goede zijn, mocht 
ook hier een definitieve oplossing worden aangedragen. 
Aan de orde is de afbeelding van de heilige aartsengel Michaël in functie van de 
zielenwegende banierdrager. Hem wordt een taak toebedacht bij het eindoordeel 

55 Enige Nieuwtestamentische Apokriefe Geschriften, 30-33. 
56 Timmers, Christelijke symboliek, 138. 
57 Van Heussen, Historie, 284. 
58 Timmers, Christelijke symboliek, 233. 
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Friezenkerk, home, toegewijd aan St. Michael en St. Magnus. Lithografie (43,5 x 49 cm) van M. 
C. Escher, 1932. Foto: RAU. 

dat de gestorvenen wacht. Als signifer sanctus Michael die hen binnenleidt in het 
heilig licht, wordt hij ingevoerd in de zeer oude liturgie voor de overledenen. Zijn 
aanwezigheid heeft daarom al iets vanzelfsprekends. Zij wordt haast noodzake
lijk in de wetenschap, dat St. Michael met St. Maria en St. Andreas medepa
troon was van de Buurkerk, waar hem eveneens een altaar was gewijd 59. Titels 
genoeg om hem te vereeuwigen op het muurtje tussen de buitenmuur en de zuid
oostelijke pijler van de zuider zijbeuk, door Defoer omstreeks 1450 gedateerd 60. 
Roet in de kunsthistorische schotel gooit echter de figuur naast hem, een op zijn 
staf steunende bisschop met enkele ringen aan de vinger. Dit ringenattribuut le
vert, voor zover via de iconografie viel na te gaan, geen sleutel ter oplossing. De 
gedachten gaan dan al gauw uit naar de vraag of er verband kan zijn met een 
zeer vroege St. Michaëlskapel bij de Dom 61, voorgangster van de latere in de 
Domtoren. Vanwege de geringe afstand tot de Dom, zou de Buurkerk bij de ver
vanging haar plaatsvervangster geworden kunnen zijn. Onbeantwoord blijft dan 
de vraag wie de heilige bisschop (van Utrecht?) is, die dit bewerkstelligde. 
De volgende stap op zoek naar een aanknopingspunt is: na te gaan of er elders 

59 Van Heussen, Historie, 284: 'Op dit altaar Riemsnyders gilt ende hebben haren dienst'. 
60 Defoer, 'De muurschilderingen, XVIII-X1X. Op de plattegrond nr. 1. 
61 E. J. Haslinghuis en C. J. A. C. Peeters. De Dom van Utrecht ('s-Gravenhage, 1965) 161. 
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Rome, Scholae van Angelsaksen (rechts), van de Friezen (midden) en van de Franken (links). Gra
vure van Antonio Tempesta da Firenze (1555-1630). Foto: RAU. 

soms een combinatie van aartsengel-bisschop voorkomt. In de iconografie, voor 
zover wij nu weten, niet. Toch bestaat er een, voor onze streken niet onbelangrij
ke, bijna tweelingachtige combinatie van de aartsengel Michael en een heilige 
bisschop. Het is verre van onze bedoeling te poneren, dat deze combinatie de in
spiratiebron voor de vervaardiging is geweest, maar wij menen ze als zoekrich
ting voor toekomstig verder speuren niet onvermeld te mogen laten. Het betreft 
het St. Michael en St. Magnuskerkje in Rome, de SS. Michèle e Magno, op 
steenworpsafstand van de St. Pieter. Ver van huis zal de eerste reactie van ieder 
zijn. Minder ver dan het lijkt voor wie zich herinnert dat het hier gaat over de 
kerk van de Friezen, die al in de 9e eeuw te Rome bestond. Beide schrijvers heb
ben zich in 1950 lange tijd met deze kerk en haar achtergrondgeschiedenis bezig 
gehouden. De bevindingen zijn vastgelegd 62. 
Volstaan kan worden met het aangeven van een enkele lijn. De plaats, waarop 
wij de aandacht richten, kent ieder van zijn televisiescherm. Richt de camera zich 
op de voorgevel van de St. Pieter en denken wij dit bouwwerk weg alsook de 
machtige grijparmen van Bernini's colonade, dan staan we buiten de muren van 
het oude Rome in het open veld. Nero moet er in zijn dagen een grote renbaan 
{circus Neronis), met links daarvan een klein paleis, hebben gehad. Rondom 
moeten er veel grafvelden - altijd buiten de stad gelegen - zijn geweest. De traditie 
plaatst daar al vroeg ook het graf van St. Petrus. Na het einde van de christenver
volgingen (313) bouwde keizer Constantijn en na hem zijn zoon Constantius bo
ven deze cultusplaats de eerste St. Pieterskerk die rond 350 voltooid was. Het 
zou intussen tot aan het pontificaat van Leo IV duren eer dit gebied, tussen 
848-852, werd ommuurd. De pausen bleven vooralsnog zetelen bij St. Jan van 
Lateranen 'hoofd en moeder van alle kerken van de wereld' aan de andere kant 
van Rome. 
62 M. P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese Vrijheid (Assen, 1953). 
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Rond het graf van Petrus had zich middelerwijl, links vóór diens huidige basi
liek, een opmerkelijke nederzetting gevormd. Al in de 7e eeuw ontstond een 
conglomeratie van Angelsaksen met een eigen kerkje, de S. Maria in Sassia, waar 
twee- tot driemaal in hun leven de koningen van Engeland het Petrusgraf kwa
men bezoeken. Vlak daarbij vestigden zich de Friezen ook met een gasthuis en 
een kerkje, de S. Michèle en iets verder de Franken met een S. Salvatorkerkje. 
Aan de overzijde, tegenwoordig rechts van de St. Pieter woonden de Germaanse 
Longobarden rond de kerk van S. Giustino. Het geheel dus een soort Germa-
nenghetto in Rome. 
Wanneer Karel de Grote in 799 voor de keizerskroning naar Rome trekt, wordt 
hij bij zijn binnenkomst, naar het Liber Pontificalis leert, langs de weg door 
de inwoners van deze scholae of kolonies begroet. Toen omstreeks 846 de Sara-
cenen de Eeuwige Stad bedreigden en keizer Lotharius uit het Noorden te hulp 
schoot, vormden de vier scholae een legereenheid en dreven de aanvallers terug, 
richting Apulië-Calabrië. Op die tocht bemachtigden Friezen relieken van de 
bisschop van Trani, de heilige Magnus, omstreeks 250 gemarteld onder keizer 
Decius. Deze werden naar hun Romeinse hospitium en de kerk van St. Michael 
overgebracht en tot op heden bewaard. Tenslotte werd later een arm van de hei
lige als reliek uit de St. Michael en Magnuskerk huiswaarts naar Frisia meege
nomen. Van Frisia Magna uit, het uitgestrekte gebied langs de Noordzee van 
Denemarken tot het Zwin in Vlaanderen, bleef men in omgekeerde richting tot 
in de 16e eeuw naar de Friezenkerk in Rome pelgrimeren. Tot zover de achter-
haalbare toedracht. 
Na verloop van enige eeuwen ontstaat dan de mythe: de verkeerde schakeling 
in het brein van soms heetgebakerde, minder getalenteerde dienaars van Clio. 
De tocht naar Apulië, in werkelijkheid onder Lotharius, komt op naam van 
Karel de Grote. Deze fabel staat op rekening van Frankische geschiedschrij
vers. Magnus wordt geproclameerd tot aanvoerder dux van de Friezen, die Ro
me voor Karel de Grote heeft veroverd en zijn banier plantte op de tinne van 
de burcht van de stad. Magnus, versierd met de naam Forteman, krijgt daarom 
van keizer Karel het vermeende vrijheidsprivilege, dat eeuwenlang de Friese ge
schiedschrijving zal verzieken, omdat het nooit werd gegeven en voor en door 
Karel in Rome nimmer is gestreden. Tot in de 15e eeuw, wanneer Frisia Magna 
is gekrompen tot het tegenwoordige Friesland, bloeien de fantasieën weelderig 
op. De held Magnus heet afkomstig uit Harlingen, waar zijn arm en banier be
waard zouden zijn. De Saksische hertogen, die op de overgang van de 15e naar 
de 16e eeuw Friesland bezetten, kregen met deze symbolen van de Friese vrij
heid nog het nodige te stellen. 

Wat in werkelijkheid gebeurde, is niet anders dan het ineensmelten van ge
noemde historische gegevens. Ze vallen terug te lezen van het zegel uit 1270, 
in gebruik bij de oude landgemeente Wyldinghen, waarin Harlingen, ook Al-
menum genoemd, lag. De 'Dom' van Almenum is inderdaad gewijd aan St. Mi
chael. Het zegel vertoont aan de ene zijde een strijder met schild - de strijd tegen 
de Saracenen - en aan de keerzijde een op zijn cathedra zetelende bisschop 
waaromheen als randschrift Sanctus Magnus Dux Frisonum " . Het blijkt, dat 
Harlingen, zij het verknipt, de traditie uit de 9e eeuw van de SS. Michèle e Mag
no heeft vastgehouden en wel in die combinatie. 
63 Van Buijtenen, De grondslag, 60. 
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Zegel van Wyldinghen, 1270. 
Corpus sigillorum Neerlandico-
rum. De Nederlandsche zegels tot 
1300 ('s-Gravenhage, 1937-40) 56 
(= nr. 563). Foto: RAU. 

Behalve in het gebied van Harlingen heeft St. Magnus ogenschijnlijk in de ker
kelijke kalender van Utrecht weinig sporen nagelaten. Toch moet hij daar be
kendheid hebben gehad. Een van de oudste kerken van Drenthe, nl. Anlo, ken
de hem als kerkpatroon. Ook Hoornsterzwaag, dat veel jonger moet zijn, ver
eert hem als zodanig, terwijl vermoedelijk de slotkapel van de Cammingha's 
op Ameland hem was gewijd. 

De oplossing 

Wij hebben zelfs maar bij benadering niet kunnen bevroeden, toen wij een 'vin
gerwijzing' in de richting van St. Michael en St. Magnus gaven, dat dit uitein
delijk de oplossing zou zijn. Met opzet lieten wij daarom de tekst van dit ge
deelte ongewijzigd, zodat het tastend zoeken zichtbaar bleef, om van verden
king van inlegkunde maar niet te spreken. Achteraf blijkt dan waarom het 
juiste verband niet terstond werd gezien. 
Bij het onderzoek uit de jaren 1950-1953 in Italië en Friesland lag het zwaarte
punt in het ontmythologiseren van de Friese Magnus Fortemanmythe. De na
druk kwam daardoor vooral te liggen op de geschiedenis van de translationes 
van de relieken van de heilige, eerst van Apulië naar Rome, vervolgens van Ro
me naar het Noorden, in casu Harlingen door het Friezenvendel op de 
thuistocht. Minder aandacht ging toen uit naar de legende van deze H. Mag
nus. Bovendien was de vita van Magnus (of het meervoud daarvan), zelfs de 
vraag: één of meer Magnussen, een oud probleem en in de ogen van de 18e 
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eeuwse scherpzinnige commentator van de Acta Sanctorum 64, Cuperus, een 
'onontwarbaar labyrinth'. Dat wij indertijd - ten genoege van een der Bollan
disten - enige opening mochten forceren 65, geeft ons de moed van een ander 
vertrekpunt uit de zoektocht te hernieuwen. 
Gemakshalve, met voorbijgaan aan de moeilijkheden, welke nog steeds aanwe
zig zijn bij de beoordeling van de verschillende overleveringen van de Mag
nuslegende 66, kiezen wij simpel één versie ervan en vatten die kort samen. 
Naar verluidt, leeft er in de eerste helft van de 3e eeuw in Apulië een arm hei
dens echtpaar, waarvan Magnus de zoon is. De vader wil dat de opgroeiende 
jongen voor de buren schapen gaat hoeden om de zorgen te verlichten. Als de 
zoon, bedroefd vanwege die noodzaak, op weg gaat, verschijnt aan de nog hei
dense jongen een engel om hem hulp te bieden. Later verschijnt deze opnieuw 
om Magnus naar de bisschop te brengen, die hem zal dopen. Wanneer in een 
verder stadium Magnus, vanwege zijn grote gaven, door het volk tot bisschop 
wordt geproclameerd als opvolger van de bisschop die hem doopte, moet de 
engel hem overhalen de keuze te aanvaarden. Spectaculair grijpt de engel in tij
dens een christenvervolging om Magnus te bevrijden uit de tempel van Jupiter, 
waar hij gevangen zat. Vervolgens blijkt de engel zijn reisgezel van Zuid-Italië 
op weg naar Rome, voert hem wonderbaar door een diepe rivier, beschermt 
hem als de duivel, vermomd als reisgezel, hem belaagt en wijst hij Magnus de 
plaats waar hij voortaan zijn bisschopsambt moet uitoefenen. Het verhaal le
vert een aantal dialogen op, gevoerd tussen de engel en Magnus, de laatste 
steeds van eigen zwakheid getuigend, hoewel hij rondgaande onderscheiden 
wonderen heet te verrichten. Terwijl er steeds sprake is van een engel of de en
gel, wordt diens identiteit pas aan het licht gebracht in de passage over de ge
vangenschap in de tempel. Magnus zegt: 'O, heilige Michael, ik smeek u, dat 
ik niet met die goddelozen geconfronteerd zal worden vanwege mijn zwak
heid'. 

Uit alles blijkt o.i., dat de koppeling St. Michaël-St. Magnus heel wat dieper 
gefundeerd is dan op de incidentele overbrenging van diens relieken door de 
Friezen naar hun aan de aartsengel toegewijd kerkje in Rome, na de veldtocht 
64 Acta Sanctorum, Augustitom. UI (Parijs/Rome, 1867)701-717, bij 19 augustus. Vergelijk ook 

M. Simonetti, 'Un testo inedito su san Magno di Trani', Paradoxos politeia. Studi patristici 
in onore di Giuseppe Lazzati (Milano, 1979) 42-54. 

65 'L'histoire des reliques de S. Magnus est un écheveau difficile à démêler. Le bollandiste Cupe
rus dans son commentaire sur les Actes de S. Magnus desespérait d'y jamais voir clair. M.v.B. 
apporte quelques précieuses indications. . . Les difficultés soulevées par Cuperus demeurent en
tières. Mais la datation et l'interprétation de l'inscription de l'église Saint-Michel des Frisons 
sont des éléments positifs dans la voie de la solution. Pour hâter cette dernière et pour éclairer 
la légende de S. Magnus en général, le travail de M.v.B. sera d'un grand secours', Analecta Bol-
landiana, LXXI1 (1954) 467. 

66 Het komt ons voor, dat te veel waarde wordt gehecht aan schijnbare moeilijkheden in de Mag-
nusoverlevering. Cuperus was op het goed pad toen hij vaststelde, dat de Anagni-traditie voor 
de Magnuscultus in overeenstemming valt te brengen met die van Rome's SS. Michèle e Magno. 
Trouwens chronologisch is de laatste ouder, als spelend in de 9e eeuw, terwijl Cuperus voor de 
eerste na 914, pontificaat van paus Johannes X, uitkomt. Zelfs een 'bewijsvoering' aan de hand 
van reconstructie van de overgebleven relieken, welke Cuperus als geldend zou beschouwen, is 
onuitvoerbaar en niet afdoende. De oplossing ligt eerder in het vlak, dat zelfs kleinere relieken 
met 'corpus' en een armgedeelte of partikel met 'brachium' worden aangeduid. Te apodictisch 
is de mededeling: 'The Frisian Magnus (cf. Van Buijtenen) is not part of the Anagni tradition. 
The body of St Magnus is preserved in the crypt and his head in a reliquary in the sacristy. In 
the Anagni vita there is no mention of a missing arm which is said to have been brought to Fries-
land', F. W. N. Hugenholtz a.o., 'The Anagni Frescoes - A Manifesto. A historical investigati
on' , Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, XLI ( 1979) 139-172, hier 166, note 1. 
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in Apulië in 848. De vraag is alleen, of dit voldoende argument is om nu in de 
goudberingde bisschopsfiguur van de Buurkerk ook bisschop Magnus van Tra-
ni te zien. Wij menen op andere gronden daartoe te mogen besluiten. 
Bij de eerste verschijning van de engel, in casu St. Michael, aan de mismoedige 
jonge heidense herder-in-spe, die in het vak geen brood zag, komt de hemeling 
hem te hulp met een som van tien pond (andere lezing: talenten) goud 61. Mag
nus gaat er verheugd mee naar zijn vader en vraagt hem schapen te kopen, die 
de zoon zal gaan weiden. Spoedig vermenigvuldigt zich een achttiental tot wel 
duizend. De wol brengt Magnus 's nachts naar de stad om te verkopen en de 
opbrengst - hoewel hij nog heiden is - te verdelen onder de armen, weduwen 
en wezen, zoals in zulk een legende past. Belangrijker is hetgeen wordt vermeld 
bij Magnus' bevrijding uit de tempel waar hij zit opgesloten. Direct al wanneer 
de bisschop wordt binnengevoerd vallen alle afgodsbeelden om en worden de 
soldaten met blindheid geslagen. Magnus brengt de nacht door met het stuk 
slaan van de beelden en verbrijzelt daarbij in het bijzonder het gouden beeld 
van Jupiter, aan wie de tempel was gewijd. Dan smeekt hij zijn engel hem te 
bevrijden. De aartsengel Michael verschijnt en beveelt: 'Verzamel al het goud 
en berg het onder uw mantel om het uit te delen aan armen, weduwen en 
wezen'68. Dit deed Magnus dan ook, nadat de engel hem naar buiten had geleid 
en de weg had gewezen. Het verband van bisschop Magnus met het goud ligt 
hiermee wel vast, maar waarom die gouden ringen? De krachttoer, waarvoor 
iedere kunstenaar zal komen te staan als hij dit gegeven heeft uit te beelden, 
is hoe men een onder de mantel verborgen goudschat moet visualiseren. Gaat 
men ervan uit, dat in de tempel gouden ringen niet ontbraken, dan kunnen de 
drie exemplaren als pars pro toto (deel voor het geheel) worden opgevat. Zeker 
schiet een kunstenaar niet te kort, die de elegante oplossing weet te vinden om 
in plaats van onder een opbollende mantelpartij een goudtransport te willen 
suggereren, dit door drie gouden ringen aan de vinger evoceert. 
Tot aan het ogenblik, dat er voor Utrecht een andere goudgeringde bisschop 
in gezelschap van de heilige aartsengel Michaël aan het licht zal worden ge
bracht, zullen wij aan de geschetste toeschrijving moeten vasthouden. 
Als kanttekening bij de uitbeelding van de Magnusfiguur moet nog op een an
der facet worden gewezen. Behalve van een bisschopsstaf wordt in de iconogra
fie bij St. Magnus van geen verdere attributen melding gemaakt 69. Mogelijk 
ware toch b.v. een marteltuig of executie-instrument weer te geven. Het zegel 
van 1270 uit Wyldinghen in Friesland vertoont slechts een op een cathedra zete
lende bisschop. Als reden voor dit ontbreken is ook een andere verklaring mo
gelijk. Volgens andere lezingen van de legende zou St. Magnus niet door de 
hem gevangen genomen hebbende soldaten zijn gedood, maar werd hij dood 

67 'Eunte autem eo per viam, apparu« ei angelus Dei, et dixit ei: Ut quid te video sic plorare: nam 
me, quem conspicis loquentem tecum, misit Deus, ut consolationem tibi praebeam. Nunc ergo 
tolle, quod tibi Dominus noster transmisit; et dedit ei auri pondéra decern', Acta Sanctorum, 
Augusti torn. Ill, 714. 

68 'Tunc beatus Magnus per totam noctem laborans, omnia simulacra confregit; ipsum vero auc-
torem Jovem, qui totus aureus erat, comminuit; et dum comminutus fuisset, oravit sanctus 
Magnus ad Dominum, ut mitteret ei sanctum angelum suum, qui eum de carcere educeret. Ad-
huc eo orante, ecce venit angelus Domini, et aperuit januas templi, et dixit ad beatum Magnum: 
Collige totum aurum in pallium tuum, et ubicumque potueris invenire pauperes viduas vel or-
phanos, eis distribue', Ibidem, 714-715. 

69 Lexikon der christlichen Ikonographie, VII (Rome/Freiburg, 1974) 473. 
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i. • 

Sr. Michael en St. Magnus. Muurschildering in de Buurkerk, ca. 1450 (plattegrond nr. I). 
Foto: KHI, Utrecht. 

aangetroffen, nadat zij hem hadden toegestaan zich voor gebed terug te trek
ken 70. Eerst na die vondst zouden zij hem het hoofd hebben afgeslagen 71. 
Klemmend lijkt intussen de vraag waarom er in het midden van de 15e eeuw 
plotseling aanleiding zou bestaan met deze geschiedenis voor de dag te komen? 
Moeilijk te aanvaarden is, dat er beïnvloeding is uitgegaan van de in Friesland 
70 'Hec eo orante eraisit spiritum quarto decimo kalendas septembris. . . Tune milites ingressi ut 

eum per uim inde excuterent, invenerunt eum mortuum', Simonetti, Un testo inedito, 54. 
71 In een eerdere studie van genoemde auteur, gaat hij op o.i. weinig overtuigende wijze uit van 

twee heiligen met de naam Magnus, M. Simonetti, 'Sulla tradizione agiografica di S. Magno 
di Trani'. in: Atti del convegno: 'Il paleocristiano in Ciociaria' (Fiuggi, 1977) 97-121. 
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levende, zij het gedeformeerde, traditie, doorlopend tot in de 16e eeuw. Daar 
in het Noorden waren, zoals gezegd, een paar kerken aan St. Magnus gewijd 
en wordt zijn feestdag op 19 augustus gevierd. Daarmee zijn wij nog niet aan
stonds in Utrecht. 
De zaken komen in een geheel ander perspectief, als wij ons uitgangspunt nog 
verder verleggen en wel naar de geschiedenis van de Friezenkerk in Rome zelf. 
Daar is deze gehele geschiedenis in woord en beeld bewaard gebleven. Het zou 
een vergissing zijn te menen, dat de hele stroom van Romepelgrims uit onze ge
bieden zonder positieve beïnvloeding naar huis zou zijn teruggekeerd. Bijzon
der informatief blijken dan achteraf de uitvoerige gegevens, opgetekend door 
de Romein Torriggio in 1629 bij gelegenheid van een kort tevoren ondernomen 
grondige restauratie van de kerk. Met voorbijgaan van een aantal niet onbe
langrijke mededelingen in ons vroeger geschrift hieruit vermeld, stippen wij 
slechts aan 72, dat er zich aan weerszijden van de scala sancta van de Friezen
kerk acht muurschilderingen bevonden, voorstellende o.a. de strijd van de 
aartsengel Michael tegen Lucifer; diens verschijning tijdens de grote processie 
ter bezwering van de pest onder paus Gregorius de Grote boven de latere Enge
lenburcht; de terechtstelling van St. Magnus onder keizer Decius bij Fondi; het 
vinden van het lichaam van de martelaar door de Friezen en de overbrenging 
van een reliek naar hun land. In 1603 was uit veiligheidsoverwegingen al een 
armreliek van St. Magnus naar de St. Pieter overgebracht, waar later tevens 
diens hoofd bewaard werd. 

Maar in verband met de vraag waarom ergens in het midden van de 15e eeuw 
te Utrecht het tweetal in de Buurkerk wordt vereeuwigd, treft ons dan het be
richt van Torriggio, dat in 1453 te Rome de Magnusrelieken in een nieuw altaar 
werden bijgezet. Wie was daarvan de ' Urheber' en ligt er misschien verband 
met Utrecht? 73. 
Er leek alle reden toe met deze proeve van identificatie ons onderzoek te beslui
ten, want het was niet de opzet alle in de Buurkerk aanwezige voorstellingen, 
hetzij eerder, hetzij nu aan het licht gebracht te behandelen 74. Wij menen één 
72 Van Buijtenen, De grondslag, 58-59. 
73 De Ordinarius (regelboek voor de liturgische diensten) van St. Salvator te Utrecht (Rijksarchief 

Utrecht, Oudmunster, nr. 395) geeft de viering van St. Magnus voor 19 aug. op fol. 194. Dit 
hs. dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw. Gaarne danken wij drs A. D. A. Monna te 
Utrecht, die ons hierop attendeerde. De Ordinarius van de Dom (c. 1200) vermeldt Magnus niet, 
maar wel komt hij voor in het Missale Trajectense van Almkerk (c. 1400), zie P. Séjourné OSB, 
L 'Ordinaire de S. Martin d'Utrecht (Utrecht, 1919/21) 42, 146. Het feest van St. Magnus werd 
ook gevierd in de St. Servaasabdij, zie A. D. A. Monna, 'Diagnose van een omstreden 13e eeuw-
se kalender uit de Servaasabdij te Utrecht', AGKKN, XXV (1983) 145-180, hier p. 178. Even
eens figureert hij in de kalender van het Getijdenboek voor Maria van Bourgondië (vgl. noot 
83) 40, terwijl zijn naam in de Franse versie, als St. Grant, op 19 aug. voorkomt in die van de 
Grandes Heures de Jean duc de Berry en de Grandes Heures de Rohan. In het tegenwoordige 
Limburg was St. Magnus ook geen onbekende, getuige J. M. B. Tagage, ed., Ordinarius van 
de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht (Assen, 1984) 210, welk 'hs. eveneens uit de 
2e helft van de 14e eeuw dateert. Bovendien bewaart de Stadsbibliotheek van Maastricht een 
hs. (nr. 111) uit de tweede helft van de 15e eeuw, afkomstig uit het Reguliere Kanonikessen-
klooster Jerusalem te Venray, dat naar alle waarschijnlijkheid betrekkingen onderhield met het 
gelijknamige tot dezelfde orde behorende klooster te Utrecht, waar in die tijd Josina van Brede-
rode (zie noot 99) was ingetreden. Het hs., een verzameling middelnederlandse heiligenlevens, 
heeft op fol. 136a-136b een leven van 'Magnus die heilige mertelaer was in een stat die apilla 
hiet', L. Verschueren OFM, 'Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem te Venray', 
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, LXXXV (1949) 713 
( = n. 11). 

74 Wij verwijzen hiervoor naar de studies van Tjebbes en Defoer, zie noot 1 en 3. 

41 



St. Wilgefortis of Ontcom-
mer. Muurschildering in de 
Buur kerk, derde kwart 15e 
eeu w (plattegrond nr. 7) 

Foto: KM, Utrecht. 

42 



heilige uit de laatstgenoemde categorie, hoewel verre van onbekend, niet onop
gemerkt te mogen voorbij gaan. Ten eerste omdat het om een der merkwaar
digste pseudo-heiligen gaat, maar bovendien omdat deze in combinatie met een 
reeds behandelde, misschien een specifiek Utrechts accent zou kunnen leggen. 

Utrecht-brandpunt? 

De bonte stoet van heiligen zou pijnlijk incompleet gebleven zijn wanneer er 
Sinte Ontcommer, alias St. Wilgefortis enz. als slotstuk in zou hebben ontbro
ken. Terecht - als kunsthistoricus - mocht Defoer ermee volstaan in twee ali
nea's haar aanwezigheid in de noorderzijbeuk te signaleren met een korte sa
menvatting van haar legende 75. 
Verder stelde hij vast, dat de schildering van omstreeks 1475 zal dateren en van 
weinig artistiek gehalte is. Toch is er iets opvallends aan de hand. 
Met uitzondering van kunsthistorici en wat folkloristen zijn maar weinig me
diëvisten op de hoogte van deze wonderlijke legende. Als beste bewijs hiervoor 
kan o.i. al dienen de omstandigheid, dat Huizinga - die het gegeven ongetwij
feld had zullen benutten als apotheose voor het hoofdstuk 'De verbeelding van 
al het heilige' in zijn Herfsttij - er geen letter aan besteedt. Ook elders brengt 
hij, naar wij menen te weten, het onderwerp nooit ter sprake. 
De oplossing ligt inmiddels voor de hand. De eerste, voorzichtige, critische be
naderingen naar het ontstaan en de achtergronden van deze louter op fantasie 
berustende legende gingen uit van Leuvense theologen 76 van de late 16e eeuw, 
en werden in de 17e eeuw overgenomen door de uitgevers van de Acta Sancto
rum 11, de Bollandisten. Tot een regelrechte botsing hierover kwam het rond 
de eeuwwisseling van de 19e-20e eeuw in West-Europa. In Nederland nam 
Sloet78, met een, voor die tijd zeer verdienstelijke, monografie aan de discussie 
deel. De vraag aan de orde was: speelden er diepgewortelde mythische invloe
den mee bij de ontstaansgeschiedenis? 

Eerst dan de legende. Een geschiedenis van een martelares omwille van het be
houd van haar maagdelijkheid is hagiografisch gezien direct geen novum. Wat 
sterk prikkelend op de volksverbeelding moet hebben gewerkt, zodat dit aanlei
ding gaf tot een onvoorstelbaar groot spreidingsgebied op honderden plaatsen 
in half Europa, dat is het wonder dat de dramatis persona in staat stelde haar 
kuisheidsgelofte gestand te doen. Het maakt daarbij wel een verschil of men 
de legende in het wat nuchterder Latijn, dan wel in een niet onverdienstelijk 
opgesierde Middelnederlandse bewerking bijvoorbeeld leest. De koning van 
Portugal, zo heet het, had een aanvallige dochter, die hij om redenen van 
staatsbelang - er waren moeilijkheden met de koning van Sicilië - aan deze 
wenste uit te huwelijken. Terwijl vader en toekomstige bruidegom heiden wa
ren, was de dochter, Wilgefortis (= Virgo fortis) in het geheim christin. Alle 
drie zijn besloten hun voornemen door te zetten. De koning van Sicilië stuurt 
een vloot uit. Vertoornd over de standvastigheid van zijn dochter, laat de ko
ning van Portugal haar geselen en in de kerker opsluiten. Letterlijk gaat het 
75 Defoer, 'De muurschilderingen', XIX-XX. Op de plattegrond nr. 7. 
76 J. Molanus, Depicturis et imaginibussacris. Liber unus de vitandis circa eas abusibus et earun-

dem significationem (Leuven, 1570) caput 45. 
77 Acta Sanctorum, Iulii torn. V (Parijs/Rome, 1868) 50-70, bij 20 juli. 
78 L. A. J. W. Sloet, De Heilige Ontkommer of Wilgefortis ('s-Gravenhage, 1884). 
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Volto santo, Houten beeld 
(250 cm hoog) in de St. Marti-
nuskerk te Lucca, 11 e/12e 
eeuw. Foto: KHI, Utrecht. 

verder: 'Doen Wilgefortis aldus ghewont in den donkeren kerker alleene ghe-
bonden was, aenriep sy Gode dat hy haer troosten wilde, want sy en begheerde 
anders gheenen bruydegoem te hebben dan hem alleen. Ende daerom badt sy 
met groeter devocien, dat hy die gedaen[te] van haren schoenen aensicht veran
deren wilde, dat sy allen mannen ongheliefelyc wesen mochte. Derselver wylen 
wies haer eenen groeten swerten baert aen haer schoen aensicht' 79. In woede 
ontstoken laat de vader zijn dochter op het kruis binden en ter dood brengen. 
Het ging echter niet aan, dat de cultuurhistorici schouderophalend dit wijdver
breid verschijnsel - zonder naar achtergronden te speuren - als een voorbeeld 
van ongezonde middeleeuwse rabies hagiographica zouden afdoen. Het beeld 
wijzigt plotseling diametraal als in 1934 in een standaardwerk Schnürer en Ritz 
80 met een overmacht aan schriftelijk en iconografisch materiaal tot onthullen
de uitkomsten komen. Kort daarop wordt dit voor Nederland en België door 
de Leuvense hoogleraar Gessier 81 aangevuld. In samenvatting is het fascine-

79 J. Gessier, De Vlaamsche Baardheilige Wilgefortis of Ontcommer (Antwerpen/'s-Gravenhage, 
1937) 49-50. 

80 G. Schnüreren J. M. Ritz, Sankt Kümmernis und Volto Santo. Studien und Bilder (Düsseldorf, 
1934). 

81 Zie noot 79 en J. Gessier, 'Iets over heiligenlegenden en -verering in Limburg', Publications 
de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, LXXXV (1949) 161-172. In het 
tweede deel van deze studie: De Baardheilige van Horst, geeft Gessier nieuwe literatuur en een 
afbeelding van St. Ontcommer uit een Vlaams handschrift van 1460 uit een privé-verzameling. 
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5/. Kümmernis. Hout
snede van H. Burgk-
mair, ca. 1507. 

Foto: KHI, Utrecht. 

rend verhaal gedoemd aan kracht in te boeten. 
De stad Lucca in Midden-Italië kent, naar verluidt, uit de vroege middeleeuwen 
(1 Ie eeuw?) een in voorstelling en uitdossing afwijkend beeld van de gekruisig
de Christus. Niet als Man van Smarten, maar als triumferend vorst met wijdge-
opende ogen en lang afhangend gewaad wordt hij voorgesteld. Hij figureert als 
Koning van de ontzagwekkende majesteit (Rex tremendae majestatis). De ge
zichtspartij is zo dominant, dat de voorstelling in en buiten Italië bekend raakte 
als het 'Volto Santo di Lucca' (Heilig Aanschijn van Lucca). De zijdehandela-
ren van die stad en de ver door Europa uitzwervende alomtegenwoordige Lom-
bardijse geldhandelaren namen overal naar hun vestigingen afbeeldingen ervan 
mee. In die centra ontstaan broederschappen, o.a. in Londen, Parijs, Brugge 
en Gent. In Parijs is er sprake van 'par le vau de Lucques de la rue aux Lom
bars'. 
Hertog Philips de Goede van Bourgondië bezit een kostbaar gouden kruis met 
edelstenen op de manier van een 'Vaudeluques' 82. 
Aan dit beeld uit Lucca waren enkele bijzonderheden gekoppeld. Een bijna 

Hij vermeldt ook het aan i t . Wilgefortis, St. Gudula en St. Barbara gewijde altaar in de St. 
Jan van Den Bosch (p. 167). 

82 Schnürer en Ritz, Sankt Kümmernis. 199-200. 
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gesloten cirkel, uitlopend in een lelie-achtig ornament, omvaâmt boven langs 
het hoofd en de einden van de dwarsbalk het geheel. Dikwijls wordt een man 
met vedel voorgesteld, omdat bij dit beeld ook een legende speelt van de ter 
dood veroordeelde rondtrekkende muzikant die wordt gered. Hij had het zilve
ren schoentje van het beeld niet gestolen en kreeg als onschuldsbewijs het twee
de schoentje toegereikt. Tenslotte wordt steevast gemeld waar het om houten 
beelden gaat, dat het tegen de stroom in o.a. te Lucca is komen aandrijven. 
Aan de hand van honderden voorbeelden hebben Schnürer-Ritz en Gessier op 
imponerende wijze kunnen aantonen, dat diezelfde gegevens werden uitgebeeld 
bij en verteld over afbeeldingen, die op naam kwamen van Sinte Ontcom-
mer(e), Kümmernis, Liberata, Débarras, Uncumber, Regenfledis, waarmee de 
aan het kruis gebonden dochter van de koning van Portugal werd weergegeven. 
Meestal draagt zij een kroon in het haar en laat men geen enkele twijfel bestaan 
aan de vrouwelijke kunne. Dit laatste werd soms nog gaccentueerd doordat de-
centheidshalve het opperkleed rond de voeten is samengebonden, hetgeen ook 
het geval is op de schildering in de Buurkerk 83. 

De theorie nu wil, dat deze legende is ontstaan doordat vanwege het lange kleed 
de gedachte aan een vrouw werd gesuggereerd, maar voor de abnormale baard 
moest naar het wonder worden verwezen. Dit alles zou dan weer in de hand zijn 
gewerkt door de omstandigheid, dat in het Westen de Man van Smarten op het 
kruis bijna geheel ontkleed werd uitgebeeld, hetgeen de misvatting zou hebben 
doen ontstaan. 
Toch blijven er vragen te over. Wat is de oorzaak, dat men ongeveer sinds de 
tweede helft van de 15e eeuw zich zo massaal van Polen tot Spanje en zo een
vormig vergiste? Eenvormig moet eigenlijk luiden tweevormig. Tekenend voor 
beide gevallen is, dat in de naamgeving, maar ook in de aanroeping van de ge
beden, altijd iets blijft doorklinken van het oorspronkelijke verlossingsmotief. 
Dit komt sterk naar voren in een variant. Op veel plaatsen, vooral in Duitsland 
heet zo'n beeld niet van een vrouw, maar van een man-martelaar te zijn. Ook 
hier weer vele namen: Sankt Hulpe, Hilfe, Gehülfe, Helper, Helfer, Helpericus 
en Helpericx. Schnürer meent, dat dit zal samenhangen met de Latijnse formu
le uit het gebed van Lucca, waar gevraagd wordt ' . . . sis nobis adjutor (wees 
ons een helper).' Er steekt in beide vormen toch een duidelijke ambiguïteit. De 
indruk ontstaat van een zien met tegelijk een niet-doorzien. Dit komt o.i. het 
scherpst tot uiting in het Duitse Diepholz. In een testament komen wij tegen 
'dem ghuden heren zunte Hulpe, dat God zulven is' 84. 
Alles bijeengenomen staat vast, dat de verwarring in dit geval op een toppunt 
is. Een vergelijkend godsdiensthistoricus ziet er een subreligie in binnen de 
middeleeuwse kerkgemeenschap. Dit moet ook de Bollandist Delehaye voor 
ogen hebben gestaan toen hij, hoofdschuddend wel, opmerkte: 'Wat heeft men 
zich niet allemaal in het hoofd gehaald om heiligenbeelden te verklaren'? 85. 
Zo gezien, lettend ook op het tijdstip, dat deze inzichten na 1930 naar voren 
komen, zodat een bezonken oordeel nog moeilijk was, spreekt het vanzelf, dat 

83 Een fraaie miniatuur van St. Ontcommer, omstreeks 1477 door Nicolas Spierinc geschilderd, 
in F. Unterkircher, Getijdenboek voor Maria van Bourgondië, vert. T. Jelgersma 
(Utrecht/Antwerpen, 1974) 126. In de kalender van augustus komt op de 19e St. Magnus voor 
en op de 30e St. Fyacrius, abusievelijk betiteld als bisschop-belijder (Ibidem, p. 40-41). 

84 Schnürer en Ritz, Sankt Kümmernis, 85. 
85 Zie noot 9. 

46 



bij dit als het ware op zijn lijf geschreven chapiter Huizinga verstek moest laten 
gaan. 

Driemaal Utrecht 

Gewapend met deze kennis wordt het tijd van de stand van zaken met deze 
pseudo-heilige poolshoogte te gaan nemen. Zegge en schrijve één Ontcommer-
schildering in de Buurkerk geeft uiteraard geen grond om Utrecht brandpunt 
van die verering te noemen, ook al mogen wij er de St. Jacobskerk nog bijtel
len. Het behoeft zelfs niet te gelden, wanneer wij - opnieuw de stadsgrens over
schrijdend zoals in het geval van de 'maarschalken' St. Brigida en St. Eufrosina 
van Westbroek - voor Vrouwenklooster Oostbroek in De Bilt, kunnen verwij
zen naar de bekende 15e eeuwse Middelnederlandse bewerking van een Latijnse 
vita 86. Dwingender werking gaat er uit van de conclusie, straks te trekken, dat 
in het Utrechtse bepaalde personen als importeurs van de cultus zijn aan te wij
zen. 
Uit de bronnen blijkt, dat in het koor van de kapel, toebehorend aan de Kruis
broederschap in de St. Jacobskerk zich een Ontcommerbeeld bevond. In de re
keningen 87 over de jaren 1509-1510, 1511-1512 en 1518-1519 worden bedragen 
genoemd voor de op St. Oncomerdag gehouden preken. Omdat deze dag ver
schillend werd gevierd, is niet duidelijk welke datum daarvoor werd aangehou
den, waarschijnlijk was dat op 8 oktober. Tweemaal in genoemde jaren ver
schijnt een post voor het luiden van de klok op die dag, waaruit volgt dat deze 
ter plekke liturgisch hoger geklasseerd stond dan een gewone werkdag. 
Dat er aan de beeltenis zorg werd besteed, leert de rekening van 1509-1510, 
waar de kosten voor schilderen en ophangen ervan staan verantwoord. Twijfel 
roept een laatste post op. Als datering voor een bepaald karwei wordt vermeld 
'op sunte komkommersdaech' 88. De gedachte aan een grapje ligt voor de 
hand, maar in West-Brabant komen wij al vroeg hetzelfde tegen. Het gaat om 
Steenbergen, dat - achteraf gezien ten onrechte - lang als de plaats van ontstaan 
van de legende is gedoodverfd. Daar staat de Ontcommerpolder soms als Kom
kommerpolder te boek. In verband met de vermeende Steenbergse oorsprong 
is de stelling gelanceerd, dat de koning van Portugal uit de legende een verzinsel 
zou zijn, ingegeven door de naam van Poortugaal op de Zuid-Hollandse eilan
den. Dat in die contreien de 'schijn'-heilige geen onbekende was, kwam voor 
enige jaren aan het licht, toen bij de restauratie van de kerk van Heinenoord 
als muurschildering een Sinte Ontcommer werd blootgelegd 89. 
Het is de onmiskenbare verdienste van de oud-archivaris van Kleef, Gorissen, 
dat hij de ontstaansperiode van de Wilgefortis-variant nader wist te bepalen. 
Maar veel belangrijker in ons verband is zijn aansluitende studie, waardoor het 

86 Rijksarchief Utrecht, Kleine Kapittelen en Kloosters, nr. 1190, fol. 57v-59r. Zie ook W. Jappe 
Alberts, 'Een onbekende Passio S. Wilgefortis', Dona Westfalica. Georg Schreiber zum 80. Ge
burtstag dargebracht von der historischen Kommission Westfalens (Münster, 1968) 1-8. 

87 Th. H. F. van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht (Leiden, 
1882) 263-264. 

88 Van Riemsdijk, Geschiedenis, 269. Zie ook V. van Wijk OCarm., 'Over enkele Sint- en Maria
namen', Nomina Geographica Neerlandica, VII (1930) 50-72. 

89 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Muurschildering op de noordwand van de N. H. 
Kerk te Heinenoord, opname augustus 1974 (vriendelijke mededeling van mevr. drs Herma van 
den Berg te Utrecht). 
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aandeel van een Stichtse 'clan' in de verspreiding haarscherp en scherpzinnig 
wordt belicht. 
Tot de eerste studie over de verering in kwestie aan de Beneden-Rijn had de ont
dekking van een Ontcommerschildering in de Nijmeegse St. Stevenskerk in het 
begin der jaren zestig aanleiding gegeven 90. Vastgesteld werd, dat de Wilgefor-
tislegende - waarin de gebaarde en gekruisigde koningsdochter de Ontcommer-
figuur infiltreerde - pas tegen het einde van de 15e eeuw moet zijn opgekomen. 
Ambtshalve was de auteur wel tot zijn onderzoek veroordeeld, omdat in Kleef 
in het begin van de 15e eeuw een novum was te vinden. Hertog Adolf van der 
Mark, heer van Kleef, sticht op 20 mei 1419 in de stiftskerk van zijn stad een 
altaar ter ere van de maagd Maria, St. Joris en 'sunte Wilgefortis der heilger 
jongfrouwen geheiten sunte Ontcommer'. In hetzelfde jaar 1419 staat men in 
het niet zover van Kleef gelegen Groesbeek nog op de oude beproefde Volto-
Santo-bodem. In een notitie heet het altaresancte crucis de Luycka (altaar van 
het heilig Kruis van Lucca). Door het ter verduidelijking toevoegen van de 
naam Ontcommer in Kleef blijkt, dat men met die van Wilgefortis nog niet ver
trouwd is. Hetzelfde constateerde Gessier voor Vlaanderen. In Gent wordt in 
1401 eveneens een altaarstichting vermeld 'vor sente Guilleforte, die men 
noumt sente Ontcommere' 91. 

Een punt waarop de aandacht moet worden gevestigd is, dat de vermelding van 
Wilgefortis of Ontcommer practisch nooit voorkomt in liturgische kalenders. 
Kleef vormt een uitzondering. Haar plaats is in de gebedenboeken, die in de 
handen van leken thuishoren. Kerkelijk is er meer sprake van gedogen dan van 
erkennen. Tegelijk springt in het oog, dat gebedenboeken, liefst verlucht met 
miniaturen van de favoriete heiligen, slechts te zoeken zijn bij adel en rijken. 
Zo gezien heeft het Kleefse geval een voorbeeldfunctie, wanneer wij tijdstip van 
het huwelijk en afkomst van de echtgenote van Adolf van der Mark daarbij be
trekken. Hij huwt in 1406 te Atrecht Maria van Bourgondië. Maria is de doch
ter van Jan zonder Vrees en Margaretha van Beieren; haar grootvader is Philips 
de Stoute, hertog van Bourgondië. Bij de sluiting van het huwelijk is Maria nog 
onvolwassen. Eerst in 1415 voert Adolf zijn bruid naar Kleef, waar 1419 dan 
Wilgefortis alias Ontcommer verschijnt. 
Bij het maken van de overstap naar Utrecht blijven wij bij de adel met verluchte 
handschriften, in de sfeer van de Bourgondiërs. Het fraai verluchte 15e eeuwse 
gebedenboek nu aan de orde berust in Londen. Gorissen heeft in zijn tweede 
studie92 er heel zijn niet geringe arsenaal aan kennis van hagiografie, iconogra
fie en heraldiek voor in stelling moeten brengen om tot zijn verbluffend resul
taat te komen. Wij moeten volstaan met aan de hand van een enkel voorbeeld 
zijn betoog te volgen. Terwijl de tekst, een rijmelarij, in onvervalst Keuls is 
gesteld, verschijnen er enkele heiligen van onmiskenbaar Franse signatuur. An
dere zijn zo typisch aan Keulen gebonden, dat zij niet in een Frans voorbeeld 
thuis horen. Duidelijk wordt, dat de Keulse 'verzensmid' geen flauwe notie 

90 F. Gorissen, 'Das Kreuz von Lucca und die H. Wilgefortis/Ontcommer am unteren Rhein. Ein 
Beitrag zur Hagiographie und Ikonographie', Numaga, XV (1968) 122-148; zie ook J. M. G. 
M. Brinkhoff, 'Een Nijmeegse voorstelling van de Vlaamse Baardheilige', Numaga, XIII 
(1966) 105-109. 

91 Gessier, De Vlaamsche Baardheilige, 55. 
92 F. Gorissen, 'Ein illuminiertes kölner Gebetbuch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (London, 

Brit. Mus. Egerton 859)', Wallraf-Richartz-Jahrbuch, XXX (1968) 129-184. 
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heeft van die Franse heiligen: hij of zij verhaspelt hun namen. De Gallische St. 
Vigor wordt Vicarius en de ons intussen bekende St. Fiacrius komt als Fratrus 93 

te voorschijn. Intussen staat als een paal boven water, dat de illuminator, wer
kend naar zijn Frans voorbeeld, St. Fiacrius compleet met attributen feilloos 
weergeeft. Conclusie: de opdrachtgever/geefster is in Keulen te zoeken en er 
zijn twee uitvoerders aan de gang. Bij de tevens aanwezige Wilgefortis kan men 
aarzelen. Een onderschrift luidt: 'O, edel iungfrauwe kusche/und rein van 
franckenrich'94. Hieruit volgt eensdeels, dat er wordt uitgegaan van een oude
re traditie, die het verhaal in Frankrijk plaatst en niet zoals de latere in Portu
gal, waar ook de Franse lelies aan de kruisvoet op wijzen, maar een van 
naaststaande figuren wekt herinneringen aan Keulse voorbeelden. Op basis van 
o.a. het hertmotief bij St. Hubertus stelt de auteur het ontstaan op ± 1450. 
Dit wel heel duistere toneel komt plotseling in het volle licht te staan bij een 
analyse van de in het boek aangebrachte monogrammen en kwartierwapens. 
Het is niet ongebruikelijk, dat in handschriften initialen van de opdrachtge
vers) verschijnen. Ongehuwden noteren dan de eerste en laatste letter van de 
voornaam. Echtparen doen iets soortgelijks. Men kiest de eerste letter van bei
der voornaam, maar verbindt deze met een 'liefdesknoop' {lacs d'amour). 

De Brederode's 

Welnu, in het te Londen bewaarde gebedenboek - met zijn wonderlijke Frans-
Keulse inslag - treffen wij over het geheel gespreid wel 50 maal het monogram 
r.y. aan. Deze initialen worden steeds gescheiden door een punt. Het mono
gram verwijst niet naar de voornaam van een ongehuwde, maar van een echt
paar, terwijl consequent de 'liefdesknoop' wordt weggelaten. Ook de interpre
tatie van een enkel kwartierwapen levert moeilijkheden, waarover straks. Deze 
ogenschijnlijke onvolmaaktheden beletten Gorissen niet om tot de perfecte 
slotsom te komen. Hij herkende in monogrammen en wapenvoering, daar correct 
weergegeven, de overeenkomst met een 15e eeuws gebedenboek te Oxford 95. 
Met r en y zijn wij beland bij Reinoud van Brederode en zijn echtgenote Yolan-
da de Lalaing, een echtpaar dat door macht en aanzien soms van beslissende 
invloed is geweest in de Stichts-Hollandse aangelegenheden. Dan zijn wij met 
hen tevens beland in de kringen van het Bourgondische hof, van Gulden Vlies-
ridders, van Hoeken en Kabeljauwen met alle vertoon van dien. Het gehele ge
weld van oorlog, intriges, verraad in perioden van beroering, van vorstelijke 

93 Zie afb. 18 Het fratre in het onderschrift is de vocativus van fratrus. Het gebed bij deze afbeel
ding (fol. 25r-v) luidt: 'O fratre [lees: fiacre] heilige man du hebest van diner ionger zit gefueret 
gantz des crutzes fan und haist gewonnen der sunden strit. So bidden ich dich dorch godes min
ne die in dir alzit brant gantz dattu mir helpest dat ich gewinne der onbeflecten duegenden 
Crantz, lij ff unde sele gut und ere mir und allen minen vrunden, behuede hochgeloffter herre 
und beschirme vor den sunden, dat ons des boesen geistes list nit en moege overwinnen und ihe-
sum onsern herren crist mit stediger truwen minnen. Amen'. Onze dank gaat uit naar dr Lotte 
Hellinga-Querido te Londen door wier bemiddeling wij snel in het bezit kwamen van de foto's 
van miniatuur en tekst. Een representatie van St. Fiacre ook in het te Parijs omstreeks 1353 ver
vaardigde Getijdenboek van Jolanda van Vlaanderen (London, British Library, Ms. Yates 
Thompson 27, fol. 70v) in de omlijsting bij de Verkondiging aan de herders, zie F. Avril, Franse 
miniaturen uit de 14e eeuw, vert. F. Oomes (Utrecht/Antwerpen, 1978) 18-19. 

94 Gorissen, Ein illuminiertes Gebetbuch, 134, ook afgebeeld in Numaga, XV (1968) 140. 
95 Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 93, beschreven in A. W. Byvanck, La miniature dans 

les Pays-Bas Septentrionaux, trad. A. Haye (Paris, 1937) 152. 
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trouwpartijen, tournooien en fraai geïllumineerde gebedenboeken uit tijden 
van rust en kortstondige bezinning dient zich aan. 
Gevoel voor proportie dwingt echter tot beperking en om ons te bepalen tot een 
handvol feitelijkheden. Voor ingewijden toch is het uilen naar Athene dragen: 
zij zien dan een pover decor waar zij geheel Huizinga's Herfsttij noodzakelijk 
weten. Een poging om de sfeer te bepalen van het langlopend gevecht, dat Rei-
noud van Brederode, meegezogen door zijn misschien nog machtiger broer 
Gijsbert, de elect-bisschop van Utrecht, om een wankel evenwicht te bewaren 
in het Bourgondisch geweld, is tot mislukken gedoemd. Onze opgave is alleen 
aan te tonen, dat de verschijning van St. Fiacre en van St. Ontcommer-
Wilgefortis in Utrecht samenhangt met Bourgondische beïnvloeding, waarbij 
de Brederode's - ongetwijfeld niet als enigen - zeker niet buiten spel hebben 
gestaan. Daarvoor gelijkt de St. Fiacre uit de Buurkerk teveel op die uit het 
Londense gebedenboek 96. 

De levensloop van het echtpaar r en y ziet er in enkele jaartallen als volgt uit 97. 
Reinoud van Brederode (1415-1473) oudste zoon van Walraven en Johanna 
van Vianen en Ameide, is jong naar het Heilig Land getrokken, waar hij tot 
ridder van het H. Graf werd geslagen; ook is hij sinds 1445 ridder van het Gul
den Vlies. Hij wordt, nog onmondig, vrijheer van Vianen en Ameide, is o.a. 
van 1447-1449 burggraaf van Utrecht en bezit nog een aantal heerlijkheden 
over de grenzen. Zijn politieke lotswisselingen worden sterk mede bepaald 
door de gestie van zijn invloedrijke broer Gijsbert, de Utrechtse Domproost, 
later elect-bisschop van Utrecht. Samen met hem snelt hij in 1452 Philips de 
Goede te hulp tegen de opstandige Gentenaren. Nadat over Reinoud al vroeger 
geruchten hadden gecirculeerd van deloyaliteit tegenover Bourgondië, hadden 
beiden na de komst van David van Bourgondië - voor wie Gijsbert, de gekozen 
bisschop, het veld had moeten ruimen - kennelijk water bij de wijn gedaan. Ge
drieën zelfs vormden zij een vertegenwoordiging bij het derde huwelijk van Ka-
rel de Stoute met Margaretha van York in 1468. De gunst gaat weer verloren, 
de aantijgingen nemen weer toe, zodat Reinoud, zijn hoge kwaliteit van Gulden 
Vliesridder ten spijt, wordt gevangen genomen en wat ondenkbaar hoort te 
zijn, zelfs gefolterd. Er volgt nog wel eerherstel, maar dan is zijn einde in zicht. 
Naar gefluisterd, doch niet bewezen is, overlijdt hij door vergiftiging in 1473. 
Yolanda, meest gespeld als Jolande, werd in 1422 geboren als dochter van Wil
lem van Lalaing, stadhouder van Holland. Verwarring met andere Jolande's 
is uitgesloten. In haar schitterend getijdenboek uit Oxford 98 staan de wapens 
van haar vier kwartieren: Lalaing, Crequi, Barbançon en Béthune. Wijst haar 
afstamming onmiskenbaar naar zuidelijke regionen, de trek van haar kroost, 
bijzonder van sommige ongehuwde dochters, gaat eveneens die koers. Dankzij 
Jolande, die daartoe, blijkens een Nederlandse versie, de opdracht had ver
strekt aan de bekende karmeliet Jan Gerbrandsz. van Leiden, worden wij 
nauwkeurig ingelicht niet alleen over haar eigen wettige kinderen uit het huwe
lijk met Reinoud, maar ook over diens vijf bastaarden en de velen door Gijs
bert verwekt. Aan het einde van haar dagen wordt aan deze getourmenteerde 
vrouwe Van Brederode van bastaardzijde onnoemelijk leed berokkend. 

96 Zie afb. 6 en 18 
97 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, X (Leiden, 1937) k. 128-132. Voor de andere 

familieleden, zie aldaar s.v. Brederode. 
98 Byvanck, La miniature, pi. LXXIV-LXXV, fig. 208-210. 
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VH 
Reinoud van Brederode en Jolande van Lalaing in een prieeltje. Handschrift Utrecht, ca. 1450/60. 
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 93, fol. 101. Uit Harthan, p. 143 (zie noot 102). 

Foto: KHI, Utrecht. 

Over de kinderen meldt de kroniek: 'Dese edel Heer Reynolt Heer van Brede-
roeden die wan by Yolenda syn edel vrouwe vyff dochteren, ende twie sonen. 
De outste dochter hiet Juffer Joest van Brederoeden, ende sy ginck int Nonnen 
cloester te Jerusalem buten Utrecht. Die ander dochter hiet Joffer Johanna van 
Brederoeden, ende sy was lange tyt de overste Camenier by Vrou Margriet die 
Hertoginne van Burgoengen, die Hertoch Kareis van Burgoengen wyff was, en
de sy was Coninck Eduwaerts suster van Engelant. Dese Joffer Johanna liet 
ten lesten de werelt mit al haer genoechten, ende is geworden een Clarissa bin
nen Gent. Die derde dochter hiet Vrouw Walraven, die getrout heeft Heer Jo-
han van Gavere Heer van Rott. Die vierde dochter hiet Joffer Anna, ende die 
sterff jong. Die outste soon hiet Heer Walraven van Brederoeden, ende hy wert 
geboren int jaer ons Heeren M.CCCC. ende LXII. op sint Seveers dach. De 
ander soon hiet Joncker Franciscus van Brederoeden, ende hy was geboren int 
jaer ons Heeren M.CCCC. en vyf en t'sestich, daechs na sinte Blasius dach. 
Die vyfde dochter hiet Joffer Yolenda van Brederoeden, ende is een Canonissa 
te Bergen in Henegouwen' " . 

99 Joannes à Leydis, 'De origine et rebus gestis dominorum de Brederode', Ant. Matthaeus ed., 
Veteris aevi analecta, II (Leiden, 1698) 347. Zie ook de Latijnse versie in W. Jappe Alberts en 
C. A. Rutgers, eds., Cronica illustrium dominorum de Brederueden, Fontes minores medii ae
vi, V-VI (Groningen, 1957) 43-44. Hier wordt de oudste dochter Yudoca genoemd; P. Voet, 
Oorspronck, voortganck en daeden der doorluchtigen Heeren van Brederode (Utrecht, 1658) 
84 schrijft Jodoca, terwijl Gorissen, Ein illuminiertes Gebetbuch, 178 haar Josina noemt. Voor 
de kroniek van de Brederode's, zie B. Ebels-Hoving, 'Johannes a Leydis en de eerste humanisti
sche geschiedschrijving van Holland', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis 
der Nederlanden, C (1985) 26-51. 
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Riddertournooi. Handschrift Utrecht, ca. 1450/60. Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 93, fol. 
lOOv. Uit Harthan, p. 142 (zie noot 102). Foto: KHI, Utrecht. 

Is Jolande van Brederoae met haar drie dochters in het klooster - waarbij de 
as Utrecht-Gent nog eens wordt geaccentueerd - getalsmatig niet onderbedeeld, 
het is moeilijk alleen uit dit feit te concluderen tot een diepbeleefde spiritualiteit 
in Huize van Brederode. Uiteraard heeft de dochter ingetreden bij de Clarissen 
in Gent, gezien de strenge leefregel de 'wereld' wel definitief achter zich gela
ten. Meer speelruimte kunnen althans Joost alias Josina en haar zuster resp. 
in Utrecht en in het Henegouwse Bergen hebben gehad. 
Wat vrouwe Jolande zelf aangaat valt een karakterisering niet licht. Als dame 
du grand monde had zij haar verplichtingen. Gorissen maakt zich wel niet aan 
overdrijving schuldig waar hij poneert: 'Yolande de Lalaing war nicht irgendei
ne Dame des Landadels, die auf einem holländischen Kastell ihre Tage ver
brachte; der Name ihrer Familie war der ganzen abendländischen Ritterschaft 
vertraut' 10°. In het Oxfordse gebedenboek staat zij devoot geknield afgebeeld 
bij een Madonna met Kind, aangeroepen als 'sterre der zee', waarbij twee musi
cerende engelen 101. Het behoeft echter nog niet als toewending naar werelds 
vertier beschouwd te worden wanneer aan de voet van een uitzonderlijke kruisi
gingsvoorstelling - met een de Kerk personifiërende gekroonde vrouw zittend 
op de vier symbolen van de evangelisten - de afbeelding van een tournooi met 
alles erop en eraan is weergegeven. Dit geldt ook voor de bladzijde waar een 
groep boogschutters in actie is onder het oog vermoedelijk van de in een soort 
koepeltje gezeten Reinoud en Jolande. De uitgever van de bloemlezing uit getij
denboeken 102, die de bladzijden reproduceert, wijst erop, dat daarin geen te-

100 Gorissen, Ein illuminiertes Gebetbuch, 181. 
101 Byvanck, La miniature, pi. LXXIV, fig. 209; A. Byvanck, De middeleeuwsche boekillustratie 

in de Noordelijke Nederlanden. Maerlantbibliotheek, X (Antwerpen/Utrecht, 1943) 57. 
102 J. Harthan, Books of Hours and their owners (London, 1977) 142-145. 
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genstelling Diesseits-Jenseits gezocht moet worden. Het verschijnsel tournooi, 
waar de Kerk met het diepste afgrijzen van oudsher over had gesproken, was 
langzamerhand via de kruistochten ingebed binnen de hoofse riddermystiek. 
Alle honneur aux dames werd daarbij aan de Maagd Maria geëndosseerd. De 
auteur acht Jolande's gebedenboek, dat o.a. met een handschrift te Luik aan 
de meester van Gijsbert van Brederode wordt toegeschreven, te zijn ontstaan 
in die overgangsfase, omstreeks 1460. 
Saillant detail hierbij vermeld is, dat Jolande's broer Jacques in die dagen de 
grote favoriet was onder de deelnemers. Hij kwam jammerlijk om, niet in een 
tournooi, maar bij de belegering van Gent in 1453. Wij nemen aan, dat de vol
gende overwegingen slechts van een Engels kunsthistoricus kunnen komen en 
in zijn taal gesteld moeten blijven: 'He was then [voor Gent] at the height of 
his fame, having captured the imagination of his age with the fervour accorded 
in our days to succesful footballers or Olympic champions. His death by 
cannon-shot, a new fangled invention which chivalric opinion regarded as 
unsporting, was a sign of changing times' 103. 

103 Harthan, Books of Hours, 145. Hij geeft 1452 als het jaar waarin Jacques de Lalaing sneuvel
de. De 32-jarige 'bon chevalier' viel echter op 3 juli 1453 bij Poucke. Voor zijn uitvoerige le
vensbeschrijving, zie Biographie Nationale de Belgique, XI (Brussel, 1890-91) k. 98-112. 
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De bloemlezer hier aan het woord constateert - eigenlijk ten overvloede - dat 
wij de gevoelens van Jolande bij het omslaan van de bladen van haar getijden
boek niet kennen, maar weet ze hecht verbonden met haar chevalereske wereld. 

Een typisch eigentijds licht komt op haar persoonlijkheid te vallen als wij het 
gebedenboek van Oxford laten voor wat het is en met Gorissen naar het 
vreemdsoortig samengestelde Londense exemplaar overgaan. Dan raken wij 
aan een specifieke zijde van ditzelfde milieu. Het voert te ver de volledige daar
bij aangevoerde argumentatie op te sommen, welke nodig is dit handschrift te 
karakteriseren. Aannemelijk wordt gemaakt, dat het ondanks zijn Keulse tekst 
en toevoegingen van daar niet inheemse heiligen, als o.a. St. Fiacrius, toch on
miskenbaar teruggaat op een van Jolande's gebedenboeken 104. Maar even on
omstotelijk staat vast, dat het niet gaat om een zuivere copie. In dit geval zou
den er immers geen aperte fouten zijn getolereerd in sommige wapens en meer 
dan vijftigmaal het monogram ry zonder de liefdesknopen te voorschijn zijn 
gekomen. Eén wapen, dat de bezitter, vermoedelijk eerder de bezitster, had 
kunnen identificeren, moest onverklaard blijven. De auteur komt tot een proe
ve van oplossing door te wijzen op betrekkingen o.a. in de société close van 
Gulden Vlies en hofmilieu niet onbekend. De vraag aan de orde is: 'War die 
Eigentümerin des Buches die mignonne der Yolande? Ihr Bruder Jacques, der 
strahlende Stern am Himmel des abendländischen Rittertums, war der mignon 
des um zwei Jahre älteren Jungherzogs Johann v. Kleve. Beide, unzertrennlich, 
wurden 1451 von Philipp dem Guten in den Orden des Goldenen Vlieses aufge
nommen' 105. 

Hoofse achtergronden 

Ter karakterisering van de opvattingen welke de sfeer in deze kringen bepaal
den, is men er vanzelfsprekend wel toe gedwongen Huizinga na te lezen. 'Elke 
levensverhouding wordt in stijl gebracht; in de plaats van de moderne zucht tot 
verbergen en effaceeren van intieme betrekkingen en sterke aandoeningen geldt 
het streven, om ze tot een vorm en een schouwspel ook voor anderen te maken. 
Zoo heeft ook de vriendschap in het leven der vijftiende eeuw haar schoon uit-
gewerkten vorm. Naast de oude bloedbroederschap en wapenbroederschap, 
die in de kringen zoowel van het volk als van den adel in eere was, kent men 
een vorm van sentimenteele vriendschap, die uitgedrukt wordt door het woord 
mignon. De vorstelijke mignon is een geformaliseerd instituut, dat zich gedu
rende de geheele zestiende en een deel der zeventiende eeuw handhaaft. Het is 
de verhouding van Jacobus I van Engeland tot Robert Carr en George Villiers; 
ook Willem van Oranje bij den afstand van Karel V moet onder dit aspect ge
zien worden. Twelfth Night is slechts te begrijpen, als men bij de verhouding 
van den hertog tot den gewaanden Cesario dezen geijkten vorm van vriend
schap voor oogen heeft. De verhouding wordt gezien als een parallel tot de 

104 Wij menen dat het Oxfordse Ms. Douce 93 hiervoor niet in aanmerking komt, omdat hierin 
geen afbeelding van, noch gebed tot St. Fiacrius en St. Wilgefortis voorkomen. Gaarne danken 
wij dr B. C. Barker-Benfield, assistant-librarian van de Bodleian Library, die dit voor ons na-
zocht. 

105 Gorissen, Ein illuminiertes Gebetbuch, 181. 
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hoofsche liefde: 'Sy n'as dame ne mignon', zegt Chastellain. Doch elke toespe
ling, die haar op één lijn met de Grieksche vriendschap zou brengen, ontbreekt 
ten eenenmale. De openlijkheid, waarmee het mignonschap behandeld wordt 
in een tijd, die het crimen nefandum zoo verfoeide, moet eiken argwaan doen 
zwijgen. Bernardino van Siena stelt aan zijn Italiaansche landgenooten, onder 
wie de sodomie zeer verbreid was, Frankrijk en Duitschland, waar men haar 
niet kent, ten voorbeeld. Slechts een zeer gehaten vorst wordt wel eens een on
geoorloofde omgang met zijn officieelen gunsteling aangewreven, zoo Richard 
II van Engeland met Robert de Vere. Doch in denvregel is het een onverdachte 
verhouding, die den begunstigde tot eer strekt, en waarvoor hij zelf uitkomt. 
Commines vertelt zelf, hoe hij de eer genoot, door Lodewijk XI onderscheiden 
te worden met 's konings behagen, dat hij gelijk gekleed ging als deze. Want 
dit is het vaste teeken van de verhouding. De koning heeft steeds een mignon 
en titre, in dezelfde kleederen gedost als hij, op wien hij steunt bij ontvangsten. 
Dikwijls zijn het ook twee vrienden van gelijken leeftijd, doch verschillenden 
rang, die zich gelijk kleeden, in één kamer, soms ook in één bed slapen. Zulk 
een onafscheidelijke vriendschap bestaat er tusschen den jongen Gaston de 
Foix en zijn bastaardbroeder, waar zij een tragisch einde neemt, tusschen Lo
dewijk van Orleans (toen nog van Touraine) en Pierre de Craon, tusschen den 
jongen hertog van Cleef en Jacques de Lalaing. Op dezelfde wijze hebben 
vorstinnen een vertrouwde vriendin, die zich gelijk kleedt en mignonne ge
noemd wordt' 106. 

Ondanks ijverig heraldisch onderzoek mocht het Gorissen niet gelukken de 
eventuele mignonne van Jolande nader in haar Keulse omgeving thuis te bren
gen. 
Dit alles latende voor wat het zij, vormt het voor ons slechts middel om aan 
te geven, hoe het mogelijk is figuren als St. Ontcommer en St. Fiacrius wel niet 
officieel in kerkelijke kalenders, maar in de volksverering naar voren te zien 
komen. Voor beiden is de tweede helft van de 15e eeuw een bloeitijdperk. Bij 
laatstgenoemde is daarvoor nog op een speciale impuls in die periode te wijzen. 
Zijn verering nam al vroeg in de middeleeuwen in Frankrijk een grote vlucht, 
bijzonder in de abdij van St. Fiacre-en-Brie. Deze ging gepaard met een queste, 
zoals wij die leerden kennen in de Buurkerk met de relieken van de 'grote' 
maarschalken. Een sterke opleving ontstaat in 1468, als een rijke dame een 
kostbaar schrijn laat vervaardigen voor de relieken van St. Fiacre in de abdij 
van zijn naam in Brie. Die opleving krijgt tien jaar later nog eens een extra ac
cent wanneer koning Lodewijk XI die schrijn met zilver laat uitmonsteren I07. 
Ter onderstreping van de in het oog te houden verbindingslijnen, wijzen wij op 
Atrecht, dat zijn cultus kent, maar vooral naar Gent, waar blijkens een medail
le, voorstellende St. Margaretha en St. Fiacrius in de Victorinnenabdij op de 
Groene Briel hun gedachtenis werd levendig gehouden 108. 
106 Huizinga, Herfsttij, 62-64. 
107 J. Dubois, Un sanctuaire monastique au Moyen-âge: Saint-Fiacre-en-Brie. Centre de recher

ches d'histoire et de philologie de la IVe Section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, V: Hau
tes études médiévales et modernes, XXVII (Genève, 1976) 247-250. Zie ook Acta Sanctorum 
Augusti torn. VI (Parijs/Rome, 1868) 601 bij 30 augustus. Wij konden niet raadplegen Xllle 
centenaire de saint Fiacre. Actes du Congrès, Meaux 1970 (Meaux, 1972), waarin verschillende 
studies staan over de verering van St. Fiacre, zie de inhoudsopgave bij Dubois, 265-266. 

108 Ch. Gilleman, 'Numismatique gantoise. Medaille de sainte Marguerite et de saint Fiacre (ab
baye du Groenen Briel)', Revue belge de numismatique, LX1V (1908) 174-184. 
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De Helpericx-variant 

Gevoegelijk zou hiermee afscheid van de Brederode's kunnen worden geno
men, ware het niet, dat via één van hen - ditmaal een bastaard - een lijn getrok
ken kan worden, welke drie punten verbindt van de andere tak van de St. 
Ontcommer-Wilgefortisverering, nl. die van St. Helper, Helprecht, Helpericx 
of Helpericus. 
De eerste kennismaking met Joris, bastaard van Brederode, dateert voor een 
van ons van een kleine halve eeuw geleden 109. Voor de taak gesteld om voor 
eens en voor al een einde te maken aan de reeds twee eeuwen durende warwin
kel rond de oostelijk van Rotterdam gelegen St. Elbrechtskapel, kruisten zowel 
St. Wilgefortis als Joris ons pad. 
Ten bewijze, dat de patroon van deze St. Elbrecht in feite St. Adelbert zou zijn, 
beriep een deel van de Rotterdamse geschiedschrijvers van de 17e eeuw zich op 
het volgend bericht: 'Onder Kralingen, aan de Maas en recht voor IJsselmon-
de, heeft van ouds een kapel gestaan, die St. Elbrechtskapel wierd genoempt. 
Volgens de oude brieven heeft Joris, basterd van Brederoden en Stadtsoverste 
van Dordrecht, Rotterdam en Ter Gouw in het jaar 1482 op St. Aalberts of 
Adelberts avond den eersten steen aan deze kapelle geleit. En dit bevestigt onze 
gissing, dat de gemelde kapel den H. Adelbertus is toegewijdt: want gelijk El-
bert op zijn duits voor Albertus werd genomen; zoo is Ellebrecht niet anders 
te zeggen als Adelbertus'. 
De feiten liggen intussen iets anders. De kapel bestond zeker in het begin van 
de 15e eeuw, terwijl haar toren in 1473 dienst deed bij een grensbepaling. Aan
genomen mag worden, dat zij een strategisch steunpunt heeft betekend in de 
felle strijd, welke Joris, een van de vele bastaarden van Gijsbert, de Domproost 
en elect-bisschop van Utrecht, aan de kant van de Hoeken voerde en die hij in 
1489 te Delft met zijn terechtstelling bekocht. Hoogstens kan in 1482 een her
bouw van de kapel aan de orde zijn. 
Weinig moeite kostte het om een tweede pretendent als patroonheilige, de 
Frankische koning St. Hildeprecht, door een 18e eeuwse stadsbeschrijver ten 
tonele gevoerd, naar het rijk der fabelen te verwijzen. Tenslotte gelukte het ons 
het bewijs te leveren, dat een mededeling uit 1636 van de apostolisch-vicaris Ja
cobus de la Torre, als zou ter plaatse St. Wilgefortis patrones zijn geweest, zó 
diende te worden verstaan, dat het om haar pseudo-mannelijke evenknie, de 
vermeende martelaar St. Helper gaat. Hierheen trokken sinds het einde van de 
15e eeuw de Rotterdamse vissers alvorens ter haringvangst uit te varen. 
Te midden van de vele in onze regionen aanwezige St. Ontcommer-St. Wilge-
fortisvereringscentra blijkt de Rotterdamse St. Helpert toch niet helemaal een 
'Einzelgänger'. Ook de inwoners van Wormer, de Noord-Hollandse haven-
plaats, hadden midden 16e eeuw aan hun nieuwe pastoor Maarten Donk weten 
te vertellen, dat er een beeld tegen de stroom op was komen aandrijven, dat 
de martelaar St. Helpericus zou voorstellen. De pastoor, als academicus van 
de Leuvense Alma Mater minder goedgelovig, ging naar deze mysterieuze mar
telaar op zoek, vond uiteraard geen spoor, en trok de spitse conclusie, dat het 
om een kruisbeeld van een ongewone factuur moest gaan u 0 . 

">* M. P. van Buijtenen, 'Sint Elbrecht. Een mystificatie op Kralingeroord', Rotterdamsch Jaar
boekje, (1940) 142-177. 

110 Molanus, De picturis, caput 45, p. 89; Van Buijtenen, 'Sint Elbrecht . 168. 
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Houten crucifix van 
het Volto-scmto-type 
(94 cm hoog), toege
schreven aan de 
meester van het Bruns-
wijker altaar, 12e 
eeuw. Part. colt. 

Lang bleef dit Helper-duo van Nederland - zij het wat verdoken - zijn monopo
liepositie handhaven tot voor kort onder de rook van 's-Hertogenbosch in de 
14e eeuw zijn aanwezigheid werd ontdekt. Sinds 1371 wordt in de registers van 
het Leenhof van Brabant gesproken van de eigen 'bi Rosmale Heze sente Hel-
prix'. In een aan haar proefschrift ' ' ' toegevoegde stelling wijst mevrouw Spie-
rings op het verband met het Volto Santo van Lucca. 
Naar zij verder mededeelde moet deze cultus samenhangen met de niet onbe
langrijke haringhandel van de stad 's-Hertogenbosch, waar in contracten leve
ring van 'Bossche' haring, 'volle, zoete en goed gezouten. . . wael gepackt', 
eventueel zeilend voor risico van de koper, wordt toegezegd '12. De handel op 
de Oostzee nam er een belangrijke plaats in. 
Wij hadden aan dit drietal in verband met het onderhavige onderzoek mis
schien met stilzwijgen voorbij kunnen gaan. Het wordt niettemin opgevoerd, 

111 M . H . M . Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400. Bijdragen tot de 
geschiedenis van het Zuiden van Nederland, LIX (Tilburg 1984). 

1,2 Spierings, Het Schepenprotocol, 53. 
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omdat hier methodiek en resultaat van dit soort onderzoek sterk belicht wor
den. Bedoeld wordt immers niet inhoud en omvang van de heiligenverering te 
bepalen, maar inzicht te geven in de drijvende krachten erachter en de (han
delswegen, waarlangs deze verloopt. In alle drie besproken gevallen gaat het 
over vertegenwoordigers van de haringvisserij en is de herkomst van 14e-16e 
eeuw te zoeken aan de Oostzeekust, waar St. Helpert in Bremen, Lübeck, 
Rostock, Plön e.a. inheems is. 

Nieuw perspectief? 

Het verschijnen van Schnürer-Ritz Sankt Kümmernis und Volto Santo bete
kende onbetwistbaar het bereiken van een mijlpaal. Alle onderzoekers na hen 
zijn er duidelijk door gefascineerd. Ongetwijfeld gaat hun stelling over de ver
wisseling van Gekruisigde naar martelares in een aantal gevallen op. Maar er 
rezen vragen. Is die theorie voldoende verklaringsgrond voor het gehele com
plexe en immens verbreide verschijnsel? De Oostenrijker Dörrer ' I 3 maakte er
op attent, dat naast het al in kaart gebrachte terrein, ook Bohemen, Moravie, 
Silezië, maar vooral zijn vaderland, sterk vertegenwoordigd zijn, met een ver
dere uitstraling naar Slowakije, Kroatië en Hongarije. Zonder te willen afdin
gen op de invloed van het beeld van Lucca via ridders, reizigers en kooplieden, 
is hij van oordeel, dat er een gelijksoortige werking is uitgegaan van kruis-
voorstellingen met Byzantijnse inslag. Er zou zelfs onderlinge beïnvloeding 
hebben plaats gevonden. 
De richting waarin hij een verklaring zoekt, drukt hij al uit in de ondertitel van 
zijn studie Zur Verkörperung eines Menschheitsmotivs als Volksfigur. Hij 
meent een algemene neiging in het volksgeloof te constateren, welke erop uit 
is de strenge koning van de ontzagwekkende majesteit om te buigen tot een ech
te Verlosser van de wereld. 'Der Volto santo erfuhr vielmehr selbst Einkleidun
gen und sonstige Zusätze durch andere Kreuze, die den Wandel vom Volto San
to überhaupt zum Salvator mundi veranschaulichen, nämlich den Übergang 
von den Vorstellungen des göttlichen Gesetzgebers und unerbittlichen Welten
richters als Christkönig zu solchen des menschlichen Erlösers und Befreiers aus 
leiblichen und seelichen Nöten unter stärkerer Anschmiegung an das 
Naturhaft-Menschliche' '14. Na zo'n uitspraak is er wel moed nodig om dieper 
te graven. 

Dit was inmiddels ook gebeurd. Zonder er overigens op in te gaan of er stelling 
tegen te kiezen, heeft Dörrer twee studies van Nederlandse huize vermeld. De 
eerste is van de theoloog Visser ' '5, die - met alle respect voor Schnürer en Ritz-
betoogt, dat hun uiteenzetting aan de eigenlijk godsdienstpsychologische pro
blematiek voorbij gaat. 
Nu afgerekend is met de fantasterijen van mythische achtergronden van don-
dergod of verbleekte zonnegod, aldus de auteur, wordt verband gelegd met in 
primitieve godsdiensten aanwezige voorstellingen, waarbij androgyne, d.w.z. 
dubbelgeslachtelijke (man-vrouw) factoren aanwijsbaar zouden zijn. Ditzelfde 
113 A. Dörrer, 'St. Kümmernis in Österreich. Zur Verkörperung eines Menschheitsmotivs als 

Volksfigur', Archiv für Kulturgeschichte, XLIV (1962) 120-129. 
114 Dörrer, St. Kümmernis, 124. 
115 A. J. Visser, 'Het Kümmernisprobleem, Nederlands Theologisch Tijdschrift, VIII (1953-54) 

26-39. 
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St. Ontcommer, Mid
denpaneel (104 x 63 
cm) van een triptiek 
van Jeroen Bosch uit 
1500/04. Venetië, Do
genpaleis. 

Foto: KHI, Utrecht. 

geldt voor de wereld van de Gnosis, waarmede de jonge Kerk werd geconfron
teerd. 
De tweede studie is van de Leidse vergelijkende godsdiensthistoricus Sierksma 
1 > 6 , die uitvoerig en in mondiaal verband op androgyne trekken in de Ontcom-
mercultus ingaat en aansluiting zoekt bij o.a. Jungs opvattingen van de diep
tepsychologie. Met zich in dit mijnenveld te wagen, overschrijdt zeker de histo
ricus de grens van zijn competentie. Wel mag in dit verband misschien nog ge
wezen worden op een 'verschuiving' in de Ontcommervoorstellingen. Over
weegt in beelden van het echte Volto-Santo-type steeds het indrukwekkend 
mannelijk gelaat met volle baard, de laatste zoekt men bij jongere Ontcomme-
rafbeeldingen soms tevergeefs of is nauwelijks te bespeuren. Er verschijnt dan 
een typische vrouwelijke figuur zonder baard. Vandaar kon het denkelijk ge
beuren, dat er lang getwijfeld is of het overbekende schilderij van Jeroen 
116 F. Sierksma, De mens en zijn goden (Amsterdam, 1959) 33, 154. 
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Sente Ontcomer. Pel
grimsteken (10,5 x 5,9 
cm), in juni 1979 ge
vonden bij Reimers-
waal. Colhen, Coll. 
Van Beuningen. 

Foto: idem. 

Bosch, nu te Venetië, een Ontcommer-Wilgefortis of de gekruisigde martelares 
St. Julia voorstelde. In een diepgravende studie heeft Bax ' l 7 handenvol argu
menten voor beide kandidaten in de schaal gelegd zonder deze definitief voor 
St. Julia te laten doorslaan. 
Het heeft geen zin op de internationaal gevoerde polemiek verder in te gaan. 
Zeker nu geconstateerd kan worden, dat moderne monografieën ' 18 en naslag
werken 119 voor een Ontcommerinterpretatie bij Jeroen Bosch hebben geko
zen. Daarbij heeft duidelijk de meer nuchtere kijk van pater Gerlach OFMCap. 
gewicht in de schaal gelegd. Hij ging ervan uit, dat Jeroen in Den Bosch met 
haar verering is opgegroeid. Niet alleen, dat er in de St. Jan haar ter ere een 
117 D. Bax, Jeroen Bosch'drieluik met de gekruisigde martelares. Verhandelingen der Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. LXV1II, nr. V (Amster
dam, 1961). 

1,8 'Il trittico (Venezia, Palazzo Ducale) raffigura il martirio di s. Ontcommer, cioè Liberata o 
'Virgo Fords' [comunicazione di Padre Gerlach, 1966], non quello di s. Giulia di Corsica, co-
me finora si riteneva', L 'opera compléta di Bosch, presentazione di D. Buzzati, apparati critici 
e filologici di M. Cinotti (Milano% 1967) 96. 

119 R. van Schoute en M. van Schoute-Verboomen, 'Bosch (Jérôme)', Biographie Nationale de 
Belgique, XL11I (Brussel, 1983-84) k. 100-127. 
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altaar was gewijd 120, maar tevens wijst hij op een verering in Baardwijk in de 
Brabantse Langstraat. Hierbij kunnen wij sinds kort de andere St. Helpricx-
variant te Rosmalen-Hees toevoegen. 
Het is bovendien onwaarschijnlijk - waarop reeds door Gessier is gewezen - dat 
St. Julia, een in onze regionen haast onbekende heilige slavin, die op Corsica 
de kruisdood onderging, met een koningskroon zou zijn opgesierd. Tenslotte 
zou de schilder, die nooit Italië heeft bezocht, zijn kennis van St. Julia aan rela
ties met Italianen hebben moeten ontlenen. Het verwondert dus niet, dat men 
de wat sceptisch ingestelde pater Gerlach - gelukkig in een wat populair opstel
een loopje ziet nemen met zijn opponent. 'De Noord-Nederlander Bax gaat wel 
een eigen weg, maar laat niet na zijn formidabel arsenaal van weetjes op het 
gebied van de meestal profane literatuur en volkskunde op Jeroen Bosch toe 
te passen, hem in stukken te snijden, en weer aan elkander te passen om hem 
aldus te kunnen 'ontcijferen' ' 121. 
Wij bleven stilstaan bij de baardeloze Ontcommer, die in haar persoon andro
gyne trekken heet mee te dragen, om terug te keren en te eindigen in het Sticht. 
Het is ons opgevallen, dat bij het eerder ter sprake komen van de Westbroekse 
maarschalk St. Rosiaen, alias St. Euphrosina de jongere, van geheel andere zij
de en met wortels in een ver verleden een soortgelijke androgyne inslag werd 
verondersteld ,22. 

Ten besluite dit. De verre omzwervingen ons opgelegd door de speurtocht naar 
de Buurkerkheiligen en de nadruk daarbij op de excessen van het fin-de-siècle, 
dat 'Herfsttij' heet, belasten dit verhaal met een ongewenste eenzijdigheid. Er 
zou een pendant behoren te volgen. Verlangt iemand daarvan een schaduw op 
te vangen, zo verdiepe hij/zij zich b.v. in de geschriften en het leven van de 
kluizenares-mystica Zuster Bertken ( 1426/27-1514), die 57 jaren ingemetseld in 
dezelfde Buurkerk, waar St. 0«?commer op haar neerzag, in aangrijpende 
overwegingen zich onledig hield met zich 'te öexummeren op dye passie ons 
liefs heeren' 123. 
Wij zijn 'Heiligen tussen Pierementen' begonnen met het uitspreken van het 
vermoeden, dat in elk geval een deel van de aanwezige heiligen zich er niet door 
vervreemd zou voelen. Mochten toekomstige bezoekers een voorkeur hebben 
voor stemming en gevoelens à la Zuster Bertken, zo vragen zij stilte van profa
ne pierementen en laten zich koesteren in de klanken van het aanwezige 19e 
eeuwse Engelse Walker kerkdraaiorgel met zijn psalmen en hymnen 124. 
120 P. Gerlach OFMCap., 'Sint Ontcommer vereerd te Baardwijk en 's-Hertogenbosch', Met gan-

sen trou, XVI (1966) 169-173; C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. De Ne
derlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst XVII ('s-Gravenhage, 1985) 373, afb. 350: 
Laatste standplaats der altaren voordat de kerk hervormd werd, altaar nr. 44: Wilgefortis, Gu-
dula en Barbara. Zie ook noot 81. 

121 P. Gerlach OFMCap., 'Jeroen Bosch. Ter gelegenheid van de 450ste gedenkdag van zijn ster
ven', Brabantia, XV (1966) 208-209. 

122 E. Patlagean, 'L'histoire de la femme déguisée en moine et l'évolution de la sainteté féminine 
à Byzance', Studi medievali, serie III, XVII (Spoleto, 1976) 597-623. 

123 Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die Ivij iaren besloten heeft gheseten 
tot Utrecht in die buerkercke. Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz. Utrecht 1516, opnieuw 
uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door C. Cath. van de Graft. Zwolse drukken 
en herdrukken, IX (Zwolle, 1955) 71. 

124 J. J. Haspels, 'Een museumstuk onder de loupe. Het Walker kerkdraaiorgel', [Bulletin] Natio
naal Museum van Speelklok tot Pierement. Het Museum in de Buurkerk (Utrecht, 1984) VIII-
X. 
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Keizer Hendrik IV in Utrecht: 
enkele beelden en schilderijen* 

Susanne J. Weide 

Inleiding 

Hendrik IV (1050-1106), keizer van het Duitse Rijk, is vooral bekend door zijn 
rol in de investituurstrijd. Zijn conflict met Gregorius VII over de bisschopsbe
noemingen, zijn excommunicatie, toen hij zich niet stoorde aan het pauselijk 
verbod op de lekeninvestituur, en de daarop volgende winterse boetetocht naar 
Canossa zijn genoegzaam bekend. Het bericht van zijn excommunicatie ont
ving Hendrik tijdens zijn verblijf in Utrecht op de paasdag van 1076. Toen en
kele weken daarna bisschop Willem van Utrecht overleed benoemde hij op de 
volgens het rijkskerkensysteem gebruikelijke wijze, zonder zich aan de canoni-
sche voorschriften te storen, Koenraad tot diens opvolger, een in de Domstad 
onbekende. Vier jaar later stichtte Hendrik samen met deze bisschop, die tot 
aan zijn dood in 1099 een trouwe keizerlijke aanhanger zou zijn, het kapittel 
van Sint Marie. Hiermee voltooiden zij het door bisschop Bernold begonnen 
kerkenkruis rond de Dom '. 

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan een aantal Utrechtse afbeeldingen 
van Hendrik IV. Een eikehouten beeld uit 1569 in de collectie van het Rijksmu
seum te Amsterdam diende als uitgangspunt. Bij nader onderzoek bleek dat er 
meer beelden van Hendrik IV bestaan hebben: in het Centraal Museum te 
Utrecht bevinden zich 18de-eeuwse restanten van een dakbeeld en een 19de-
eeuws gevelbeeld. Catalogi en tijdschriften verschaften over bovengenoemde 
beelden zoveel tegenstrijdige gegevens dat is getracht de bestaande verwarring 
op te lossen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan enkele Utrechtse schilderij
en van de keizer. 

De stichting van kapittel en kerk van Sint Marie 

Het stichtingsverhaal van de Mariakerk, dat op een legende berust, luidt als 

* Deze bijdrage is gebaseerd op mijn doctoraalbijvakscriptie getiteld 'Hendrik IV in Utrecht', die 
werd geschreven in het kader van mijn studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van 
Utrecht. Mijn begeleider was dr W. M. G. J. Berge. Het idee voor dit onderzoek werd geopperd 
door drs Jos de Meyere, conservator van het Centraal Museum te Utrecht. Met dank aan prof. 
dr A. P. Orbân en drs Reinier van der Lof voor hun hulp bij de Latijnse teksten. 

' G. C. Labouchere, 'De bezoeken der Duitsche koningen en keizers aan de stad Utrecht gedu
rende de middeleeuwen', Jaarboekje van 'Oud-Utrecht', (JbOU) (1930) 48-49; Utrecht en zijn 
bisschoppen. Het geestelijk en wereldlijk gezag van de bisschoppen van Utrecht tot 1528 en hun 
verhouding tot de stad Utrecht (tentoonstelling; Utrecht, 1971); R. R. Post, Geschiedenis der 
Utrechtsche bisschopsverkiezingen (Utrecht, 1933) 15; J. E. A. L. Struick, Utrecht door de 
eeuwen heen (Utrecht, 1968) 38. 
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1. Het schip van de Mariakerk, gezien vanuit de kruising door Pieter Jansz. Saenredam, 1638. 
Olieverf op paneel (62,5 x 93,5 cm). Kunsthalle Gemäldegalerie, Hamburg. 

Foto: Centraal Museum, Utrecht. 

volgt: Toen Hendrik IV in 1076 Italië binnenviel en de stad Milaan bezette ver
woestten zijn legers een Mariakerk. Hendrik toonde hierover berouw en be
loofde zijn vriend bisschop Koenraad te Utrecht een nieuwe kerk te laten bou
wen gewijd aan Maria. Deze legende, die uit 16de-eeuwse geschriften bekend 
is, werd in Latijnse verzen gebeiteld op twee kruisingspijlers in de Mariakerk 2. 
Dit is te zien op een schilderij van Pieter Saenredam uit 1638 (afb. 1). Eén van 
deze gedichten werd in 1658 vertaald door de dichter J. van Gaudekamp en uit
gegeven bij de Utrechtse drukker Amelis van Paddenburg. De tekst luidt als 
volgt: 
'D'oorsprongelijke Stichtinge der KERKE van Ste. MARIE t'UTRECHT, met 
de geschidenisse daar op gevolgd, zulx als binnen de gemelde Kerk in 't Latijn 
te lesen is aan de twe veurste Kolomnen. 

Den oorsprong ende tijd van dese Kerk vol eren, 
Kan 't onderschreven dicht een igelijk wel leren: 
HENRIIC de viirde, toen hij Keyser was van Romen, 
Heeft gansch Italien med wap'nen in-genomen; 
De stad Milaan alleen weerspannig ende stout 
De poorten tegen hem wel vast gesloten houdt: 
Daarna, hij wint de Stad, en plundert di ten lesten, 

A. Buchelius (1565-1641), 'Descriptio Urbis Rheno-Trajectinae alique ad res praesertim Tra-
jectinas spectantia, exerpta exinedito ejus MS diario' (afschrift van P. van Musschenbroek), 
fol. 15 (Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) Hss., 799); Historie ofte Beschryving van 't 
Utrechtsche Bisdom etc, I (Leiden, 1719) 210; V. J. Blondeel, Beschryving der stad Utrecht 
(Utrecht, 1757) 379; J. Wagenaar, Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, XI: 
Utrecht (Amsterdam, 1758) 372. 
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Verrijkt zich eerst med buyt, en geeft de rest ten besten; 
En blijft ook vanden brand niit vrij dat heerlik werk 
Van witten marmer-steen gebouwd MARIE Kerk. 
Dit rouwd' hem, en door liifd' godvruchtiglijk ontsteken, 
Nam voor, in eenig land in di oft dese streken 
Te stichten op-een-niiu een Kerke di bequaam 
zou weten tot den diinst van dien eer-weyrden naam. 
De Utrechtsche Prelaat (de welk was lang-voor-desen 
Des Princes Voedster-heer, en plagt een Graaf te wesen 
Ten allen tijde koen in oorlog ende strijd) 
Med naam CONRADUS, hadt den Keyser op zijn zijd': 
Want hij begiftigd' hem en dese wel-daat dede 
Dat hij een hoge Kerk zou stichten in di stede 
Med hoge torens, sterk, en onvergangelijk, 
Door toe-doen vande gift', en 's Keysers schatten rijk; 
Gelijkje dat gebouw ziit staan op zijn pilaren, 
Het eeuwig welf sel kan de gevels steyl bewaren. 
Aldus is dese Kerk bij dien eerweyrden Heer, 
Als eersten Fondateur hiir op-gerechtd weleer. 
Hij heeft daar in gesteh den inkomst der prebenden 
Voor den Kanoniken, dewelke zullen wenden 
Tot u hoogwaarde Maagd MARIA hun gezang, 
Verkondend' uwe eer en lof hun leven lang' 3 

De verwoesting van een Mariakerk te Milaan, die veroorzaakt zou zijn door 
het leger van Hendrik IV, vond echter pas plaats in 1162. Maar hoewel de le
gende dus historisch onjuiste gegevens bevat, is Hendrik IV wel de stichter van 
de Utrechtse Mariakerk 4. Eeuwenlang werd de herinnering aan deze keizer 
hier levend gehouden. Zo was bijvoorbeeld het wapen van het kapittel een kei
zerskroon. Bovendien stonden er twee keizerskronen als windvanen op de twee 
westtorens van de kerk. Ook het zilverwerk van het kapittel was versierd met 
de keizerlijke kroon 5. Daarnaast trof men de beeltenis van de keizer aan in de 
vorm van beelden en portretten door kunstenaars in opdracht van het kapittel 
vervaardigd. 
In de 16de eeuw begon het geleidelijke verval van de Mariakerk. In 1577 werd 
de kerk beschadigd bij het beleg van het Vredenburg. Tussen 1711 en 1715 brak 
men de westbouw af en tussen 1813 en 1816 werden het schip en een groot ge
deelte van het dwarspand gesloopt. In 1845 verdween ook het overgebleven 
koor van de kerk, dat plaats moest maken voor het Gebouw voor Kunsten en 

Gemeentearchief Utrecht (GAU), Bibl., nr. 1948. De Latijnse verzen op de pijlers werden al 
eerder vermeld eind 16de eeuw door A. Buchelius, 'Commentarius rerum quotidianorum in 
quo, praeter itinera diversarum regionum, urbium, oppidorumque situs, antiquitates, princi
pes, instituta, mores, multa eorum quae tam inter publicos quam privatos contingere soient, 
occurent exempla' (jan. 1560 - april 1599), (UBU, Hss., 798). 
H .M. Haverkateen C. J. van der Peet, Een kerk van papier. De geschiedenis van de voormali
ge Mariakerk te Utrecht (Zutphen, 1985); A. F. E. Kipp, 'De immuniteit van St. Marie te 
Utrecht, de evolutie van een stadsbeeld' (Utrecht, 1974) noot 35 (Doctoraal scriptie). 
GAU, Bibl., nr. 1952x. G. G. Calkoen, 'De kapittelkerk van St. Marie' (Utrecht 1916-17) Hss., 
76. 
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Wetenschappen 6. Alleen de in 1940 herstelde kloostergang houdt de herinne
ring aan de Mariakerk nog levend. 

Twee beelden voor de Mariakerk voorstellende Hendrik IV vervaardigd door 
Ryek Hendrickss. van Beest 

In zijn manuscript over de Mariakerk veronderstelde Calkoen dat een stand
beeld van keizer Hendrik IV pas in de 16de eeuw op het dak verscheen. Het 
romaanse koordak zou te klein zijn geweest voor een dergelijk beeld. Boven
dien werd in de 15de-eeuwse resolutiën van het kapittel van Sint Marie ge'en 
standbeeld op het dak vermeld 7. Omstreeks 1450 werd het romaanse koor van 
de kerk in twee fasen in gotische stijl vergroot 8. Een eeuw daarna, omstreeks 
1545 vindt men voor het eerst in een rekening van het kapittel een dakbeeld van 
keizer Hendrik IV genoemd (beeld A) 9. 
Hoewel dakbeelden van stichters en beschermheiligen ook elders en al eerder 
dan op de Mariakerk voorkwamen, is niet geheel duidelijk hoe oud deze tradi
tie is. De meer gebruikelijke plaats voor vorstelijke personen was de westpartij 
of westgevel van een kerk. In dit geval was deze plek echter minder geschikt 
omdat deze bij de Mariakerk schuilging achter de stadsmuur 10. De plaats van 
het keizerlijke standbeeld op de nok van het koor van de Mariakerk lag dan 
ook voor de hand; het beeld was hier van alle kanten duidelijk te onderschei
den. 
In 1563 besloot het kapittel van Sint Marie het houten beeld van de keizer op 
het koor te laten vernieuwen ' ' . De opdracht voor het nieuwe dakbeeld ging 
naar/Ryck Hendrickss. van Beest. Over deze beeldsnijder bestaan weinig gege
vens. Voor het eerst wordt zijn naam genoemd in 1544 in rekeningen van de 
Domkerk voor het maken van acht beelden voor het oostelijk portaal '2. In die
zelfde tijd verrichtte hij werk aan de omloop onder een orgel in de Buurkerk: 
'It., Ryck Hendriksz. die beeltsnyder van de foey onder die orgelen te snyden, 
te weten 46 voet, elck voor 2 st.' 13. In 1569 werd hij als beeldsnijder onder de 

6 Th. Haakma Wagenaar, 'Enige hypothesen van dr. G. C. Labouchere over het middeleeuwse 
Utrecht', JbOU, (1971) 13. 

7 Calkoen, 'St. Marie', 30. 
8 Kipp, 'St. Marie', 53. 
9 Calkoen, 'St. Marie', 30. Calkoen vermeldde rekeningen van reparaties aan een beeld van de 

keizer op het dak in 1545/46. Daarnaast reparaties door beeldhouwer Colijn van Kamerijk in 
1547/48, waarbij niet duidelijk is of hier het beeld op het dak bedoeld wordt. Voor de duide
lijkheid worden de hier beschreven beelden door middel van letters aangegeven. 

10 In dit verband kunnen enkele voorbeelden van beelden op kerken genoemd worden. In 
Maastricht prijkte het beeld van Sint Servaas op de oostpartij van de Sint Servaaskerk. In de 
vorm van een windwijzer stond vanaf 1382 op de Utrechtse Domtoren stadspatroon Sint Maar
ten. Ook stond Sint Maarten als ruiterstandbeeld op het westkoor van de Dom te Mainz. Het 
ruiterstandbeeld van Otto de Grote (ca. 1420) dat nu op de markt van Maagdenburg staat, 
heeft eens het dak van de Dom gesierd. R. Kautsch, Der Mainzer Dom und seine Denkmäler, 
I (Frankfurt am Main, 1935) Tafel 1; A. F. E. Kipp e.a., Domtoren 600 jaar 1382-1982 
(Utrecht, 1982) 7. Mededelingen betreffende beelden op kerken van drs Aart Mekking. 

1 ' 'ut imago Cesaris lignea supra chorum ecclesie nostre posita fabrice expensis renoveratur' (dat 
het houten beeld van de keizer boven op het koor van onze kerk geplaatst, zal worden ver
nieuwd op kosten van de kerkfabriek), Rijksarchief Utrecht (RAU), St. Marie, nr. 347, Reke
ningen der Fabriekkamer 1563, fol. 150. 

12 S. Muller Fz., De Dom van Utrecht (Utrecht, 1906) 22. 
13 Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen inzonderheid van Utrecht (Arch.,), VI 

(1846) 313 datering 1544/45; onder 'foey' wordt waarschijnlijk omloop of omgang verstaan, 
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2. Beeld C: keizer Hendrik IV, eikehouten beeld 
(160 cm hoog) uit 1569 van Ryck Hendrickss. van 
Beest. Rijksmuseum, Amsterdam, nr. N.M. 127. 

Foto: idem. 

naam Ryck Hendrickss. van Beest vermeld op de ledenlijst van het Utrechtse 
zadelaarsgilde 14. 
Over het in 1563 gemaakte beeld van Hendrik IV (beeld B) geven de rekeningen 
van de fabriekkamer van Sint Marie enkele nadere gegevens. In die van 
1562/63 werden de afmetingen genoteerd van het hout, ongeveer 3.60 x 0.75 
meter, dat voor het beeld gebruikt moest worden 15. Op 24 juli 1563 vond de 
afrekening plaats: 

zie E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, II ('s-Gravenhage, 1889) 831 ; 
in Arch., V (1846) 368 wordt Ryck Hendrickss. van Beest genoemd in een rekening van de 
'Kerkmeesters van S. Barbarenkerke binnen Culenborch': 'Item, Antho. Wellants heeft ge-
cofft Utrecht een cruys, ghesneden van een, ghenaemt Ryck Henricksz., waarvoor Anth. be-
taelt heeft 25 st.' Mededeling drs Jos de Meyere. 

14 S. Muller Fz. ed., Schilders-Vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeentearchief 
(Utrecht, 1880) 61. 

15 'Item per manis domini Huberti de buchel qui solvit nostre magistri fabrice Gerardo Wilsi pro 
ligno ad usum Imperatorie statue cuius longitudo erat ix pede et latitudine duorum pedum cum 
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S. Gezicht op de Mariakerk uit het noordoosten. Licht in kleuren gewassen pentekening (35,2 x 
48,7 cm) van Pieter Jansz. Saenredam uit 1636. GAU nr. T.A. ld. 3.27. Foto: idem 

'Eveneens op de 24ste juli van het jaar 1563 aan Ryck Hendrickss., de beeld
houwer, die het beeld van de keizer heeft voltooid, dat moest worden geplaatst 
boven op onze kerk, om af te rekenen volgens zijn rekening 7 Rijnsguldens' '6. 
Zes dagen later werd het keizerbeeld op het koordak bevestigd 17. 
Schaarse gegevens over het beeld vindt men in de latere rekeningen van de fa-
briekkamer. Op 15 en 16 mei werd lood van het koordak gesloopt en in verband 
hiermee werd het beeld genoemd. Vanwege de invloed van het weer, moest het 
regelmatig geschilderd worden. Op 14 oktober 1632 heeft er zo'n onderhouds
beurt plaatsgevonden, want er werd betaald: 'Voor dat hij den Keizer op het 
choor en de geheele bibliotheek geschilderd heeft 54 gld. 4 st.' Een gevaarlijk 
werk, zo hoog op de nok van het dak, daarom werden er steigers aangebracht: 
'omme bequamelick de Keyser, boven 't koor staende, te doen schilderen' 1S. 
Uit 17de- en 18de-eeuwse gezichten op de Mariakerk krijgen wij een indruk van 
het dakbeeld op het koor. Hieruit kan men concluderen dat het qua afmetingen 

ij pollicibus et defalceunt . . . hic tamque . . . magistro fabrice. Igitur hic rursus vij Rh.' (Even
eens via de handen van heer Hubert van Buchell die aan de meester van onze kerkfabriek Ge
rard van Wils heeft betaald voor het hout dat gebruikt zou worden voor het standbeeld van 
de keizer waarvan de lengte 9 voet was en de breedte 2 voet en 2 duimen en omdat er . . . (waar
schijnlijk wordt hier een getal bedoeld) ontbraken. Derhalve terug aan de fabriekmeester 7 
Rijnsguldens') RAU, St. Marie, nr. 347, Rekeningen der Fabriekkamer 1562/63. Een voet was 
in die tijd ca. 30 cm. Deze rekening wordt ook vermeld in S. Muller Fz., Catalogus van het 
museum van oudheden (Utrecht, 1878) nr. 133. 
'Item xxiiij Julij anno 1563 Rychardo henrici sculptori qui confecit Imperatoriam statuam po-
nendam supra ecclesiam nostram pro laboribus ad computandum Juxta Ipsius cedulam 7 Rh', 
RAU, St. Marie, nr. 347, Rekeningen der Fabriekkamer 1562. 
RAU, St. Marie, nr. 347, Rekeningen der Fabriekkamer 1563, fol. 159. 
Calkoen, 'St. Marie', 32. 
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4. Gezicht op de Mariakerk uit het noordoosten. Grijs gewassen pentekening (19,8 x 13,8 cm) van 
Louis Phitlippe Serrurier uit ca. 1730. GAU, nr. T.A. ld. 3.32. Foto: idem. 

meer dan levensgroot moet zijn geweest. In 1636 tekende Pieter Saenredam 
(1597-1665) een aantal gezichten op de Mariakerk. Zijn werk is wat proporties 
betreft vrij betrouwbaar. Het gezicht op het koor geeft een goede indruk van 
het meer dan levensgrote beeld van keizer Hendrik IV (afb. 3) Het staat op een 
sokkel en is met stangen op de nok van het dak bevestigd. Het zwaard, de kroon 
en baard van de keizer zijn te onderscheiden. L. P. Serrurier maakte ca. 1730 
een tekening uit het noorden (afb. 4) Ook hier valt de bevestiging van het kei
zerbeeld op door middel van trekstangen, de sokkel ontbreekt echter. Op 26 
augustus 1744 signeerde Jan de Beijer (1703-ca. 1785) zijn gezicht op de kerk 
en de Mariaplaats (afb. 5). Zijn werk kenmerkt zich door grote topografische 
betrouwbaarheid, zodat zijn tekening de werkelijkheid goed zal benaderen. In 
1773 vervaardigde hij nog een gezicht op de kerk: een aquarel waarop de over
dekte markt en de ingang naar de Springweg zijn te zien (afb. 6). 
De Mariakerk verkeerde in de 18de eeuw in vervallen toestand. Gedeelten van 
het gebouw deden als markthal dienst (afb. 6). Het kapittel voelde zich in 1764 
door achterstallig onderhoud genoodzaakt de kerk geheel over te dragen aan 
de stad. De vroedschap had vooral belangstelling voor het koor, dat in die tijd 
gebruikt werd door het schrijnwerkersgilde, en bestemde het in 1765 tot 
Stadsmuziekzaal voor het in 1631 opgerichte Collegium Musicum Ultrajecti-
num. Bij deze overdracht verplichtte de stad zich tot het onderhoud van het 
beeld 19. Volgens de vroedschapsresolutie van 19 februari 1781 verkeerde het 
echter in zo slechte staat, dat men een nieuw nodig achtte: 
'Dat ook 't beeld van keizer Hendrick staande boven de tegenwoordige Mu
ziekzaal noodzakelijk moet vernieuwd worden, zijnde bijna geheel vergaan, 
19 Ibidem. 
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5. Gezicht op de Mariakerk en de Mariaplaats uit het noordoosten. Grijs gewassen pentekening 
(19,2 x 14 cm) van Jan de Beijer uit 1744. GAU, nr. T.A. ld. 3.35. Foto: idem. 

waartoe Ued. Achtb. zig bij conventie met 't Capittel van St. Marie hebben 
verpligt' 20. 
Het lijkt aannemelijk dat het hier nog steeds om hetzelfde beeld van Ryck Hen-
drickss. van Beest gaat. Gegevens over vernieuwing van het beeld in voorgaan
de jaren zijn namelijk niet aangetroffen. Pas in 1781 moet, zoals hierna zal blij
ken, opdracht gegeven zijn tot de vervaardiging van een nieuw beeld. Van het 
uit 1563 daterende beeld zijn geen restanten bekend. 
In de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich ook een beeld 
dat, naar men terecht aanneemt, Hendrik IV moet voorstellen (beeld C, afb. 
2). Het voetstuk draagt aan de voorkant het in reliëf gesneden opschrift: 
HEINRICH-CAESAR. Op de bovenste profilering staat het geschilderde jaar
tal: 1569. Het frontale, eikehouten beeld is aan de achterkant plat en uitgehold, 
de hoogte bedraagt 160 cm. Stilistisch gezien doet het enigszins onbeholpen 
aan: een stram lijf, smalle schouders en geen logische verbinding van de benen 
met het bovenlichaam. Het is in bruine, grijze en groene tinten beschilderd. 
Hendrik IV wordt in keizerlijk ornaat voorgesteld met de attributen die bij de 
kroningsceremonie een belangrijke plaats innemen: kroon, zwaard, rijksappel, 
scepter en mantel. Het is op de gebruikelijke 16de-eeuwse wijze afgebeeld 21. 
De beschadigde kroon is op de rand versierd met edelstenen en had waarschijn
lijk de vorm van een mijterkroon, symbool voor de pauselijke kroning 22. On-

20 GAU, Stad, II, nr. 121, Vroedschapsresolutiën 19 februari 1781, notatie onder punt 6. 
21 Lord Twining, European Regalia (London, 1967) Plate 68B: een 12de-eeuwse versie van een 

middeleeuwse kroon. Het bijschrift bij de foto is foutief; er moet staan Hendrik IV i p v Hen
drik V. 

22 De begrafeniskroon van Hendrik IV werd in 1900 gevonden bij de opening van zijn graf in de 
Dom van Spiers. Twining, Regalia, plate 89D. 
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6. Gezicht op de Mariakerk uit het noordoosten en op de Mariaplaats met de overdekte markt en 
de ingang naar de Springweg. Aquarel (23,7 x 26,5 cm) van Jan de Beijer uit 1773. GAU, nr. T.A. 
ld. 341. Foto: idem. 

der de kroon draagt de keizer een muts met oorkleppen. Zijn gebaarde hoofd 
kijkt naar rechts. Onder de lange vorstenmantel met hermelijnen kraag draagt 
hij een pronkharnas. De borst is getooid met de Duitse tweekoppige zwarte 
rijksadelaar, het keizersymbool. Onder zijn wapenrok komen de door fraaie 
leeuwenkoppen beschermde knieën te voorschijn 23. Het rechterbeen is anato
misch wat merkwaardig gevormd. De rechterarm en het zwaard ontbreken. In 
zijn linkerhand heeft hij een rijksappel, waarvan het kruis van later datum 
is 24. Tot nu toe heeft men aangenomen dat dit uit 1569 daterende beeld (C) 

23 Deze versiering door middel van leeuwenkoppen is niet in beschrijvingen van 16de-eeuwse har
nassen aangetroffen. In de Grote Kerk van Breda bevindt zich echter een grafmonument van 
Graaf Engelbregt van Nassau en zijn gemalin Cymburga uit 1520. Eén van de geharnaste ge
knielde figuren - Caesar - op een hoek van dit monument draagt eveneens leeuwenmaskers op 
de knieën. Mededeling dr W. M. G. J. Berge. 'Stilgeschichte des deutschen Harnisches von ca. 
1440-1590', Wiener Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, I (1937) 139-165; 
III (1938) 175-203; IV (1944) 255-301; V (1953) 33-93; VI (1955) 31-103. 

24 J. Leeuwenberg en W. Halsema, Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum (Amsterdam, 1973) 72. 
Er zijn na verschijnen van deze catalogus in 1973 geen nieuwe gegevens over het beeld gevon
den. Mededeling van mevr. drs W. Halsema-Kubes. 
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het beeld is dat op het koordak van de Mariakerk heeft gestaan 25. Dat is echter 
niet waarschijnlijk. Het is namelijk van achteren plat en uitgehold en draagt 
ook geen sporen van een bevestiging op een dak. Evenmin zijn er zichtbare 
weersinvloeden of zware overschilderingen te zien. Qua hoogte 160 cm zou het 
voor een koordak ook erg klein zijn geweest. 
Men zou kunnen veronderstellen dat Ryck Hendrickss. van Beest een kleiner, 
verwant beeld heeft vervaardigd naar zijn standbeeld op het dak. De stramme, 
kromme houding in beide beelden komt immers overeen. Gezien de vormge
ving - frontaal met een platte achterkant - zou het dienst gedaan kunnen hebben 
als gevelbeeld. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in de rekeningen van de 
fabriekkamer van Sint Marie van 1569 waar sprake is van drie beelden. Cal-
koen veronderstelde, dat deze drie beelden vervaardigd werden ter vervanging 
van twee beelden, die in 1566 verloren gingen tijdens de beeldenstorm. Deze 
drie houten beelden zouden in 1569 in de westgevel achter tralies boven de in
gang zijn aangebracht 26. Een rekening van 30 augustus 1569 vermeldt een be
taling aan Ryck Hendrickss. van Beest, die drie beelden vervaardigd had 21. In 
de rekening van datzelfde jaar staat verder een betaling voor het ijzeren zwaard 
van de keizer en voor draden die waarschijnlijk een traliewerk vormden 'boven 
de deuren van onze kerk' 28. Het is zeer wel mogelijk dat deze rekeningposten 
onder meer betrekking hebben op beeld C. Immers de datering (1569), de ma
ker (Ryck Hendrickss. van Beest) en de vormgeving (gevelbeeld) komen over
een. 

Waarschijnlijk is beeld C voor de sloop van de Mariakerk in 1845 overgebracht 
naar de kapittelzaal van de Pieterskerk 29. Van der Monde die de onjuiste me
ning was toegedaan met het standbeeld op het koordak (B) te doen te hebben, 
beschreef het in 1835: 
' . . . welk laatste thans nog bewaard wordt in de Kapittelkamer van St. Pieter; 
hetzelve is met den keizerlijken mantel omhangen, de kroon op het hoofd en 
de dubbele arend op de borst, het zwaard in de regterarm, doch die ontbreken-
25 Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, I (1835) 314; De Navorscher, 

XVIIII (1864) 15; Eigen Haard, XVIIII (1879) 71; G. Galland, Geschichte der Holländischen 
Baukunst (Frankfurt, 1890) 97 wijt de beschadigingen aan het beeld aan invloed van het weer; 
W. Vogelsang, Die Holzskulptur in den Niederlanden (Utrecht, 1912) nr. 108 pi. XXVI, date
ring 1564; F. Schmidt Degener, 'Rembrandt's Clementie van keier Titus', Oud-Holland, LVIII 
(1941) 106, foutief afgebeeld als Karel IV, datering 1564; P. T. A. Swillens, 'Rijck Hendricksz. 
van Beest beeldhouwer te Utrecht', JbOU, (1950) 73; welk beeld Swillens beschrijft is onduide
lijk, hij constateert geen jaartal en geen opschrift; Leeuwenberg, Beeldhouwkunst, 72, waar 
men nog van mening is dat het beeld op het koordak heeft gestaan; E. J. Haslinghuis, De ge
meente Utrecht (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, II) ('s-Gravenhage, 
1956) 73; A. van Hulzen, Utrechtse kerken en kerkgebouwen (Baarn, 1985) 65, 66. 

26 Calkoen, 'St Marie', 37. 
27 'Item 30 Augusti '69 juxta conventionem factam cum Ricoldo Henrici, statuario, qui confecit 

istus tres statuas pro labore eius juxta cedulam 30 Rh'. (Eveneens op 30 Augustus '69 volgens 
de overeenkomst gemaakt met Ryck Hendrickss., beeldhouwer, die deze drie beelden heeft ver
vaardigd, voor zijn werk volgens een nota 30 Rijnsguldens), RAU, St. Marie, nr. 347, Rekenin
gen der Fabriekkamer 1569. 

28 'Item pro glavio ferreo, dato in manu statue Henrici Caesaris 6 st'. (Eveneens voor het ijzeren 
zwaard gegeven in de hand van het beeld van keizer Hendrik 6 stuivers). 'Item 25a Septembris 
pro fili aenei (statuas tribus que supra ecclesie nostre fores posite sunt) prefixi [?] pondo xxiiij 
pro etc. 8 R' (Eveneens op 25 September voor koperen draden (voor de drie beelden, die boven 
de deuren van onze kerk zijn geplaatst) die op 34 pond zijn vastgesteld, 8 Rijnsguldens). De 
draden kunnen eventueel ook van brons gemaakt zijn, hiervoor bestaat in het Latijn geen 
woord, ibidem. 

29 Zie noot 24. 
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de aan dezelfde zijde vastgehecht, en de wereldkloot prijkt in zijne linkerhand. 
Deszelfs lengte bedraagt 1 el en ruim 30 palmen buiten het voetstuk, hetwelk 
bijna 20 palmen hoog is; het ijzeren zwaard bereikt de lengte van 1 el en bijna 
30 palmen. Op den voet staat geschilderd het jaar 1569, en lager gebeeldhouwd: 
HENRIC9.CESAR. Het geheel is van hout, en wordt door deskundigen voor 
een fraai stuk van beeldhouwwerk gehouden' 30. 
Vanuit Utrecht ging beeld C in 1875 naar het Nederlandsch Museum voor Ge
schiedenis en Kunst te 's-Gravenhage, waarna het in 1883 werd overgebracht 
naar het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Het door W. N. Koopman in 1781 vervaardigde beeld van Hendrik IV op het 
dak van de Mariakerk 

Zoals al gebleken is, liet de vroedschap van Utrecht in 1781 een nieuw beeld 
van Hendrik IV (beeld D) vervaardigen voor het koordak van de kerk (in die 
tijd stadsmuziekzaal). Restanten van dit beeld bevinden zich nu in de collectie 
van het Centraal Museum te Utrecht (afb. 7, 8 en 9). In de ijzeren benedenrand 
van de keizerskroon staat het jaartal 1781. 

WÊÊÊÊ 

7. Keizerskroon afkomstig van het beeld van 
Hendrik IV uit 1781 op het koordak van de 
Mariakerk, gemaakt door W. N. Koopman 
en D. de Graaf. Hout en ijzer (55 cm hoog). 
Evenals rijksappel en zwaard in het bezit van 
het Centraal Museum, Utrecht, nr. H. V. 
1928/1402. Foto: idem. 

30 Tijdschrift, I (1835) 311. 

8. Rijksappel, afkomstig van hetzelfde beeld 
van Hendrik IVuit 1781 van Koopman en De 
Graaf. IJzer en hout (35 cm hoog). Centraal 
Museum, Utrecht. Foto: idem. 
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9. Zwaard van D. de Graaf, afkomstig van hetzelfde beeld van Hendrik IV uit 1781. IJzer (135 
cm lang). Centraal Museum, Utrecht. Foto: idem. 

Gegevens over de opdracht aan de beeldhouwer zijn niet meer terug te vinden 
in de vroedschapsresoluties van 1781. Van der Monde vermeldde echter de ma
ker in ,1835: 'Het beeld, hetwelk nog heden op de kerk te zien is, werd vervaar
digd door den beeldhouwer Koopman, die zijne werkplaats had in het Abra-
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10. Gezicht op het koor van de Mariakerk en de Mariaplaats uit het noorden. Gewassen tekening 
uit 1835 (19,3 x22,7 cm) van P. H. E. Schuster. GAU, nr. T.A. Id. 3.42.1. Foto: idem. 
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77. Gezicht op het koor van de Mariakerk uit het noordoosten met rechts het Mariawaterpoortje. 
Tekening in potlood en waterverf uit ca. 1840 (59 x 47,4 cm) van Abraham Hendrik van Winter. 
GAU, nr. T.A. ld. 3.45. Foto: idem. 

ham Dole steegje, bij de Lange Nieuwstraat' 31. Hier wordt ongetwijfeld de 
beeldhouwer en tekenaar W. N. Koopman bedoeld, die in de tweede helft van 
de 18de eeuw in Utrecht werkzaam was 32. De 19de-eeuwse Utrechtse architect 
Kramm vermeldde in zijn lexicon Koopman zowel als tekenaar als beoefenaar 
van de beeldhouwkunst in de laatste helft van de 18de eeuw te Utrecht. Helaas 
wordt er op het werk van Koopman als beeldhouwer niet ingegaan. Slechts twee 
prenten werden door Kramm beschreven 33. 
Een aantal 19de-eeuwse gezichten op het overgebleven koor van de Mariakerk 
geeft echter een indruk van het keizerbeeld vervaardigd door Koopman. In 
1835 tekende P. H. E. Schuster een sober beeld van Hendrik IV op het koordak 
van de Mariakerk (afb. 10). Abraham Hendrik Winter (ca. 1807-1861) tekende 
het koor omstreeks 1840. Bij het standbeeld van de keizer werd verticaal door 
de tekenaar geschreven: 'Keizer Hendrik IV'. Het zwaard en de keizerskroon 
zijn gedetailleerd weergegeven (afb. 11). In 1843 vervaardigde J. van Maurik 
(1807-1890) twee gezichten op de Mariakerk (afb. 12). De plaats, bevestiging 
en houding van het standbeeld komen overeen met beeld B. 
In het voorjaar van 1845 begon de sloop van de resterende gebouwen van de 
Mariakerk. Het koor bleek niet meer te voldoen als muziekzaal en het bestuur 

31 Ibidem, 315. 
32 P. A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars, 1750-1950 ('s-Gravenhage, 1969) 

633 vermeldt dat Koopman werkzaam was tussen 1740 en 1770; U. Thieme en F. Becker, Allge
meines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart (Leipzig, z.j.), XXI 
291; A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archiv alischer For
schungen bearbeitet, I (Wien, Leipzig, 1906-10) 330. 

33 C. Kramm, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, 
graveurs en bouwmeesters (Amsterdam. 1857-64, 1974 reprint) 904. 
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72. Gezicht op het koor van de Mariakerk uit het noordoosten. Aquarel (48,2 x 34,7 cm) van J. 
van Maurik uit 1850. GAU, nr. T.A. ld. 3.46. Foto: idem. 

van het Collegium Musicum Ultrajectinum besloot na lang beraad tot het bou
wen van een nieuwe behuizing: het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 
Volgens Bosch werd het keizerbeeld op bevel van de Commissie tot de bouw 
op 12 juni 1844 naar het archief ten stadhuize overgebracht. Bij een beschrij
ving van het beeld vermeldde hij eveneens de naam van beeldhouwer Koop
man: 'He t . . . is in de vorige eeuw vervaardigd door den beeldhouwer Koop
man. Behalve het voetstuk is het 2 Ned. Ellen lang. De keizer is afgebeeld met 
eene kroon op het hoofd, omhangen met eenen mantel, waaronder een dubbele 
arend, houdende in de linkerhand den wereldbol en in de regter een ijzeren 
zwaard, ter lengte van ruim een Ned. El. Dit zwaard hield hij in eene schuinse 
rigting, zoodat men, van beneden ziende, van onderscheidene kanten, het 
zwaard op verschillende rigtingen meende te zien of werkelijk zag. Menig 
vreemdeling beschouwde dit als een zeldzaamheid' 34. 

34 L. E. Bosch, 'Het Gebouw voor Kunstenen Wetenschappen voorheen de Mariakerk', Utrecht-
sche Volks-almanak voor het jaar 1845, 77. Om de gegevens van Bosch te verifiëren, echter 
zonder resultaat, zijn geraadpleegd GAU, Stad, IV, nr. 94, Notulen van B & W der stad 
1824-1851; Stad, IV, nr. 67, Notulen van de raad van de stad Utrecht 1844; Stad, IV, nr. 390, 
Notulen van de kommissie van Fabricage 1829-1851; Stad, IV, nr. 1004 + , Notulen der com
missie belast met het vormen van een ontwerp tot het verbeteren der Stads-muzykzaal 
1839-1849. In 1864, bijna 20 jaar na de afbraak van het koor van de Mariakerk, schrijft een 
tijdgenoot in De Navorscher, XVIIII(1864) 15, nog lovend over het keizerbeeld van Koopman: 
'Door een opmerkelijk en fijn berekend effect van de optica, scheen het beeld met dit zwaard 
den voorbijganger op militaire wijze te begroeten, wanneer men uit de Mariastraat kwam, 
langs de huizenrij tegen over de kerk (die ter regterhand stond) naar de Lijsbethstraat gaande. 
De punt van het zwaard scheen te zakken, en wanneer de voorbijganger, in de Lijsbethstraat 
gekomen, zich omkeerde en naar het beeld opzag, was die punt schijnbaar geheel afhellende. 
Teruggaande zag men het zwaard zich als 't ware weder opheffen. Duizenden onzer tijdgenoo-
ten hebben dit met mij, zoowel als het voorgeslacht, gezien en bewonderd. Zijn er meer zulke 
als 't ware groetende beelden bekend? en wie was de uitvinder?' 
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13. Gedeelte van ano
nieme verbouwingste
kening voor de gevel 
van het huis Maria-
straat7'Mariaplaats uit 
1845, GAU, Stad, IV, 
notulen van de raad 
1845. Foto: idem. 

R. 'w 1 I Fm 

Kort daarna moet het beeld op de gevel van een huis op de hoek Maria-
plaats/Mariastraat geplaatst zijn. Sigarenfabrikant Andries Le Fèvre diende 
op 7 april 1845 een verzoek in bij de stadskameraar tot verbouwing van de gevel 
van zijn woning. Bijgevoegd werd een ontwerptekening (afb. 13), waarop 
waarschijnlijk op initiatief van Le Fèvre het beeld van keizer Hendrik IV op 
de hoek van de gevel is geplaatst 35. De burgemeester en wethouders vonden 
het een matig plan en deden in een brief van 16 april 1845 het voorstel om de 
gevel geheel recht te trekken ter verfraaiing van het stadsgezicht: 'Heb ik de eer 
het voor den welstand hoogst wenschelijk, zoude vinden, indien de gevel van 
het bijgebouw zooveel konde worden ingetrokken, dat de geheele gevel van het 
gebouw in eene regte lijn wierde opgetrokken' 36. 
Er was inmiddels echter al een ander gevelontwerp van stadsarchitect Boll van 
Buuren (afb. 14). Hierbij werd Hendrik IV niet op de hoek van de gevel, maar 
middenvoor geplaatst. Op 8 juli 1845 werd dit tweede plan goedgekeurd 37. In 
de correspondentie gevoerd door Andries Le Fèvre en burgemeester en wethou
ders en bij het bestek van de verbouwing is echter niets terug te vinden over het 
keizerbeeld. De decoratie van de gevel werd kennelijk niet erg belangrijk 
geacht, maar moet wel zijn uitgevoerd. Van der Aa immers noemde beeld D 
in zijn Aardrijkskundig Woordenboek (1848): 'Het keizerlijke standbeeld, dat 
op het koor dezer kerk heeft gestaan is in 1846 op den hoek van een huis aan 
de Mariaplaats gezet' 38. 

35 GAU, Stad, IV, nr. 72, Notulen van de raad 1845. 
36 GAU, Stad, IV, nr. 72, Notulen van de raad 1845, brief 16. 
37 GAU, Stad, IV, nr. 72, Notulen van de raad 8 juli 1845. De chronologie van een en ander is 

niet geheel duidelijk. Boll van Buuren had op 7 maart voor het negatieve advies van B & W 
van 16 april zijn nieuwe ontwerp reeds klaar. 

38 A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, XI (Gorinchem, 1848) 449 
vermeldt echter het beeld op de hoek. 
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14. Gedeelte van ver
bouwingstekening 
voor de gevel van het 
huis Mariastraat/Ma-
riaplaats door Boll 
van Buuren uil 1845. 
GAU, Stad, IV, notu
len van de raad 1845. 

Foto: idem. 

Hoelang het keizerbeeld op de gevel heeft gestaan is niet bekend. De restanten, 
keizerskroon, rijksappel en zwaard werden in 1878 beschreven door Muller in 
de Catalogus van het museum van oudheden i9. Hieruit blijkt dat het beeld 
voor dat jaar waarschijnlijk wegens slechte staat van de gevel verwijderd moet 
zijn. Deze restanten zijn vervaardigd van hout en ijzer (afb. 7, 8 en 9). De kroon 
draagt in de benedenrand het opschrift 'D. de Graaf 1781', vermoedelijk de 
naam van de smid. Sporen van verguldsel zijn op de ijzeren onderdelen aange
troffen. Het gehele beeld zal overigens wel beschilderd zijn geweest. In felle 
kleuren prijkt het op de ontwerptekening van stadsarchitect Boll van Buuren: 
de keizer draagt een rode, lange mantel, een gele wapenrok en heeft op het 
hoofd een blauwe kroon (afb. 14). Ook Koopman heeft zich bij het maken van 
zijn beeld dus gehouden aan de traditionele wijze van afbeelden van keizers. 
Dit valt bovendien af te leiden uit één van de overblijfselen, de keizerskroon 
(afb. 7), een beugelkroon langs de rand versierd met rozetten. Op de beugels 
bevinden zich edelstenen en als bekroning van het geheel is een kleine rijksappel 
met kruis aangebracht. Misschien heeft Koopman zich bij zijn werk laten inspi
reren door het portret van keizer Hendrik IV, dat in 1641 gemaakt werd door 
de Utrechtse schilder Jan van Bijlert. Dit hing in 1781 in de kapittelzaal van 
de Mariakerk (afb. 15). Op dit schilderij draagt de keizer eveneens een beugel-
kroon, weliswaar met meer beugels, maar ook rijkversierd met parels. Langs 
de rand van de gouden kroon zijn rozetten aangebracht en bovenop prijkt een 
kleine rijksappel met kruis. De vormgeving van de overige restanten van het 
keizerbeeld gemaakt door Koopman, de rijksappel en het zwaard, is zeer een
voudig. 

39 Muller, Catalogus, nr. 133. 
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15. Keizer Hendrik IV, zoals Jan van Bijlert deze 
schilderde in 1641. Olieverf op doek (198 x 94 
cm). Centraal Museum, Utrecht, nr. 2552. 

Foto: idem. 

Een 19de- en 20ste-eeuws gevelbeeld van Hendrik IV 

Na het verwijderen van het beeld bleef het hoekhuis Mariaplaats/Mariastraat 
niet zonder gevelbeeld achter. Een foto uit ongeveer 1890 geeft een overzicht 
van de Mariaplaats met op de achtergrond het hoekhuis (afb. 16). De sigaren-
handel van Andries Le Fèvre heeft plaats gemaakt voor een magazijn in ijzer
waren. Op de hoek van de gevel prijkt een klein beeld voorstellende Hendrik 
IV (E). Dit beeld bevindt zich thans in de collectie van het Centraal Museum 
te Utrecht en is waarschijnlijk een kleinere opvolger van beeld D. Ook in 1930 
werd het hoekhuis, waarin toen het meubelmagazijn H. A. Hauer gevestigd 
was, van dichtbij gefotografeerd (afb. 17). Het keizerbeeldje, nog in onge
schonden staat, is op deze foto goed te onderscheiden. Het omhooggeheven 
zwaard en de rijksappel vallen op, evenals de lange mantel en het harnas. Enke
le vragen over dit gevelbeeld bleven, ondanks veel speurwerk, onbeant
woord 40. De naam van de beeldhouwer is onbekend, evenals het jaar van 

40 GAU, Stad, IV, nr. 394, Alphabethisch register op de notulen van de commissie van fabricage 
1829-1851; Stukken betreffende uitgaven en voordeden van de verfraaiing en uitbreiding der 
stad 1828-1873; W. J. C. van Rossum, 'Beelden van Hendrik IV op de Mariaplaats', Maand
blad Oud-Utrecht (MblOU), LI (1978) 54. 
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16. Hoekhuis Mariastraat/Mariaplaats, ca. 1890 gefotografeerd door B. Brugsma Azn. 
Foto: Stichting Hel Utrechts Gevelteken Fonds. 

17. Gezicht op hetzelfde hoekhuis, inmiddels meubelmagazijn H. A. Hauer, in 1930 gefotogra
feerd door E. A. van Blitz en Zn. GAU, nr. T.A. Tm. 228. Foto: idem. 

79 



plaatsing en de eventuele opdrachtgever. Op 26 november 1959 besteedde het 
Utrechts Nieuwsblad in verband met Sint Nicolaas aandacht aan het beeldje en 
plaatste een foto met het verontrustende opschrift: 'Wordt Hendrik IV ge
wurgd?' Het bericht vermeldde onder meer: 'Het beeldje op het huis, dat op 
de hoek van de Mariaplaats staat, stelt de keizer voor. In de loop der jaren zijn 
rijksappel en de handen van het beeld verdwenen. Nu wordt er een aanslag op 
het hoofd gepleegd, want de draden die de feestverlichting moeten vasthouden 
zijn om de hals van het beeld bevestigd. Zal het beeld deze wurging overle
ven?' 41. 
Het Maandblad Oud-Utrecht vroeg een jaar later, in 1960, eveneens aandacht 
voor de geschonden staat van het beeldje: 'Hoewel het beeldje op zichzelf wei
nig of geen betekenis heeft zou het uit historische overwegingen wenselijk zijn, 
dat het deze herinnering aan de stichting der Mariakerk in stand trachtte te 
houden, liefst in herstelde staat'. 42. 
Vijfjaar later werd het beeldje van Hendrik IV verwijderd en door de afdeling 
monumenten van de dienst openbare werken der gemeente Utrecht overgedra
gen aan het Centraal Museum te Utrecht. Op 21 mei 1965 werden foto's ge
maakt om de slechte staat van het beeld vast te leggen (afb. 18). Bij vergelijking 
met de foto uit 1930 constateert men ontbrekende gedeelten zoals de onder
armen, het zwaard en de tenen (afb. 17). De directie van het museum vond de 
kwaliteit van het beeld belangrijk genoeg om het in 1970 te laten restaureren. 
Enkele dikke lagen verf, die als bescherming tegen weersinvloeden waren aan
gebracht, werden verwijderd. Verder werden gipsen reparaties aan het hoofd, 
de kroon en een ten onrechte aangebracht ordeteken weggehaald 43. Op de foto 
uit 1930 zijn de gipsen toevoegsels duidelijk te zien en deze moeten dus in elk 
geval van vóór dat jaar stammen. Het gevelbeeld heeft een lengte van 160 cm, 
de sokkel is 32,5 cm hoog (afb. 19). Hendrik IV draagt een kroon, die gecombi
neerd wordt met een mijter, een pronkharnas waaromheen een naar achteren 
vallende lange mantel. Ook de stevige benen en voeten zijn beschermd. Enkele 
keizerattributen zijn nog aanwezig zoals de keizerskroon, de mantel en het klei
ne zwaard dat achter het rechterbeen staat. Het beeldje is plat van achteren en 
uitgehold. Dat het geen kopie is van het vorige beeld (D) blijkt uit een vergelij
king van de beide keizerskronen, waarbij nauwelijks een overeenkomst te 
bespeuren valt 44. 

Een 20ste-eeuws gevelbeeld van Hendrik IV vervaardigd door Evert van Koo-
ten Niekerk 

De in 1975 opgerichte stichting 'Het Utrechts Gevelteken Fonds' wilde als 
eerste aktiviteit het gerestaureerde gevelbeeldje van Hendrik IV terugplaatsen 
in de gevel van het hoekhuis Mariastraat/Mariaplaats. Dit initiatief stuitte ech-
41 Utrechts Nieuwsblad, 26 november 1959. 
42 MblOU, XXXIII (1960) 8. 
43 Een ordeteken - een onderscheiding uitgereikt voor bijzondere diensten aan de koning of het 

land bewezen - komt niet voor op afbeeldingen van koningen of keizers. 
44 H. J. Broers, Utrecht historische wandelingen (Utrecht, 1908 2) 209: 'Zijn beeld, dat voorheen 

op het dak van de kerk prijkte en dat men in het Stedelijk Museum kan terugvinden, kreeg in 
verkleinde reproductie, een plaatsje aan den gevel van het hoekhuis aan de Mariastraat'. Deze 
gegevens kloppen niet: er zijn alleen restanten in het Centraal Museum te Utrecht. Het betreft 
hier geen reproductie. 
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18. Anoniem vurehouten gevelbeeld van 19. Hetzelfde gevelbeeld van Hendrik IV na 
Hendrik IV uit de tweede helft van de 19e de restauratie. Centraal Museum, Utrecht, 
eeuw voor de restauratie (106 cm hoog). Cen- Foto: idem. 
traal Museum, Utrecht, nr. 14807. Foto: 
idem. 

ter op bezwaren bij het Centraal Museum. Men twijfelde onder meer aan de 
historische relatie van het beeld met de Mariaplaats 45. Een afgietsel van het 
gevelbeeld kon niet vervaardigd worden, omdat men bang was voor beschadi
ging 46. Daarom besloot de stichting tot het maken van een zo getrouw mogelij
ke kopie. De opdracht hiertoe werd gegeven aan de Utrechtse beeldhouwer 
Evert van Kooten Niekerk (geboren 1949). Deze was eerst gedurende vijfjaar 
in opleiding bij beeldhouwer Jan van Luijn aan de academie Artibus te 
Utrecht, om daarna zijn studie aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten 
45 Correspondentie Centraal Museum Utrecht, brief dd 12 november 1974. 
46 Correspondentie van de Stichting 'Het Utrechts Gevelteken Fonds', brief dd 22 februari 1978. 



20. Het huidige gevelbeeld van Hendrik IV op 
het hoekhuis Mariastraat/Mariaplaats uit 1978, 
gemaakt door Evert van Kooten Niekerk. Licht-
gewichtcement. 

Foto: Utrechts Nieuwsblad. 

te Amsterdam te voltooien. Aan de hand van foto's en door eigen waarneming 
vervaardigde Van Kooten een kopie van klei, waaraan de ontbrekende delen, 
handen, voeten, rijksappel en zwaard, werden toegevoegd. Van dit ontwerp 
maakte hij een gietvorm van gips, waarin een soort lichtgewicht cement werd 
gegoten 47. Deze Hendrik IV lijkt niet geheel op zijn voorganger; zijn zwaard 
houdt hij in plaats van naar boven naar beneden gericht. Op 10 juni 1978 vond 
de feestelijke onthulling van het nieuwe beeld van Hendrik IV plaats (afb. 20). 
Op deze wijze wordt de herinnering aan één van de stichters van de Mariakerk 
in het straatbeeld levend gehouden. 

De schilders Jan van Scorel en Jan van Bijlert 

Er zijn niet alleen beelden in Utrecht vervaardigd die keizer Hendrik IV voor-
47 Mededelingen Evert van Kooten Niekerk. 
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stellen, maar ook schilderijen. Het staat vast dat het kapittel van Sint Marie 
aan twee Utrechtse schilders Jan van Scorel en Jan van Bijlert opdracht gaf tot 
het maken van een schilderij van de keizer. 
De vermaarde schilder Jan van Scorel (1495-1562) werd in 1528 aangesteld als 
kanunnik van het kapittel van Sint Marie. Zijn atelier en woonhuis had hij bin
nen de immuniteit van de kerk. Naast zijn schilderswerkzaamheden vervulde 
Jan van Scorel ook andere opdrachten voor het kapittel; zo kocht hij de wijn 
in en onderhandelde hij over grondstukken. Jan van Scorel ontving enkele op
drachten voor het afwerken van schilderijen en op verzoek van kanunnik Hu-
bert van Buchell ontwierp hij twee gebrandschilderde ramen voor de Maria-
kerk 48. Ook schilderde hij portretten van de stichters, bisschop Koenraad en 
keizer Hendrik IV, op de luiken van een hoogaltaar, dat waarschijnlijk niet be
waard is gebleven. Hoe hij de stichters afgebeeld heeft is gedeeltelijk bekend 
uit een beschrijving van Carel van Mander in Het Schilderboeck. Jan van Sco
rel heeft Hendrik IV in knielende houding samen met Koenraad voor een fraai 
landschap geschilderd: 'Op d'eerste twee deuren maeckte hy personnagien als 
't leven: op d'eene een sittende Maria-beeldt met t'kind en Ioseph op d'ander 
den Keyser knielende en den Bisschop Conrardus, welcke personnagien door 
bevel des Keysers de Kercke hadde doen op 't cierlijckste in magnificijk en Pon-
tificael cleedinghe opmaeken met achter een uytnemende schoon Land
schap' 49. 

Een eeuw later verschafte het kapittel van Sint Marie de Utrechtse schilder Jan 
van Bijlert (1598-1671) een opdracht voor een portret van Hendrik IV. Jan van 
Bijlert was leerling van zijn vader, de glasschilder Herman van Bijlert en van 
Abraham Bloemaert. Hij maakte reizen naar Frankrijk en Italië en werd beïn
vloed door de werken van Caravaggio. In 1626 werd Jan van Bijlert meester 
van het Sint Lucasgilde 50. De opdracht voor het portret van Hendrik IV werd 
in een resolutie van 29 januari 1641 omschreven: 
'De Schilderije vanden Keijser Hendrikck den vierden 
Johan van Bijier is toegeleijt voor het contrefeijtsel ende Schilderije vanden 
Keijser Hendricus 4' alhier inden Capittelhuijse staende de somme van twee 
hondert ende vijftich guldens boven ses guldens voor den doeck die betaelt sul
len worden bij heer Hendrick de Jong als fabrijkmeester' 51. 
Ook de rekening aan Jan van Bijlert voor het portretteren en het materiaal dat 
hij gebruikte is bewaard gebleven: 'Item betaelt aan Sr Bijlert voor het schilde
ren ende contrefeyten van Keyser Hendrick de Vierde, alhier in den capittel-
huyse hangende, volgens capittelordonantie ende quitancie de somme van 250 
gld. Ende daerenboven ses gulden voor den doeck, dus alhier 6 gld.' 52. 
Toen de kapittelzaal tegen 1666 werd opgeknapt met nieuw behangstof en 
fraaier zetels, bleek het portret door Van Bijlert schoongemaakt te zijn: 'Aen 
den schilder Byler voor den schilderye van de Keyser schoon te maeken betaelt 
3 gld. 3 st.' 53. 

48 J. A. L. de Meyere, Jan van Scorel 1495-1562. Schilder voor prinsen en en prelaten (Utrecht, 
1981) 24, 25. 

49 C. van Mander, Het Schilder-Boeck (Haarlem, 1604) fol. 236. 
50 Catalogus der Schilderijen, Centraal Museum (Utrecht, 1952) nr. 56. 
51 RAU, St. Marie, nr. 41, Resolutiën van het kapittel, 29 januari 1641, fol. 102. 
52 Calkoen, 'St. Marie', 25. 
53 Inventariskaart Centraal Museum Utrecht, nr. 2552. 
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Het doek kwam in 1830 door schenking van de heer D. van den Bosch in bezit 
van de gemeente en werd in 1948 overgebracht naar het Centraal Museum te 
Utrecht 54. Ook Jan van Bijlert schilderde de gebaarde Hendrik IV in vol kei
zerlijk ornaat (afb. 15). De vorst staat voor een gedrapeerd gordijn, het zwaard 
in zijn rechterhand naar beneden gericht. In zijn linkerhand houdt hij de rijks
appel, symbool voor zijn wereldlijke macht. Op zijn hoofd prijkt de gouden 
keizerskroon, een beugelkroon, die langs de rand versierd is met rozetten en 
edelstenen. Op de beugels zijn pareltjes gezet en het geheel wordt bekroond 
door een rijksappel. Zijn roodfluwelen keizerlijke mantel is met kostbaar her
melijn gevoerd en langs de randen afgezet met parels. Onder de mantel draagt 
Hendrik IV een 17de-eeuws harnas 55. De tweekoppige Duitse adelaar versiert 
het roodfluwelen kussen aan zijn voeten. Op de achtergrond bevindt zich een 
kerk, die waarschijnlijk de Mariakerk moet voorstellen. De vieringtoren als 
herkenbaar element van het gebouw is vrij groot geschilderd. De afmetingen 
van het doek bedragen 200,2 x 95,5 cm. Het is na 1948 herhaalde malen ge
restaureerd en hangt sinds 1975 op de Historische Afdeling van het Centraal 
Museum te Utrecht 56. 

Zie noot 50. 
R. B. F. van der Sloot, 'Harnassen uit eind 16de en begin 17de eeuw in de Noordelijke Neder
landen', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, X (1959) 99-125. 
Zie noot 53. 
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Zeven zeventiende-eeuwse schilderijen 
in het Sint Eloyengasthuis te Utrecht * 

Paul Janssen 

Inleiding 

In de Boterstraat in Utrecht gaat achter een uit 1644 daterende toegangspoort 
een ruimte schuil waar de regenten en broeders van het Sint Eloyengasthuis al 
eeuwen lang hun bijeenkomsten houden '. Dit gasthuis, dat in de Middeleeu
wen was gesticht door het smedengilde van Sint Eloy met als doel zieken en ou
den van dagen van dit gilde onderdak en hulp te verlenen, herbergt de oudste 
kolfbaan die Nederland nog rijk is. In het gebouw is ook een aantal interessante 
kunstvoorwerpen aanwezig. 
Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats een aantal door smeden vervaardigde 
meesterstukken zoals zilveren bekers, sloten, sleutels en penningen. Daarnaast 
hangt er in het huis een zevental in de 17de eeuw vervaardigde schilderijen. In 
deze bijdrage zullen deze werken worden besproken, eerst in het algemeen, 
daarna elk schilderij afzonderlijk. 

De geschiedenis van deze zeven schilderijen hangt nauw samen met de geschie
denis van het Eloyengasthuis in de 17de eeuw. Deze instelling bevond zich al 
vóór 1450 in het huis aan de Boterstraat. In de 15de eeuw maakten zowel het 
gasthuis als het smedengilde, die onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, 
een periode van bloei door. Een eeuw later was dat niet meer het geval. De fi
nanciële middelen raakten uitgeput zodat de arme broeders niet meer geholpen 
konden worden. Men kreeg daarom van de stadhouder van Utrecht toestem
ming om voor hen geldinzamelingen te houden. Aan deze financiële problemen 
kwam in 1603 een einde toen de weduwe van de in 1571 gestorven Adriaan Wil
lemszoon van Dashorst overleed. In zijn testament stond dat, na het overlijden 
van zijn vrouw, zijn complete nalatenschap bestaande uit huizen en landerijen 
aan het Eloyengasthuis moest worden overgedragen, uiteraard onder bepaalde 
voorwaarden 2. Zo moesten de broeders en regenten ervoor zorgen dat de arme 
gildebroeders van het smedengilde goed verzorgd werden en dat er wekelijks 

* Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de hulp van prof. dr L. J. Slatkes, New York en drs 
J. A. L. de Meyere, Utrecht. Mijn dank gaat ook uit naar de regenten van het Eloyengasthuis, met 
name prof. dr O. Backer Dirks, P. C. Bosselaar Sr en Tj. Schmidt. 

1 Voor de geschiedenis van het Eloyengasthuis zie A. C. F. Koch, 'Schets van een geschiedenis 
van het Sint Eloyengasthuis te Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht, (1947-48) 49-61 en A. 
van Hulzen, 250 jaar Kolfbaan (Utrecht, 1981) 29-47. 

2 Koch, 'Schets van een geschiedenis', 51-53; Van Hulzen, 250 jaar Kolfbaan, 38. 
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een brooduitdeling in de Buurkerk zou plaatsvinden. Die uitdeling vindt nog 
steeds plaats, hoewel sinds 1907 niet meer in de Buurkerk. Ook moest er een 
gedenksteen ter nagedachtenis van Van Dashorst in de Buurkerk geplaatst wor
den, die daar nu nog te bezichtigen valt. Vanaf 1604 werd er betaald uit het le
gaat en sindsdien ging het weer voorspoedig met het Eloyengasthuis. De jaar
lijkse boekhouding kon meestal met winst afgesloten worden. Deze winsten 
werden óf geïnvesteerd óf gebruikt voor de aanschaf van benodigdheden voor 
het huis aan de Boterstraat 3. Het huis zelf werd grondig verbouwd met als 
sluitstuk het al eerder genoemde poortje uit 1644. Allerlei meesterstukken op 
het gebied van de smeedkunst vonden hun weg naar het bezit van het gasthuis. 
Hetzelfde geldt voor de zeven schilderijen die in de periode van 1621 tot 1668 
voor de gildekamer, de 'Saai', van het Eloyengasthuis werden aangeschaft. 
Het eerste schilderij dat in het bezit van het gasthuis kwam, dateert uit 1621 
(nr. I, afb. 1). Het betrof hier een opdracht voor de schildering van de patroon
heilige van het gilde Sint Eloy. Ook het laatste schilderij uit 1668, een gedenk-
bord met naamlijst (nr. VII, afb. 13), was een opdracht waarvan de voorstel
ling nauw samenhangt met het karakter van het smedengilde. De vijf andere 
schilderijen die in de tussenliggende periode van 47 jaar werden aangeschaft, 
hebben wat de voorstelling betreft niets te maken met het Eloyengilde of 
-gasthuis. Het is daarom ook niet waarschijnlijk dat het hierbij om gerichte op
drachten ging. Men kocht vermoedelijk uit het in Utrecht aanwezige aanbod 
van schilderijen. Wat deze vijf werken alleen gemeen hebben, zijn de afmetin
gen en het feit dat op vier van de vijf schilderijen de namen vermeld staan van 
de dekens en busmeesters (penningmeesters) die verantwoordelijk waren voor 
de aanschaf ervan. Door deze toevoeging lieten zij hun status en zorg voor het 
gasthuis door de schilder of een lijstenmaker vastleggen. 
Het is mogelijk dat zij deze schilderijen direct van de kunstenaars, waarvan er 
enige in de Boterstraat of in de onmiddellijke omgeving woonden, kochten. 
Maar in Utrecht waren er ook nog andere mogelijkheden om schilderijen te ko
pen. Zo was er de jaarmarkt op de vlak bij de Boterstraat gelegen Mariaplaats 
waar kunst vrij ge- en verkocht mocht worden 4. In het schip van de daar gele
gen Mariakerk hadden de leden van het schildersgilde, tot 1661, 'expositie'- en 
verkoopkramen 5. Naast deze verkoopruimte en de vrije verkoop op de jaar
markten en bij de kunstenaars zelf, was er nog een plaats in Utrecht waar het 
publiek schilderijen kon kopen. Dat was de Collegie-Kamer of Schilder-Kamer 
in het voormalige Agnietenklooster, die het schildersgilde in 1639 ter beschik
king was gesteld door de vroedschap 6. In deze kamer moesten alle leden van 
het schildersgilde zich als zodanig manifesteren door kunstwerken op te hangen 
die door belangstellenden konden worden gekocht. Werd zo'n werk verkocht 
dan was de schilder verplicht binnen een termijn van drie maanden een nieuw 
werk op te hangen in de Collegie-Kamer. Er was ook een bepaling dat elke 
kunstenaar een schilderij diende op te hangen 'van een aangewesen formaat' 7. 

3 Gemeentearchief Utrecht (GAU), St. Eloyengasthuis (St. E.), nr. C 38, Rekeningen van de 
huismeesters. 

4 S. Muller Fz., Schilders-Vereenigingen te Utrecht (Utrecht, 1880) 66, Ordonnantie 1611, artikel 
XIV. 

5 S. Muller Fz., 'Utrechtse schildersvereenigingen', Oud-Holland, XXII (1904) 6. 
6 Muller, Schilders-Vereenigingen, 29-33, 73, Ordonnantie 1644, artikel XX. 
7 Idem, 81, Ordonnantie 1664, artikel XXI. 
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Er werd toentertijd blijkbaar gehandeld in 'standaardmaten'. Het is duidelijk 
dat de voorkeur van de dekens en busmeesters uitging naar een van de grote 
maten, die van circa 150 cm hoog en 225 cm breed. Of zij inderdaad de schilde
rijen voor het Eloyengasthuis in de Collegie-Kamer met haar voorraad stan
daardmaten kochten, is onduidelijk omdat - zoals hierboven bleek - er ook an
dere mogelijkheden waren om in Utrecht kunst te kopen. 
Het Eloyengasthuis was niet het enige gasthuis dat zijn interieur verzorgde met 
schilderijen. Op veel grotere schaal gebeurde dit in het Sint Jobsgasthuis. Dit 
'ziekenhuis' voor syfilispatiënten ontving in de periode van 1622 tot 1642 maar 
liefst 35 doeken 8. 
Het opbouwen van een schilderijenverzameling was overigens in het door calvi
nisten bestuurde Utrecht niet altijd even gemakkelijk. Er bestond namelijk 
voor de gasthuizen, die alle min of meer openbare gebouwen waren, een zekere 
vorm van censuur. In 1637 werden de huismeesters van de verschillende gast
huizen verplicht 'beelden ende andere paepse ornamenten... te doen amove-
ren' (verwijderen) 9. Men mocht nog wel schilderijen of andere kunstvoorwer
pen aanschaffen mits de keuze van het onderwerp niet haaks stond op de calvi
nistische leer. Het enige door deze maatregel getroffen schilderij in het Eloyen
gasthuis was de voorstelling van Sint Eloy uit 1621 (nr. I, afb. 1). Dit hing als 
schoorsteenstuk in de gildekamer en moest daar verwijderd worden. In 1643 
dienden de huismeesters een verzoek in dit schilderij weer op te mogen hangen, 
maar dit werd door de vroedschap afgewezen. 'De regierders der Stadt Utrecht 
ordonneren hiermede de huysmeesters indertijt van 't Eloyen gasthuys met het 
weder ophangen van de schilderijen gestaen hebbende voor de schoorsteen inde 
camer van 't selve gasthuys te supersederen tot naerder ordre, Actum den xxix 
septemb 1643 G. de Ridder' 10. Of het doek ooit weer op zijn oude plaats terug
keerde is niet duidelijk. Het schilderij uit 1668 (nr. VII, afb. 13) verving een 
'ander stuck schilderije', maar of dat de Sint Eloy was is niet zeker. 
De onderwerpen van de zes schilderijen die de dekens en busmeesters na 1637 
kochten, waren inderdaad niet in strijd met de heersende calvinistische levens
overtuiging. Er moeten echter wel katholieke sympathieën geleefd hebben bij 
broeders en regenten van het gasthuis. Dit blijkt uit de aanmaningen van de 
vroedschap aan verschillende gasthuizen, waaronder met name het Eloyengast
huis, om toch vooral alleen mensen van de 'waere christelicke gereformeerde 
Religie' toe te laten en aan te nemen ' '. Ook bij kunstenaars is meestal alleen 
uit archiefonderzoek af te leiden welke godsdienst zij beleden, en niet uit de 
thematiek van hun werk. Katholieken werkten voor protestanten en omge
keerd: schilderen was voor hen meer een ambacht dan een religieuze roeping 12. 
Drie van de zes na 1637 aangekochte werken hebben een oudtestamentisch, de 

8 Idem, 133-134; Marten Jan Bok, Vijfendertig Utrechtse kunstenaars en nun werk voor het Sint 
Jobsgasthuis 1622-1642 (doctoraalscriptie) (Utrecht, 1984). 

9 GAU, St. E., nr. A 8, Ordonnantie van de Vroedschap, waarbij de gasthuizen gelast wordt beel
den en andere 'paepsche' ornamenten te verwijderen 1637, 1643. 

,0 Ibidem. 
11 Van Hulzen, 250 jaar Kolfbaan, 41. 
12 Voor deze altijd nog ondoorzichtige problematiek zie P. T. A. Swillens, 'Rooms-Katholieke 

Kunstenaars in de 17de eeuw', Katholiek Cultureel Tijdschrift, I (1945-46) deel 2, 416-419; Sey
mour Slive, 'Notes on the Relationship of Protestantism to Seventeenth Century Dutch Pain
ting' Art Quarterly, XIX (1956) 3-15: J. Bruyn, Rembrandt's keuze van Bijbelse onderwerpen 
(Utrecht, 1959) 5-6; Bok, Vijfendertig Utrechtse kunstenaars, 13-14. 

87 



andere drie een mythologisch onderwerp. Een typische 'paepse' voorstelling, 
bijvoorbeeld de uitbeelding van Maria of een heilige, is er niet bij. Alle zeven 
kunstwerken zijn 'historiestukken', schilderijen die een bijbels, mythologisch 
of historisch onderwerp of verhaal uitbeelden. In de 17de eeuw werden dit 
soort voorstellingen zeer hoog gewaardeerd, veel meer dan bijvoorbeeld stille
vens of portretten 13. Het historiestuk gold als het meest passende schilderij om 
aan intellectuele en moreel verheffende ideeën uiting te geven. Daarom waren 
ze ook geliefd als decoratie in openbare gebouwen. Zo had in het al eerder ge
noemde Sint Jobsgasthuis een gedeelte van de daar hangende schilderijen scè
nes uit het leven van Job tot onderwerp. Zulks benadrukte tevens het karakter 
van de instelling. 

Het is opmerkelijk dat er voor het Eloyengasthuis, afgezien van de twee in op
dracht gegeven schilderijen uit 1621 en 1668, geen voorstellingen zijn aange
schaft waarvan het thema aansluit bij het karakter van het smedengilde of het 
gasthuis. Men zou immers hebben kunnen kiezen uit zulke passende onderwer
pen als scènes uit het leven van de mythologische god Vulcanus, de god van het 
vuur en als zodanig ook van de smeedkunst. Het liefdadige karakter van het 
gasthuis zou zijn uitdrukking hebben kunnen vinden in een Caritas (liefdadig-
heids)-voorstelling. Uit het feit, dat er willekeurige historiestukken in het Eloy
engasthuis hangen, zou men kunnen afleiden dat het de dekens en busmeesters 
blijkbaar meer interesseerde dât er iets hing - dat dan bovendien hun naam ver
meldde - dan wât er hing. Daarom lijkt het ook niet noodzakelijk de biogra
fieën van de vefmelde dekens en busmeesters bij dit onderzoek naar de schilde
rijen te betrekken. 
Voor wij overgaan tot de bespreking van de schilderijen afzonderlijk nog iets 
over de materiële toestand waarin de werken zich bevinden. Ze zijn in het verle
den alle enige malen hersteld en bijgewerkt, maar helaas is dat niet gebeurd vol
gens de normen die daar tegenwoordig aan worden gesteld 14. Er is sprake van 
slechts gedeeltelijke reiniging van het verfoppervlak en lukrake overschilderin
gen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de oorspronkelijke voorstelling niet goed 
tot haar recht komt. Gelukkig mogen wij vermelden dat de nu zittende regenten 
van het Eloyengasthuis van plan zijn een grondige restauratie van alle schilde
rijen te laten plaatsvinden. 

I (afb. 1) 
Anoniem 
Sint Eloy 
olieverf op doek (grisaille) 
161,5 x 104 cm 
niet gesigneerd 
opschrift: 'Anno 1621 waren dekens van Snelderweert, Sijmon Cornelissen 
Mode, Jacob Jacobsen van Campen busmeester'. 

13 Albert Blanken e. a., God en de goden, Verhalen uit de bijbelseen klassieke oudheid door Rem
brandt en zijn tijdgenoten (Amsterdam/Den Haag. 1981) 15-63. 

14 De laatste restauratie voor de oorlog vond plaats in 1932 en werd uitgevoerd door het restaura
tiebureau Schuuring en Adama in Den Haag; GAU, St. E., nr. C 121, Stukken betreffende 
de restauratie van schilderijen en andere aan het gasthuis toebehorende voorwerpen 
1931-1935. In 1963 werd 'David geeft Uria de brief' gerestaureerd. 



1. Anonieme grisaille 
1621. De patroonheili
ge van het smedengil-
de, Sint Eloy. Hij is 
afgebeeld in bis-
schopsornaat temid
den van attributen die 
verwijzen naar het vak 
der smeden. Eloyen-
gasthuis, Utrecht. 

Foto: Henk Platen
burg, Utrecht. 

Een notitie in het archief van het smedengilde vermeldt het volgende over dit 
schilderij: 
'Anno 1621 Sijn deckens geweest Johan Floorisz. van Snelderweert ende Si
mon Cornelisz Modere ende de busmeester Jacop Jacopsz van Campen, ende 
hebben in dat selve jaer het gildenhuys begyfticht ende vereert met de 
schoorsteen mantel staende inde Sael van het gilden huys met noch de schilde-
rije van Sinte looy' 15. 
Het schilderij, van een ons onbekende meeser, is een grisaille (grauwtje), een 
schildering in nuances van één, meestal grauwgrijze kleur, zoals ook hier het 
geval is. Het toont de patroonheilige van het smedengilde Sint Eloy (Sint Eligi-

GAU, St. E., nr. A 93, Lijsten van het tinwerk en van andere voorwerpen, aanwezig in het gilde-
huis 1610-1627. 



us). Deze is gekleed in bisschopsornaat. Rondom hem liggen allerlei attributen 
die naar het vak van de smid verwijzen. 
De op het schilderij vermelde namen van dekens en busmeester verschaffen di
verse aanknopingspunten voor de identificatie van de schilder. Jan Florisz. van 
Snelderweert, in 1621 deken van het smedengilde, had een zoon Hendrick 
Jansz. van Snelderweert, die in 1622 als meester in het schildersgilde aangeno
men werd en het in 1640 bracht tot deken van datzelfde gilde 16. Maar ook Si
mon Corneliss. Modde, of Mode, of Modere, had een zoon die schilderde, Jan 
Symonsz. Modde, waarvan bekend is dat hij in 1613 als conterfeyt-jongen 
(schildersleerling) bij de schilder Adam Willaerts in de leer was 17. Alleen voor 
Jacob Jacobsz. van Campen geldt dat hij, voor zover bekend, geen schilder in 
zijn directe familiekring had. Zijn naamgenoot, de beroemde architect en schil
der Jacob van Campen (1595-1657) is geen naaste familie van hem, misschien 
een verre neef. De architect-schilder kan de grisaille trouwens niet geschilderd 
hebben omdat hij van ± 1615 tot 1624 in Italië vertoefde 18. 
Het is niet mogelijk de grisaille aan de schilders Snelderweert of Modde toe te 
schrijven. Van beiden zijn namelijk geen schilderijen bekend zodat er geen sti
listisch vergelijkingsmateriaal voorhandenis. Het is uiteraard ook mogelijk dat 
een ander het schilderij vervaardigd heeft, hoewel een opdracht als vrienden
dienst voor een familielid toch wel aanspreekt. 

De afgebeelde heilige, Eligius van Noyon (gestorven in 660), was een ijzer- en 
goudsmid en muntmeester die een belangrijke raadgevende functie had aan het 
hof van de Frankische koning Chlotarius II. Eligius ruilde deze wereldlijke po
sitie in voor een loopbaan als geestelijke. Hij stichtte veel kerken en kloosters 
met name in Noord-Frankrijk en Vlaanderen, en werd in 641 bisschop van 
Noyon 19. Een populaire mythe over Eligius, die niet is afgebeeld op dit schil
derij, verwijst naar zijn bezigheden als ijzersmid. Er werd eens een door de dui
vel bezeten paard bij hem gebracht dat beslagen moest worden. Dat lukte niet 
op de gebruikelijke manier. Daarom hakte Eligius het betreffende been van het 
paard af, besloeg de hoef en zette het been weer aan het paard zonder dat er 
een schrammetje te zien was 20. Dit verhaal werd vaak verwerkt in de voorstel
lingen van deze heilige maar niet in de grisaille van het Eloyengasthuis. Daar 
zijn alleen de attributen van zijn smeedkunst, zoals hamer en tang, afgebeeld. 
De hamer met kroon in zijn rechterhand verwijst naar zijn bezigheden als 
edelsmid 21. 

De voorstelling heeft overeenkomsten met de prentenserie van Frederik Bloe-
maert (ca. 1610-ca. 1669) - naar ontwerpen van zijn vader Abraham Bloemaert 
(1564-1651) - bestaande uit afbeeldingen van de aartsbisschoppen en bisschop
pen van Utrecht 22. Mogelij k kende de schilder van de grisaille deze ontwerpen ; 
de prenten zelf zijn namelijk pas enkele decennia later ontstaan. 
Sint Eloy was, en is, vooral in de Zuidelijke Nederlanden populair 23. In het 
16 Muller, Schilders-Vereenigingen, 117 en 128. 
17 Idem, 98. 
18 P. T. A. Swillens, Jacob van Campen, schilderen bouwmeester 1595-1657(Assen, 1961) 8-16. 
19 F. Werner, 'Eligius von Noyon', Lexikon der Christlichen Ikonographie, VI (Rom, enz., 1974) 

122-127. 
20 Ibidem. 
21 J. J. M. Timmers, Christelijke Symboliek en Iconografie (Bussum, 1978) 253-255, nr. 706. 
22 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700, II 

(Amsterdam, z.j.) 83-84. 
23 J. Cauberghe, Vroomheid en Volksgeloof in Vlaanderen, Folkloristisch calendarium (Hasselt, 

1967) 80-85. 
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Museum van Schone Kunsten in Antwerpen bevindt zich een groot drieluik van 
het altaar der smeden, afkomstig uit de Walburgiskerk in die plaats, met ver
schillende voorstellingen uit zijn leven 24. Dit drieluik werd vervaardigd door 
Hiëronymus Francken de Oude (1540-1610). Aan de buitenzijden van de twee 
zijluiken heeft deze schilder twee grisailles geschilderd met als voorstellingen 
'St. Eligius in zijn smidse' en 'St. Eligius tot bisschop gewijd'. De Sint Eloy 
van het gasthuis is in zekere zin een synthese van deze twee thema's: zowel Eli
gius' functie als smid als zijn bisschoppelijke functie zijn in één voorstelling 
verenigd. 
Hoewel het heiligenportret uit het Eloyengasthuis geen altaarstuk was met een 
religieuze functie is het dus wel voortgekomen uit de traditie waarin het boven
genoemde altaarstuk in Antwerpen ook een plaats inneemt. Dat een dergelijke 
voorstelling in het gasthuis door de Vroedschap, zoals in de inleiding werd ge
constateerd, als te 'paeps' werd ervaren en in 1637 verwijderd moest worden, 
hoeft dus geen verwondering te wekken. 

II 
Roeland! Savery 
Elia in de woestenij 
olieverf op doek 
133,5 x 223 cm 
gesigneerd linksonder: 
niet gedateerd. 

(afb. 2) 

ROELANDT SAVERY AN°' 

2. Roelant Savery. Elia in de woestenij. Schilderij van omstreeks 1625. Eloyengasthuis, Utrecht. 
Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

A. J. J. Delen, Beschrijvende catalogus, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 
I, Oude Meesters (Antwerpen 1948) nr. 576-580. 
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Roelandt Savery (1576-1639) werd in een zeer kunstzinnige familie in Kortrijk 
geboren 25. Zowel zijn vader als broer, die beiden Jacob heetten, waren schil
der. De doopsgezinde familie trok in de jaren negentig van de 16de eeuw van
wege zijn geloofsovertuiging naar Amsterdam. Aldaar zou Savery het schil-
dersvak van zijn broer geleerd hebben. Na zijn opleiding verbleef hij een lange 
periode op verschillende plaatsen in Europa. Hij werkte in Wenen en in Praag 
aan het hof van keizer Rudolf II, en trok ook veel rond, met name in Oosten
rijk. 
In 1619 vestigde Savery zich definitief in Utrecht zoals blijkt uit zijn lidmaat
schap van het schildersgilde van Sint Lucas 26. In 1621 kocht hij een huis in de 
Boterstraat, naast het Eloyengasthuis 21. De inmiddels beroemde schilder leid
de daar een rustig leven dat slechts ten dele gewijd was aan de vervaardiging 
van schilderijen. Hij maakte voornamelijk bloem- en dierenstukken en deze 
laatste waren zo bekend dat de Staten van Utrecht in 1626 besloten een die
renstuk van zijn hand aan prins Frederik Hendrik en Amalia van Soms aan te 
bieden ter gelegenheid van hun huwelijk 28. 
Op het eind van zijn leven ging de geestelijke toestand van Roeland Savery ach
teruit. In 1639 overleed hij in armzalige omstandigheden. Het is mogelijk dat 
het door hem vervaardigde schilderij dat nu in het Eloyengasthuis hangt uit zijn 
desolate nalatenschap afkomstig is. Dat zou betekenen dat het schilderij, dat 
helaas geen jaartal draagt maar aansluit bij zijn dierenstukken die in de jaren 
twintig ontstonden, lange tijd in zijn atelier of huis gehangen heeft. Maar het 
kan natuurlijk ook nog voor zijn dood voor het gasthuis verworven zijn. 
De 'Elia in de woestenij', overigens het grootste schilderij dat Roelandt Savery 
voor zover bekend heeft gemaakt, is één van de vele voorstellingen waarin de 
schilder er naar streefde een weelderige flora en fauna uit te beelden. Het eigen
lijke onderwerp is geheel naar de achtergrond geschoven en de meeste aandacht 
valt op de natuurscènes. Zeer geschikt voor dit soort voorstellingen waren na
tuurlijk de bijbelse en mythologische verhalen waarin sprake is van veel dieren 
en diersoorten zoals in de verhalen van het aards paradijs, de zondvloed en 
Orpheus die de dieren betovert 29. Het schilderij in het Eloyengasthuis met de 
voorstelling van Elia in de woestenij past niet bij deze verhalen omdat er in de 
geschiedenis van Elia, afgezien van enige raven, geen dieren voorkomen. Save
ry heeft zelf zeker nog twee keer Elia tot onderwerp van een schilderij geno
men. Een doek dat zich in Oxford bevindt is compositorisch echter op een heel 
andere wijze uitgebeeld. De Amsterdamse versie van het thema is wel vergelijk
baar met het schilderij in het Eloyengasthuis 30. Mogelijk kende Savery het 
doek dat aan Gillis van Coninxloo (1544-1607) wordt toegeschreven, waarop 

Voor Roelandt Savery zie Kurt Erasmus, Roelandt Savery, sein Leben und seine Werke (Halle, 
1908); catalogus Roelandt Savery 1576-1639 (Museum voor Schone Kunsten Gent, 1954); cata
logus Herdenking Roeland Savery (Kortrijk, 1976); J. G. C. A. Briels, De Zuidnederlandse im
migratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630 (dissertatie Utrecht, 1976) 283-285. 
Muller, Schilders-Vereenigingen, 113. 
Briels, Zuidnederlandse immigratie, 283-284. 
Ibidem. 
Erasmus, Roelant Savery, 206-207, Beilage, met een overzicht van deze thema's zoals door Sa
very geschilderd. 
Doek, 37 x 51 cm., Oxford, Ashmolean Museum, nummer A 408; zie ook de Savery in Amster
dam, koper, 40 x 49 cm, 'Roeland Savery Fe 1634', Amsterdam, Rijksmuseum, nr. A 1297. 
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3. Romeins mozaïek met vechtende dieren, 
Vaticaanstad, Musei e Gallerte Pontificie. 

van omstreeks 130 na Christus. 
Foto: Kunsthist. Inst., Utrecht. 

hetzelfde thema van 'Elia in de woestenij' op een zeer vergelijkbare manier is 
uitgebeeld 31. 
De vechtende dieren links en rechts op Savery's schilderij behoren tot een the
ma dat zeer geliefd was in de beeldende kunst van de Oudheid. De overeen
komst van de vechtende stieren links en de leeuw rechts met antieke afbeeldin
gen als die op een mozaïek van circa 130 na Christus in Rome is treffend (afb. 
3) 32. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de schilder dit mozaïek of afbeel
dingen ervan kende, zozeer was deze thematiek in de 16de- en 17de-eeuwse 
kunst doorgedrongen. De vechtende stieren komen in een identieke vorm ook 
op andere schilderijen van Savery voor 33. 
Het thema 'Elia in de woestenij' is ontleend aan het bijbelse verhaal in het boek 
Koningen 1 en 2, waar het gaat over de profeet Elia. 'En Elia de Thisbiet, van 
de inwonders Gilead, zeide tot Achab: (Zoo waarachtig als) de Heere, de God 
Israels leeft, voor wiens gezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, 
tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, 

31 Doek, 115 x 178 cm, Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, nr. 1025; voor oudere 
invloeden op Savery zie Charles Roelofsz., "Orpheus en de dieren' van Jacob Savery', Tableau 
11 (1980) 312-316. 

32 Michael Grant ed., Geboorte der Westerse Beschaving, Griekenland en Rome (Den Haag, 1964) 
289, afb. 46. Het mozaïek bevindt zich nu in de Musei e Gallerie Pontificie, Vaticaanstad. 

33 Bijvoorbeeld het 'Landschap met runderen', paneel, 47,4 x 63,2 cm, gesigneerd en gedateerd 
1622, Brunswijk, Herzog Anton Ulrich-Museum; en de 'Zondvloed', paneel, 54,5 x 90,5 cm, 
gesigneerd en gedateerd 1625, Florence, Museo Stibbert. 
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4. Detail uit 'Elia in 
de woestenij' (aft). 2), 
met de mediterende 
profeet. 

Foto: Henk Platen
burg, Utrecht. 

zeggende: Ga weg van hier, en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek 
Krith die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drin
ken zult; en Ik heb den raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen' (I 
Koningen 17 : 1-4) 34. 
Roelandt Savery heeft deze scène uitgewerkt in een grote voorstelling, waarbij 
het bijbelverhaal weliswaar centraal maar heel klein is afgebeeld. De profeet 
Elia zit op een eilandje te mediteren (afb. 4), terwijl op de voorgrond beesten 
aan het vechten zijn. De schilder heeft dit verhaal gecombineerd met een latere 
gebeurtenis in het leven van de profeet, namelijk zijn hemelvaart (afb. 5). 'En 
het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zoo was er een vuri
ge wagen met vurige paarden, die tusschen hen beiden scheiding maakten. Al-
zoo voer Elia met een onweder ten hemel' (II Koningen 2 : 11). 
Roelandt Savery sluit door deze combinatie van verschillende gebeurtenissen 
uit het leven van een persoon in één voorstelling aan bij een Middeleeuwse tra
ditie. Het dierenstuk als genre vond haar oorsprong ook in de Middeleeuwen, 
namelijk in de toen populaire verluchte handboeken over dieren 35. Toen had-

34 Voor de bijbelteksten is gebruik gemaakt van de Staten-Bijbel (Utrecht, 1957). 
35 Jan Bialostocki, 'Les Bêtes et les Humains de Roelant Savery', Bulletin Musées Royaux des 

Beaux-Arts, VII (1958) 69-92. 
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5. Detail uit 'Elia in de woestenij' (afb. 2), met de hemelvaart van de profeet. 
Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

den de uitbeeldingen van dieren meestal een morele en religieuze betekenis. 
Daarvan zou ook in het schilderij van Savery sprake kunnen zijn. 
De figuur van Elia kan gezien worden als de oudtestamentische voorafspiege
ling van Johannes de Doper die bij zijn optreden met Elia vergeleken werd (Jo
hannes 1 : 19-27) 36. Eenzelfde relatie kan gelegd worden tussen Elia en 
Christus. Ook deze trok zich terug in de eenzaamheid van de woestijn om te 
mediteren (Matteüs 4 : 1-2) en zijn hemelvaart kan gezien worden als de nieuw
testamentische pendant van de hemelvaart van Elia. Het schilderij 'Elia in de 
woestenij' zou beschouwd kunnen worden als een lofzang op de vreedzame, 
christelijke meditatie temidden van een beestachtige, heidense wereld 37. 

III (afb. 6) 
Simon Peter Tilman 
Het offer van Noach 
olieverf op doek 
146 x 227,5 cm 
gesigneerd midden onder: 
'SPTilman' (SPT inéén) 
opschrift: 'DEKENS JOHAN VAN NOORTDYCK, JACOB VAN SNEL
LENBERG, BVSSENM. HENRICK VAN VOORST 1641'. 

36 James Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, revised edition (New York, 1979) 
111-112. 

37 De vechtende stieren, die zoals gezegd uit de traditie van de klassieke kunst voorkomen (zie noot 
32), zijn ook bij uitstek het symbool van primitieve heidense devotie; Hall, Dictionary, 54. 
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6. Simon Peter Tilman. 'Het off er van Noach' dat deze aan God opdroeg na de zondvloed. 
Eloyengasthuis, Utrecht. Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

De schilder van dit werk, de Duitser Simon Peter Tilman, genaamd Schenk 
(1601-1668), was de zoon van hofschilder Johann Tilman (gest. 1617) 38. Deze 
was in dienst bij graaf Simon VI te Lippe en aan hem ontleende Simon Peter 
Tilman zijn eerste voornaam. Over zijn jeugd en opleiding is weinig bekend. 
Zijn vader zal zijn leraar zijn geweest, eerst in zijn geboorteplaats Lemgo, daar
na in Bremen waarheen de hele familie in 1614 verhuisde. Na de dood van zijn 
vader in 1617 trok Simon Peter rond door Europa. Het is bekend dat hij in Ve
netië was waar hij enige historiestukken vervaardigde. Hij is ook in Hongarije 
geweest waar hij keizer Ferdinand III portretteerde. Waarschijnlijk viel dit be
zoek in 1631 of 1632. In 1633 vestigde Tilman en zijn vrouw Clara Glandorp 
zich in Utrecht 39. 
In de Domstad trok de Duitser veel op met de kunstenaar-uitgever Crispijn van 
der Passe II (ca. 1597- na 1670), van wie hij in 1639 een huis in de Boterstraat 
kocht en die ervoor zorgde dat hij kon deelnemen aan een project voor de 
Deense koning Christiaan IV die zijn kasteel met schilderijen wilde decoreren. 
Tilman zou daarvoor een tiental werken vervaardigen à 500 gulden per stuk wat 
toentertijd een zeer hoge prijs was. Hij heeft deze opdracht echter nooit vol
tooid. Van de tien geplande schilderijen heeft hij er slechts twee vervaardigd 40. 
In juni 1645 stierf Clara Glandorp en Tilman besloot naar Bremen terug te ke
ren. Daar werkte hij tot zijn dood in 1668, voornamelijk als portrettist van 
vorsten en rijke burgers. 
Het vroege oeuvre van Tilman vertoont duidelijke invloeden van het zoge-

38 De biografische gegevens over Tilman zijn ontleend aan Ludwig Beutin, 'Simon Peter Tilmann, 
Ein bremisch-niederländischer Maler', Bremische Weihnachtsblätter, XI (1950) 12-36. 

39 GAU, Nederlands Hervormde Kerkeraad, nr. 27 juni 1633: 'Simon Petrus Tijleman met sijn 
huijsfrouw Clara Glandorps, vvoonende inde Nieuwestraat over de Groenesteech met attestatie 
van Bremen, geteijckend bij D. Crocium'. Vriendelijke mededeling Marten Jan Bok. 

40 Beide schilderijen hangen nu in het Nationalmuseum in Stockholm, nr. 4573 en 4576. 

96 



naamde Utrechtse Caravaggisme waarmee hij in 1633 in Utrecht in aanraking 
kwam. Deze stroming kenmerkt zich op stilistisch gebied door een scherp con
trast tussen licht en donker, een realistische 'close-up' van de voorgestelden en 
een sterke beeldafsnijding. Bij het Caravaggisme bestaat ook een voorkeur 
voor bepaalde thema's, zoals de 'Waarzegster' en de 'Roeping van Mattheus', 
beide ook door Tilman beproefd 41. Het laatste schilderij toont echter slechts 
ten dele de caravaggistische stijlkenmerken, net zoals het 'Offer van Noach' in 
het gasthuis dat een van de mindere werken van Tilman is. De compositie is 
niet goed afgewogen en ook de figuren zijn zwak uitgevoerd. 
De voorstelling gaat terug op het bijbelverhaal in Genesis, hoofdstuk 7 en 8. 
Noach, zijn zonen Sem, Cham en Jafeth en hun vrouwen zijn door God voor
bestemd om zijn straf, de zondvloed, voor de in ondeugd levende mensheid te 
overleven. Noach moest een ark bouwen en daarop van alle diersoorten één of 
meerdere paren verzamelen zodat ook de dieren na de zondvloed zouden voort
bestaan. De zondvloed vernietigde alle op aarde levende wezens en nadat het 
water gedaald was verlieten Noach, zijn familie en alle dieren de ark: 
'En Noach bouwde den Heere een altaar; en hij nam van al het reine vee, en 
van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar' (Genesis 
8 : 20). 

Op het schilderij zijn Noach, zijn drie zonen en hun vrouwen afgebeeld rondom 
een groot altaar tegen een woeste, kale achtergrond. Linksboven, op een berg, 
zijn nog vaag de contouren van de ark te zien, met daarboven een regenboog. 
Van het altaar stijgt een grote rookwolk op. 
'En de Heere rook dien lieflijken reuk, en de Heere zeide in zijn hart: Ik zal 
voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des menschen wil, want het 
gedichtsei van des menschen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan 
niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb' (Genesis 8 : 21). 
Het thema het 'Offer van Noach' komt in de Nederlandse schilderkunst slechts 
zelden voor. Mogelijk kende Tilman de uitvoering van zijn landgenoot Johann 
König (1586-1642) welke zich nu in Berlijn bevindt 42. Op dit schilderij zijn 
naast het offer ook slachtoffers van de zondvloed en een regenboog met God 
de Vader te zien. Dit laatste is een symbool voor het verbond dat God op dat 
moment met de mensen sloot: 
'En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen 
u, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog 
heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken van het verbond tussen 
Mij en tussen de aarde' (Genesis 9 : 12-13). 
Hoewel in het schilderij van Tilman God niet in persoon is afgebeeld is de the
matiek dezelfde als die in het schilderij van König. Het offer van Noach moet 
geïnterpreteerd worden als een uitdrukking van dankbaarheid en volkomen 

41 Doek, 81 x 106 cm, Kassel, Staatliche Kunstsammlungen, nr. 937; zie ook de catalogus Deut
sche Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts (Berlijn, 1966) nr. 104, afb. 103; doek, 60 x 80,5 
cm, Londen, part. verz., catalogus Berlijn 1966, nr. 105, afb. 102. Voorliet Utrechtse Caravag
gisme zie Arthur von Schneider, Caravaggio und die Niederländer (Marburg a.d. Lahn, 1933). 

42 Uit de Zuidelijke Nederlanden zijn bekend: P. Mulier II, doek 90 x 121 cm, Kassel, Staatliche 
Kunstsammlungen; Victor Honoré Janssens, Diest, Sint Sulpitiuskerk. Uit de Noordelijke Ne
derlanden is bekend een gravure naar Maarten van Heemskerck, zie Hollstein, Dutch and Fle
mish Etchings, VII, 12-32 ii. Het schilderij van König hangt in de Gemäldegalerie, Staatliche 
Museen Preussischer Kulturbesitz, West-Berlijn, nr. 1843, koper, 17,5 x 26,5 cm. 
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overgave aan God 43; de regenboog - waarmee God het offer beantwoordde -
als teken van het verbond dat hij met de mensen sloot. 

IV (afb. 7) 
Jacques de Gheyn III 
Prometheus 
olieverf op doek 
143 x 220 cm 
niet gesigneerd 
opschrift op lijst: 'DIT STVCK IS VEREERT VANDE DEECKENS ENDE 
BVSMEESTER 1643 G v GENT G v BEMMEL A v KVYCK'. 

7. Jacques de Gheyn 111. 'Prometheus', geketend aan de rotsen en gemarteld door een adelaar. 
Schilderij aangekocht in 1643 door Eloyengasthuis, Utrecht. 

Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

De voorstelling toont een langgerekte, halfnaakte figuur die aan handen en 
voeten, waarvan er overigens maar één te zien is, aan rotsen ligt vastgeketend. 
Bovenop hem zit een adelaar die in het lichaam van de man pikt, zodat deze 
zich in een gekromde, gepijnigde houding tracht op te richten. Het betreft hier 
de uitbeelding van de marteling van Prometheus, de mythologische held wiens 
lever door een adelaar werd uitgepikt. Hij kreeg deze straf omdat hij het vuur 
van de oppergod Zeus gestolen en aan de mensen gegeven had. Elke nacht 
groeide de lever weer aan, zodat de marteling zich dagelijks herhaalde. Uitein
delijk werd Prometheus door Hercules bevrijd. 
De Prometheusmythe is een oerbeeld van de menselijke existentie. Al in de 
Oudheid werd de titaan zowel negatief als positief beoordeeld. Enerzijds be
schouwde men hem als een dief die kennis van de oppergoed gestolen had. An-
43 Bijbels Woordenboek (Roermond, 1966-69') 210. 



derzijds zag men hem als de schepper van de mens. Zijn gave aan de mensheid, 
het vuur, werd uitgelegd als een symbool van goddelijke wijsheid en kennis, 
waarmee de mens zich van het dier onderscheidde. Ook bij de humanisten en 
filosofen in de Renaissance was deze laatste opvatting wijd verbreid. Zij legden 
daarbij de nadruk op de tragiek van het martelende zoeken naar de goddelijke 
waarheid die symbolisch wordt uitgebeeld in de pijniging van Prometheus door 
een adelaar 44. 
De eerste, negatieve opvatting uit de Oudheid bleef de hele Middeleeuwen door 
bestaan en vormde het uitgangspunt voor de verhalen in de populaire volkslite
ratuur. Prometheus werd daarin niet gezien als een tragische schepper, maar 
als een hoogmoedige dief. Deze opvatting kreeg een nieuwe impuls tijdens de 
Reformatie; bij de calvinisten sprak het idee van Prometheus als symbool van 
gestrafte hoogmoed tegenover het goddelijke sterk aan. Ook in de Contra-
Reformatie werd de Prometheusmythe negatief beoordeeld; de calvinisten zou
den de Katholieke Kerk verraden hebben, net zoals Prometheus de oppergod 
Zeus verraden had 45. 
Het Utrechtse schilderij, een grof in bruine en rode tinten geschilderd stuk, 
werd vervaardigd door Jacques de Gheyn III (1596-1641) 46. Deze waarschijn
lijk in Leiden geboren tekenaar, graficus en schilder was leerling van zijn vader 
Jacques de Gheyn II. Jacques III was meer een erudiet kunstkenner dan een 
kunstenaar. Hij verkeerde in de hoogste intellectuele kringen van Holland 
rondom de secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, Constantijn Huygens 
(1596-1687). Ook kende Jacques III de schilders Jan Lievens (1607-1674) en 
Rembrandt (1606-1669), welke laatste hem vereeuwigde in een portret dat nu 
in Londen hangt 47. 
Om niet geheel opgehelderde redenen - mogelijk een ruzie met Constantijn 
Huygens 48 - verliet Jacques III halverwege de jaren dertig de hofstad Den 
Haag om zich in het wat provinciale Utrecht als kanunnik van Sint Marie te 
vestigen. Hij bekleedde deze functie tot zijn dood in 1641. 
Het schilderij van Prometheus wordt niet in het gedetailleerde testament, dat 
enkele dagen voor zijn overlijden werd opgemaakt, genoemd 49. Het schilderij 
kan niet meer in zijn laatste paar levensdagen vervaardigd zijn en het moet dus 
in 1643 via tussenhandel - mogelijk de Collegie-Kamer? - door de dekens en 
busmeester voor het Eloyengasthuis verworven zijn. 
Jacques III heeft, voor zover bekend, slechts een negental schilderijen vervaar
digd. Veel groter is het aantal tekeningen en prenten van zijn hand. Van de Pro
metheus wordt op stilistische gronden aangenomen dat het het laatste door hem 
vervaardigde schilderij is 50. 

43 Olga Raggio. 'The Myth of Prometheus, lts Survival and Metamorphoses up to the eighteenth 
century', Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXI (1958) 44-62 

45 Idem, 55-56. 
46 Voor De Gheyn zie I. Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn, Three Generations (Den 

Haag, enz., 1983) I, 115-130; Gary Schwartz, Rembrandt (Maarssen, 1984) 91-97, 128-129. 
47 Paneel, 29,9 x 24,5 cm, Londen, Dulwich College Gallery; zie Schwartz, Rembrandt, 97, afb 

88. 
48 Schwartz, Rembrandt, 95-97'. 
49 Het testament is in zijn geheel afgedrukt bij I. Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn, An 

introduction to the study of his drawings (Amsterdam, 1935) 128-132. 
50 Van Regteren Altena, Three Generations, II, 162-163. Hij behandelt ook het schilderij in het 

Eloyengasthuis. 

99 



8. Prometheus (250 
x 210 cm). Schilderij 
van Pieter Paul Ru
bens uit 1612. Phila
delphia, Museum of 
Art. 

Foto: KHI, Utrecht. 

Het thema van Prometheus kent in de schilderkunst van de Nederlanden een 
grote traditie. De uitbeelding van Jacques III sluit gedeeltelijk aan bij een 
beeldontwikkeling die haar oorsprong vindt bij het beroemde klassieke beeld 
de 'Laokoön'. Dit beeld stond in de 17de eeuw bekend als hét klassieke beeld 
waarin de emoties van pijn en doodstrijd optimaal zijn weergegeven, en het was 
derhalve ook een veelgebruikte inspiratiebron voor de uitbeelding van een ge
martelde, waarbij de nadruk ligt op de heroïsche, dramatische houding van de 
figuur 5 ' . Jacques III kende één van de vele copieën naar dit beeld hetgeen hem 
inspireerde tot de vervaardiging van een gravure ernaar 52. De 'Laocoön' 
vormde ook het uitgangspunt van het in 1612 vervaardigde schilderij 'Prome
theus aangevallen door de adelaar' van Pieter Paul Rubens (afb. 8) 53. Het 
werk, dat nu in Philadelphia hangt, kwam in 1618 in bezit van de Engelse am
bassadeur in de Republiek, Sir Dudley Carleton. Bij hem heeft Jacques III het 
vrijwel zeker gezien, hetzij in Den Haag, hetzij in Engeland waar hij samen met 
Constantijn Huygens in 1618 als gast van Sir Dudley vertoefde 54. Op Rubens' 
schilderij is de figuur van Prometheus schuin van voren afgebeeld, temidden 
van een weelderige vegetatie. Op het werk in het Eloyengasthuis is de figuur 
van de gemartelde op de rug gezien en speelt het geheel zich af in een troostelo
ze, rotsachtige omgeving. De adelaar op dit schilderij gaat niet terug op de ade-

51 H. W. van Helsdingen, 'Laocoön in the seventeenth century', Simiolus, X (1978-79) 127-141. 
?2 Gravure, 39,7 x 27,7 cm, Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, VII, 195, nr. 18 met afb. 
53 Doek, 250 x 210 cm, Philadelphia, Museum of Art. 
54 Van Regteren Altena, Jacques de Gheyn, An introduction, 15-16. 
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laar bij Rubens, maar op een pentekening van Jacques Ill's vader 55. 
De eerder genoemde negatieve en positieve visies op de Prometheusmythe von
den ook hun weerslag in de beeldende kunst. De negatieve opvatting vond 
vooral haar uitdrukking in embleemboeken en prenten met een moralistische 
strekking. Een voorbeeld is de gravure van de Utrechtse kunstenaar Cornelis 
Bloemaert (1603-1684) 56. Daarop is Prometheus nogal vlak en statisch afge
beeld. De positieve, humanistische opvatting leidde tot dynamische schilderij
en waarop de figuur van de gemartelde in een heroïsche houding is afgebeeld. 
Zowel het werk van Rubens als De Gheyn kunnen tot deze laatste traditie gere
kend worden, hetgeen niet hoeft te betekenen dat de regenten en de busmeester 
die de Prometheus voor het Eloyengasthuis kochten dat gedaan hebben met de
ze zelfde humanistische intentie. 

V (afb. 9) 
Johan de Veer 
David geeft Uria de brief 
Olieverf op doek 
146 x 222 cm 
niet gesigneerd 
opschrift op lijst: 'EGBERTVS WILS, YAN DIRCKSEN WOERTMAN DE
KENS, HVIBRECHT FEYT BVSMEESTER ANNO 1655'. 

9. Johan de Veer. 'David geeft Uria de brief' die tot de dood van Uria zal leiden. 
Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

'Vliegende adelaar met schildpad in zijn klauwen', pen, donkerbruine inkt, 184 x 118 mm, 
Hamburg, Kunsthalle; Van Regteren Altena, Jacques de Gheyn, Three Generations, III, afb. 
246. 

56 W. Mc Allister Johnson, 'From Favereau's 'Tableaux des Vertus et des Vices' to Marolles 'Ta
bleaux du Temple des Muses', A Conflict between the Franco-Flemish Schools in the Second 
Quarter of the Seventeenth Century', Gazette des Beaux-Arts, CX (1968) 171-190, afb. 14a. 
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10. Eigenhandige copie (repliek) van Johan de Veer naar het schilderij 'David geeft Uria de brief' 
fafb. 9). Deze repliek (88 x 117 cm) werd voor het laatst gesignaleerd op een veiling in Berlijn in 
1907 waar deze onder de naam Honthorst werd verkocht. 

Foto: Rijksbureau voor Kunsthist. Documentatie, Den Haag. 

De schilder van dit werk Johan de Veer werd omstreeks 1610 in Utrecht gebo
ren en overleed in dezelfde plaats in 1662 " . Er is niet veel bekend over zijn 
artistieke loopbaan maar er is wel eens verondersteld dat hij een leerling van 
de schilder Jan van Bijlert (1597/98-1671) zou zijn geweest en dat hij in 1655 
in Italië was 58. Het is wel duidelijk dat Johan de Veer werd beïnvloed door 
het Utrechtse Caravaggisme waarvan Jan van Bijlert een vertegenwoordiger 
was en waarvan de kenmerken al eerder, bij het schilderij van Tilman (nr. III), 
ter sprake kwamen. Dit Caravaggisme dat vooral in de jaren twintig van de 
17de eeuw in Utrecht zeer populair was, beleefde in De Veer een late, trouwe 
aanhanger. Dit blijkt behalve uit het schilderij in het Eloyengasthuis ook uit 
de andere bekende werken van de als schilder overigens niet erg productieve De 
Veer, bijvoorbeeld uit twee schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht, 
'Cleopatra' en de 'Aanbidding van de herders' 59. Daarnaast heeft Johan de 
Veer ook nog een aantal portretten vervaardigd. 

Van zijn hand is verder een in 1907 te Berlijn geveilde repliek (eigenhandige co
pie) van het middengedeelte van het schilderij dat in het Eloyengasthuis hangt 
(afb. 10). Deze repliek werd onder de naam van Gerrit van Honthorst geveild 

57 Bok, Vijfendertig Utrechtse Kunstenaars, 93-95. De toeschrijving van dit werk aan De Veer is 
afkomstig van J. A. L. de Meyere. 

58 G. J. Hoogewerff, 'Jan van Bijlert, Schilder van Utrecht (1598-1671)', Oud-Holland, LXXX 
(1965) 5. Zie ook G. J. Hoogewerff, De Bentvueghels ('s-Gravenhage, 1952) 145. 

59 Catalogus der schilderijen, (Centraal Museum Utrecht, 1952) nr. 327 en 328. C. Hofstede de 
Groot, 'Eenige schilderijen van weinig bekende Utrechtse schilders: Roelof van Zijl, Andries 
van Bochoven en Johannes de Veer', Oud-Holland, XXXVII (1919) 118-119. 
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en later beschreven als een werk van de hand van Jan Gerritsz. van Bronckhorst 
(ca. 1603-1661) 60. Aan deze laatste is ook ooit het schilderij in het Eloyengast-
huis toegeschreven 61, maar een vergelijking met het werk van Johan de Veer 
maakt duidelijk dat het om een werk van diens hand gaat. 
Het onderwerp van David die Uria de brief geeft gaat terug op een oudtesta
mentische tekst in het tweede boek Samuel, hoofdstuk 11. Daarin wordt ver
haald van de liefde die koning David opvatte voor Bathseba, de vrouw van 
Uria, de Hethiet. Deze dappere en trouwe strijder in de oorlog tegen de Ammo-
nieten was het toonbeeld van toewijding aan zijn koning David, maar deze wil
de Bathseba alleen voor zichzelf hebben en daarom liet hij zich op passende 
wijze van Uria ontdoen: 
'Des morgens nu geschiedde het dat David een brief schreef aan Joab [David's 
veldheer] ; en hij zond [dien] door de hand van Uria. En hij schreef in dien brief, 
zeggende: Stel Uria vooraan tegenover den sterksten strijd, en keer van achter 
hem af, opdat hij geslagen worde en sterve' (II Samuel 11 : 14-15). 
Joab voerde deze opdracht uit en Uria vond de dood, waarna David de weduwe 
in zijn huis opnam. Maar David werd voor deze hebzuchtige daad door God 
bestraft: het door hem bij Bathseba verwekte kind werd door een zware ziekte 
getroffen en overleed na zeven dagen. 
De essentie van dit verhaal is dat van de gestrafte hoogmoed. De door zijn eer
dere successen overmoedig geworden koning David beging een ernstige fout en 
moest daarvoor boeten. Het berouw en verdriet om het overlijden van zijn kind 
maakten dat hij weer in Gods genade werd aangenomen. 
Het thema van David die Uria de brief geeft komt in de 17de-eeuwse Neder
landse schilderkunst slechts een enkele keer voor. De bekendste werken zijn die 
van Pieter Lastman (ca. 1583-1633) en Govert Flinck (1615-1660) " . Geen van 
deze composities vertoont echter overeenkomsten met de uitbeelding daarvan 
door Johan de Veer. Diens schilderij wijkt zelfs nog af van het verhaal zoals 
dat in de Bijbel staat, doordat naast David en Uria ook de figuur van Bathseba 
is afgebeeld. Zij komt in deze scène feitelijk niet voor, net zomin als de bedien
den en de soldaat links op de achtergrond. 
Meestal worden er in schilderkunst overigens twee andere gebeurtenissen uit 
het verhaal tot onderwerp genomen. Dat zijn scènes met Bathseba, met name 
als ze zich baadt en David haar bespiedt, en voorstellingen van de boetedoe
ning van koning David. Hij is dan vaak voorgesteld als een harpspelende oude, 
wenende man. Het in de 17de eeuw hoog gewaardeerde vermogen van de 
kunstenaar om emoties, zgn. 'aandoeningen', te kunnen uitbeelden 63, maakte 
het de kunstenaar mogelijk zich uit te leven in zo'n voorstelling. Wat dat be
treft is er in de 'David geeft Uria de brief' in het Eloyengasthuis sprake van een 
psychologisch arme situatie. De enige visuele emotie die in het schilderij ge
toond wordt is die van een oogcontact tussen David en Bathseba waarmee hun 
relatie aangegeven wordt. Het overspel tussen beiden, de aanleiding voor 

60 Doek, 88 x 117 cm, veiling dr Raehlmann e.a., Berlijn (Lepke) 10-12-1907, nr. 83 met afb. als 
G. Honthorst: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (Den Haag), op Bronchorst. 

61 G. J. Hoogewerff, 'Jan Gerritsz en Jan Jansz van Bronchorst, schilders van Utrecht', Oud-
Holland, LXX1III (1959) 143. 

62 Pieter Lastman, 'David en Uria', paneel, 50 x 62 cm, 1619, Groningen, Groninger Museum. 
Govert Flinck, 'David en Uria', doek, 150,5 x 218, 5 cm, Dresden, Gemäldegalerie. 

63 Blankert e.a., God en de goden, 26-27. 
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11. Het gebaar van Bathseba, de vrouw van Uria, met haar wijsvinger en pink, waarmee ze haar 
overspel met koning David aanduidt (detail uit afb. 9). Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

Uria's dood, wordt benadrukt door het gebaar dat Bathseba met haar pink en 
wijsvinger maakt: zij heeft haar echtgenoot horens opgezet, een oude Neder
landse uitdrukking voor echtelijke ontrouw 64 (afb. ü ) . 
Op de lijst van 'David geeft Uria de brief' is het jaartal 1655 vermeld, maar 
het schilderij werd waarschijnlijk pas in 1656 aangekocht, naar blijkt uit de 
jaarrekening: ' Alsoo meer ontfangen als uytgegeven ter somma van 202 gulden 
6 stuivers. 
Noch hebben die voorschreven deekens ontfangen van de huysmeester Harden-
burg den somma van acht en veertich gulden die die voorgaende deekens had
den in't verleeden jaer over gehouden, ende aan den voorschreven huysmeester 
op intrest getelt van dien voorschreven 48 gulden 
tesamen 50-0-0-
Comt hierbij die voorverhaelden 202-6-0-
Comt tesaemen 252-6-0-
Hiervoor hebben die voornoemden deekens ende busmeester doen maken een 
nije vloer inden Saai, mitsgaders 2 nije plaaten inden heerdt, ende nije steenties 
inden selven schoorsteen, ende noch twee groote schilderijen, daarbij een ton-
neken wijns van tien gulden op het viessiteeren van de reekeningen, bedragende 
tesaemen ter somma van 252-6-0' 65. 
Het bovenstaande geeft een mooi inzicht in het financiële beheer. De verant-

64 F. A. Stoett, Nederlandse Spreekwoorden, Uitdrukkingen en Gezegden (Zutphen, 1923) I, nr. 
963. 

65 GAU, St. E., nr. C 24, Resoluties en notulen van regenten en huismeesters, deel 1650-1659, fol. 
90v-91r 
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woordelijke dekens Woertman en Wils en busmeester Feit besloten het over
schot van twee jaar, een bedrag van 252 gulden en zes stuivers te besteden aan 
de verfraaiing van de gildekamer, de Saai. Vandaar wellicht dat er op het schil
derij 'David geeft Uria de brief' het jaartal 1655 staat: het is mede aangekocht 
uit het overschot van dat jaar. Het werk is waarschijnlijk geantedateerd. Op 
de andere aankoop, die hierna wordt behandeld, staat het correcte jaartal 1656. 
Overigens is het opvallend hoe achteloos in het hierboven weergegeven jaar
verslag wordt vermeld dat er 'twee groote schilderijen' zijn gekocht. 

VI (afb. 12) 
Anoniem 
Bacchanaal 
olieverf op doek (op hout) 
169 x 220 cm 
niet gesigneerd 
opschrift op lijst: 'EGBERTVS WILS, YAN DIRCKSEN WOERTMAN DE
KENS, HVIBRECHT FEIT BVSMEESTER ANNO 1656'. 

12. Anoniem. 'Bacchanaal' met een sater en bacchanten, aangekocht in 1656. Eloyengasthuis, 
Utrecht. Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

In hetzelfde jaar als het schilderij 'David geeft Uria de brief' werd het 'Baccha
naal' voor het Eloyengasthuis aangekocht. De maker is onbekend maar het is 
duidelijk dat hij thuishoort in de Utrechtse school rondom de schilders Gerrit 
van Honthorst (1590-1656) en Jan van Bijlert (1597/98-1671). De voorstelling 
bestaat uit een zevental nogal grof en anatomisch gebrekkig geschilderde figu-

105 



ren die zich in een grot bevinden. Centraal aan een tafel zit een man die een 
tros druiven uitknijpt in een beker die door een sater wordt vastgehouden. Om 
hem heen zitten en staan verschillende vrouwen, allen luchtig gekleed en min 
of meer in vrolijke toestand. Hieruit is af te leiden dat het gaat om een 
Bacchanaal 66. Tegelijk wordt in de voorstelling de vervaardiging of uitvinding 
van de wijn uitgebeeld. Dit wordt als volgt voorgesteld: linksachter komt een 
vrouw aanlopen met een druiventros waar de bladeren nog aanzitten. De man 
aan de tafel perst een druiventros uit en rechtsvoor zit een vrouw die het eind-
produkt, een glas wijn, in de hand houdt, of beter nog, een toast uitbrengt. 
De Griekse god Dionysus bl, ook bekend als Bacchus, gold als de verbreider 
van de Helleense cultuur die hij op zijn drie jaar durende triomftocht door Sy
rië, Egypte en Indië uitdroeg. Hij legde daarbij met zijn goddelijke machten 
de natuurkrachten aan banden en leerde de bevolking, die hij overwon de hoge
re levensgenietingen, waarvan de wijnbouw als de belangrijkste bekend stond. 
In deze voorstelling verwijst de grot naar de verblijfplaats van de jonge Bac
chus op de berg Nysa. Volgens de klassieke verhalen zou hij daar door berg-
nymfen zijn opgevoed en er ook de wijn hebben uitgevonden. De vrouwen op 
het schilderij verwijzen naar de vrolijke, dansende Menaden en Bacchanten, de 
losbandige vereersters van Bacchus die hem op zijn triomftochten vergezelden. 
In de 17de eeuw was de figuur van Bacchus en het aan hem ontleende Baccha
naal een symbool voor losbandigheid en alles wat uit overmatig drankgebruik 
voortvloeide. In de schilderkunst komt dit vooral tot uiting in voorstellingen 
waarin uitgebreide bras- en zwelgpartijen uitgebeeld worden, al dan niet in 
overeenstemming met de klassieke verhalen 68. In kleine humanistische krin
gen werd daarentegen de wijncultuur ook wel positief bekeken vanuit het idee 
dat drank stimulerende krachten vrijmaakt, mits het drinken niet de grenzen 
van de matigheid, de deugd Temperantia, overschrijdt 69. Van deze beperkin
gen blijkt niets in het schilderij in het Eloyengasthuis: het uitbundige gezel
schap gaat geheel op in gezang en drank. Zo wordt er indirect gewezen op de 
kwalijke kanten van alcoholgebruik. Het schilderij is vermoedelijk bedoeld als 
waarschuwend voorbeeld. 

VII (afb. 13) 
Jacob Muller 
Gedenkbord met naamlijst 
olieverf op doek 
119,5 x 144 cm 
niet gesigneerd 
opschrift en naamlijst: 

66 Hall, Dictionary, 37-38. 
67 Ibidem. 
68 Hermann Jung, Wein in der Kunst (München, 1961) 29-31. 
69 Zie bijvoorbeeld de lofzangen van Heinsius op Bacchus en Christus: L. Ph. Rank e.a., Bacchus 

en Christus, Twee lofzangen van David Heinsius (Zwolle, 1965) 23-49; zie ook de catalogus Die 
Sprache der Bilder (Brunswijk, 1978) nr. 18 en 26. 
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'Namen der Broederen van het Eloyen Gasthuys de welcke dit stuck hebben 
vereert. 
Johan van Solingen 
Dyrck van Wickenburch 
Egbertus Wils 
Jacobus Pos 
Cornelis Verhoef 
Gerret van Hemert 
Willem van Ochten 
Pieter meesz. Strabeek 
Cornelis van Zutphen 
Marten van Eswiller 

Pieter van Beugen busm. indertijt 
Anno 1668'. 

Jan van Breevelt 
Wouter van 's Heeren Gaspel 

Pieter Löffelt 
Jan Jansz van Amersvort 

Bastiaen van Rafeyou 
Abraham de Bly 

Robbert Bronsvelt 
Cornelis Coster 

Harman Wolf 
Jacobus van Noij 

13. Jacob Muller. 'Gedenkbord met naamlijst' van de in 1668 zittende regenten, alsmede attributen 
die verwijzen naar het smedengilde. Eloyengasthuis, Utrecht. 

Foto: Henk Platenburg, Utrecht. 

Het bijzondere van dit geschilderde 'Gedenkbord met naamlijst' is dat de hele 
ontstaansgeschiedenis ervan beschreven is in de notulen van de Morgenspraak, 
de dagelijkse regentenvergadering. Op 24 februari 1668 is daarin het volgende 
vermeld: 
'den huysmeesters stelden voor de schildermeester was gecomen, binnen geroe
pen sijnde is door de broeders geoordeelt datter een ander stuck schilderije ge
makt behorde te worden om voor de schoorsteen te setten. . . soo is bij de 
meeste stemmen verstaen dat de voorschreven Muller een stuk sal maken ende 
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een gedeelte daarvan geschildert hebbende sal hij in de gildecamer daer mede 
comen ende aldaer sal van yder van besonderen hantwercken wat brengen om 
aldaer bij op te schilderen naer het als dan sal betoont worden als het gedaen 
is daer sal hij naer verconsenteert worden' 70. 
Een merkwaardig besluit, waaruit blijkt dat de kunstenaar toentertijd in een 
zeer kwetsbare positie verkeerde. Indien de broeders niet tevreden waren met 
het resultaat, kon de schilder onverrichterzake naar huis gaan. Zelfs voordat 
de kunstenaar op 24 februari de opdracht kreeg had hij proeven van zijn kun
nen aan de broeders moeten laten zien. Dit blijkt uit de notulen van de Mor-
genspraak van 20 februari 1668. 
'den huysmeester stelde voor dat de schilderijen gecomen waeren, vraegde wat 
daer verder in gedaen. . . is uytgestelt tot de comende maandag als de schilder 
in de stadt comt' 71. 
Gelukkig voor de schilder werden zijn investeringen in het gedane werk be
loond. Hij werd op 31 maart 1668 betaald: 
'betaelt an Jacob Muller voorgetekende maecker ende schilder van de schilde
rijen de somma van 71 gulden 12 stuyvers, den 31 maart 1662' 72. 
Van de schilder Jacob Muller is niet veel bekend 73. Hij werd geboren in Emden 
in een onbekend jaar. Op 1 april 1655 huwde hij de uit Utrecht afkomstige Eli
zabeth van Doorn. Zij hadden twee kinderen, geboren in 1655 en in 1660. Mul
ler heeft niet zoveel schilderijen vervaardigd. Het meest bekende, een 'Ruiter
gevecht', bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam 74. Wat stijl betreft 
is hij beïnvloed door het werk van Cornells van Poelenburgh (ca. 1595-1667), 
die beroemd was om zijn italianiserende landschappen. 
Het in 1668 geschilderde 'Gedenkbord met naamlijst', dat de in 1621 vervaar
digde 'Sint Eloy' (nr. I, afb. 1) verving, toont een groot ijzeren aambeeld met 
een bord waarop de namen van de 20 in 1668 zittende regenten vermeld staan. 
Bovenop het aambeeld zetelt Mars, de mythologische god van de oorlog, te
midden van allerlei ijzeren wapentuig, zoals kanonslopen, speren, sabels en 
musketten, wapens zoals door smeden van het Eloyengilde vervaardigd wer
den. Aan weerszijden van Mars zijn twee gevleugelde putti afgebeeld die ieder 
een koord vasthouden waaraan allerlei produkten hangen, zoals door regenten 
van het gasthuis gemaakt werden, onder andere een wapenrusting, een lamp, 
een hoefijzer en een doodgewone spijker. Zoals al bleek uit de notulen van 24 
februari 1668 gaat het hier om 'besonderen hantwercken' van elke regent af
zonderlijk die tezamen met zijn naam op het gedenkbord geschilderd werden. 
De volgorde van de namen op het 'Gedenkbord met naamlijst' is gebaseerd op 
het benoemingsjaar van broeders van het Eloyengasthuis tot regent 75. Johan 
van Solingen was al in 1640 huismeester, het begin van zijn regentschap is onbe
kend. Egbertus Wils werd in 1650 regent en hij was in 1655 en 1656 huismeester 
en deken van het gilde en in die functie verantwoordelijk voor de aanschaf van 

70 GAU, St. E., nr. C 24, Resoluties en notulen van regenten en huismeesters, deel 1660-1682, fol. 
85v. 

71 Ibidem. 
72 GAU, St. E., C 38, Rekeningen van de huismeesters, deel 3, 1647-1668, fol. 448. 
7 ' De bekende gegevens zijn opgetekend door P. T. A. Swillens, 'Twee onbekende Utrechtse schil

ders', Jaarboekje van Oud-Utrecht, (1934) 95-102. 
74 Idem, afb. 2; doek. 72 x 88 cm. 
75 GAU, St. E., nr. C 15, Lijst van regenten van het gasthuis, 1603-1875, 12-14. 
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de al eerder behandelde schilderijen 'David geeft Uria de brief' en het 'Baccha
naal'. Jacobus van Noij, de laatste naam op de lijst voor die van de busmeester, 
was pas vier jaar regent toen dit 'Gedenkbord met naamlijst' vervaardigd werd. 
De busmeester Pieter van Beugen werd een jaar na de bestelling van dit schilde
rij tot regent gekozen. 

Slot 

De zeven schilderijen die in de periode van 1621 tot 1668 in het Eloyengasthuis 
terecht kwamen geven ons na ruim drie eeuwen een goed beeld van een kleine 
verzameling van een liefdadige instelling te Utrecht. Hoewel het natuurlijk on
mogelijk is om precies te achterhalen wat de persoonlijke motieven van de ver
schillende dekens en busmeesters zijn geweest om schilderijen te kopen, zal het 
hen vooral te doen zijn geweest om ook hun gasthuis op passende wijze te ver
sieren met kunstwerken. Het verhoogde het aanzien van het gasthuis. Geheel 
in de traditie van de tijd kozen zij daarbij voor schilderijen met onderwerpen 
uit de belerende en morel verheffende historieschilderkunst. 
In het voorafgaande is gebleken dat zulke tot deugdzaamheid oproepende 
historiën zowel aansluiten bij de toen heersende calvinistische leer, alsmede bij 
de officieel verboden, maar niettemin in Utrecht toch aanwezige katholieke op
vattingen. De tegenstelling tussen christelijk geloof en heidendom zoals in het 
schilderij van Elia waarschijnlijk tot uitdrukking komt (nr. II), het offer van 
Noach (nr. III), de gestrafte hoogmoed van Prometheus (nr. IV), en de waar
schuwingen tegen overtredingen van geboden en ondeugden in de David-
voorstelling (nr. V) en het Bacchanaal (nr. VI), zijn geen van alle typisch calvi
nistisch of katholiek. Het zijn opvattingen die boven de meer specifieke karak
tertrekken van beide geloofsovertuigingen uitstijgen, en behoren tot de algeme
ne christelijke deugdenleer. 
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Politiek leven in de stad Utrecht 
rond het midden van de negentiende eeuw 
(1840-1860)* 

J. H. von Santen 

Inleiding 

Wie zich wil verdiepen in de politieke geschiedenis van de Nederlandse steden 
in de negentiende eeuw betreedt een vrijwel onontgonnen terrein. Weliswaar 
verschijnen er steeds meer lokaal-historische studies, maar in de regel zijn deze 
demografisch en sociaal-economisch van aard en als de politiek er al in ter spra
ke komt gebeurt dit met weinig kennis van zaken en zonder veel belangstelling. 
De voornaamste uitzondering, het proefschrift van Th. van Tijn over Amster
dam in de jaren 1850-1876, verscheen in 1965 maar heeft tot nog toe helaas wei
nig school gemaakt '. De stad Utrecht is wel bijzonder slecht onderzocht. In 
het onlangs herdrukte boek van Struick wordt na 1800 de politiek zelfs hele
maal niet meer behandeld: men leest er over zaken als stadsaanleg, spoorwegen 
en sociëteiten, maar over het politieke leven komt men niets te weten 2. Op het 
eerste gezicht lijkt dat ook een weinig interessant onderwerp, want het 
negentiende-eeuwse Utrecht staat te boek als zo ongeveer de meest conservatie
ve stad van het land en als het bedompte 'Babel van kerkschheid' 3. Dit is des 
te opvallender omdat de stad sinds de Middeleeuwen een levendige, ja radicale 
politieke traditie had gekend met als hoogtepunt de patriotse revolutie van 
1786. Na de Bataafse tijd lijkt alle vuur plotseling gedoofd en van politiek leven 
geen sprake meer; alleen in de Aprilbeweging van 1853 zou Utrecht zich nog 
een keer doen gelden. Was Utrecht werkelijk zo conservatief en doods? Bij na
der onderzoek blijkt dat beeld nogal eenzijdig. Dit artikel wil laten zien dat ook 
Utrecht ruimschoots deel had aan de politieke strijd rondom 1848. 
De periode 1840-1860 is voor Nederland van fundamenteel belang geweest. De 
grondwetsherziening van 1848 bracht niet alleen een nieuw staatsbestel maar 
betekende ook een nederlaag voor de oude notabelenelite, vooral toen Thor-
becke de constitutionele hervorming doortrok naar provinciaal en gemeentelijk 
niveau4. In heel Nederland werden in die jaren gevestigde machtsposities uitge-

* Bewerking van een op 21 april 1983 gehouden lezing voor de Vereniging Oud-Utrecht. 
1 Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, 

van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam, 1965); in deze studie worden ook het poli
tieke en het culturele leven behandeld. Van dezelfde auteur: 'Tien jaren liberale oppositie in 
Amsterdam (1844-1854)', Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, XVII (1962-63) 
181-204 en 293-327. 

2 J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht-Antwerpen, 19844). 
3 De laatste typering in: [R. C. Bakhuizen van den Brink], 'Protest!' De Nederlandsche Spectator 

1860, 277-278. 
4 E. H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België 
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daagd. Het zijn de jaren waarin de eerste kiesverenigingen ontstonden, de ver
tegenwoordigende instellingen werden gepolitiseerd en partijvorming aan de 
basis plaats vond. Dit moderniseringsproces verdient ook en vooral op plaatse
lijk niveau te worden bestudeerd. Hoe doorstond het Utrechtse establishment 
deze veranderingen? Al voor 1848 was de liberale beweging er met enig succes 
in het krijt getreden tegen de stedelijke oligarchie. Aanvankelijk scheen de ou
de elite zich onder het nieuwe bestel moeiteloos te kunnen handhaven en zelfs 
leek van Utrecht het sein tot reactie te zullen uitgaan, maar weldra wisten de 
liberalen in een goed georganiseerde campagne het establishment terug te drin
gen en te verslaan. Binnen enkele jaren was de oude garde afgelost en had de 
Utrechtse raad een liberale meerderheid gekregen. 
Een plaatselijke case study kan, naast een noodzakelijke reconstructie van de 
politieke verwikkelingen in Utrecht (waarover zelfs de meest elementaire litera
tuur ontbreekt), een beeld geven hoe en in welk tempo de politieke vernieuwing 
zich op stedelijk niveau voltrok. Daarbij kan tevens de vraag worden gesteld 
in hoeverre de Utrechtse ontwikkelingen beantwoordden aan het landelijk pa
troon en in welke mate specifiek Utrechtse omstandigheden overwogen. Had 
de liberale beweging in Utrecht een eigen karakter? Wie waren haar leiders en 
wie vormden haar aanhang? Is er na 1848 een nieuwe politieke elite gerecru-
teerd uit andere maatschappelijke groepen? In hoeverre was er na 1848 conti
nuïteit of verandering? We zullen eerst Utrecht in de jaren 1840 nader bezien. 

Utrecht in de jaren 1840 

Het negentiende-eeuwse Utrecht was bij uitstek een samenleving in de ban van 
de aristocratie. De stad droeg een deftig-conservatief karakter: meer dan elders 
werden traditie, rangen en standen in ere gehouden 5. Adel en patriciaat, onder
ling sterk verzwagerd, gaven er de toon aan. Leden van oude gezeten families 
beheersten het stadsbestuur en de rechterlijke macht; ook in de hervormde 
kerkbesturen en diaconieën waren ze in ruime mate aan te treffen. Uit hun mid
den kwam de burgemeester voort, mr N. P. J. Kien, die bijna 40 jaar (van 1839 
tot 1878) zijn ambt zou vervullen. Tot de kring der aanzienlijken behoorden 
ook de leden van in Utrecht gevestigde rijksinstellingen als het Muntcollege en 
het Hoog Militair Gerechtshof. De elite woonde op het Janskerkhof, de Plom-
petorengracht, de Kromme Nieuwe Gracht enz., en op buitenplaatsen ten 
oosten van de stad. Men trof elkaar in de aristocratische sociëteit Sic Semper, 
het Leesmuseum, het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en We
tenschappen en in het Utrechts departement van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen. 

De universiteit vormde een wereld op zich zelf maar was door het college van 
curatoren verbonden met het establishment en ook in sociaal opzicht waren er 
nauwe contacten: de professoren waren reçu bij de elite, al bracht niet iedereen 
het zover als de theoloog H. J. Royaards die door huwelijk gelieerd was aan 
de families Both Hendriksen, Swellengrebel en Van Boetzelaer. Stellig heeft de-

(Amsterdam-Brussel, 1976) 198. Voor net midden van de negentiende eeuw: J. C. Boogman, 
Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (Bussum, 1978). 

5 H. P. G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van mr. H. P. G. Quack 1834-1913 (Amster
dam, 1913) 174; G. J. Mulder, Levensschets (Rotterdam, 1881)229-230. 
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ze omgang met de aanzienlijken remmend gewerkt. De filosoof Opzoomer ver
baasde zich in 1847 over het volslagen gebrek aan politieke belangstelling bij 
de professoren 5. Zijn collega Vreede meende later dat een hoogleraar als Thor-
becke in Leiden gemakkelijk kon domineren maar in Utrecht ongetwijfeld het 
hoofd zou hebben gestoten. Daar werd 'de trotsche eigenwaan van de scherp
zinnigste theoristen. .. door de verlichting en beschaving van andere standen 
en klassen der maatschappij opgewogen, en wel eens met de fijnere vormen van 
eene magtige Aristocratie. . . beschaamd en teregt gewezen... De verpligtende 
heuschheid en gulle minzaamheid der Hoofden van de edelste geslachten. . . 
kon hier de hatelijke of eenzijdige voorstelling van Aristocratie en Democratie, 
van conservatief of radicaal, in een genoegelijke verdraagzaamheid alligt doen 
vergeten'7. Natuurlijk zijn de herinneringen van Vreede en die van de chemicus 
Mulder gekleurd door heimwee naar de jaren voor 1848, maar ook hun meer 
vooruitstrevende collega Quack zou later schrijven: 'De afstammelingen van 
den Utrechtschen adel, wonende in hun ruime huizingen, hadden steeds een 
voorrang. Zelfs de meest geavanceerde in de stad was lang niet ongevoelig voor 
de omstandigheid, dat de hoofden dier aanzienlijke familièn hem toeknik-
ten' 8. 
Ontzag voor de aanzienlijken vond men ook bij de burgerij. Hoewel de stad 
Utrecht wel wat industriële bedrijvigheid kende was er nog geen sprake van een 
zelfbewuste ondernemersklasse. Daarbij deelde Utrecht in de economische ma
laise van de jaren 1840. De stad was vooral een regionaal markt- en 
verzorgingscentrum9. De werkende bevolking bestond voor een belangrijk deel 
uit winkeliers, huispersoneel en kleine ambachtslieden als stoffeerders, behan
gers en rijtuigmakers die economisch afhankelijk waren van de elite en er eer
biedig naar opzagen. Kerkelijk-orthodoxe 'kleine luyden' vonden in pro
testantse aristocraten als Van Asch van Wijck, Van Boetzelaer, De Geer en Van 
Lynden hun natuurlijke leiders. 
Het was vooral de combinatie van aristocratie en orthodoxie die Utrecht zijn 
geheel eigenaardig karakter gaf. Vanouds gold Utrecht als bolwerk van pro
testantisme. Tijdgenoten werden getroffen door de naargeestige atmosfeer van 
de stad (die in de letterkunde welhaast tot een cliché is geworden); volgens een 
auteur kwam deze voort uit 'de dompige geest, die hier nog ten gevolge van een 
ultra-protestantisme op de menschen schijnt te rusten' en die bijdroeg tot de 
'akelige stilte' die in Utrecht heerste 10. De Italiaanse schrijver Edmondo de 
Amicis, die rond 1870 Nederland bezocht, noteerde 'dat men op de straten van 
Utrecht van die bleeke gezichten van Puriteinen ziet, die elders niet zoo voor 
den dag komen en die schimmen uit vervlogen tijden schijnen te wezen' ' '. Bin-

" Correspondentie van RobertFruin 1845-1899. H. J. Smit en W. J. Wieringa, ed. Werken Histo
risch Genootschap 4e serie nr. 4 (Groningen-Djakarta, 1959) 16-17. 

7 G. W. Vreede, Levensschets (Leiden, 1883) 226-227. 
8 Quack, Herinneringen, 174. Mulder noemt als toonaangevende families in de jaren 1840 Van 

Lynden van Lunenburg en Van Lynden van Sandenburg, Van Asch van Wijck, Taets van Ame-
rongen, Van Hengst, Van den Heuvel, Martens en Swellengrebel; Mulder, Levensschets, 230. 

9 P. D. 't Hart, De stad Utrecht en haar inwoners. Een onderzoek naar samenhangen tussen 
sociaal-economische ontwikkelingen en de demografische geschiedenis van de stad Utrecht 
1771-1825 (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, 1983). 

10 P. Strick van Linschoten, Herinneringen van den baron Strick van Linschoten (Amsterdam, 
1856) 42. 

" E. de Amicis, Nederland en zijne bewoners. Uit het Italiaansch vertaald door D. Lodeesen (Lei
den. 1876) 228. 
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nen het protestantse kamp stonden ultra-orthodoxen tegenover 'liberale pro
testanten' die beïnvloed waren door de Groninger richting. De laatsten waren 
alleen 'liberaal' in de oudere niet-politieke betekenis van 'vrijzinnig'; in de ja
ren na 1848 zouden zij in de 'grootprotestantse partij' Thorbeckes felste 
bestrijders zijn. Beide groepen protestanten waren eensgezind in hun antipa
pisme. Utrecht telde een aanzienlijke katholieke minderheid (ruim een derde 
van de bevolking) die maatschappelijk was achtergesteld. In de raad had slechts 
één rooms-katholiek zitting, jhr mr W. Bosch van Drakestein, wiens vader in 
de Franse tijd een komeetachtige carrière had gemaakt (hij was zelfs twee jaar 
maire van Utrecht geweest) 12 en die als parvenu, maar vooral als katholiek, 
door het establishment met de nek werd aangekeken (Bosch was dan ook 
meestal absent). Protestantse vrees voor verandering verklaart mede het heftige 
Utrechtse verzet tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. 

De regering van Utrecht 

Het politieke systeem hielp de macht van de aristocratie in stand houden. Tot 
1851 werd de stad Utrecht bestuurd door een raad van 20 leden die voor het 
leven zitting hadden 13. Willem I had in 1814 de eerste raadsleden benoemd. 
Nadien werden ze niet rechtstreeks door de burgerij gekozen maar door tussen
komst van een kiezerscollege van 42 leden die negen jaar zitting hadden; om 
de drie jaar trad een derde deel af. Dit kiezerscollege werd gekozen door de 
stemgerechtigde burgers, d.w.z. mannelijke ingezetenen van 23 jaar en ouder 
die ten minste ƒ 25 aan directe belasting betaalden. Het patent, een soort be-
drijfsbelasting, telde niet mee zodat kleine ondernemers waren buitengesloten. 
Er waren in Utrecht ongeveer 2000 stemgerechtigden, bijna 20 procent van de 
mannelijke bevolking boven de 23 jaar. Tot kiezer benoembaar waren alleen 
de hoogst aangeslagenen (minimaal ƒ 100) in de grond- en personele belasting: 
dat waren er ruim 700. Het kiezerscollege had weinig te doen. Zijn enige taak 
was af en toe een vacature in de raad op te vullen wanneer een raadslid was 
overleden of had bedankt. 
De stemgerechtigden kwamen ten minste elke drie jaar in actie bij de periodieke 
aftreding van een derde van het kiezerscollege en soms bij tussentijdse vacatu
res. De verkiezingen voor het kiezerscollege zijn wel getypeerd als 'staatkundi
ge schijnvertoningen' 14. De stemgerechtigden kregen een lijst van verkiesbaren 
en een stembiljet thuisbezorgd dat na een paar dagen 'vanwege de regering' 
werd opgehaald. Het stembiljet vermeldde welke kiezers herkiesbaar waren en 
die werden in de regel meteen herkozen. Kandidaatstelling of overleg tussen 
stemgerechtigden vond niet plaats (althans niet openlijk) en de stemmen wer-

12 Voor de opkomst van de familie Bosch: R. E. de Bruin, 'Zuivering, verkiezing en genoegdoe
ning. Een onderzoek naar politiek gemotiveerd ontslag- en benoemingsbeleid ten aanzien van 
Utrechtse ambtenaren tijdens de Bataafse Revolutie', Jaarboek Oud-Utrecht (JbOU), (1983), 
82-116, aldaar 96-97; Strick van Linschoten, Herinneringen, 38-39. Voor de positie van de ka
tholieken in Utrecht: A. J. C. Rüter, ed., Rapporten van de gouverneurs in de provinciën 
1840-1849. Werken Historisch Genootschap 3e serie nr. 73, 77en78(3dln; Utrecht, 1941-1950) 
II, 17-30. 

13 Het volgende is vooral gebaseerd op: L. Blok, 'Verkiezingen in Utrecht 1825-1848. Stands- en 
trapsgewijs', JbOU, (1975) 19-27: Idem, 'Van eene wettelijke fictie tot eene waarheid. Beschou
wingen over kiesstelsel en kiesrecht in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw', 
Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG), XCII (1979) 391-412. 

14 Van Tijn, 'Tien jaren', 189. 

113 



den dan ook hopeloos versnipperd over een groot aantal personen. Het kwam 
herhaaldelijk voor dat kiezers werden benoemd die niet meer dan tien procent 
van de uitgebrachte stemmen hadden gekregen. De gang van zaken was boven
dien met geheimzinnigheid omgeven: alleen het resultaat, de namen van de ge
kozenen, werd bekend gemaakt, niet hoeveel stemmen zij op zich hadden ver
enigd, hoeveel stemmen er in totaal waren uitgebracht, hoeveel blanco of on
geldig etc. Omdat zowel de raad als het kiezerscollege achter gesloten deuren 
vergaderde was het voor de stemgerechtigden ook heel moeilijk om hun keuze 
te bepalen. Men koos altijd bekende personen. Pas in 1848 gebeurde het voor 
het eerst dat twee aftredende kiezers niet werden herbenoemd, maar toen was 
het bestaande stelsel al ten dode opgeschreven. Liberale critici hekelden de 
aristocratische coteriegeest die door dit systeem werd in de hand gewerkt. Om
dat raadsleden ook kiezer konden zijn en het kiezerscollege uit eigen kring 
raadsleden kon aanwijzen was het gevaar van coöptatie bepaald niet denkbeel
dig. In Utrecht kwam dat in de jaren na 1840 overigens niet zoveel voor: van 
de zeven nieuw benoemde raadsleden in deze periode was er slechts één af
komstig uit het kiezerscollege 15. 

Bij gebrek aan openbaarheid en publieke kandidaatstelling was de deelneming 
aan de stedelijke verkiezingen uitermate gering. Van partijen was geen sprake. 
Als men zijn stem al uitbracht was dat uitsluitend op personen. Algemeen 
heerste de opvatting dat niet moest worden gelet op politieke beginselen maar 
op onpartijdigheid en bekwaamheid, op 'braafheid en cordaatheid'. Partijen 
stonden in een kwade reuk. Men associeerde die met de heilloze partijstrijd die 
tot de ondergang van de oude Republiek had geleid en met de revolutionaire 
clubs uit de Franse revolutie en de Bataafse tijd. Met de nationale verzoening 
na 1813 had alle partijschap opgehouden, zo heette het, en deze hang naar con
sensus was door het conflict met de Belgen nog versterkt. In de ogen van velen 
betekende partijvorming: geest van uitsluiting, staatkundige inquisitie en 'clu-
bisterij ' en die verdroegen zich niet met de 'oudhollandsche degelijkheid'. Nog 
in 1838 waarschuwde de semi-officiële Utrechtsche Courant de lezers voor het 
'constitutionalismus' en 'liberalismus' van de 'jacobijnen-liberalen' dat in wer
kelijkheid 'revolutionismus' was 16. 

Ook het bestaande kiesstelsel stond partijvorming in de weg. Immers, aan de 
keuze van de volksvertegenwoordiging hadden de stemgerechtigde burgers 
geen deel. De Tweede Kamer werd gekozen door de Provinciale Staten, die op 
hun beurt waren samengesteld uit vertegenwoordigers van de ridderschap, de 
steden en de landelijke stand (de grondbezitters). In het 36 leden tellende Sta-
tencollege had de stad Utrecht zes afgevaardigden, altijd leden van de raad en 
bij voorkeur burgemeester en wethouders. De verkiezing van de drie Utrechtse 
kamerleden vond in de Staten doorgaans zonder discussie plaats; meestal was 
de zaak al vooraf geregeld door de provinciale gouverneur om kritische kamer
leden te weren. In 1845 kostte het de gouverneur echter heel wat moeite om 

15 R. E. de Bruin, Stemmen in de tijd van Stastok. Een onderzoek naar het kiesstelsel onder de 
grondwet van 1815 (1840) en zijn werking te Utrecht in de jaren 1840-1848 (niet uitgegeven 
scriptie Rijksuniversiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis, 1977). De overigen werden pas 
later of nooit in het kiezerscollege gekozen. In 1847 waren dertier van de twintig raadsleden 
tevens kiezer. 

16 Utrechtsche Courant (UC) 1-1-1838. Het blad gold als spreekbuis van de autoriteiten; uitgever 
en redacteur was L. E. Bosch (geen lid van de katholieke familie Bosch). 
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naar 's konings wens de uiterst conservatieve burgemeester Kien gekozen te 
krijgen 17. De Utrechtse burgerij kwam hier niet aan te pas. Het ingewikkelde 
kiesstelsel (dat hier alleen in hoofdlijnen is aangegeven) kende de stemgerech
tigden slechts in theorie en via drie trappen enige, wel zeer indirecte 'invloed' 
toe op de samenstelling van de nationale vertegenwoordiging. Een dergelijk fil
tersysteem leek bij uitstek geschikt om politiek leven in de kiem te smoren. 
Dank zij het heersende politieke bestel en de afwezigheid van politieke be
langstelling konden de patricische raadsgeslachten zich onbedreigd handha
ven. Het lijkt zelfs of dit in Utrecht beter is gelukt dan elders. In Amsterdam 
was na 1815 het oude patriciaat geleidelijk vervangen door nieuwe heren van 
na 1795, die soms door huwelijk met het patriciaat waren versmolten. In 1847 
bestond de Amsterdamse raad nog maar voor een zesde deel uit leden van 
vroedschapsfamilies van voor 179518. Utrecht toont in dat opzicht een heel an
der beeld. Daar was in 1848 nog de helft van de 20 raadsleden afkomstig uit 
regentenfamilies van voor de Bataafse omwenteling; zeven zelfs van voor 1787 
19. Vier raadsleden behoorden tot aangetrouwde geslachten: Walland was ge
parenteerd aan de familie Falck; Van Beeck Calkoen en De Beaufort aan de 
familie Van Westrenen; Verloren (zelf Hoorns patriciaat) aan de families Na-
huys en De Joncheere. Drie patriotse families uit de periode 1795-1813 waren 
in de raad vertegenwoordigd: Visscher (al geparenteerd aan de regentenfamilie 
Van Hengst), Schuurman (een koopmansgeslacht dat in de negentiende eeuw 
liefst vier raadsleden zou leveren) en de al eerder genoemde Bosch (van Dra-
kestein). De stadsregering telde slechts drie namen van na 1813: W. J. Both 
Hendriksen (een van de rijkste mannen van Utrecht wiens vader secretaris van 
Amersfoort en president van het Provinciale Hof was geweest), de hoogleraar 
S. J. M. van Geuns en E. C. U. van Doorn (de latere minister). De in 1845 in 
de raad gekozen Van Doorn lijkt nog het meest een homo novus maar was weer 
een achterneef van het overleden raadslid Beeckman. Juist deze continuïteit en 
beslotenheid contrasteren sterk met de aflossing van de wacht die na 1851 zou 
beginnen. 

De beweging voor grondwetsherziening en de Amstelsociëteit 

In de tweede helft van de jaren 1840 nam de politieke bewustwording in Neder
land snel toe. Dat uitte zich eerst in een landelijke actie voor grondwetsherzie
ning en vervolgens in beginnende liberale oppositie op stedelijk niveau. De stad 
Utrecht toonde daarbij twee gezichten. De beweging voor grondwetsherziening 
vond er in 1845 geen weerklank, maar een campagne voor openbaarheid en een 
georganiseerd liberaal optreden bij de stedelijke verkiezingen, juist in het zo 
conservatieve Utrecht, trokken in 1846 en 1847 de aandacht. De jonge advo-

7 G. J. Hooykaas, 'Het ontslag van de kommissaris des konings in Utrecht in 1850' JbOU 
(1976), 204-215, aldaar 208. 

18 Van Tijn, 'Tien jaren', 183. 
19 Bij de orangistische restauratie van 1787 kwamen veel nieuwkomers op het kussen. Na 1795 

heeft de Bataafse Revolutie een verbreding in de sociale samenstelling van het Utrechtse stads
bestuur teweeg gebracht. Zie R. E. de Bruin, 'De samenstelling van het Utrechtse stadsbestuur 
1795-1813', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XCIX 
(1984) 169-200. Tot regentenfamilies van voor 1787 behoorden Van Asch van Wijck, Van 
Cleeff, Van Dielen, Van Hengst, Hinlopen, De Joncheere, Kien, Ram en Van Reede; in 1787 
had Van den Heuvel, zijn entree in de raad gemaakt. 
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caat mr C. L. Schuller tot Peursum zou hierin een hoofdrol vervullen. 
De periode 1840-1848 is wel gekenmerkt als een tijd van crisis en malaise. Een 
staatsbankroet kon nog met moeite door minister Van Hall worden afgewend, 
maar de financiële crisis werd door velen toegeschreven aan de ondoelmatige 
staatsinrichting. In liberale kring won de overtuiging veld dat alleen een ingrij
pende hervorming, met invoering van rechtstreekse verkiezingen, het land uit 
het slop zou kunnen halen. In december 1844 dienden Thorbecke en zijn acht 
medestanders, de negenmannen, in de Tweede Kamer hun befaamde voorstel 
tot grondwetsherziening in. Hoewel het initiatief vooral wegens de rechtstreek
se verkiezingen geen enkele kans maakte, is het toch het startschot geweest voor 
de liberalen om zich nader aaneen te sluiten. Met steun van persorganen als de 
Amhemsche Courant en de juist opgerichte Nieuwe Rotterdamsche Courant 
werd door het hele land een petitiebeweging georganiseerd om het negenman-
neninitiatief kracht bij te zetten. Weliswaar is het petitionnement geen massaal 
succes geworden - er zijn ruim 5300 handtekeningen bijeengebracht - toch valt 
de betekenis ervan niet te onderschatten: het is de eerste aanzet tot georgani
seerde partijvorming geweest. In tal van plaatsen werd de kiem gelegd voor la
tere liberale comité's en kiesverenigingen 20. 

Aan Utrecht leek de liberale beweging nog voorbij te gaan. De adhesie aan het 
negenmannenvoorstel was er wel heel gering. Terwijl in de provincie Gronin
gen bijna 1200 handtekeningen werden verzameld en ook Gelderland en Zuid-
Holland de 1000 overschreden, waren er in heel de provincie Utrecht niet meer 
dan drie personen bereid tot petitioneren. Utrecht kwam daarmee na Limburg 
(57) en Drenthe (37) op de laatste plaats. Van de steden was Amsterdam als 
hoogste geëindigd met 364 ondertekenaars, gevolgd door Leiden (202), Zut-
phen (181), Rotterdam (178), Dordrecht (171), Arnhem (136) en Breda (135). 
Vergeleken met een provinciestadje als Woerden (97) lieten Den Haag (2) en 
Utrecht (1) het wel schromelijk afweten. Bij gebrek aan medestanders had de 
Utrechter M. G. van der Pant (een rentenier die planter in Suriname was ge
weest) maar in zijn eentje een adres aan de Kamer ingezonden 21. De andere 
twee petitionarissen in de provincie waren woonachtig in Wijk bij Duurstede, 
waar de blijspeldichter Helvetius van den Bergh zijn wijnhandelaar had overge
haald 'tegen bestelling van een ankertje Hochheimer'. In een brief aan zijn 
vriend Potgieter weet Van den Bergh de geringe bijval aan de schroom van de 
burgers openlijk voor hun politieke gevoelens uit te komen 22. Stellig heeft het 
ontbreken van gangmakers een doorslaggevende rol gespeeld. Alleen als beken
de personen eerst hun naam zetten kon een petitionnement een succes worden; 
in plattelandsgemeenten als Dreischor waar burgemeester en wethouders als 
eersten tekenden, volgden de dorpelingen van zelf. In Utrecht bleek daar nie
mand toe bereid. Hoewel de hoogleraar Vreede, die toen nog voor liberaal 
doorging, uit Leiden 50 modelpetities kreeg toegezonden slaagde hij er niet in 
20 Voor het negenmannenvoorstel: Boogman, Rondom 1848, 42-43. Gegevens over het petitionne

ment bij J. H. von Santen, 'De Amstelsociëteit: liberale organisatie in Nederland in de jaren 
1846-1851', in: Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J. C. Boogman (Gronin
gen, 1979) 113-154, aldaar 115-116 en noot 28. De organisatoren stond geen 'volkspetitionne-
ment' voor ogen; het ging hun meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit van de ondertekena
ren. 

21 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), Tweede Kamer (TK), zittingsjaar 1844-1845, pe
titie nr. 367, exh. 28-2-1845, nr. 7. 

22 Van den Bergh aan Potgieter, 10-3-1845, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Hs. Af 13 a. 
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De hoogleraar mr J. Ackersdijck gold als een 
der voornaamste pleitbezorgers voor de libe
rale economie in Nederland. Hij was een bit
ter criticus van het regeringsbeleid in de jaren 
voor 1848 en trad op als voorzitter van de li
berale Rhijnsociëteit. 
Prent uit de Utrechtsche Volks-Almanak 
voor het jaar 1862 naar een steendruk van P. 
W. van de Weyer. Foto: GAU. 

deze te slijten. Men had vergeefs gehoopt dat de liberale hoogleraar Ackers
dijck zich aan het hoofd van de beweging zou willen stellen, maar deze bepaal
de zich in die tijd tot het kritiseren van het financieel-economisch beleid van 
de regering. Ook het feit dat het invloedrijke kamerlid mr J. K. baron van 
Goltstein, die sinds 1840 Utrecht vertegenwoordigde en tot de linkervleugel van 
de conservatief-liberale 'middenpartij' werd gerekend, het negenmannen-
voorstel niet had willen steunen, schijnt sommigen te hebben weerhouden 2i. 
Het lijkt daarbij geen toeval dat juist deftige steden als Den Haag en Utrecht 
bleven zwijgen. Bovendien, wie zich openlijk voor grondwetsherziening ver
klaarde liep het risico in zijn carrière te worden belemmerd. De regering had 
opdracht gegeven de namen der ondertekenaren te noteren 'en tevens op te ge
ven of onder hen ook eenigen worden aangetroffen, die met het vertrouwen der 
Regeering in de een of andere betrekking zijn vereerd, of daarmee wenschen 
vereerd te worden'. Inderdaad is de overheid in sommige gevallen tegen petitio-
narissen opgetreden. Sindsdien werd in brede kring geloofd aan het bestaan 
van het 'Zwarte Boek' waarin voorstanders van hervorming en vooruitgang 
werden opgeschreven 24. 

Op 31 mei 1845 viel het doek over het negenmannenvoorstel toen de Kamer 
besloot het niet in behandeling te nemen. Grondwetsherziening leek nu verder 
weg dan ooit. De tegenstellingen tussen liberalen en conservatief-liberalen wa
ren mede door het petitionnement verscherpt. Van de regering viel niets te ver-
23 Vreede, Levensschets, 272-27'4. De lauwheid van de Utrechters leidde in 1846 tot een daverende 

ruzie tussen Thorbecke en Vreede in de trein van Heidelberg naar Mannheim. Ibidem, 298-299. 
24 De minister van Justitie aan de procureur-generaal in de provincie Utrecht 24-1-

1845 (minuut). Begin maart kregen alle procureurs-generaal opdracht voor 22 maart rapport 
uit te brengen. ARA, Justitie, nr. 4664, exh. 25-1-1845, nr. 20 geheim en exh. 11-3-1845, nr. 
15 geheim. 
Voorbeelden van overheidsmaatregelen tegen ondertekenaars in: Rapporten van de gouver
neurs, III, 245-254. Voor het 'Zwarte Boek': Mr H. van A. [A. W. Engelen], Herinneringen 
van vroeger en later leeftijd en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten (Tiel, 1884) 205-206; 
D. van Eek, 'Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale 
afgevaardigde mr. Daniël van Eek aan vijfendertig jaar Kamerlidschap 1849-1884'. C. A. Tam-
se ed. Archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
1975, 123; Von Santen, 'De Amstelsociëteit', noot 81. 
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wachten; in de troonrede van 20 oktober verklaarde koning Willem II niet over
tuigd te zijn van de noodzaak tot grondwetswijziging25. Een logisch gevolg van 
deze impasse was dat de liberalen zich meer gingen richten op plaatselijke ac
ties. Als men invloed wilde uitoefenen op de samenstelling van de Tweede Ka
mer moest op het laagste niveau, bij de verkiezingen voor de kiezerscolleges, 
worden begonnen. Eerst wanneer die gezuiverd waren van 'monopoliserende 
aristocraten' konden er meer liberalen in de stedelijke raden worden benoemd 
en via deze in de Provinciale Staten die, zoals we hiervoor zagen, de Tweede 
Kamerleden aanwezen. Het signaal hiertoe zou uitgaan van Amsterdam. 
In januari 1846 sloten de Amsterdamse liberalen zich aaneen in de Amstelsocië-
teit 26. Het programma van deze vereniging, de eerste poging van de liberale 
burgerij zich politiek te organiseren, was aanvankelijk nogal vaag. Artikel 2 
van het reglement vermeldde als doel van de sociëteit: 'gezellig verkeer en leer
zame wisseling van denkbeelden tot ontwikkeling van openbaren geest en be
hartiging van vaderlandsche belangen'. De onschuldige naam en het al even on
schuldige programma waren bedoeld om geen argwaan te wekken bij de autori
teiten en potentiële medestanders niet af te schrikken. Er bestond nog geen 
grondwettelijke vrijheid van vereniging en vergadering en dat belemmerde in 
het bijzonder het oprichten van staatkundige genootschappen. De Amstelso-
ciëteit wilde geen massa-organisatie zijn: leden werden eerst na ballotage toege
laten. Weldra nam de vereniging ook buitenleden (d.w.z. buiten Amsterdam) 
aan; vrijwel alle liberalen van naam traden toe, met uitzondering van Thor-
becke. Vermoedelijk heeft deze de vereniging te vaag gevonden en gaf hij de 
voorkeur aan een kleiner gezelschap te Leiden onder zijn eigen leiding (de zoge
naamde 'Zaterdag'). In december 1846 had de Amstelsociëteit 145 leden van 
wie 95 buitenleden. 

Hoewel de Amstelsociëteit is voortgekomen uit de beweging voor grondwets
herziening van 1845 begaf zij zich allereerst in de Amsterdamse politiek. Bij de 
stedelijke verkiezingen van 1846 en 1847 trad zij, gesteund door het Algemeen 
Handelsblad, met succes als liberale kiesvereniging achter de schermen op. 
Vooral haar overwinning in september 1847, toen in alle elf vacatures in het 
kiezerscollege kandidaten van de Amstelsociëteit werden benoemd, baarde veel 
opzien. Het opmerkelijkst was dat voor het eerst openlijke politieke strijd was 
gevoerd: na de liberalen waren ook de 'aristocraten' (conservatieven) en katho
lieken met een gedrukte kandidatenlijst uitgekomen. Het succes van de Amstel
sociëteit, dat de regering met zorg vervulde en vooral de koning hoogst veront
rustte, bewees dat met gerichte actie heel wat te bereiken viel. Weldra zou het 
voorbeeld buiten de hoofdstad worden nagevolgd. 

Vier Utrechtse liberalen 

Ondanks de passieve houding van Utrecht in 1845 waren ook daar liberalen te 
vinden. Vier van hen hadden zich meteen in 1846 als buitenleden bij de Amstel
sociëteit aangesloten: de hoogleraar mr J. Ackersdijck, het Statenlid jhr G. J. 
Beeldsnijder van Voshol, de advocaat mr C. L. Schuller tot Peursum en de 
oud-muntmeester Y. D. C. Suermondt. Van dit viertal was Ackersdijck 
25 Boogman, Rondom 1848, 44. 
26 Von Santen, 'De Amstelsociëteit'; Van Tijn, 'Tien jaren', 195-204. 
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(1791-1861) de bekendste 27. Hij was voor de Belgische Opstand hoogleraar in 
Luik geweest op de leerstoel die oorspronkelijk voor de beroemde economist 
J.-B. Say was bestemd. Sinds 1831 was hij verbonden aan de Utrechtse rechten
faculteit waar hij in het bijzonder staathuishoudkunde doceerde. Hoewel hij 
geen werk van enige omvang naliet is hij een van de grondleggers geweest van 
de liberale economie in Nederland: men sprak van de school van Ackersdijck. 
In deze jaren was hij een scherp en bitter criticus van de regering geworden die 
hij willekeur, geheimhouding en traagheid verweet en die naar zijn mening de 
lessen der staathuishoudkunde geheel miskende. Daarmee had hij meer dan 
eens het ongenoegen van de regering opgewekt. In 1835 was hij officieel berispt 
om zijn brochure tegen de protectionistische graanwet en in 1845 had minister 
Van Hall hem in de Kamer uitgemaakt voor een pamflettist 'wiens pen in bitter
heid en gal was gedoopt'. Als de hoogleraar zo doorging diende hij naar de me
ning van de regering zijn betrekking neer te leggen. Mettertijd was Ackersdijck 
ervan overtuigd geraakt dat alleen een krachtige koerswijziging Nederland uit 
zijn doodsslaap kon wekken; daartoe was openbaarheid in regeringszaken een 
eerste vereiste. 

Zijn vriend Suermondt (1792-1871) was afkomstig uit een vooraanstaande Rot
terdamse koopmansfamilie (ook Ackersdijck had Rotterdamse relaties: zijn 
zwager was de bekende bankier R. A. Mees). Als directeur van de Rijksmunt 
(1818-1838) had hij deze instelling tot een modelinrichting weten te maken; 
door hem was in 1821 in Utrecht de eerste stoommachine geïntroduceerd. In 
1838 had de voortvarende muntmeester ontslag genomen na een conflict met 
de minister van koloniën die de Indische duitenplaatjes voortaan op Java wilde 
laten fabriceren in plaats van aan de Utrechtse Munt 28. Suermondt was een 
liberaal van het eerste uur: al in 1829 had hij de aandacht van de autoriteiten 
getrokken als lid van een liberaal groepje rond de oppositionele politicus J. G. 
van Nes. Suermondt had zelfs de befaamde Belgische republikein De Potter in 
zijn Brusselse gevangenis bezocht 29. 
Beeldsnijder van Voshol (1791-1853) was sinds 1833 lid van de Staten van 
Utrecht voor de landelijke stand 30. Hij stamde uit een Amsterdamse regenten-

21 Zie: W. C. Mees, 'Levensberigt van mr. Jan Ackersdijck', Handelingen der jaarlijksche alge-
meene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Levensbe-
rigten der in dat jaar afgestorvenen medeleden (Levensb. Lett) (Leiden, 1862) 25-46; O. van 
Rees, 'De wetenschappelijke werkzaamheid van mr. J. Ackersdijck', Utrechtsche Studentenal-
manak 1862, 169-212; Vreede, Levensschets, passim. 

28 Over Suermondt als muntmeester: C. Hoitsema en F. Feith, De Utrechtsche Munt. Uit haar 
verleden en heden (Utrecht, 1912) 48-49, 76-79. Suermondt had tegen hoge kosten een eigen 
muntschroefinstallatie op basis van stoomkracht ontwikkeld, speciaal voor de Indische koper-
aanmuntingen. De koperfabrikanten beschuldigden hem van monopolistische praktijken en het 
maken van enorme winsten. Voor zijn ontslag: ARA, Staatssecretarie 1813-1840, nr. 5817B, 
exh. 20-6-1838, La S 25 geheim. Over Suermondts persoonlijkheid: Mulder, Levensschets, 237. 

2" N. C. F. van Sas, 'Het politiek klimaat in Noord-Nederland tijdens de crisis van het Verenigd 
Koninkrijk, 1828-1830', in: Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandsche 
betrekkingen tussen 1815 en 1945. Brussel 10-12/12/1980. Acta (Gent, 1982) 103-127, aldaar 
123 noot 76. Voor het Utrechtse liberale kamerlid Van Nes: G. J. Hooykaas, 'De politieke ont
wikkeling in Nederland 1830-1840', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XI (Weesp, 
1983) 306-314, aldaar 308. 

30 M. D. de Bruyn, 'Levensberigt van jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol', Levensb. Lett. 1853, 
100-101; K. Thomassen, 'De autografen- en albaverzameling van G. J. Beeldsnijder van Vos
hol', in: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld 
door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van 
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Jhr G. J. Beeldsnijder van Voshol speelde een 
belangrijke rol in het genootschapsleven en 
was een van de voormannen van de liberale 
beweging in Utrecht voor 1848. 
Pastel (31,4x24,5 cm) door H. Sieben, 
1847. Part. coll. 

Foto: Kunsthist. Inst., Utrecht. 

familie die door koning Willem I in de adelstand was verheven en was een 
schoonzoon van de in 1840 overleden gouverneur van de provincie Utrecht, L. 
van Toulon. Sinds 1834 was hij ambachtsheer van Voshol en Vrije Nes (bij 
Zwammerdam). De gedeeltelijk verlamde jonkheer woonde eerst op huize Ru-
pelmonde aan de Vecht, later te Utrecht aan de Plompetorengracht. Hij was 
een vermaard verzamelaar van handschriften en bestuurslid van diverse weten-
schappelij ke genootschappen. In j uni 1846 baarde Beeldsnijder veel opzien met 
zijn voorstel in de Staten van Utrecht om voortaan in het openbaar te vergade
ren 31. Hij wees erop dat de staatszaken wel openbaar werden behandeld (in 
de Kamers) maar de provinciale en gemeentelijke aangelegenheden, waar veel 
meer burgers verstand van hadden, achter gesloten deuren werden besproken. 
De burgers, zo voerde hij aan, hadden het recht de behandeling van hun zaken 
en de besteding van hun geld te beoordelen en te weten welke leden verdienden 
te worden gekozen. Door eenvoudig hun reglement te veranderen konden de 
Staten van Utrecht een voorbeeld geven aan andere provincies en vooral aan 
de stedelijke besturen. Openbaarheid, aldus de voorsteller, was een 'zacht en 
eenvoudig geneesmiddel' en minder gewaagd dan de 'hevige kuur' die de voor
standers van grondwetsherziening de natie wilden doen ondergaan en die het 
hele staatsgebouw op losse schroeven zou zetten (waarschijnlijk was dit vooral 
een tactisch argument want Beeldsnijder steunde in 1848 van harte de grond
wetsherziening). Het mocht echter niet baten: op advies van de gouverneur 
werd het voorstel, dat door de hele liberale pers was bijgevallen, buiten delibe-

de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (Hilversum, 1986)283-297. De nagelaten papieren 
van Beeldsnijder bevinden zich in het familiearchief Des Tombe, Rijksarchief Utrecht. 

3 ' Afgedrukt in de Politieke Bijdragen tot de Geschiedenis des Vaderlands in het jaar 1847, verza
meld en uitgegeven door mr C. L. Schuller tot Peursum, nr. 9. 135-140. Zie ook nr. 10, 11 en 
13. Vreede steunde Beeldsnijders initiatief in zijn Beschouwing der openbare meening (Utrecht, 
1846) 15-16. 
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ratie gehouden. Ook een nieuw voorstel van Beeldsnijder in 1847 om ten minste 
de notulen te doen drukken (zoals enkele provincies al deden) kon bij zijn me
deleden geen genade vinden. 
Het vierde buitenlid van de Amstelsociëteit, Schuller tot Peursum (1813-1860), 
behoorde tot een jongere generatie liberalen 32. Geboren in Oud-Alblas uit een 
familie van militaire ingenieurs was hij opgevoed door zijn grootvader ds J. J. 
de Jonge, heer van Peursum (een buurtschap in de Alblasserwaard). Na zijn 
rechtenstudie te Utrecht vestigde hij zich aldaar als advocaat. Daarnaast was 
Schuller een geboren publicist. In 1839 gaf hij een paar maanden zonder succes 
een rechtsgeleerd tijdschrift uit; ook zijn humoristische Utrechtsche Brieven 
van hetzelfde jaar werden na achttien nummers gestaakt. Meer aftrek vonden 
zijn uitgaven van verscheidene wetboeken met aantekeningen en commentaar. 
Met zijn vriend mr J. I. D. Nepveu, de griffier van het Provinciaal Gerechts
hof, redigeerde hij sinds 1845 het Algemeen Letterlievend Maandschrift en 
toen dit in 1851 samenging met De Recensent, ook der recensenten bleven zij 
tot 1858 de redactie voeren. Schuller was niet alleen een zeer geestig man, hij 
beheerste ook ten minste twaalf talen en was een expert op het gebied van de 
IJslandse en Zweedse letterkunde en een groot kenner van Cervantes wiens 
Don Quijote hij vertaalde. 

Schuller was overtuigd liberaal. Hij geloofde in de idealen van de Franse Revo
lutie, de 'edele leer der vrijheid, gelijkheid en broederschap, der regten van den 
mensch en burger', en in 'den gestadigen vooruitgang der menschheid' 33. Hij 
was vrijmetselaar maar ook ijverig protestant; hij vervulde diverse functies in 
de hervormde kerk en was lid van het antipapistische genootschap Phylacte-
rion. Deze combinatie zou hem na 1848 in een wat paradoxale positie brengen. 
In godsdienstig opzicht sympathiseerde Schuller met het Reveil (Da Costa en 
Beets kwamen bij hem thuis) en hij deelde Groen van Prinsterers opvattingen 
over positief-christelijk onderwijs en de wenselijkheid van afzonderlijke ge-
zindtescholen. Groens politieke stelsel (of wat daar voor doorging) wees hij 
echter af. Hij verweet de antirevolutionaire richting dat zij 'zich vijandig ge
zind toont tegen de echt-liberale regeerwijze, namelijk die van openbaarheid, 
regtstreeksche verkiezingen, periodieke aftreding der regenten, volksvertegen
woordiging, ministeriële verantwoordelijkheid enz., alles vruchten van revolu
tion, omdat zij op geene andere wijze te verkrijgen waren'. Anderzijds betreur
de Schuller het dat er zo weinig 'vroome liberalen' waren dat zij 'tot de zonder
lingen schijnen te behooren' en hij hoopte dat de oprechte antirevolutionairen 
zich zouden ontdoen van de reactionaire 'fijmelaars en huichelaars die met hen 
medeloopen' en de liberale beweging zouden komen veredelen 'door den zuur-
deesem huns Christendoms' 34. Om die reden noemde het grogtprotestantse 
Utrechtse blad De Herkaauwer hem in 1854 'als politicus een thorbeckiaan en 
als protestant een halve antirevolutionair' en het concludeerde dat Schuller 

32 J. I. D. Nepveu, 'Levensberigt van C. L. Schuller tot Peursum', Levensb. Lett. 1860, 380-409; 
B. J. L. de Geer, 'Nekrologie mr. C. L. Schuller', Algemeene Konst- en Letterbode, LXXII 
(1860) 117-118; familie-archief Schuller tot Peursum, Marum. Ik ben voornemens aan deze op
merkelijke figuur een afzonderlijke publicatie te wijden. 

33 De Recensent 1854, I, 398-399. 
34 Ibidem, 45-48. Schuller bestreed de gemengde school in zijn Gedachten over lagere scholen, 

naar aanleiding van eenige in de jaren 1849-1855 over dat onderwerp uitgegevene geschriften 
(Utrecht, 1856). 
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'zijn tijd eigentlijk een paar duizend jaar vooruit is en dat hij onder de onbegre
pen genieën zal blijven behooren' 35. 

De Rhijnsociëteit en de liberale campagne van 1847 

Openbaarheid werd, nu op grondwetsherziening voorlopig niet te rekenen viel, 
de belangrijkste liberale eis van de jaren 1846-1847. Met name Thorbecke heeft 
er een krachtig pleidooi voor geleverd. In zijn boekje Over plaatselijke begroo
ting (Leiden, 1847) hekelde de hoogleraar, die sinds 1845 lid van de Leidse raad 
was, de verwardheid en stelselloosheid van het plaatselijk financieel beheer. 
Geheimhouding van de stedelijke begroting en van de raadsdiscussies zag hij 
als de oorzaak van alle gebreken. Hij merkte schamper op dat men gemakkelij
ker kon doordringen in het budget van Pruisen of Frankrijk dan in dat van 
Amsterdam of Den Haag. Eind december dienden 25 stemgerechtigde burgers 
van Leiden bij hun stadsbestuur een door Thorbecke opgesteld verzoekschrift 
in om de stedelijke begroting openbaar te maken. In januari 1847 werd dit 
voorbeeld gevolgd door 20 burgers van Utrecht met een petitie van de hand van 
Vreede; beide geschriften werden vervolgens in een gezamenlijke uitgave ge
drukt 36. Dit betekende overigens niet dat Thorbecke en Vreede nu geestver
wanten waren geworden. In zijn Beschouwing der openbare meening (Amster
dam, 1846) was de Utrechtse hoogleraar stevig van leer getrokken tegen Thor
becke en de liberale pers. 'Radicalen' en 'omwentelingszuchtigen' waren in zijn 
ogen geen liberalen. Vreede pleitte wel voor openbaarheid en voor directe ver
kiezingen op provinciaal en plaatselijk niveau, maar van een rechtstreeks geko
zen Tweede Kamer wilde hij niets weten. Juist dit punt heeft hem tot een princi
pieel bestrijder van de liberalen gemaakt. 

In Schuller vond de campagne voor openbaarheid een krachtig steunpilaar. Op 
1 mei 1847 begon hij de uitgave van een eigen weekblad, de Politieke Bijdragen 
tot de Geschiedenis des Vaderlands, die tot 19 april 1848 zouden verschijnen. 
Het blad had als doel openbaarheid van provinciaal en gemeentelijk bestuur 
te bevorderen, vooral in geldzaken, en het deed dit door met medewerking van 
Beeldsnijder geheime begrotingen af te drukken. In het bijzonder de plaatselij
ke oligarchen nam Schuller op de korrel. Aan de benarde toestand van het land 
en de algemene ontevredenheid hadden de provinciale en stedelijke regenten 
volgens hem evenzeer schuld als de regering door hun 'slaafsche schroom voor 
het centraal Bestuur en de kleingeestigheid en onbeleefdheid jegens de bur
gers'. Schuller meende dat ook bij de bestaande gebrekkige grondwet de burge
meesters, raads- en Statenleden veel meer zouden kunnen doen, maar dat ze 
zich door het 'ellendige solliciteersysteem' vrijwillig aan het stelsel der regering 
hadden verkocht. Zijn blad zou oppositie voeren met open vizier, onder een 
verantwoordelijk hoofdredacteur die uitsluitend ondertekende artikelen op
nam, want naamloze, onfatsoenlijke oppositie deed afbreuk aan de liberale 
zaak. Schuller betreurde het dat de thorbeckiaanse Arnhemsche Courant, 

» De Herkaauwer 22-1-1854. 
36 Twee verzoekschriften, ingediend door burgers van Leyden en Utrecht, tot verkrijging van 

meerdere openbaarheid der stedelijke begrootingen (Utrecht, 1847). Zie ook: Vreede, Levens
schets, 303; I. J. Brugmans, Thorbecke (Haarlem, 1932) 80-82. Een koninklijk besluit van 16 
april 1847 kende de plaatselijke besturen de bevoegdheid (niet de verplichting!) toe hun begro
tingen openbaar te maken. 
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Mr C. L. Schuller tot Peursum was de gebo
ren penvoerder van de liberale beweging in 
Utrecht. Om de stedelijke Oligarchie te 
bestrijden gaf hij in 1847 en 1848 de Politieke 
Bijdragen tot de Geschiedenis des Vaderlands 
uit. 
Potloodtekening door J. Kayser, 1847. Ver
blijfplaats onbekend. 'Foto: part. coll. 

'waarin zulke juiste vertoogen door zaakkundige mannen worden geplaatst 
steeds blijft voortgaan met aanleiding te geven dat de ware constitutionele op
positie gelasterd wordt, door het opnemen van vuile ingezonden stukken. . . 
waarin de anonimiteit is . . . de vermomming der laaghartigheid'. Hij wilde een 
oppositie-orgaan dat niet blind zou schelden en razen maar overtuigen en - een 
novum - waarin een kandidaat voor de Staten of de raad zijn beginselen aan 
de kiezers kon openbaren 37. 
De liberale beweging in Utrecht leek nu de wind in de zeilen te krijgen. Er waren 
tien nieuwe leden tot de Amstelsociëteit toegetreden en op 12 augustus 1847 
ging men over tot de oprichting van een eigen Utrechtse afdeling onder de naam 
Rhijnsociëteit (in Den Haag, Leiden, Rotterdam en Deventer bestonden al der
gelijke afdelingen). Voorzitter werd Ackersdijck, secretaris zijn leerling mr W. 
R. Boer (de latere burgemeester van Utrecht) terwijl Schuller als penning
meester optrad. De nieuwe leden hadden merendeels het Utrechtse verzoek
schrift van januari ondertekend. Naast de oudere leden Beeldsnijder en Suer-
mondt waren het de rentenier T. C. van Barneveld van Est en Opijnen (een zwa
ger van de negenman Van Dam van Isselt; hij bewoonde het huis De Oor
sprong), de boekhandelaar J. G. Broese, de koopman F. H. C. baron van 
Heeckeren van Brandsenburg 38, de gepensioneerde kapitein der infanterie A. 
J. van Hoey Schilthouwer, de advocaat mr M. de Koek, de steenfabrikant H. 
J. Rose, de fabrikant mr J. H. Schober, de latere schutterijcommandant mr 
A. G. J. baron Taets van Amerongen en de arts dr N. P. Visscher (een zoon 
van de vermaarde Utrechtse patriot mr G. A. Visscher). Het waren allen beken
de personen uit adel, patriciaat en gezeten burgerij. Ackersdijck had vergeefs 
geprobeerd zijn collega Vreede over te halen om mee te doen maar deze weiger
de zijn 'overtuiging aan de decreten van deze of geene wisselvallige meerder-

37 Voor Schullers redactionele beginselen zie vooral het gedrukte prospectus (Universiteitsbiblio
theek Utrecht (UBU) 159 A 10); Politieke Bijdragen, 'Voorberigt', 427, 431, 521, 747-748; J. 
de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830 (5 dln; Amsterdam, 1873-1882) V, Let
terkundige aanteekeningen, 114-117. 

18 Zijn in 1845 overleden oom mr W. R. baron van Heeckeren van Brandsenburg was burge
meester van Utrecht en lid van de Tweede Kamer geweest. 
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heid van stemmen der clubisten ten offer te brengen' 39. 
Met haar 14 leden werd de Utrechtse afdeling alleen door Den Haag (19) en Lei
den (16) overtroffen (de hoofdvereniging in Amsterdam telde in 1847 ongeveer 
60 leden). Het betrekkelijk grote ledental in Den Haag en Utrecht is des te op
merkelijker omdat daar in 1845 de adhesie aan het negenmannenvoorstel prak
tisch nihil was geweest. De eenzame Utrechtse petitionaris Van der Pant had 
zich in december 1846 als lid bij de Amstelsociëteit aangemeld maar hij is ken
nelijk niet toegelaten want zijn naam komt op geen enkele ledenlijst voor 40. 
Radicaal was de Rhijnsociëteit, mede gezien de maatschappelijke achtergrond 
van haar leden, zeker niet. Weldra zou blijken wat zij waard was. 
In september 1847, dezelfde maand die de Amsterdamse liberalen zo'n eclatan
te overwinning opleverde, waren er door overlijden twee vacatures in het 
Utrechtse kiezerscollege 41. Toen de opgehaalde stembriefjes waren geteld 
bleek dat de beide kandidaten van de Rhijnsociëteit de meeste stemmen hadden 
gekregen: Schuller zelfs meer dan twee keer zo veel (138) als de eerstvolgenden, 
Van Heeckeren van Brandsenburg en mr P. A. Broers, die ieder 61 stemmen 
behaalden, en de katholieke jhr mr P. A. M. van Oosthuyse van Rijckevorsel 
van Rijsenburg (60). Tussen Broers en Van Heeckeren besliste het lot ten gunste 
van de laatste zodat de liberalen beide zetels in de wacht sleepten. Typerend 
voor de gebruikelijke gang van zaken was dat de overige stemmen waren ver
snipperd over 220 personen van wie er 184 minder dan 10 stemmen hadden ge
kregen. Van de ruim 2000 stemgerechtigden hadden er nog geen 800 hun stem 
uitgebracht. Nu bleek hoe een georganiseerde doelbewuste minderheid daarvan 
partij kon trekken. De Rhijnsociëteit had alleen achter de schermen campagne 
gevoerd en haar kandidaten mondeling aanbevolen 'aan wie het hooren wilde'; 
circulaires en aanbevelingen in de pers zoals in Amsterdam (waar de liberalen 
de steun hadden van het Algemeen Handelsblad) kwamen in Utrecht nog niet 
voor. Even kenmerkend voor de Utrechtse verhoudingen was Schullers com
mentaar dat als de liberalen niet hun krachten hadden gebundeld de katholie
ken de zege zouden hebben behaald over 'de partij des behouds van den ouden 
oligarchischen slentergang'. De aristocraten dankten het dus aan de liberalen 
dat nog net een vooraanstaand katholiek uit het kiezerscollege was geweerd: 
hun eigen onderlinge afspraak zou daartoe te kort zijn geschoten. Triomfante
lijk berichtten de Utrechtse liberalen hun succes aan het Handelsblad: 'Ook 
wij, jongste zuster van de Amstelsociëteit, wij zwemmen, nospoma natamus; 
ook wij onder den naam van Rhijnsociëteit hadden in twee vacatures tot kiezers 
te voorzien; en ziet, onze eerste proeve is gelukt. Onze beide kandidaten zijn 
benoemd!' 42. Uit steden als Den Haag en Deventer werden eveneens liberale 
overwinningen gemeld. 

39 Vreede, Levensschets, 301-302. 
40 Von Santen, 'De Amstelsociëteit', 124 en noot 83. 
41 Voor de stedelijke verkiezingen van 1847: Politieke Bijdragen, 342-344. Het proces-verbaal lag 

wel ter inzage op het stadhuis (de raad zelf fungeerde als stembureau) maar de stembusuitslag 
werd niet door het stadsbestuur gepubliceerd hoewel dit bij koninklijk besluit van 12 juni 1847 
was toegestaan. Het proces-verbaal was bovendien zeer onvolledig: er bleek niet uit hoeveel 
stembiljetten waren rondgebracht, hoeveel niet of blanco waren ingeleverd en hoeveel biljetten 
ongeldig waren verklaard. Schuller berekende dat ten minste 765 stemgerechtigde burgers 
moesten hebben deelgenomen. 

43 Geciteerd in: De Bosch Kemper, Geschiedenis, V, 200 en (met een onjuiste verwijzing) Van 
Tijn, 'Tien jaren', 200. Nos poma natamus: wij aDnelen zwemmen. 
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Meteen al, op 4 oktober, moest het kiezerscollege in actie komen om een vaca
ture in de stedelijke raad te vervullen. Schuller deed nu een ongehoorde stap. 
In een gedrukte brief aan het kiezerscollege (waarin hij dus zojuist was be
noemd) beval hij zichzelf publiekelijk aan voor de vacante raadszetel met een 
open verklaring van zijn staatkundige beginselen 43. Dat hij zou worden geko
zen verwachtte hij niet; zijn brief was bedoeld als een demonstratie. Wanneer 
de kiezers een 'geheime sollicitant van onbekende politieke beginselen' verko
zen boven een openlijke kandidaat 'met een door de meerderheid van stemge
rechtigde burgers bezegelde staatkundige geloofsbelijdenis' zouden de gebre
ken van het kiesstelsel in het volle licht komen. Schullers openlijke politieke 
kandidatuur, door de liberale pers ten voorbeeld gesteld 44, gaf niet weinig aan
stoot. De Utrechtsche Courant van 1 oktober verklaarde het geheel in strijd met 
'onze bestaande vrijzinnige grondwet'45 als de kiezers een soort van 'inquisitie' 
moesten doen naar de politieke denkwijze van de te benoemen persoon; het 
blad beschuldigde de liberale kandidaat ervan dat hij 'onrust in de gemoederen 
zocht te verwekken, partijzucht aan te kweeken, zich zelven te verheffen boven 
hen die met behoorlijk beheer van zaken bekend zijn'. In de besloten zitting 
van het kiezerscollege kreeg Schuller twee stemmen 46. De raadszetel ging naar 
de orthodoxe protestant mr J. F. baron van Reede van Oudtshoorn, raadsheer 
in het Provinciaal Gerechtshof. Daarmee was voorlopig een einde gekomen 
aan de liberale campagne 47. Het volgend jaar zouden er echter volgens rooster 

43 Brief van 21 september 1847, afgedrukt in Politieke Bijdragen, 341-342. 
44 Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) 27-9-1847. Het Tielsch Stads- en Arrondissements-

Weekbiad (het orgaan van de negenman Van Dam van Isselt) verheugde zich in zijn hoofdarti
kel van 8 oktober in Schullers stap: 'Hij is een verblijdend teken van meer en meer ontwakend 
staatkundig leven. Zijn voorbeeld zal navolgers vinden; dat voorbeeld zal de openbare meening 
voor zich winnen; en de kiezers zullen op den duur niet tegen die openbare meening bestand 
zijn. Indien slechts eerst de kiezerscollegièn gezuiverd zijn van monopoliserende aristocraten, 
en aangevuld met vrijzinnige mannen. Op die wijze moet de trechter langzamerhand gereinigd 
worden. Van onder op, met de kiezers, moet men beginnen. Die kiezer wil worden, moet daar
voor, en voor zijne staatkundige gevoelens, openlijk uitkomen; opdat de stemgeregtigden kun
nen beoordeelen of hij al dan niet geschikt is. Tot heden is het juist omgekeerd: alles geschiedt 
in het grootste geheim; die naar een kiezersplaats verlangt, zorgt vooral dat verlangen niet open
lijk te kennen te geven; het is of hij zich ervoor schaamt; hij werkt in het geheim, door onderge
schikten en goede vrienden, maar in het openbaar huichelt hij de grootste onverschilligheid. 
Aan die geheime en lage kuiperijen moet een einde komen. Vooral in het staatkundige, is volko
men openbaarheid de beste waarborg tegen bedrog en ongeschiktheid. Domheid en eigenbaat, 
of het vooroordeel der ongewoonheid kunnen alleen het voorbeeld, door den heer Schuller ge
geven, afkeuren; wij wenschen van harte dat het alomme navolging moge vinden.' 

45 Volgens de grondwet was iedere Nederlander tot landsbediening benoembaar. Dit werd zo uit
gelegd dat ook bij verkiezing geen onderscheid mocht worden gemaakt naar godsdienstige of 
politieke gezindheid. In die zin was de grondwet dus 'liberaal', d.w.z. onpartijdig, en gold on
derzoek naar de politieke opvattingen van een kandidaat als 'onwettig'. 

46 GAU, Stad, IV, Notulen Burgemeester en Wethouders sept.-okt. 1847, fol. 41, proces-verbaal 
van de kiezersvergadering op 4 oktober 1847. Aan de verkiezing van nieuwe raadsleden nam 
slechts de helft van het kiezerscollege deel; de andere helft van de aanwezige kiezers werd eerst 
reglementair uitgeloot. Tot deze laatste groep behoorden Beeldsnijder en Van Heeckeren. On
der de twintig kiezers die wel hun stem uitbrachten waren Ackersdijck, Schuller zelf en zijn 
vriend Nepveu. 

47 Zij kreeg in december nog een staartje toen de Utrechtse raad weigerde de arts dr A. A. H. 
Suyck - eerste op de voordracht van de stedelijke aalmoezenierskamer - te benoemen tot stads
geneesheer, omdat hij lid was van de Amstelsociëteit (in Woerden). Zie Politieke Bijdragen, 520 
en 551-552. In een ingezonden brief gaf een der raadsleden toe (op zich een novum dat een re
gent zich openlijk verantwoordde) dat hij tegen had gestemd omdat Suyck als lid van een staat
kundig genootschap 'de handen en het hoofd te vol heeft, om zich uitsluitend aan zijn heilzaam 
beroep en der lijdende menschheid toe te wijden'. 

125 



niet minder dan veertien kiezers moeten aftreden: voor de Utrechtse liberalen 
leek nog van alles mogelijk. 

Utrecht en de grondwetsherziening van 1848 

De stormachtige gebeurtenissen van het jaar 1848 kwamen ook voor de libera
len in Utrecht geheel onverwacht. Het is bekend hoe Willem II in maart onder 
de indruk van de revoluties in Frankrijk en Duitsland radicaal omzwaaide en 
door persoonlijk ingrijpen een liberale grondwetsherziening mogelijk maakte. 
Beide Kamers hebben alleen onder zware pressie van de koning de nieuwe 
grondwet, hoofdzakelijk het werk van Thorbecke, willen slikken. In het bij
zonder de invoering van rechtstreekse verkiezingen was moeilijk te verteren, 
maar ook de vrijheid van vereniging en van onderwijs lag velen zwaar op de 
maag: men zag daarmee de deur geopend voor het roomse gevaar. Naast het 
optreden van de koning is de steun van de katholieken aan de grondwetsherzie
ning, die hun emancipatie mogelijk maakte, van beslissende betekenis geweest. 
Tegelijkertijd heeft die echter ook de weerstand ertegen vergroot. De samen
werking tussen liberalen en katholieken in 1848 leek teveel een katholieke po
ging om zich van het onderwijs meester te maken en een liberale tactiek om de 
rechtstreekse verkiezingen door te drijven. De afkeer van rechtstreekse verkie
zingen werd daarbij nog versterkt door vrees voor 'inmenging van kerkelijk ge
zag in de keuze van volksvertegenwoordigers' 48. 

In het hele land had 's konings initiatief op 15 en 16 maart tot vreugdebetoon 
geleid. Daarbij vergeleken was het in Utrecht opvallend rustig gebleven. Alleen 
de studenten hadden de vlag uitgestoken en hun sociëteit geïllumineerd maar 
verder bleef het stil in de stad, waar enkel een verlichte W boven de deur van 
het koffiehuis De Nieuwe Bak aan de Lijnmarkt van vreugde over de aange
kondigde grondwetsherziening blijk gaf 49. Pas toen in april het eerste grond
wetsontwerp werd gepubliceerd en de regering vervolgens een beroep op de na
tie deed zich uit te spreken kwamen de reacties los. De stroom van adressen en 
brochures die de Kamer overspoelde gaf voor een deel steun aan Thorbecke en 
het grondwetsontwerp te zien, maar er was ook, net als in de Kamer, veel kri
tiek op de voorgestelde rechtstreekse verkiezingen en de vrijheid van godsdienst 
en onderwijs, waarbij men zich vooral in hervormde kring niet onbetuigd liet. 
De adressen uit Utrecht laten goed zien hoe daar de verhoudingen lagen. 
Dat er bij de aanzienlijken en de gezeten burgerij grote bedenkingen bestonden 
tegen de gang van zaken valt te lezen in het adres van mr F. H. C. Drieling en 
73 ingezetenen van de stad Utrecht50. Tot de ondertekenaren behoorden bijna 

48 P. Hofstede de Groot, Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde grondwet te verwachten 
met betrekking tot godsdienst en onderwijs? (Groningen, 1848), geciteerd in: J. H. J. M. Wit-
lox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst, II: De Nederland-
sche katholieken in de politiek onder koning Willem II ('s-Hertogenbosch, 1927) 247. Zie ook 
De Bosch Kemper, Geschiedenis, V, 362. Het bondgenootschap tussen katholieken en liberalen 
riep onaangename herinneringen op aan de oppositie voorafgaande aan de Belgische Opstand. 

49 Utrechtsche Avondpost 17-3-1848; In de VC is zelfs helemaal geen verslag te vinden. 
50 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 436, exh. 20-6-1848, nr. 375. Volgens Vreede, Levensschets, 354, 

was mr J. S. Vernède (advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof) de eerste onderteke
naar; onder het adres staan de handtekeningen van Vernède en Drieling naast elkaar. Voor de 
petities in het algemeen: J. Talsma, 'Geeft met verschuldigde eerbied te kennen. Petities over 
kiesstelsel en kiesrecht uit de periode 1848-1850', TvG, XCI1 (1979) 438-451. 
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alle leden van het Hoog Militair Gerechtshof en van het Muntcollege en vrijwel 
de gehele Waalse kerkeraad. Daarnaast tekenden twaalf hoogleraren en een 
lector: de complete theologische faculteit, alle hoogleraren in de letteren (met 
uitzondering van Opzoomer), de juristen Vreede en De Geer en de drie veteri-
nairen. Vreede, die volgens zijn autobiografie als tweede had getekend (uit het 
stuk zelf valt dit niet nauwkeurig op te maken), betoonde zich ook in de 
Utrechtsche Courant en in enkele brochures een vurig bestrijder van de 
rechtstreekse verkiezingen, evenals de advocaat Drieling 51. Veertien onderte
kenaren waren van adel en tien behoorden tot patricische raadsfamilies. Ook 
enkele vooraanstaande fabrikanten en handelaars tekenden en, opmerkelijk 
genoeg, twee leden van de liberale Rhijnsociëteit: Taets van Amerongen en 
Broese die het nu blijkbaar allemaal te snel ging. 

Het adres deelde de bezwaren van de kamermeerderheid tegen een rechtstreeks 
gekozen volksvertegenwoordiging en achtte verkiezingen met één trap, door 
middel van kiescolleges, het meest wenselijk. Plotselinge invoering van directe 
verkiezingen was gevaarlijk omdat de 'nationale geest' onvoldoende was ont
wikkeld en de burgerij nog weinig blijk had gegeven van de behoefte 'een werk
zaam deel aan de regering te nemen'. In elk geval moest de Eerste Kamer blij
ven bestaan als 'bolwerk tegen overdrijving en zucht tot omverwerping'. Van 
onbeperkte vrijheid van vereniging waren 'hoogst bedenkelijke gevolgen' te 
verwachten, evenals van vrijheid van godsdienst. Maar vooral de voorgestelde 
vrijheid van onderwijs had op de adressanten een 'smartelijken indruk' ge
maakt: loslaten van de openbare volksschool zou slechts 'heillooze vruchten' 
opleveren. Het is duidelijk dat bij dergelijke bezwaren grootprotestantse ge
voelens een belangrijke rol speelden. 
Geheel in liberale zin was daarentegen een tweede adres 52, dat aandrong op 
rechtstreekse verkiezing van Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeente
raden, op algemene openbaarheid, volledige ministeriële verantwoordelijkheid 
etc. Kennelijk is dit stuk uit de kring van de Rhijnsociëteit voortgekomen: de 
eerste ondertekenaar was Van Hoey Schilthouwer en verder treffen we de na
men aan van Beeldsnijder, Boer, De Koek en Schuller maar niet die van 
Ackersdijck, die tot ongenoegen van Beeldsnijder als voorzitter geen activiteit 
ontplooide 53. Ackersdiicks schoonzoon, de hoogleraar Opzoomer, tekende 
51 G. W. Vreede De reglstreeKsche verkiezingen tot de nationale vertegenwoordiging bestreden 

(Amsterdam, 1848); De noodzakelijkheid der indirecte verkiezingen tot de nationale vertegen
woordiging nader betoogd (Amsterdam, 1848); De Provinciale Staten als kiezers tot de nationa
le vertegenwoordiging beschouwd. Antwoord aan de beeren mrs. A. F. Jongstra, J. van der 
Veen en C. W. Opzoomer (Amsterdam, 1848). In dezelfde geest: F. H. C. Drieling, Korte op
merkingen over de ontwerpen van wet betrekkelijk de herziening der grondwet (Utrecht, 1848) 
enM.M. von Baumhauer, Vrije verkiezingen en afbakening der staatsmagten (Utrecht, 1848). 

52 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 437, exh. 20-6-1848, nr. 376. Het adres is gedateerd 13 mei 1848. 
Naast de hierboven in de tekst genoemde personen tekenden de zoutzieder C. M. van Eelde, 
deloodwitfabrikant C. Hoogeveen, de apothekers D. de Briederen N. W. de Voogt, de geasso
cieerde commissionairs A. Cock en F. J. van der Tou, de latere burgemeester van Heinkenszand 
jhr mr C. van Citters, de goudsmit H. J. Schonenberg, de kruideniers C. M. Castelijn en H. 
van Schaik, de kachelsmid J. J. Goettsch, de stalhouder en latere predikant S. H. Buytendijk, 
de artsenijmenger en likeurstoker G. A. de Haart, de behanger P. M. Luca, de timmerman H. 
van Toorenenbergen en zijn buurman (zonder beroep) E. Jansen Schoonhoven. J. H. Ordas 
heb ik niet kunnen thuisbrengen. 

53 Beeldsnijder schreef op 17 mei aan Boer: 'Daar de Rijn- of Amstelsocieteit schijnt te stagneren 
en een langzame dood hier ter stede tegemoet gaat, is het hoog nodig als de Heer President den 
zelve niet wakker maakt, het op hem volgende nu oudste lid doet wat hij kan om haar levend 
te houden. . . Ik sta instantelijk op het houden van een vergadering, wij drogen uit als stokvisch 
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wel en zou bovendien tegenover Vreede de rechtstreekse verkiezingen op theo
retische gronden (het beginsel der volkssoevereiniteit) verdedigen 54. Verder be
vatte het adres onder meer de namen van twee fabrikanten, twee commissio
nairs, twee apothekers er enkele middenstanders, in totaal 23 personen. Een 
afzonderlijke adhesiebetuiging werd ingezonden door de industrieel W. H. de 
Heus, eigenaar van de koper- en ijzerpletterij annex gasfabriek op het Vreeburg 
(die de Utrechtse straatverlichting verzorgde) en van fabrieken in Arnhem en 
Apeldoorn. Deze adressant verklaarde als staatsburger en 'als bijzonder be
langstellende in alles wat strekken kan om den bloei van handel en nijverheid 
te bevorderen' het grondwetsontwerp hartelijk te ondersteunen 55. De Heus 
zou na 1850 nog een belangrijke rol gaan spelen onder de Utrechtse liberalen. 
Duidelijke bijval kwam er ook van katholieke zijde. In een kort en krachtig 
adres gaven 88 Utrechtse burgers blijk van hun 'onwankelbare verkleefdheid 
aan het huis van Oranje' en hun 'ernstig verlangen' naar het nieuwe rege
ringsstelsel, 'onder andere, omdat dit stelsel de, in onze dagen door het gansch 
beschaafd Europa schier algemeen en overal gehuldigde beginselen van gelijk
heid voor de wet, van vrijheid van godsdienst en van onderwijs bevat'. Dat we 
met een katholiek initiatief te maken hebben blijkt uit de namen van de adres
santen: na de eerste ondertekenaar O. A. J. Robert (een houthandelaar) volgen 
prominente katholieken als mr J. W. H. Bosch (een neef van Bosch van Dra-
kestein), mr A. W. K. Ariëns en de wijnkoper S. P. C. Koene 56. 
Juist die vrijheden die de grondwetsherziening de katholieken in het vooruit
zicht stelde, riepen bij anderen grote bezorgdheid op. De overige Utrechtse 
adressen spraken zich niet uit over het ontwerp in zijn geheel en ook niet over 
de rechtstreekse verkiezingen, maar maakten bezwaar tegen onderdelen ervan. 
Zo keerden 106 notabelen en middenstanders onder aanvoering van mr P. M. 
de la Court en mr J. G. J. baron van Ittersum zich tegen de bepalingen inzake 
godsdienst en onderwijs 57. Zij verklaarden zich overtuigd 'dat hun gevoelen 
de uitdrukking is van de meerderheid der ingezetenen' en betreurden het 'in
dien die stille en bezadigde meerderheid voor eene zoo luid sprekende minder
heid, tot bederf des vaderlands, zoude moeten bukken'. Toen het definitieve 

en dat in een ogenblik dat ieder tekenen van leven moet geven'. UBU, Hs. Ackersdijck, carton 
146. Hoewel hij geen adressen tekende was Ackersdijck overtuigd van de noodzaak van grond
wetsherziening: 'Wij moeten volstrekt den slender, de gewoonte om maar niets te doen laten 
varen. Daarvoor zijn directe verkiezingen een hoofdpunt. . . Het gevaar is niet in de democrati-
schen geest, maar in de schrikbarende verkeerdheden der regering, waardoor als ware het moed
willig, steeds onheilen over ons gebragt zijn'; 'Proeven tot zamenstelling eener politieke verhan
deling', UBU, Hs. Ackersdijck, carton 149, fol. 11. In tegenstelling tot Vreede was 
Ackersdijck na 1848 bij de studenten de gevierde geleerde die met zijn tijd mee ging; Vreede, 
Levensschets, 342. 

54 C. W. Opzoomer, Volkswil en vrije verkiezingen. Eene politische bijdrage (Leiden-Amsterdam, 
1848) en Het regt der geschiedenis in het vraagstuk der vrije verkiezingen (Leiden-Amsterdam, 
1848). 

55 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 438, exh. 20-6-1848, nr. 377. Over De Heus: Naamloze Vennoot
schap Koperpletterij en Metaalhandel H. de Heus & Zoon (z.p., 1913); J. MacLean, 'Koperin
dustrie in Nederland, 1750-1850', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, XL11I (1980) 
38-63, aldaar 41-52. Op instigatie van Suermondt had De Heus senior zijn bedrijfin 1832 van 
Amsterdam overgebracht naar Utrecht, vermoedelijk om samen te werken bij de aanmunting 
van Indische duitenplaatjes. Zijn zoon W. H. de Heus was een van de rijkste mannen van 
Utrecht en kocht in 1854 kasteel Nijenrode. De fabriek produceerde onder meer koperen kno
pen voor militaire uniformen. 

56 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 824, exh. 3-6-1848, nr. 95 (gedateerd juni 1848). 
57 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 825, exh. 3-6-1848, nr. 48 (gedateerd 31 mei 1848). 
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ontwerp aan hun verlangen geen gehoor gaf richtten 74 van de adressanten zich 
in juli opnieuw tot de Kamer om hun bedenkingen nog eens uitvoerig uiteen 
te zetten 58. Er waren veel te veel concessies aan de katholieken gedaan. Het 
recht van vereniging liet niet alleen de oprichting van kloosters en geestelijke 
orden vrij, 'tot vermindering der welvaart en tot schade van andere gezindten', 
maar ontnam bovendien de regering de mogelijkheid op te treden tegen de je
zuïeten, terwijl die in andere landen juist werden verdreven volgens de eisen van 
dezelfde tijdgeest waarop de ontwerpers van de grondwet zich beriepen. Vrij
heid van onderwijs zou de vernietiging van de openbare school tot gevolg heb
ben en de deur wijd open zetten voor de 'verderfelijke werking' van 'secte- en 
kloosterlijke scholen'. Maar het meeste bezwaar hadden de adressanten tegen 
de opheffing van het toezicht op de kerkgenootschappen: 'zoolang de Pausen 
zoovele bullen en decreten welker inhoud met de regten en pligten des staats
burgers in volslagen strijd is, niet luide afkeuren en intrekken', mocht de Ka
mer niet toegeven aan 'schijnbare vrijheidszucht' waardoor een imperium in 
imperio, een (ultramontaans-katholieke) staat in de staat, opgericht en de rust 
van Nederland op het spel gezet zou worden. Een dergelijk ontwerp diende de 
Kamer niet tot wet te verheffen. 

Protestantse bezorgdheid sprak ook uit een adres dat 21 Utrechtse burgers aan 
de koning en in kopie aan de Tweede Kamer toezonden 59. Ook deze onderteke
naars, enkele predikanten, ouderlingen en kerkvoogden, aangevuld met wat 
middenstanders en geleid door notaris Dwars, wezen erop dat 'het zwijgen van 
zoo vele stille en rustige burgers' geen instemming met het grondwetsontwerp 
betekende, aangezien dit bepaald niet aan de behoeften en wensen van de natie 
voldeed. Onbeperkte vrijheid van godsdienst en van vereniging achtten zij 
'hoogst gevaarlijk' omdat zo 'een geestelijke macht buiten den staat.. . een 
staat in den staat' zou kunnen vormen. Vrijheid van openbare godsdienstoefe
ning was daarom ongewenst omdat 'bij de mindere volksklasse nog lang niet 
die ruime verdraagzaamheid bestaat' waar het grondwetsontwerp van uitging. 
In het bijzonder zouden de adressanten het betreuren wanneer de schoolwet 
van 1806, 'die zoolang de roem onzes vaderlands is geweest en zulke heilzame 
vruchten gedragen heeft', geheel zou worden teniet gedaan. Hiermee sloot dit 
verzoekschrift aan bij de adressen van de synodale commissie van de hervorm
de kerk, van het classicaal bestuur, van de Utrechtse hervormde kerkeraad en 
van de schoolonderwijzers in de provincie Utrecht 60. 

Minder te spreken over de vruchten van de bestaande schoolwet waren de 
orthodox-protestanten. Uit hun kring moet het Utrechtse adres afkomstig zijn 
geweest dat wel meer waarborgen inzake de vrijheid van godsdienst vroeg, 
maar zich voor vrijheid van onderwijs uitsprak en van zijn afkeer van de open
bare gemengde school geen geheim maakte6 '. Zoals we later zullen zien lag hier 
de kiem voor een principiële tegenstelling binnen het protestantse kamp. 
Nogal tweeslachtig was bij dit alles de houding van Schuller. Als liberaal had 

58 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 1276, exh. 11-7-1848, nr. 62 (gedateerd 7 juli 1848). 
59 ARA, TK, 1847-1848, pet. nr. 442, exh. 20-6-1848, nr. 384 (gedateerd mei 1848). 
60 Handelingen van de regering en de Staten-Generaal over de herziening der grondwet 1847-1848 

('s-Gravenhage, 1848) I, 417; Boogman, Rondom 1848, 59. Ook het adres van de Utrechtse uit
gever J. G. Andriessen c.s. maakte bezwaar tegen de bepalingen inzake godsdienst en onder
wijs. 

61 Adres van E. A. Talma c.s., Handelingen, I, 413 en 434. 
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hij het adres-Van Hoey Schilthouwer voor de grondwetsherziening getekend, 
maar als hervormd ouderling had hij tegelijkertijd zijn naam gezet onder het 
adres-Dwars tegen enkele wezenlijke liberale hervormingen. Het typeert hoe
zeer de vrees voor Rome ook in liberale kring verbreid was. In het geval van 
Schuller is dit des te merkwaardiger omdat hij in andere opzichten een heel gea
vanceerd standpunt innam. In april 1848 had hij de uitgave van zijn Politieke 
Bijdragen gestaakt, deels omdat de belangstelling van het Utrechtse publiek 
hem was tegengevallen (van de gedrukte stedelijke begroting waren maar vijf 
exemplaren verkocht) maar vooral omdat de nieuwe stand van zaken het blad 
overbodig maakte. In zijn laatste commentaren verklaarde Schuller van grond
wetsherziening geen 'gouden vruchten' te verwachten als er geen nieuwe man
nen op de kussens kwamen en 'plaatselijke tyrannen en oligarchen' de uitvoe
ring konden saboteren. 'Wat helpt het, of welligt de nieuwe Grondwet open
baarheid van de beraadslagingen van den Stedelij ken Raad gebiedt, indien een 
weerbarstige Burgemeester draalt, jaren lang verschuift het in orde brengen ee-
ner voor toehoorders ingerigte zaal, met tribunes en geschikte gelegenheid voor 
dagbladschrijvers? Wat helpt het, om kort te gaan, of de heer Luzac, of wel 
de heer Thorbecke, of welke liberale minister ook, A zegt, als de Burgemeester 
in den geest B blijft voortsukkelen en zijn best doet om alle bevelen A zoo B 
achtig uit te voeren als hem maar mogelijk is? Neen! in een welgeordenden 
Staat moet dezelfde geest alle uitvoerende magten bezielen: als de Minister A 
roept, moet de Gouverneur A, en de Stadsburgemeester a en de dorpsburge-
meesterazeggen, of de zaken gaan met het voortreffelijkste Ministerie en de 
heerlijkste wetten toch verkeerd door lijdelij ken tegenstand en stugge weer
barstigheid, waarvan de liberale Minister niets weet en waaronder de burger 
echter blijft lijden'. Volgens Schuller moesten naar Brits voorbeeld bij het op
treden van een in een nieuwe geest werkzaam ministerie de uitvoerende ambte
naren, in het bijzonder de gouverneurs en burgemeesters, die niet uitdrukkelijk 
instemden met de nieuwe beginselen worden ontslagen: 'staatkundige gevoe
lens, eerlijk beleden en toegepast, en geen andere drijfveêren, moeten de staats
ambtenaren op en van het kussen brengen' " . Schuller had een vooruitziende 
blik. Als minister zou Thorbecke inderdaad een aantal gouverneurs (onder wie 
die van Utrecht) en burgemeesters vervangen. 

De kaarten leken nu in Utrecht geschud. Zowel de notabelenelite als de pro
testantse burgerij had zich tegen de nieuwe orde van zaken uitgesproken. Naast 
de katholieken steunde slechts een handjevol liberalen openlijk de grondwets
herziening, anderen namen een afwachtende houding aan of deinsden voor te 
snelle verandering terug. Aan deze verdeeldheid is ook de Rhijnsociëteit ten on
der gegaan; in het jaar 1848 heeft zij geen enkele rol meer gespeeld. Bij de perio
dieke verkiezingen voor het kiezerscollege in september, waarvan Schuller zich 
na zijn overwinning in 1847 zoveel had voorgesteld, werden de aftredende le
den herkozen op twee na; in hun plaats werden Vreede en mr P. A. Broers be
noemd (dezelfde die het vorig jaar door de liberale kandidaten was verslagen). 
Baron van Heeckeren had eind 1847 al voor de Rhijnsociëteit bedankt en Schul-
ler zelf verdween in 1849 uit het kiezerscollege omdat hij niet meer aan de cen
sus voldeed. Zo leek de liberale beweging als een nachtkaars uit te gaan. In zijn 

62 Politieke Bijdragen. 747-748 en 827-829. 
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autobiografie " heeft de toenmalige secretaris Boer de Rhijnsociëteit getypeerd 
als een 'doodgeboren kind': buiten de bestuursleden zaten er 'eenige adellijke 
heeren en ontevreden burgers in, die soms in de lokalen boven Kemink achter 
de Domkerk, niets beteekenende vergaderingen hielden. . . Ik was blijde toen 
ik van deze zaak weder af was'. In maart 1849 is de Rhijnsociëteit met goedkeu
ring van alle leden ontbonden 64. 

De eerste rechtstreekse kamerverkiezingen 

Op 30 november 1848 zouden de eerste directe verkiezingen voor de Tweede 
Kamer plaatsvinden. In afwachting van een nieuwe kieswet was de verkiezing 
van de 'overgangskamer' geregeld in een voorlopig kiesreglement. Het hoofd
kiesdistrict Utrecht zou één kamerlid afvaardigen, aan te wijzen door een elec
toraat van 650 personen, namelijk diegenen die zelf de vereisten bezaten om 
in het stedelijk kiezerscollege te worden benoemd; de census was dus vrij 
hoog 65. 
Het laat zich raden dat deze verkiezingen met spanning werden tegemoetge-
zien. De meerderheid van de Kamer was tegen rechtstreekse verkiezingen ge
weest en gaf de voorkeur aan één trap, maar zij had zich onder druk erbij neer 
gelegd. In deze kring bestond grote vrees dat de 'partij van de versnelde voor
uitgang' zich van de verkiezingen zou meester maken en dat 'intriguanten en 
opgewonden drijvers' ongeschikte personen in de Kamer zouden brengen. 
Daarom was het raadzaam de gang van zaken te beïnvloeden en de verkiezingen 
zoveel mogelijk in goede banen te leiden. In september/oktober vormde de 
Amsterdamse oud-minister Van Hall met een aantal geestverwanten, onder wie 
het Utrechtse kamerlid Van Goltstein, een geheim comité om in het hele land 
de 'weidenkenden' te verenigen en de keuzen te doen vallen op kandidaten die 
de niéuwe-grondwet wensten na te leven en 'ongezind waren eenige reactie of 
onmatigen vooruitgang te bevorderen' 66. De opzet was dus om zo gematigd 
mogelijke kandidaten naar voren te schuiven; openlijke tegenstanders van de 
nieuwe grondwet kwamen niet in aanmerking uit angst dat anders de nieuwe 
kieswet en de provincie- en gemeentewetten te radicaal zouden uitvallen (men 
vreesde vooral een te lage census). De leden en correspondenten van de club 
moesten zich op bedekte wijze van de situatie in de kiesdistricten en van de na
men van de stemgerechtigden op de hoogte stellen. In Amsterdam had deze tac
tiek groot succes: daar wisten de 'vleermuizen' zo bekwaam in de door de libe
ralen (de Amstelsociëteit en het Algemeen Handelsblad) georganiseerde open
bare kiezersbijeenkomsten te infiltreren dat de kandidaatstelling er overwe
gend in behoudende geest uitviel. Ook de katholieken slaagden erin een cen-

63 Handschrift, GAU, Bibl., nr. 2363 6x- Een minder gelukkige bewerking hiervan in: G. A. W. 
ter Pelkwijk, 'Mr. W. R. Boer, wethouder, daarna burgemeester van Utrecht, volgens eigen 
aanteekeningen', JbOU, (1944) 147-157. 

64 Eigenhandige notitie van Ackersdijck, UBU, Hs. Ackersdijck, carton 146, fol. 270a. Alleen 
Beeldsnijder en De Koek bleven lid van de Amstelsociëteit; Von Santen, 'De Amstelsociëteit', 
noot 105. 

65 De census bedroeg in de stad Utrecht ƒ 100. Zie L. Blok, 'Rond de kieswet van 1850: gedane 
zaken namen geen keer', in: Figuren en figuraties, 155-167, aldaar 157 en 163. Een overzicht 
van de verkiezingen van 1848 in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje van 1849, 
uitgegeven door J. de Bosch Kemper, 57-109. 

66 Van Tijn 'Tien jaren', 299-301. 

131 



traal geleide campagne voor het hele land tot stand te brengen; bij de liberalen 
is daarvan door onderlinge verdeeldheid niets terecht gekomen 67. 
Over de manoeuvres in Utrecht worden we vrij goed ingelicht door de rappor
ten die Van Goltstein uitbracht aan Van Hall, de 'hoofdcorrespondent' van de 
geheime conservatief-liberale club 68. Om herkozen te worden als kamerlid be
zat Van Goltstein uitstekende papieren. In de oude Kamer had hij behoord tot 
de linkervleugel van de middengroepering en zich in sommige gevallen bij de 
liberale oppositie gevoegd. Vrijhandel en openbaarheid hadden in hem een 
warm pleitbezorger gevonden en zo kon hij zeker naar Utrechtse begrippen 
voor 'vrijzinnig' doorgaan. Bij de behandeling van de grondwetsherziening 
had hij een protestants standpunt ingenomen en zelfs tegen het artikel over de 
godsdienst gestemd, wat stellig naar de smaak van de predikanten was. Als di
recteur van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en van het Leesmuseum 
en als president-curator van de universiteit had hij zeer veel contacten. Hij was 
een boezemvriend van Van Hall van wie overigens het gerucht ging dat hij een 
nauwere vriendschapsbetrekking met mevrouw Van Goltstein onderhield 69. 
De baron en grootgrondbezitter was een typische representant van die aristo
cratische (conservatief-) liberalen die wel staatsrechtelijke veranderingen voor
stonden (in het bijzonder meer invloed van de Kamer op het regeringsbeleid) 
en ook wel bereid waren de rechtstreekse verkiezingen te accepteren, maar be
paald geen verandering van politiek personeel en aantasting van gevestigde be
langen nastreefden. 

Van Goltstein begon met de vice-president van het gerechtshof Van Lynden 
van Sandenburg op te wekken een 'goede rigting aan de volkskeuze te geven' 
en een 'vereeniging der welgezinde invloedrijke mannen' tot stand te brengen 
en hij liet weten bereid te zijn opnieuw in de Kamer zitting te nemen. Vervol
gens ging hij zelf aan het werk om 'eenige raddraaijers... op te sporen en de 
publieke meening te bewerken'; als aanbeveling voor de kiezers had hij een 
schets van zijn politieke leven opgesteld. Zijn kandidatuur vond een gunstig 
onthaal hoewel men voor het nieuwe kiesstelsel zelf in Utrecht niet warm liep. 
Beeldsnijder en Schuller waren al bezig een kiezersbijeenkomst voor te berei
den waar zij Van Goltstein wilden aanbevelen, maar deze voelde er niets voor 
om door Schuller te worden gepousseerd en verwees de heren naar gezagheb
bende personen als Van Lynden van Sandenburg en de directeur der stedelijke 
belastingen Van Mansvelt. In de Utrechtsche Courant steunde Vreede de kan
didatuur van Van Goltstein en het sinds augustus verschijnende blad De Neder
lander deed dat eveneens. De geheime hoofdredacteur daarvan was de hoogle
raar mr J. van Hall, een broer van de oud-minister en een bekende society-
figuur in Utrecht. In zijn hoofdartikelen hield hij de lezers voor dat kandidaten 
voor de Tweede Kamer de nieuwe orde van zaken moesten zijn toegedaan maar 
dat 'praktische mannen van kennis en ondervinding' de voorkeur verdienden 
boven mannen van theorie; 'waarlijk onbekrompen' kamerleden moesten zo-

67 Boogman, Rondom 1848, 72-73; Von Santen, 'De Amstelsociëteit', 128-129. 
68 ARA, Van Hall, nr. 49 en 68. 
69 'Het dagboek van Jan Freerks Zijlker'. W. J. Formsma, ed., Groningse Volksalmanak voor 

het jaar 1948, 83-221, aldaar 217. Voor Van Goltstein: N. F. van Nooten, 'Levensbericht van 
mr. J. K. baron van Goltstein', Levensb. Lett. 1873, 69-111; M. W. Jurriaanse, De Nederlandse 
ministers van Buitenlandse Zaken (Den Haag, 1974) 138-149. Van Goltstein behoorde op 19 
augustus tot de voorstemmers voor de rechtstreekse verkiezingen, Kien tot de tegenstemmers. 
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veel mogelijk worden herkozen ook al hadden ze tegen een of meer hoofdstuk
ken van de grondwet gestemd. De Utrechtse kiezers wisten wat ze aan Van 
Goltstein hadden en door hem niet te kiezen zouden zij zich 'aan ondankbaar
heid schuldig maken'70 . Uit een andere hoek vuurde de advocaat Pabst de wei
felende kiezers tot eenstemmigheid aan en alsof dat nog niet genoeg was riep 
de theoloog prof. Bouman vanaf de kansel de gemeente op zich niet aan het 
verkiezingswerk te onttrekken maar in gemeenschappelijk overleg iemand te 
kiezen 'die pal stond en zich niet door overdrevene beginsels van vrijheid liet 
wegsiepen'. 
Met zoveel medewerking was de zaak weldra in kannen en kruiken. Op 2 no
vember kon Van Goltstein aan Van Hall berichten dat hij in Utrecht 'degenen 
die de hoogte in wilden' tot inkeer had gebracht en 'onder de verschillende cote
rieën eenig verband daargesteld' zodat zij niet meer in de handen van de eerste 
de beste drijver konden vallen. Iedereen was het nu met zijn kandidatuur eens. 
Alleen met de roomsen was niet te eggen en te ploegen geweest want zij bleven 
strak en stijf op een geloofsgenoot staan. Juist dit gesloten blok van 137 katho
lieke kiezers vormde het grootste gevaar want tegenover hen dreigden aanvan
kelijk conservatieve (Kien was genoemd), liberale en ultra-orthodoxe kandida
ten elkaar voor de voeten te gaan lopen71. Van Goltsteins optreden had dat nu 
kunnen voorkomen. Daarbij werd hij krachtig gesteund door de predikanten, 
die zelfs de weduwen opriepen hun belastingaanslag op naam van een zoon 
over te brengen om zo de stemmen tegen de roomsen te vermeerderen. 
De officiële kandidaatstelling was nu nog slechts een formaliteit. Een comité 
van notabelen, bestaande uit mr J. S. Vernède (advocaat-fiscaal bij het Hoog 
Militair Gerechtshof), Vreede, Beeldsnijder, mr P. Ras (president van het 
Hoog Militair Gerechtshof), Broers, Van Mansvelt, Van Hoey Schilthouwer, 
mr W. J. van Hoytema (raadsheer in het Hoog Militair Gerechtshof) en dr A. 
Vrolik (lid van het Muntcollege), riep alle kiesgerechtigden op tot een openbare 
voorlopige kiezersvergadering in het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen 72. Op 15 november verschenen aldaar 350 kiesgerechtigden, 
dus ruim de helft van het electoraat. Zij kozen een 'Bureau' (bestuur) met Ver
nède als president, Ras als vice-president, Vreede als secretaris, en met de ka
tholiek mr J . W . H . Bosch en de liberaal Van Hoey Schilthouwer als stemopne-
mers. Nadat de voorzitter had gewaarschuwd tegen 'de verkeerde strekking van 
sommige soortgelijke vergaderingen, waar men van de candidaten eene politie
ke geloofsbelijdenis had gevorderd, ofwel hun bepaalde pligten had willen 
opleggen', wat naar zijn mening geheel in strijd was met het beginsel dat de ka
merleden het hele Nederlandse volk vertegenwoordigden, ging men over tot het 
stellen van kandidaten. Ackersdijck werd genoemd maar bedankte en vervol
gens proclameerden de aanwezigen vrijwel unaniem (met 322 van de 331 uitge-

70 De Nederlander 13-10-1848, 16-10-1848 en 20-10-1848. Voor J. van Hall: Vreede, Levensschets 
343. 

71 'Handelingen van het verkiezingswerk op den 18 October 1848' (in handschrift van Van 
Goltstein), ARA, Van Hall, nr. 49. 

72 Verslag van deze bijeenkomst m De Nederlander 16-11-1848. Men gebruikte nog de oude termi
nologie; de definitieve kiezersvergadering was de dag van de officiële stemming. Zie C. B. Wels, 
'Stemmen en kiezen 1795-1922', TvG, XCII (1979) 313-332, aldaar 329. Van de negen initatief-
nemers waren Ras, Beeldsnijder en Van Mansvelt en sinds september 1848 ook Broers en Vreede 
lid van het oude stedelijke kiezerscollege. 

133 



brachte stemmen) Van Goltstein tot kandidaat voor de Tweede Kamer " . D e 
verkiezingsuitslag twee weken later bood geen verrassingen: Van Goltstein 
werd met overweldigende meerderheid (532 van de 554 uitgebrachte stemmen) 
gekozen. De opkomst was zeer hoog geweest. Niet minder dan 84% van de 
kiesgerechtigden hadden hun stembiljet ingevuld. 
Landelijk gezien waren de eerste rechtstreekse kamerverkiezingen een groot 
succes voor de liberalen die meer dan de helft van de 68 zetels veroverden. Van 
de oude Kamer keerden slechts 18 leden terug onder wie dus Van Goltstein. In 
Utrecht was alles bij het oude gebleven. De notabelenkring, de 'partij van de 
rechtbank', had de kandidatuur van bovenaf geregeld en van politieke discus
sie was geen sprake geweest. Angst voor de roomsen, afkeer van radicale veran
dering en handige manoeuvres achter de schermen hadden de uitslag tevoren 
al bepaald. De verkiezingen van het jaar 1850 zouden een ander beeld te zien 
geven. 

De verkiezingen van 1850 

Bij de kamerverkiezingen vani'1848 waren verschillende pogingen gedaan de 
kandidaatstellingen van bovenaf, op centraal niveau, te beïnvloeden. In 1850 
zouden de kiezers zich meer en meer plaatselijk, aan de basis, organiseren. 
Naast de algemene openbare kiezersvergaderingen kwamen kiezersverenigin
gen van een bepaalde politieke kleur tot stand die in besloten kring de kandida
turen gingen voorbereiden. Ook in Utrecht valt dit politiseringsproces duidelijk 
waar te nemen. Tot dan toe was men uitgegaan van de fictie van een ongedeeld 
niet gepolitiseerd kiezerscorps, dat in gemeen overleg een kandidaat aanwees 
die alleen het algemeen belang voorstond. Openbare en onpartijdig geleide al
gemene vergaderingen golden als de beste remedie tegen kuiperijen en gewroet 
in stilte (dat dit een illusie was hebben we hiervoor gezien). In de regel spon het 
establishment daar garen bij omdat, zoals de liberale Nieuwe Rotterdamsche 
Courant opmerkte, 'de middelklasse over het algemeen te bedeesd is om in ver
gaderingen te komen, waar de hogere zich bevindt, en vooral schuw is haar ge
voel te zeggen, waar deze de boventoon voert' 74. 

Op 3 mei 1850 diende Thorbecke, die inmiddels minister was geworden, zijn 
ontwerp-kieswet in de Kamer in. Tegen de lage census en de indeling in kies
districten die geen rekening hield met de provinciegrenzen rezen onmiddellijk 
bezwaren. Omdat de kieswet het meest ingrijpend de nieuwe orde van zaken 
belichaamde droeg de kritiek ook een principieel karakter: het was een gelegen
heid zich nogmaals tegen de beginselen van 1848 te keren. De stad Utrecht liet 
73 Voor de Eerste Kamer werden vier kandidaten aangewezen : naast j hr mr J. C. Martens van Se-

venhoven (de president van het Provinciaal Gerechtshof) en het raadslid jhr W. E. Ram, de ka
tholiek Bosch en de liberaal De Heus. Volgens het verslag 'm De Nederlander \\&A de vergadering 
'willen toonen dat men ook in eene bijeenkomst, voor de grootste meerderheid uit protestanten 
bestaande, gaarne zijn steun geeft aan een algemeen geacht en geschikt Roomsch-Catholiek 
stadgenoot'. Op dezelfde wijze mocht De Heus de handelsstand in de Eerste Kamer vertegen
woordigen. (Bij de definitieve verkiezing kregen Martens en De Heus de meeste stemmen; de 
koning benoemde echter Martens en Bosch). De katholieken, die zich met de gang van zaken 
niet hadden kunnen verenigen, hielden op 24 november een afzonderlijke kiezersbijeenkomst 
onder leiding van S. P. C. Koene; zie G. A. M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel 
der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren 1847-1852 (Hilversum-Antwerpen, 1964)94. 

14 NRC 9-9-1850. Het heeft geen zin voor deze jaren onderscheid te maken tussen kiezers- en kies
verenigingen. Beide termen werden willekeurig door elkaar gebruikt. 
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zich daarbij weer niet onbetuigd. De ijverige Vreede stelde twee petities tegen 
de kieswet op die door een zestigtal notabelen werden getekend onder wie op
nieuw het Muntcollege, de rechterlijke macht en de hoogleraren royaal waren 
vertegenwoordigd 75. Het weerhield de Kamer niet de kieswet op 18 juni met 
grote meerderheid aan te nemen. De Utrechtse afgevaardigde Van Goltstein be
hoorde tot de 19 tegenstemmers. 
Volgens de nieuwe kieswet ging de stad Utrecht met de omringende plattelands
gemeenten een dubbel kiesdistrict vormen dat twee kamerleden afvaardigde. 
Om de twee jaar zou de periodieke aftreding van de helft van de kamer plaats
vinden zodat er elke twee jaar een verkiezing was voor een van beide kamerze
tels. Alleen bij kamerontbinding moesten de Utrechtse kiezers twee namen op 
hun stembiljet invullen. De nieuwe kieswet bracht nogal wat veranderingen te
weeg. De census was voor de stad Utrecht op ƒ 60 gesteld waardoor het aantal 
kiezers bijna werd verdubbeld tot 1214 (in 1860 zouden het er 1363 zijn). In de 
plattelandsdistricten bedroeg de census ƒ 24 en was het aantal kiezers 1281. 
Doordat de patentbelasting nu wel meetelde veranderde ook de samenstelling 
van het electoraat: ruim de helft van de kiezers in de stad Utrecht behoorde 
thans tot de oude middenstand en de kleine burgerij 76. 
Eind augustus zouden de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehou
den en een week later die voor de Provinciale Staten. De zittende Kamer werd 
ontbonden zodat de Utrechtse kiezers twee afgevaardigden tegelijk moesten 
aanwijzen. Nu het kiezerscorps zozeer in omvang en samenstelling was veran
derd was de uitkomst moeilijk te voorspellen; men kon niet meer zo gemakke
lijk als in 1848 de zaken naar zijn hand zetten. De Utrechtsche Courant sprak 
niettemin op 26 juli de hoop uit dat in Utrecht geen personen zich zouden aan
bieden of stemmen zouden afbedelen zoals elders gebeurde, maar dat 'vrije 
keuzen' zouden geschieden waarbij alleen op bekwaamheid en onpartijdigheid 
werd gelet. Het zou echter heel anders uitpakken. 

Op 1 augustus vond de oprichting plaats van een 'Vereeniging ter bevordering 
der verkiezingen in het kiesdistrict Utrecht, voor het jaar 1850' 77. Initiatiefne
mers waren de advocaat-fiscaal Vernède (die ook in 1848 al leiding had gege
ven), de bekende jurist en raadsheer mr J. C. Voorduin, prof. Van Hall, de di
recteur der belastingen L. G. Bouricius, de katholieke rechter jhr mr P. A. M. 
van Oosthuyse van Rijckevorsel van Rijsenburg, zijn geloofsgenoot jhr mr J. 
G. Bosch van Drakestein en de bioloog prof. P. Harting. De 'Vereeniging' 
droeg een algemeen en tijdelijk karakter. Zij nodigde alle kiesgerechtigden uit 
op 12 augustus in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen van gedachten 
te wisselen over kandidaten voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. 

UC 5-6-1850 en 28-6-1850. Bij de ondertekenaren ook de voormalige leden van de Rhijnsociëteit 
Broese en Visscher. Voor het verzet tegen de kieswet: W. J. van Weideren Rengers, Schetseener 
parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1901, 1 ('s-Gravenhage, 19484) 36-37. 
Blok, 'Rond de kieswet van 1850', 161-162 en 166. Voor de aantallen kiesbevoegden, hun gods
dienstige gezindte e tc : Registers met roosters van aftreding en andere opgaven betreffende het 
kiesrecht, GAU, Stad, IV, nr. 63xx- Aldaar ook de uitkomsten der stemmingen 1850-1867 in de 
stad Utrecht. 
De belangrijkste bron voor de verkiezingen, ook in de volgende jaren, is de Utrechtsche Cou
rant. Tenzij anders vermeld zijn daaruit mijn gegevens afkomstig. Voor de gebeurtenissen van 
1850 zie ook het niet helemaal volledige overzicht van L. E. Bosch, 'Geschiedenis der verkiezin
gen in Utrecht 1850', Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1850, 3-36. 
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De heren verklaarden 'niet geleid door eenzijdig-staatkundige of uitsluitend-
godsdienstige meeningen en begrippen' de keuze van eerlijke, verdraagzame, 
onafhankelijke mannen, eerlijke uitvoering van de grondwet en de organieke 
wetten en waarachtige vooruitgang te willen bevorderen. (Dat laatste was op
merkelijk, want Van Hall, Bouricius en Harting hadden nog kort tevoren Vree
des adres tegen de kieswet getekend). Op 8 augustus vormden zij een 'Bureau' 
met Vernède als voorzitter en Voorduin als vice-voorzitter. Een reglement of 
programma kende de 'Vereeniging' niet; zij was net als haar voorgangster in 
1848 een soort voorlopige algemene kiezersvergadering van tijdelijke aard. 
Op 5 augustus maakte de Utrechtsche Courant (waaraan ook het bovenstaande 
is ontleend) de oprichting bekend van een tweede kiezersvereniging die op 7 au
gustus vergaderde en de naam Unie aannam. Deze verschilde principieel van 
de 'Vereeniging'; als permanente vereniging van kiesbevoegden stelde zij zich 
ten doel geschikte keuzen voor te bereiden voor de Tweede Kamer, de Provin
ciale Staten en de gemeenteraad. De Unie had een reglement78 dat het bestuur 
machtigde leden aan te nemen of af te wijzen en de vergaderingen waren uitslui
tend voor leden toegankelijk. Bovendien verklaarde zij wel op de staatkundige 
mening van de kandidaten te letten, al eiste zij niet meer dan de bereidheid om 
'de bestaande grondwet in een' milden en vrijgevigen zin toe te passen' (art. 
1 van het reglement) en 'volgens de nieuwe orde van zaken eenen bezadigden 
vooruitgang te bevorderen'. De leden waren bovendien gehouden op de aange
wezen kandidaten hun stem uit te brengen. Daarmee was de Unie dus veel meer 
'partij' dan de 'Vereeniging' en op het oog ook meer liberaal (een ingezonden 
stuk in de Utrechtsche Courant van 5 augustus sprak van de 'Utrechtsche veree
niging der vrijzinnige kiezers'). Het bestuur van de Unie droeg een gemengd 
karakter: de president van het Hoog Militair Gerechtshof mr P. Ras was voor
zitter, de liberale fabrikant De Heus vice-voorzitter en daarnaast hadden de 
emeritus-predikant ds J. J. Burgerhoudt, de procureur mr J. J. van Leeuwen 
en de houthandelaars P .M. Jongeneel en C. J. van Veersen zitting. Het ontbre
ken van katholieken duidde op een (groot-)protestantse inslag; ook het feit dat 
Ras, Jongeneel en Burgerhoudt zowel in 1848 als in 1850 in behoudende zin 
hadden geadresseerd kon te denken geven. 

Anders dan in 1848 kwam er nu een openlijke verkiezingsstrijd op gang. Op 
12 augustus verscheen in de Utrechtsche Courant een brief van Opzoomer met 
een 'paar vragen' aan het Bureau van de 'Vereeniging' naar aanleiding van haar 
oproep aan de kiezers. Vroeger, zo schreef de hoogleraar, werd men geacht 
mannen te kiezen zonder hun staatkundige meningen op de voorgrond te stel
len; thans wil men alleen eenzijdige staatkundige meningen uitsluiten. Echter, 
wie een mening heeft is altijd eenzijdig: 'voor eenzijdigheid is alleen hij be
waard die in het geheel geene zijde heeft, dat is dus die volstrekt geen meening 
heeft. Is het dus zulk eene onzijdigheid, die gij begeert? Verlangt gij, dat wij 
afgevaardigden zullen kiezen, die in het geheel geen staatkundige meening heb
ben?' Dat kon toch niet de bedoeling zijn daar immers verscheidene leden van 
het Bureau nog kort geleden hadden laten blijken wel degelijk een mening te 
hebben, namelijk tegen de beginselen van 1848 te zijn. Hoe kunnen zij nu spre
ken van de milde bepalingen van de grondwet, die zij verderfelijk vinden, en 

78 GAU, Bibl., nr. 3436. 
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van vooruitgang, terwijl ze teruggang zouden moeten voorstaan? Hoe kon men 
nu kiezers op zoiets onduidelijks verenigen 79? 
Op de bijeenkomst van de 'Vereeniging' op 12 augustus in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen, waar 92 kiezers de presentielijst tekenden, werden 
de vragen van Opzoomer niet beantwoord. Wel nam de vergadering bij accla
matie het voorstel aan van de advocaat mr B. G. A. Pabst om een fusie met 
de Unie aan te gaan; alleen het bestuurslid Voorduin was tegen wegens het reg
lement van de Unie. Een week later publiceerde Pabst een brief 'aan mijne Me
dekiezers' waarin hij klaagde dat de fusie nog steeds niet tot stand was geko
men, opriep dit alsnog te doen en een zeer liberale beginselverklaring gaf (waar
over later). In de Utrechtsche Courant van 23 augustus kregen Opzoomer en 
Pabst uitvoerig antwoord van 'een lid' van de 'Vereeniging', vermoedelijk 
Voorduin. Afkerig van alles 'wat slechts eenigszins naar club of factie zweemt' 
maakte de auteur bezwaar tegen de bepalingen van de Unie dat het bestuur le
den kon aannemen of afwijzen, dat een tweederde meerderheid van de leden 
een lid kon royeren en vooral dat de leden verplicht waren op de aangewezen 
kandidaten te stemmen ook als ze zelf een andere mening waren toegedaan; dat 
laatste was onbestaanbaar met 'ware liberaliteit'. Kortom, de Unie was in zijn 
ogen teveel een partij en van een samensmelting kon geen sprake zijn. Tegen
over de radicale Opzoomer, die uitging van volkssoevereiniteit 80, verdedigde 
hij het Utrechtse verzet tegen de kieswet: bij zo'n lage census was het gevaar 
levensgroot dat 'volksleiders' de verkiezingen voor 'eigenbatige en heersch-
zuchtige bedoelingen' zouden misbruiken. 

Dat deze vrees niet helemaal ongegrond was bleek de volgende dag. In de open
bare bijeenkomst van de 'Vereeniging' in het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen waren 65 kiezers aanwezig. Het bestuur droeg de aftredende kamerle
den Van Goltstein en E. C. U. van Doorn voor (de laatste, een grootprotestant-
se conservatief, was in 1848 gekozen voor het inmiddels opgeheven kiesdistrict 
IJsselstein), maar een deel van de vergadering verzette zich tegen de kandida
tuur van Van Doorn en de arts dr Th. A. van Schermbeek stelde in zijn plaats 
Pabst kandidaat. Groot was de consternatie toen bij de stemming Van 
Goltstein 62, Pabst 35 en Van Doorn 26 stemmen bleek te hebben gekregen, 
zodat niet Van Doorn maar Pabst tot kandidaat was benoemd. Het bestuur 

79 Groen van Prinsterer oefende soortgelijke kritiek in De Nederlander die sinds juni 1850 onder 
zijn leiding stond. Ook in Een woord tol zijne medekiezers (Leiden-Amsterdam, 1850) hekelde 
Opzoomer de gedachte dat bij verkiezingen alleen op bekwaamheid en zedelijkheid mocht wor
den gelet. Immers, de tegenpartij zelf bestreed Thorbecke om zijn politieke beginselen en niet 
om zijn onkunde of onzedelijk leven. Van een kandidaat moest allereerst staatkundige be
kwaamheid worden vereist en 'hoe zult gij die leeren kennen zonder op iemands staatkundige 
meeningen acht te geven? . . . En zult gij dan de behartiging uwer belangen willen opdragen aan 
hem, die met de geschiedenis van staatsregt en volkshuishouding volkomen vertrouwd is, maar 
zelf, van een ontwikkeld oordeel verstoken, de ziekelijkste en bekrompenste meeningen heeft, 
een Oostersche alleenheerschappij als den besten regeeringsvorm en het beschermende stelsel 
of de hoogte der belastingen als het krachtigste middel van 's volks welvaart aanprijst? . . . Niet 
die is de beste staatsman, die u met belezenheid weet te overstelpen, maar die over staatsregt 
en volkshuishouding de gezondste, de onbekrompenste begrippen heeft'. De tegenpartij doet 
het voorkomen dat de ontwikkeling der volkswelvaart belangrijker is dan politieke beginselen, 
maar het nieuwe kiesstelsel is 'slechts de brug tot de veranderingen die wij begeerden en waarvan 
zij afkeerig waren', namelijk de verwijdering van misbruiken en van het verkeerde belastingstel
sel. Alleen door vrijzinnige mannen te kiezen kunnen wij 'de belemmeringen opheffen die der 
volkswelvaart in den weg staan.' 

80 C. W. Opzoomer, De souvereiniteit des volks. Derde politische bijdrage (Leiden-Amsterdam, 
1849). 
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verklaarde zich hiermee niet te kunnen verenigen, trad demonstratief af en be
richtte in de Utrechtsche Courant dat de 'Vereeniging' was ontbonden 81. De 
secretaris, prof. Harting, herinnerde zich later: 'De eerste voorbereidende alge-
meene vergaderingen, die door een beperkt aantal personen werden bijge
woond, liepen naar wensch af. Maar op den dag der definitieve verkiezing van 
candidaten was de zaal eivol. Eene menigte van ons tot dusver geheel onbeken
de personen vertoonden zich. Later bleek dat een paar politieke intriganten in 
alle stilte ons het werk uit handen hadden genomen. Zij hadden de tot de min
dere burgerij behoorende kiezers opgezweept, die ons weldra geheel overvleu
gelden. Bij de stemming werden candidaten benoemd waarover het bureau zich 
schaamde en die het toch genoodzaakt was te proclameeren. Natuurlijk ont
bond het zich dadelijk, zoodra dit geschied was. Zulk een uitslag was niet aan
moedigend om zich verder met politieke bemoeijingen intelaten. Voor mij is 
hij heilzaam geweest. Hij heeft mij voor goed van de politieke koorts genezen, 
die vooral voor eenen beoefenaar der wetenschap ligt verderfelijk kan worden' 
82 

Zo hadden de behoudsmannen een sigaar uit eigen doos gekregen: dezelfde in
filtratietactiek die de aanhangers van Van Hall in 1848 in Amsterdam hadden 
toegepast was nu met succes tegen hen aangewend. Ook elders in het land deed 
men dergelijke ervaringen op. Een open algemene kiezersvergadering kon al te 
gemakkelijk door een goed geregisseerde minderheid worden overgenomen. 
Van nu af zouden de kandidaatsstellingen hoofdzakelijk in besloten kiesvereni
gingen plaatsvinden die weldra een duidelijke politieke kleur kregen. 
Intussen was men ook bij de Unie met de kandidaatstelling gereed; op 16 au
gustus waren Van Goltstein en Van Doorn aangewezen. Hier hadden de antire
volutionairen voor moeilijkheden gezorgd. Groen had naast Van Goltstein de 
orthodox-protestantse baron Van Reede van Oudtshoorn gewild maar geen 
voet aan de grond gekregen. Daarom riep hij nu de antirevolutionaire kiezers 
op de Unie te verlaten en op grond van hun beginselen Van Reede en mr J. Hora 
Siccama (de griffier van het Hoog Militair Gerechtshof) te stemmen ook al wa
ren beiden volstrekt kansloos 83. 

De katholieke kiezers, die nu 26% van het electoraat uitmaakten, waren net als 
in 1848 in stilte bijeengekomen buiten de singels in de herberg De Burger aan 
de Gansstraat. Volgens de stadscourantier L. E. Bosch zou het bekend worden 
daarvan zelfs de voornaamste aanleiding zijn geweest voor de oprichting van 
de Unie 84. De katholieke kiezers vereniging maakte noch haar bestuur noch 
haar kandidaten openbaar; pas in september bleek dat de beide mede
oprichters van de kortstondige 'Vereeniging', Van Rijckevorsel van Rijsenburg 
en Bosch van Drakestein, ook als bestuursleden van de katholieke kiezersver
eniging optraden. Het feit dat de katholieken intussen de kandidatuur van de 
voor Utrechtse begrippen ultraliberale Pabst gingen steunen heeft bij de Unie 
stellig de grootprotestantse gevoelens flink aangewakkerd. 
Ondanks de katholieke steun bleek de liberale kandidaat kansloos. Reeds in de 
81 UC 26-8-1850. hi het hoofdartikel drong de krant aan op de herverkiezing van de zittende ka

merleden: 'Men kan zijn een kundig, een welbespraakt advocaat, maar dat doet nog geene vol
doende kennis van het staatsbestuur. . . vooronderstellen'. 

82 P. Harting, Mijne herinneringen. Autobiografie (Amsterdam, 1961) 62. 
83 De Nederlander 20-8-1850 en 23-8-1850. 
84 Bosch, 'Geschiedenis der verkiezingen', 3-4. 
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eerste stemming behaalden Van Goltstein en Van Doorn, die beiden de steun 
hadden van de kiezersverenigingen in Breukelen en IJsselstein, de volstrekte 
meerderheid. De opkomst was hoog geweest: in de stad Utrecht 76%, in de bui
tendistricten 82%. Er waren 1971 stemmen uitgebracht, waarvan 69 ongeldig; 
Van Goltstein had 1744 stemmen gekregen (92%), Van Doorn 1185 (62%) en 
Pabst 556 (29%). De antirevolutionaire kandidaten Van Reede van Oudts-
hoorn en Hora Siccama bleven ver achter met 77 en 73 stemmen, terwijl 11 kie
zers de naam van Groen van Prinsterer hadden ingevuld. Maar liefst 85 perso
nen hadden 5 of minder stemmen op zich verenigd 85. 
Ook bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten begin september beheerste 
de Unie het terrein: in de stad Utrecht werden praktisch al haar dertien kandi
daten (onder wie geen enkele katholiek maar wel de liberalen Ackersdijck en 
De Heus) gekozen. In een terugblik op de verkiezingen constateerde de 
Utrechtsche Courant van 6 september tevreden dat het nut van dergelijke kie
zersverenigingen nu wel was bewezen, want elders hadden veel minder kandi
daten meteen de volstrekte meerderheid behaald. Tien dagen later trok een in
gezonden brief een andere niet minder juiste conclusie: het passeren van alle 
katholieke medeburgers was een 'gevaarlijk antecedent van clubisterij'. 

Een 'fiksen liberaal': mr Benjamin Pabst 

De man die in 1850 bij het establishment zoveel opschudding verwekte, mr Ben
jamin George Adam Pabst, was met Schuller tot Peursum de meest authentieke 
Utrechtse liberaal en een zeer opmerkelijk politicus. Geboren in 1808 als zoon 
van de Utrechtse notaris Johannes Pabst studeerde hij rechten aan de Utrechtse 
hogeschool waar hij in 1836 promoveerde op een juridisch-historische disserta
tie De hydrarchia Bijleveld (Over het waterschap Bijleveld). Hij vestigde zich 
in 1838 als advocaat en werd lid van de deftige sociëteit Sic Semper. In 1844 
volgde hij zijn vader op als kameraar (penningmeester) van het waterschap Bij
leveld en de Meerndijk (bij Harmeien). Voor 1848 zijn geen politieke activitei
ten van Pabst bekend; bij de november-verkiezingen van dat jaar ijverde hij 
voor de kandidatuur van Van Goltstein. De eerder genoemde brief in de 
Utrechtsche Courant van 19 augustus 1850 geeft een indruk van zijn politieke 
opvattingen. Hij riep toen zijn medekiezers op de rechten van alle godsdiensti
ge gezindten te eerbiedigen en 'behoorlijk te doen vertegenwoordigen' ; dan pas 
zouden vrijheid van onderwijs, armenzorg zonder dwang tot onderstand, er
kenning van gelijke rechten en gelijke verdeling van lasten mogelijk zijn. In de 
Statenvergaderingen en de gemeenteraden mochten de vertegenwoordigers van 
landbouw, nijverheid, koophandel, kunsten en wetenschappen niet langer wor
den geweerd. Men diende alleen kandidaten te kiezen die voor de rechten van 
allen opkwamen. Met andere woorden, Pabst wilde meer zeggenschap voor de 
katholieken en voor de nijvere burgerij. 

In zijn briefwisseling met Thorbecke heeft de arts Van Schermbeek zijn jeugd
vriend Pabst getypeerd als een 'fiksch liberaal' die echter niet bedaard genoeg 
zijn tijd kon afwachten 86. In de ogen van de Utrechtse conservatieven was hij 
85 Proces-verbaal van de opening der stembriefjes, GAU, Stad, V, nr. 63. 
86 Van Schermbeek aan Thorbecke, 24-3-1858 en 16-5-1858, ARA, Thorbecke, nr. 69. Theodorus 

Adriaan van Schermbeek (1809-1882) stamde uit een Utrechtse notarissenfamilie en was sinds 

139 



Tijdens de verkiezingsstrijd van 
1858 publiceerde een tegenstander 
de statuten van de geheimzinnige 
vereniging Verbetering in de Pro
vincie Utrecht die door de radicale 
liberaal mr Benjamin Pabst was 
opgericht. Utrechtsche Courant 
van 3 april 1858. Foto: GA U. 

JKqmheer de Mm**cte«r l 
*,* Door Telen is de vraag gedaan , waar en wat 

is de Vereenigiug V e r b e t e r i n g I n «Ie P r o 
v i n c i e U t r e c h t . Ik ben in ataat daarover 
eenige opheldering te geven en neem de vrijheid 
UwEd. hiernevens eene copij der Statuten deter 
Vereeniging te doen geworden , met verzoek die wel 
in uw geacht dagblad te willen plaatsen. Men zal 
opmerken, dat de Secretaris van die Vereeniging 
niet uitgesloten is om als Candidaat dier Vereeni
ging voorgesteld te worden. En bij de oprigting 
van deze Vereeniging was de heer P a b s t Secretaris. 

Wat heelt dit reglement goed gewerkt : de toen
malige Advokaat is thans Lid van den Baad der 
Stad Utrecht, Lid der Provinciale Staten en Can
didaat dezer Vereeniging voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

Ik heb de eer met de meeste achting te adjn : 
UwEd. Dw. Dienaar, 

S. 

" W e r e e j O L i - j i i M L j ^ 

VERBETERING m M PROVING« UTRECHT. 
Art. 1. 

Er bestaat voor het Kiesdistrict ( ) eene 
Vereeniging met den naam: V e r b e t e r i n g I n 
de provincie Utrecht. 

Art. %. 
Het doel van deze Vereeniging is voornamelijk : 
1°. Verhooging van de Provinciale welvaart. 
2°. Gelijke verdeeling van de Provinciale voor

deden tussohen de landelijke districten en de 
Hoofdplaats. 

8°. Eerst vermindering, maar later geheele af- ( 

schaffing van alle belasting op de eerste levenabe- ] 
hoeften binnen het rijk. 

4°. Afschaffing van de Nationale Militie en in
voering van een leger door vrijwillige dienstneming. 

een gevaarlijke radicaal en leek hij de personificatie van de 'staatkundige 
kwakzalvers' die door hun machinaties in kiesvergaderingen en clubs het land 
aan de jezuïeten zouden uitleveren, zoals men kon lezen in de merkwaardige 
roman De kiezersclub van Kijvenheim die in 1849 in Utrecht was verschenen 87. 
Stellig was Pabst een bekwaam politicus met populistische trekken. Na zijn 
mislukte kandidatuur in 1850, waarvoor hij vooral nieuwe kiezers uit de burge
rij had weten te mobiliseren, richtte hij een eigen kiesvereniging op onder de 
naam 'Verbetering in de provincie Utrecht'. Blijkens de op 1 maart 1853 vast
gestelde statuten had deze vereniging als doel verhoging van de provinciale wel
vaart, gelijke verdeling van de vruchten daarvan tussen de landelijke districten 

1833 praktizerend arts. Zijn zuster was gehuwd geweest met de jong gestorven Reveilman A. 
M. C. van Hall. Sinds hij in 1852 aan minister Thorbecke werd voorgesteld was Van Scherm
beek een 'trouw en gehecht aanhanger' van de liberale staatsman, die hij in medische aangele
genheden adviseerde en op de hoogte hield van de politieke ontwikkelingen in Utrecht waar hij 
als arts in de hoogste kringen kwam (o.a. bij de familie Van Asch van Wijck). Van 1857 tot 
zijn dood had hij zitting in de gemeenteraad. 

87 Anzelmus [S.A. Dwars], De kiezersclub van Kijvenheim. Oorspronkelijke roman uit onzen tijd 
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en de hoofdplaats, afschaffing van de accijnzen op de eerste levensbehoeften, 
afschaffing van de dienstplicht en opheffing van alle druk inzake de gods
dienst. De vereniging behartigde de belangen van het platteland tegenover de 
stad Utrecht en van de lagere censuskiezers en zij trad op als kiesvereniging 
voor de gemeenteraden, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. De leden 
verbonden zich tot strikte geheimhouding naar buiten; zelfs kende de vereni
ging geheime leden, 'wier namen maar één lid bekend zijn, wijl zij niet vrij zijn 
het goede openlijk voor te staan'. Dat ene lid (doorgaans zal dat Pabst zelf ge
weest zijn die als permanent secretaris optrad) kon dan wel ter vergadering over 
de stemmen van de alleen aan hem bekende leden beschikken! Erg lang bleef 
het geheim van de vereniging overigens niet bewaard; in 1855 las de Utrechtse 
afgevaardigde Kien in de Tweede Kamer uit de statuten voor en een tegenstan
der publiceerde ze op 3 april 1858 in de Utrechtsche Courant 88. 
Pabst had zijn politieke aanhang vooral in de door veel katholieken bewoonde 
plattelandsdistricten ten westen en ten zuiden van Utrecht (waar hij als water
schapsbestuurder veel kiezers persoonlijk kende) en hij behartigde de belangen 
van boeren, middenstanders en kleine burgerij. Boze tongen beweerden dat hij 
uit electorale overwegingen landbouwtentoonstellingen bezocht en 'van zijne 
belangstelling deed blijken door enorme bekrooningen van het uitmuntende 
vee' 89. Ook tijdens de runderpest van 1865 trad hij op als kampioen van de 
Utrechtse veehouders. In de stad Utrecht leidde Pabst in de jaren 1850 acties 
tegen de stedelijke accijnzen; hier kon hij veelal rekenen op de steun van katho
lieke kiezers en kiezers uit de kleine burgerij (voorzover niet orthodox-
protestants). De onvermoeibare Pabst, 'de man die bij alle verkiezingen te
voorschijn treedt, de man der 120 kinderen Benjamins', zoals de grootpro-
testantse Herkaauwer hem noemde 90, was het béte noire van de Utrechtse no
tabelen, in het bijzonder van Vreede, die zich grenzeloos aan hem ergerden en 
zich niet ontzagen hem op alle manieren zwart te maken. In 1854 ging zelfs het 
gerucht dat een groot deel van de gemeenteraad zou aftreden als Pabst werd 
gekozen 9 I . Het jaar daarop werden zijn inspanningen met succes bekroond; 
nadat hij leiding had gegeven aan een petitie tegen de stedelijke graanaccijns 
werd hij eerst gekozen in de gemeenteraad en vervolgens in de Provinciale Sta
ten. Nog tweemaal zou Pabst als onafhankelijk liberaal kandidaat aan de Ka
merverkiezingen meedoen maar daarvoor schoten zijn krachten ruimschoots te 
kort; in 1858 behaalde hij 369 stemmen (25,5%), in 1866 niet meer dan 350 
(20%). 

(Utrecht, 1849). De auteur, die in Utrecht theologie had gestudeerd, werd later door de recht
bank te Amersfoort tot zes maanden opsluiting veroordeeld wegens zijn geschrift De vermake
lijke en curieuse roomsche poppenkast (rarekiek) opnieuw voor hel volk vertoond door Jan 
Klaassen (Amsterdam, 1853). Zie De Herkaauwer 17-11-1853; NRC 5-1-1854. 

88 Verslag van de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1854-1855, zitting 13 
juni, 901; UC 3-4-1858; zie ook UC 5-4-1858 en 6-4-1858. De precieze oprichtingsdatum van 
de vereniging is moeilijk vast te stellen; volgens een ingezonden briefin de UC van 5 april 1858 
zouden de statuten in 1851 zijn gedrukt maar dat kan een zetfout zijn. 

89 UC 8-6-1866 (ingezonden brief). Pabst trachtte in dat jaar als landbouwspecialist een kamerze
tel te veroveren. Een aantal raadsleden uit Willeskop beval hem op 14 juni aan als 'de man die 
in de Raads- en Statenvergadering sedert jaren de belangen van den Burger, van Handel, Nijver
heid, Landbouw en van de Wetenschappen heeft voorgestaan'. 

90 De Herkaauwer 4-6-1854. 
91 Bericht uit het thorbeckiaanse blad De Grondwet, aangehaald en tegengesproken door De Her

kaauwer 30-7-1854. 
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Tot zijn dood in 1875 bleef Pabst zitting houden in de gemeenteraad wat erop 
wijst dat hij over een vaste aanhang beschikte. Niettemin bleef zijn positie in 
Utrecht altijd wat geïsoleerd. Bij zijn begrafenis waren slechts twee raadsleden 
aanwezig en de Utrechtsche Courant keurde hem zelfs geen necrologie 
waardig 92. 

De eerste gemeenteraadsverkiezingen (1851) 

De grondwetsherziening van 1848 was een nederlaag voor de notabelenelite op 
nationaal niveau; Thorbeckes gemeentewet van 1851 betekende vooral een be
dreiging voor hun lokale machtspositie. Voortaan zouden de nieuwe gemeente
raden rechtstreeks door de burgerij worden gekozen voor een periode van zes 
jaar. Aan het oude bestel, waarbij de stadsregering voor het leven zitting had 
en werd aangevuld door tussenkomst van een kiezerscollege, kwam dus een ein
de. De Utrechtse raad werd van 20 tot 29 leden uitgebreid van wie om de twee 
jaar een derde deel zou aftreden. Er waren dus elke twee jaar periodieke raads
verkiezingen en soms was er een tussentijdse verkiezing wegens overlijden of 
bedanken van een raadslid. Voor de raadsverkiezingen was de census op ƒ 30 
gesteld (de helft van de census voor de kamerverkiezingen) zodat er 1918 kies-
bevoegden waren in 1851 (in 1860 waren er 2037), ruim 700 meer dan voor de 
Tweede Kamer en de Provinciale Staten. Van hen was 63% hervormd en ruim 
29% rooms-katholiek 93. 

De raadsverkiezingen van september 1851 hebben vooral in antirevolutionaire 
kring de politieke aaneensluiting bevorderd. Groen van Prinsterer was een ver
klaard voorstander van partijvorming op basis van beginselen en nam in dat 
opzicht een moderner standpunt in dan veel van zijn tijdgenoten. Een constitu
tioneel bestel zonder partijen achtte Groen een 'lichaam zonder ziel'. Kleurloze 
algemene kiezersvergaderingen vond hij principieel ongewenst omdat zij tot ge
volg hadden 'óf de exclusieve overmagt van de meest talrijke partij, óf het te 
niet gaan van politiek leven door terzijdestelling van het verschil der beginse
len, waar het juist bovenal te pas komt'9 4 . Sinds een jaar kon Groen zijn opvat
tingen uitdragen in het Utrechtse blad De Nederlander dat in 1848 door de 
oriëntalist en boekverkoper dr H. H. Kemink was gesticht ter bestrijding van 
liberalisme en ultramontanisme maar onder de leiding van prof. Van Hall 
slechts grote verliezen had opgeleverd. Groen had zich in juni 1850 door Ke
mink laten overhalen De Nederlander als orthodox-protestants blad voort te 
zetten 95. Het opbouwen van een eigen partij organisatie was de volgende stap. 
Nadat het sein daartoe was uitgegaan van Amsterdam, waar in de zomer van 
92 UC 7-1-1875: 'Hedenmorgen is op de gemeentebegraafplaats alhier het stoffelijk overschot bij

gezet van Mr. B. G. A. Pabst. Aan de groeve bevonden zich behalve de familieleden, eenige 
leden van den gemeenteraad en een aantal belangstellenden'. Volgens de autobiografie van Boer 
(zie hiervoor, noot 63) waren de liberale wethouders De Murait en Royaards van den Ham de 
enige vertegenwoordigers van de raad geweest. 

93 Aantallen kiesbevoegden en godsdienstige gezindte der kiezers in: GAU, Stad, V, nr. 63 xx, fol. 
40 en fol. 74. Voor deze verkiezingen werden geraadpleegd: UC; De Nederlander; GAU, Stad, 
V, nr. 63: Processen-verbaal der verkiezingen, 1851; GAU, Stad, V, nr. 63x: Notulen van B en 
W betreffende het kiesrecht. 

94 De Nederlander 2-8-1850, gecit. in: R. Hagoort, 'Vijftig jaar partijorganisatie'. Antirevolutio
naire Staatkunde. Driemaandelijksch orgaan 3 (1929), 292. Vgl. Boogman, Rondom 1848, 78. 

9i Groen van Prinsterer, Schriftelijke nalatenschap. Briefwisseling, III 1848-1866. H. J. Smit, ed. 
Rijks Geschiedkundige Publication, Grote serie 90 ('s-Gravenhage, 1949) 25, 51-55. 
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1851 een antirevolutionaire kiesvereniging werd opgericht, kwam op 12 au
gustus te Utrecht de vereniging Bijbel, Vaderland en Oranje tot stand. Bij de 
oprichting waren 75 kiezers aanwezig. In het bestuur zaten naast Kemink de 
hoogleraar mr B. J. L. baron de Geer van Jutphaas (die als voorzitter optrad), 
de rechter jhr mr A. M. C. van Asch van Wijck en de notaris mr H. A. R. 
Vosmaer. Ook in andere plaatsen gingen de antirevolutionairen zich organise
ren; het Utrechtse bestuur schijnt daarbij een overkoepelende rol te hebben 
gespeeld 96. 
Veel kracht ging er van de antirevolutionairen nog niet uit. Hun kandidatenlijst 
voor de Utrechtse raadsverkiezingen was vrijwel identiek aan die van de Unie 
want ze waren te weinig talrijk om met een zuiver antirevolutionaire lijst uit 
te komen of van de 29 kandidaten een beginselverklaring te eisen. Hun belang
rijkste eigen kandidaat baron Van Reede van Oudtshoorn slaagde er pas in de 
vierde stemming op 30 oktober na het bedanken van een aantal gekozenen in 
zijn raadszetel te behouden. Eerst het uitzonderlijke jaar 1853 zou de antirevo
lutionairen voor korte tijd op de voorgrond brengen. 
Ook de katholieken, die in 1848 en 1850 alle publiciteit hadden geschuwd, tra
den iets meer openlijk voor de dag. We mogen althans aannemen dat de ' Veree-
niging van kiezers vergaderende in de Boterstraat' ondanks haar nietszeggende 
naam (of liever: juist daarom) een katholiek initiatief is geweest. In tegenstel
ling tot de antirevolutionairen had deze vereniging wel een geheel eigen lijst 
waarop bekende katholieke voormannen als jhr mr W. Bosch van Drakestein, 
de arts dr H. C. A. L. Fock en de wijnhandelaar S. P. C. Koene voorkwamen, 
maar ook de joodse advocaat mr S. J. van Lier en de oud-katholieke hoogle
raar dr S. Karsten. Het was bovendien de lijst met de meeste liberalen (onder 
wie Ackersdijck, De Koek en Suermondt) en vertegenwoordigers van de han
delsstand erop. Slechts vijf van de oude raadsleden werden waardig gekeurd 
in de nieuwe raad terug te keren. Deze alternatieve lijst boekte inderdaad enig 
succes: zes van haar eigen kandidaten, onder wie als enige katholiek Bosch van 
Drakestein, wonnen een raadszetel. 
Naast de 'Boterstraat', die tot 1853 heeft bestaan, presenteerden zich nog twee 
eendagsvliegen onder namen als 'Broederschap: gematigden sluit u aan' (een 
overwegend conservatieve lijst) en 'Burgervereeniging' (een liberaal-katholieke 
lijst met onder anderen Pabst die pas half oktober bij de derde verkiezingsron
de uitkwam). Voor de Unie vormden de nieuwe clubs nauwelijks een bedrei
ging. Zij was veruit de grootste kiesvereniging (in 1854 had zij ca. 280 leden) 
en beheerste het terrein bijna volkomen. Typerend genoeg stelde de Unie der
tien van de twintig aftredende raadsleden kandidaat (vijf wilden niet meer in 
aanmerking komen) met uitzondering van de katholiek Bosch van Drakestein 
en de antirevolutionair Van Reede van Oudtshoorn; er stond trouwens weer 
geen enkele katholiek op haar lijst. Onder de zestien nieuwe kandidaten waren 
wel enkele liberalen (Ackersdijck, Boer, De Heus en Schuller) maar het meren
deel bestond uit conservatieve notabelen, leden van de rechterlijke macht en 
grootprotestanten. 
Bij de eerste stemming op 9 september werden tien oude raadsleden direct geko
zen en bovendien Ackersdijck (die met 909 van de 1288 uitgebrachte stemmen 
96 Ibidem, 93; zie ook R. Hagoort, Tot zegen geleid. Gedenkschrift bij het 60-jarig bestaan der 

antirevolutionaire kiesvereeniging Neder/and en Oranje te Utrecht (Utrecht, 1928). 
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een fraaie derde plaats behaalde na burgemeester Kien en wethouder Hinlopen) 
en de lutherse koopman J . C . Schuurman; alle twaalf waren zij kandidaten van 
de Unie. Van de zeventien in de herstemming gekozen personen bedankten er 
zeven en omdat vervolgens niemand meteen een voldoende meerderheid be
haalde waren er in totaal niet minder dan zes stemmingen nodig alvorens de 
raad compleet was. De opkomst was vrij hoog: bij de eerste stemming 67%, 
bij de laatste herstemming op 28 november altijd nog 49%. De kiezers hadden 
merendeels de lijst van de Unie gevolgd en vijftien van de oude raadsleden op
nieuw gekozen, terwijl van de nieuwe leden er negen door de Unie waren kandi
daat gesteld zodat zij in totaal 22 van de 29 raadszetels in de wacht sleepte. Al
leen de rentree van Bosch van Drakestein en Van Reede van Oudtshoorn had 
de Unie niet kunnen beletten. 

Al met al was er niet veel veranderd. Ten gevolge van de uitbreiding van de raad 
met negen leden konden wat nieuwelingen worden opgenomen zonder dat de 
oude garde hoefde plaats te maken en zo ging er dus heel wat oude wijn over 
in nieuwe zakken. De nieuwe raad telde maar een paar liberalen van wie Ac-
kersdijck en Schuller de bekendste waren. In de samenstelling van het college 
van burgemeester en wethouders kwam geen wijziging: de aristocratische wet
houders Hinlopen, Van Beeck Calkoen en Van Dielen werden alle drie herko
zen. Daarmee had het establishment zowel de kamerverkiezingen als de eerste 
rechtstreekse raadsverkiezing glansrijk doorstaan. Bij afwezigheid van een ge
organiseerde liberale oppositie trok de aristocratische partij ook onder het 
nieuwe bestel voorlopig aan het langste eind. 

De oprichting van de Utrechtsche Kiezers-Vereeniging (1852) 

Ondanks alles was de liberale beweging in Utrecht niet tot blijvende machte
loosheid gedoemd. Integendeel, weldra zou haar een krachtig nieuw leven wor
den ingeblazen; niet door liberalen van voor 1848 als Ackersdijck en Schuller 
of een radicaal als Pabst, maar door het georganiseerde bedrijfsleven onder lei
ding van een aristocraat, jhr mr J. L. B. de Murait. 
Hoewel Utrecht vanouds een stad was van handel en kleine ambachten bestond 
er in 1851 toch al een relatief sterke industrie 97. Het gemeenteverslag van dat 
jaar telde ruim 40 grotere ondernemingen, verdeeld over diverse bedrijfstak
ken: chemische en metaalindustrie, suikerraffinage, bierbrouwerijen, steen
bakkerijen, cement- en trasmolens, sigarenfabrieken, touwslagerijen en textiel
nijverheid. Twee belangrijke complexen waren de koperpletterij annex militai
re knopenfabriek en gasfabriek van De Heus aan het Vreeburg en de combina
tie van korenmolen, wolspinnerij, rijstpellerij en houtzaagmolen aan de Vecht 
van de firma Schober; de houtzaagmolen werd in 1851 verkocht aan P. M. en 
J. Jongeneel en uit de andere bedrijven is in 1856 de meelfabriek De Koren-
schoof voortgekomen waarvan mr J. H. Schober directeur was. 
In de oude stedelijke raad waren handel en nijverheid slechts vertegenwoordigd 
geweest door de bierbrouwer en verzekeraar H. Elink Schuurman (die in 1848 
overleed) en sinds 1850 door de houthandelaar C. J. van Veersen. De rijke pa-
tricische arts dr G. Munnicks van Cleeff, die eigenaar was van een steenfabriek, 
en de aristocratische wethouder Van Dielen, firmant van het deftige effecten-
97 Struick, Utrecht, 336-338. 
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kantoor Huydecoper en Van Dielen aan de Drift, kunnen moeilijk als typische 
representanten van het bedrijfsleven worden beschouwd. De raadsverkiezingen 
van 1851 hadden in deze situatie nauwelijks verandering gebracht, want naast 
Van Veersen hadden alleen de patentoliefabrikant en zeepzieder J. C. Schuur
man (een neef van H. E. Schuurman), de houthandelaar P. M. Jongeneel en 
de suikerfabrikant P. C. Voswinkel Dorselen (een genaturaliseerde Westfaler 
en eigenaar van het 'Suikerhuis' aan het Lucas Bolwerk) een raadszetel ver
overd. Anderzijds was er met uitzondering van De Heus in de kringen van han
del en nijverheid ook heel weinig animo voor de grondwetsherziening geweest 
en zelfs hadden diverse vooraanstaande handelaren en fabrikanten adressen te
gen de grondwet en de kieswet getekend. Kennelijk drong pas na 1851 het besef 
door dat van continuering van de oude elite weinig heil te verwachten viel en 
dat bovendien het nieuwe constitutionele bestel mogelijkheden bood beter voor 
de eigen belangen op te komen. 

Sinds de Franse tijd was het bedrijfsleven in de grotere gemeenten georgani
seerd in Kamers van Koophandel en Fabrieken waarvan de leden door de ko
ning werden benoemd. Geheel in de geest van de liberale staatshervorming 
voerde het ministerie-Thorbecke in november 1851 een nieuw reglement in dat 
rechtstreekse verkiezing door de patentplichtige ondernemers zelf voorschreef 
98. Binnen enkele weken namen De Heus, Jongeneel en Voswinkel het initiatief 
een vereniging van kiezers voor de Kamer van Koophandel op te richten en na
dat zij zeven vooraanstaande handelaren hadden uitgenodigd kwam op 22 ja
nuari 1852 ten huize van De Heus de Handelssociëteit tot stand met als doel 
'door gemeenschappelijk overleg, eerlijke en eendragtige zamenwerking, in 
vrijzinnigen en verdraagzamen geest, zoowel het algemeen belang als dat van 
handel en fabriekswezen in het bijzonder te behartigen' " . Alleen kiezers voor 
de Kamer van Koophandel konden lid worden en dan nog uitsluitend op uitno
diging; later werd deze bepaling veranderd en konden alle handelaren en fabri
kanten toetreden. De Heus werd voorzitter. De advocaat De Muralt, die het 
reglement had opgesteld, kreeg het buitengewoon lidmaatschap aangeboden; 
37 jaar lang zou hij als secretaris en drijvende kracht van de Handelssociëteit 
optreden. 

De verkiezingen voor de Kamer van Koophandel op 19 april 1852 werden zo'n 
volledig succes voor de Handelssociëteit, die al haar kandidaten gekozen zag, 
dat een van de leden, de beenzwartfabrikant P. Smits, meteen het voorstel deed 
voortaan ook aan de staatkundige verkiezingen mee te doen om op die manier 
een betere vertegenwoordiging van handel en nijverheid in de bestuurscolleges 
te bereiken. Het bestuur was het met de strekking van het voorstel eens maar 
meende dat de Handelssociëteit als zodanig zich niet met politiek moest inlaten 
en stelde daarom voor een afzonderlijke kiezersvereniging in het leven te roe-
98 J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam, 1968; her

druk Nijmegen, 1976) 329-330. In de stad Utrecht waren er voor de Kamer van Koophandel 
736 kiezers die ten minste ƒ 15 patentbelasting betaalden (ter vergelijking: De Heus betaalde 
ƒ 320). Lijsten der bevoegden tot het kiezen van leden der Kamer van Koophandel en Fabrie
ken, GAU, Stad, V, nr. 62. 

95 Stukken betreffende de oprichting van de Handelssociëteit, GAU, Handelssociëteit, nr. 1; al
daar ook het reglement. Medeoprichters waren Van Veersen, Schuurman, Koene, de handelaar 
in steenkolen en bouwmaterialen J. Trip, de ijzerhandelaar N. C. Osti, de wijnkoper A. van 
Veen en de beenzwartfabrikant P. Smits. 
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pen, los van de Handelssociëteit maar uitsluitend voor haar leden toegankelijk. 
Zo vond op 29 mei de oprichting plaats van de Utrechtsche Kiezers-Vereeniging 
(UKV) met dezelfde beginselen, hetzelfde bestuur en praktisch hetzelfde regle
ment als de Handelssociëteit 10°. Alle leden traden toe met uitzondering van de 
zilverfabrikant Van Kempen. Een jaar later werden ook de verkiezingen voor 
de Kamer van Koophandel overgeheveld naar de UKV. De Handelssociëteit 
zou zich uitsluitend wijden aan de bevordering van de belangen van handel en 
nijverheid. De komende jaren ging zij ijveren voor de oprichting van een koren
beurs, afschaffing van stedelijke accijnzen, en een spoorwegverbinding tussen 
Utrecht en Luik; daarnaast organiseerde zij cursussen boekhouden. 
Met de UKV hadden nu dus ook de Utrechtse liberalen een eigen organisatie 
gekregen. Erg principieel kan het liberalisme van deze vereniging overigens niet 
zijn geweest en het was stellig niet doctrinair-thorbeckiaans. Behalve De Heus 
hadden immers de meeste oprichters het liberalisme pas in 1851 omarmd. De 
Heus, Jongeneel en Van Veersen waren bovendien in 1850 oprichters en 
bestuursleden van de Unie geweest die blijkbaar naar hun smaak teveel in 
conservatief-protestants vaarwater was geraakt; omgekeerd moet de uittocht 
van meer vooruitstrevende leden naar de UKV het behoudende karakter van 
de Unie verder hebben versterkt. Bovenstaande restricties golden zeker ook 
voor de man die zowel de liberale beweging als het hele politieke toneel in 
Utrecht zou gaan domineren: jhr mr Johan Ludwig Bernhard de Muralt 
(1818-1889). 

De Muralt stamde uit een Zwitsers militair geslacht101. Zijn vader was provin
ciaal commandant van Utrecht geweest en zijn broer diende als kolonel in een 
Zwitsers regiment van de koning van Napels. Na zijn promotie in de rechten 
bij Vreede in 1845 liet hij zich inschrijven als advocaat en in 1850 werd hij 
rechter-plaatsvervanger. Aanvankelijk was De Murait helemaal geen liberaal. 
In 1848 behoorde hij tot de allereerste ondertekenaars van het adres-Drieling 
tegen het grondwetsontwerp en ook de petitie van Vreede tegen de kieswet van 
1850 bevatte zijn naam temidden van allerlei verklaarde conservatieven. Met 
zijn schoolvriend en confrère mr N. F. van Nooten behoorde hij tot de oprich
ters van de Unie die hij naar eigen zeggen spoedig te reactionair vond. Hij ver
liet de Unie en werkte mee aan de oprichting van de Handelssociëteit en de 
Utrechtsche Kiezers-Vereeniging. Binnen enkele jaren wist hij de UKV tot een 
geduchte verkiezingsmachine te maken die de Unie geheel zou overvleugelen. 
Voor alles moet De Murait een briljant verkiezingsstrateeg zijn geweest die de 
kleinste bijzonderheden van stad en provincie beheerste. Zijn biograaf deelt 
mee dat hij doorkneed was in de praktijk van het verkiezingswerk en onmiddel
lijk elke kunstgreep doorzag: 'zijn grootste voldoening was het zijn tegenspe
lers in de kaart te zien en zelf zijn beste troeven zooveel mogelijk in de hand 
te houden' 102. De Murait kon daarbij partij trekken van zijn talloze relaties 
binnen en buiten de zakenwereld. Hij was secretaris van de Kamer van Koop
handel, van de Handelssociëteit en van de Utrechtsche Kiezers-Vereeniging, 
commissaris van de burgersociëteit De Vriendschap, waar de leden van de Han-

100 Notulen 23, 26 en 29 mei 1852, GAU, Handelssociëteit, nr. 5. Van de UKV is geen archief be
waard; gedrukte reglementen (1878-1915) in: GAU, Bibl., nr. 3437xx en 3438-3444. 

10' N. F. van Nooten, 'Levensschets van jhr. mr. J. L. B. de Muralt', Utrechtsch Jaarboekje voor 
1890 (= Utrechtsche Provinciale en Stads Almanak), 248-263. 

102 M. Brinkgreve, 'Jhr. mr. J. L. B. de Murait', Het Leeskabinet 1889, 1-6, aldaar 4. 
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delssociëteit en de UKV elkaar als vrienden en vertrouwden zagen en de stads
zaken druk behandeld werden l03, en tegelijkertijd secretaris van de aristocrati
sche sociëteit Sic Semper zodat hij ook wist hoe de vlag er in het andere kamp 
bij hing. Ten slotte was hij ook nog oprichter en voorzitter van de Maatschap
pij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden. Kor
tom, er was heel weinig dat De Murait kon ontgaan, zeker nadat hij in 1856 
raadslid en het jaar daarop wethouder was geworden. Zover was het in 1852 
echter nog niet. Eerst was de beurt aan de antirevolutionairen om een hoofdrol 
te spelen. 

De Aprilbeweging en haar nasleep (1853) 

In 1853 heeft het protestantse Utrecht zich nog een keer krachtig gemani
festeerd. Men weet hoe het herstel van de katholieke hiërarchie tot een storm 
van protest heeft geleid die door de reactionaire koning Willem III is aangegre
pen om zich van het ministerie-Thorbecke te ontdoen. De zogenaamde April
beweging was een conservatieve protestantse agitatie onder leiding van conser
vatieve en conservatief-liberale notabelen, gesteund door predikanten en met 
een brede aanhang onder de kleine burgerij 104. Utrecht had het signaal gege
ven. Op 21 maart was de protestantse opwinding op gang gebracht door een 
adres van de Utrechtse hervormde kerkeraad aan de koning met het verzoek 
toestemming aan de instelling van een bisschoppelijke organisatie te weigeren. 
Afschriften van dit adres, dat door prof. De Geer was ontworpen, waren aan 
andere kerkeraden toegezonden en binnen enkele weken door 200.000 mensen 
ondertekend. Tezelfdertijd oefende Vreede in een reeks hoofdartikelen in de 
Utrechtsche Courant scherpe kritiek op de slappe houding van de regering te
genover Rome. 

In Utrecht had men meer dan één reden om tegen Thorbecke gestemd te zijn. 
Bij diverse gelegenheden hadden de leidende kringen in de stad hun afkeer van 
het nieuwe grondwettig bestel kenbaar gemaakt en de liberale regeringspraktijk 
had hen bepaald niet tot andere gedachten gebracht. Het ontslag van de com
missaris des konings mr F. van de Poll in 1850 was een klap in hun gezicht ge
weest. In 1849 hadden liberale bezuinigingen het voortbestaan bedreigd van de 
Utrechtse universiteit en nog geruime tijd werd dit schrikbeeld gebruikt om bij 
studenten en burgerij wrevel en oppositie tegen Thorbecke op te wekken. Daar
naast waren er ook meer algemene grieven. Thorbeckes reizen door het land, 
waarbij hij zich door zijn aanhangers liet toejuichen, hadden hem bij de nota
belen niet populairder gemaakt. In hervormde kring, waar menigeen zich toch 
al ergerde aan de goede verstandhouding tussen katholieken en liberalen, be
schouwde men Thorbeckes ontwerp-armenwet als een onverdraaglijke aan
tasting van de kerkelijke armenzorg en juist in Utrecht waren de aristocratie 
en de hervormde kerk nauw met elkaar verbonden. Dat uitgerekend het pro
testantse Utrecht de zetel zou worden van de nieuwe aartsbisschop was de drup
pel die de emmer deed overlopen 105. 

103 Autobiografie Boer (zie hiervoor, noot 63), fol. 25. 
104 Boogman, Rondom 1848, 123-124. 
105 Hooykaas, 'Het ontslag'; Van Schermbeek aan Thorbecke 17-1-1853, ARA, Thorbecke, nr. 

63; De Herkaauwer 6-10-1853, 9-10-1853 en 6-8-1854. Op 6 oktober 1853 schreef De Herkaau-
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Het nieuwe ministerie-Van Hall dat sinds 19 april optrad kon daarentegen heel 
wat meer vertrouwen inboezemen, al was het alleen maar omdat daarin de 
protestants-conservatieve Utrechtse afgevaardigde Van Doorn minister van fi
nanciën was geworden. Verder droeg het kabinet, dat door de liberalen het 'mi
nisterie van de tegenovergestelde richting' werd gedoopt, een overwegend 
conservatief-liberaal karakter. De antirevolutionairen waren er niet in verte
genwoordigd. De in meerderheid liberale Tweede Kamer werd natuurlijk met
een ontbonden. Blijkens het regeringsprogramma, dat loyale uitvoering van de 
grondwet, een regering in meer monarchale zin, minder inmenging van het cen
traal gezag en een wettelijke regeling van het toezicht op de kerkgenootschap
pen in het vooruitzicht stelde, streefde Van Hall voor de verkiezingen naar een 
soort anti-thorbeckiaans eenheidsfront van conservatief-liberalen, antirevolu
tionairen, grootprotestanten en conservatieven 106. De Utrechtsche Courant 
drukte de regeringsverklaring op 27 april op de voorpagina af en wees met in
stemming op het gematigde karakter ervan. De grondwet werd immers niet 
aangetast en de katholieken hoefden niets te vrezen, want men had het niet op 
de katholieke godsdienst maar op 'den onverstandigen overmoed van geestelij
ke heerschzucht gemunt'. Een paar dagen later riep de krant de kiezers op niet 
Thorbecke maar de koning te steunen. 

Na hun succesvolle adresbeweging, die de liberalen uit het regeerkasteel had 
helpen verdrijven, trachtten de Utrechtse protestanten ook aan de kamerver
kiezingen leiding te geven. Begin mei werd een Algemeene Vereeniging ter be
vordering van Protestantsche belangen onder de zinspreuk 'Koning en Vader
land' opgericht die door het hele land circulaires zond met de oproep tot aan
eensluiting tegen 'de vijanden van het geloof onzer vaderen' 107. In alle hoofd
plaatsen van kiesdistricten moesten weigezinden zich verenigen 'om de verkie
zingen in protestantschen zin te leiden, of zich aan te sluiten aan goede reeds 
bestaande vereenigingen' en zij werden uitgenodigd met het Utrechtse bestuur 
in briefwisseling te treden. Voorzitter van Koning en Vaderland, dat eigenlijk 
meer een overkoepelend comité dan een echte vereniging is geweest, was de ver
maarde chemicus Mulder, een fel tegenstander van liberalisme en 'ultramonta-
nisme' en een groot vereerder van het Oranjehuis. De Utrechtse hoogleraar, 
een vertrouweling van koning Willem III, koesterde een uitgesproken afkeer 
van het grondwettelijk bestel van 1848: wat het land behoefde was niet een re-
dekavelend parlement vol juristen maar een sterke monarchie, bijgestaan door 
natuurwetenschappelijk geschoolde deskundigen. Wel zeer typerend was dat 
Mulder in deze jaren door de curatoren van de Utrechtse universiteit werd vrij
gesteld om zich geheel aan de politiek te kunnen wijden 108. 
Aanvankelijk werkten in Koning en Vaderland, dat zich 'verbroedering der on
derscheidene rigtingen van het protestantisme, met het oog op de bevordering 

wen 'Thorbecke was een burgerman, die zich zelven geplaatst had op het standpunt waar hij 
stond, zich zelven naar boven geworsteld had liever, en wat men ook van hem zeggen moge, 
hij was een man van uitnemende talenten en wetenschappelijke kennis en buitengewone scherp
zinnigheid. Dat alles maakte, dat zij, die van hooge geboorte waren, die voor zijne talenten 
bukken moesten, en in een woord allen, die door hem overschaduwd werden, hem tegenston
den, en waar ze konden zich tegenover hem schaarden'. 

106 Boogman, Rondom 1848, 136. 
107 Circulaires in o.a. De Nederlander 9-5-1853 en De Herkaauwer 5-6-1853. 
108 Karakterisering van Mulder in: Kossmann, De Lage Landen, 201-202; Boogman, Rondom 

1848, 129-130 en 149. 
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van liefde en eerbied voor den Koning' ten doel stelde, grootprotestanten en 
meer orthodoxe antirevolutionairen eendrachtig samen. Naast Mulder zaten in 
het bestuur de advocaat Drieling, de substituut-griffier van het Provinciaal Ge
rechtshof mr J. G. J. baron van Ittersum, de raadsheer in het Hoog Militair 
Gerechtshof mr W. J. van Hoytema en het lid van het Muntcollege mr L. C. 
Hora Siccama; de antirevolutionairen waren vertegenwoordigd door prof. De 
Geer en zijn zwager de rechter A. M. C. van Asch van Wijck, de uitgever Ke-
mink en de advocaat mr C. Th. baron van Lynden van Sandenburg ,09. De 
Geer, Van Asch van Wijck en Kemink waren tegelijkertijd bestuurslid van Bij
bel, Vaderland en Oranje. 
Ten gevolge van de kamerontbinding moest het district Utrecht twee afgevaar
digden kiezen. Dat Van Goltstein zou worden herbenoemd stond van begin af 
aan vast. In 1852 was hij bij de periodieke aftreding zonder tegenkandidaat en 
met steun van alle kiezers verenigingen, ook de zojuist opgerichte UKV, herko
zen bij een overigens zeer lage opkomst van 45% (in de stad Utrecht zelfs maar 
33%). Van Goltstein had zich toen reeds verzekerd van antirevolutionaire 
steun door zijn standpunt inzake de armenwet. De grote vraag was wie de mi
nister geworden Van Doorn zou gaan vervangen. Als eerste maakte op 6 mei 
de UKV haar kandidaten bekend (d.w.z. nog voor het programma van Koning 
en Vaderland was gepubliceerd). Bij de heersende antipapistische en anti-
thorbeckiaanse opwinding was een liberale kandidaat natuurlijk volstrekt 
kansloos en daarom schoof de UKV naast Van Goltstein burgemeester Kien 
naar voren, die zich in 1848 als kamerlid tegen de grondwetsherziening had ver
zet maar nu als man van 'gematigde denkwijze en rijpe ervaring' werd aange
prezen. De antirevolutionaire kiezersvereniging Bijbel, Vaderland en Oranje en 
de vereniging Koning en Vaderland, die zoals we hierboven zagen gedeeltelijk 
onder dezelfde leiding stonden, wezen in vrome eensgezindheid naast Van 
Goltstein de rijksadvocaat jhr mr H. A. M. van Asch van Wijck, lid van de 
Utrechtse raad sinds 1845, als kandidaat aan '10 . Enkele dagen later werd deze 
voordracht door de ledenvergadering van de veel talrijkere Unie met bijna alge
mene stemmen bevestigd. De kiezersverenigingen in Breukelen en Vreeland 
volgden dit voorbeeld en zo konden de conservatief-liberale en de orthodox-
protestantse kandidaat door vijf kiesverenigingen gezamenlijk worden aanbe
volen u l . 

Tegen zoveel protestantse eendracht waren de tegenstanders niet opgewassen. 
Buiten Utrecht moet het een vreemde indruk hebben gemaakt dat de liberalen 
ijverden voor een notoire behoudsman terwijl de conservatieven zelf een antire
volutionair propageerden. Hoewel Vreede de kandidatuur van Kien in de 

109 Mogelijk zijn ook de grootprotestant Van Doorn en zijn zwager, de voorzitter van het Munt
college dr A. Vrolik (die Van Doorn in 1854 als minister zou opvolgen), lid geweest. De 
Utrechtse 'vereeniging' heeft nooit meer dan tien leden gehad en was dus eigenlijk alleen maar 
een bestuur. Er zijn wel kiesverenigingen onder dezelfde naam opgericht in o.a. Den Haag, 
Rotterdam, Arnhem, Leiden en Zwolle. 

110 A . M . C , en H. A. M. van Asch van Wijck waren zoons van de vroegere burgemeester H. M. 
A. J. van Asch van Wijck. Hun jongste zuster was de echtgenote van De Geer terwijl A. M. 
C. van Asch van Wijck diens tweelingzuster had gehuwd. 

1,1 De Breukelense kiesvereniging Trouw moet blijken had als voorzitter de burgemeester van 
Maartensdijk mr F. N. M. Eyck van Zuilichem en als secretaris de steenfabrikant J. N. Bastert 
(later kamerlid en minister); adellijke burgemeesters en grootgrondbezitters gaven er de toon 
aan. De vereniging Vreest God, eert den Koning droeg een meer antirevolutionair karakter. 
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KWAADWILLIGHEID 
(1908) V b lÜ f t n i t ; r »er stede het gi-rneb* 

verspreiden, dat het lidmaatschap ran de Kamer 
der Statt'n-Generaal onvereenigbaar is met de bi-trek-
king van Burgemeester; dat gerucht, hoe ongegrond 
ook, vïodt natuurlijk hier en daar geloof. 

Er kan geene kicesiie van onvereenigbaarhtid be
staan. Art. 75 der gemeentewet levert evenmin eeni^ 
bezwaa* op. Laat u dus, Medekiezers, niet mis-
leiden door valtche en onware voorstellingen, dio 
worden verbreid door de manneo eener partij, dia 
d.ardoor het bewijs geven hoezeer ook zij het be
ginsel huldigen: HET DOEI. H E ü I G T DE MIDDELEN. 

Alle welgezinde Kiezers vereenigen zich daarom op 

M r . J. H . B a r o n VASf G O L . T S T E I X , e n 

M r . m. F , J . K I E N , 
opdat de stemming niet moge tot waarheid muken 
den smaad, door een der oud-ministers op Utrecht 
geworpen., toen hij haar noemde dé s*ad der oneer-

draagzaamhtid, en opdat we niet teruggaan uanr 
de tijden vau het kerkeren van de Groot en Uoo-

gerbeets, en onder den geesel van SchoULuiun ». n 
ufi Uordtr«he Kerkleer komen. 

De Aprilbeweging van 
1853 had de gemoederen 
heftig opgezweept, zoals 
blijkt uit deze verkiezings
advertentie in de Utrecht-
sche Courant van 16 mei. 
Burgemeester Kien was 
door de liberalen kandi
daat gesteld om de antire
volutionair Van Asch van 
Wijck de pas aftesn ij den. 

Foto: GAU. 

(1009) Al die iets te vorderen hebben 

Utrechtsche Courant ondersteunde en de UKV (lees: De Muralt) per adverten
tie de kiezers opriep geen ultraprotestant te stemmen 'opdat we niet teruggaan 
naar de tijden van het kerkeren van De Groot en Hoogerbeets en onder de gee
sel van Scholtianen en de Dordtsche kerkleer komen ' 112 ging het er weldra 
voor Kien donker uitzien. De protestantse leiders verspreidden het gerucht dat 
hij als burgemeester niet tegelijkertijd kamerlid kon zijn en zijn kansen raakten 
helemaal verkeken toen de katholieke kiezersvereniging met een eigen kandi
daat uitkwam: jhr Van Rijckevorsel van Rijsenburg. Voor veel kiezers was dit 
reden hun stem op Van Asch van Wijck over te brengen om in ieder geval de 
benoeming van een katholiek te voorkomen. Zo waren er nu dus drie kandida
ten voor de kamerzetel van Van Doorn; Van Goltstein was door alle verenigin
gen voor herverkiezing aanbevolen. 

Op 17 mei leverden 1958 kiezers, dat is 75%, hun stembiljet in. Van Goltstein 
werd onmiddellijk met overgrote meerderheid (1843 van de 1944 geldige stem
men) herkozen. Van Asch van Wijck kreeg 952 stemmen, 21 te weinig om de 
volstrekte meerderheid te behalen, zodat hij in herstemming kwam met Van 
Rijckevorsel die met 527 stemmen als derde was geëindigd. Kien had weliswaar 
in de stad Utrecht de meerderheid behaald maar dat had hem toch niet meer 
dan 443 stemmen opgeleverd. 28 kiezers hadden de naam van Thorbecke op 
112 VC 16-5-1853. 
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hun stembiljet ingevuld, terwijl de baszanger Krantz, die door het Algemeen 
Handelsblad als liberale kandidaat was aanbevolen 113, 11 stemmen op zich 
verenigde. Bij de herstemming veertien dagen later had de katholieke kandi
daat natuurlijk geen enkele kans; er werd zelfs niet eens meer campagne ge
voerd. Met 1301 stemmen tegen 552 voor Van Rijckevorsel werd Van Asch van 
Wijck tot lid van de Tweede Kamer gekozen. 
Voor de antirevolutionairen waren de kamerverkiezingen van 1853 een groot 
succes: hun aantal in de Kamer steeg dankzij de steun van hun conservatieve 
en grootprotestantse bondgenoten van drie tot zeven. De liberalen moesten een 
zware nederlaag incasseren en verloren hun kamermeerderheid. Thorbecke zou 
bijna negen jaar, tot 1862, moeten wachten voor hij weer een ministerie kon 
vormen. Voorlopig viel de leiding toe aan de conservatief-liberale richting van 
Van Hall c.s., die na 1848 een stap terug had moeten doen maar nu als de eigen
lijke winnaar kon worden beschouwd. Daartegenover begrepen de verliezers, 
de liberalen en de katholieken, ook in Utrecht dat zij meer dan voorheen op 
elkaar waren aangewezen. Het bezoek van koning Willem III aan de stad 
Utrecht in september heeft dit verder in de hand gewerkt. De antikatholieke en 
antiliberale strekking van het grootse huldebetoon aan de Oranjevorst, waarbij 
prof. Mulder als rector-magnificus een hoofdrol mocht vervullen, kon nie
mand ontgaan 114. 

De nederlaag van de antirevolutionairen (1854) 

Het antirevolutionaire succes in 1853 was het gevolg geweest van uitzonderlijke 
omstandigheden. De protestantse opwinding had veel kiezers uit de kleine bur
gerij, die in andere jaren plachten thuis te blijven, naar de stembus gedreven. 
Naast de hoge opkomst bij de verkiezingen was het de steun van grootpro
testanten en conservatieven geweest die de antirevolutionairen aan hun over
winning had geholpen. Vooral omdat de grootste Utrechtse kiesvereniging, de 
Unie, zich door de heren van Koning en Vaderland op sleeptouw had laten ne
men, had Van Asch van Wijck zijn kamerzetel kunnen veroveren. Toen de 
Aprilstorm eenmaal was uitgewoed en normale verhoudingen waren terugge
keerd was het met de protestantse eensgezindheid spoedig gedaan. Tegen de ge
meenschappelijke 'papo-thorbeckiaanse' vijand hadden grootprotestanten en 
antirevolutionairen tijdelijk een front gevormd maar in kerkelijk en dogma
tisch opzicht gaapte er een brede kloof tussen de evangelische 'liberale' pro
testanten en de orthodoxe calvinisten ' l 5 . Ook hun opvattingen over de school-
kwestie liepen ver uiteen. De grootprotestanten wilden vasthouden aan de 
schoolwet van 1806 en stonden een gemengde algemeen-christelijke volks-

" 3 Proces-verbaal, GAU, Stad, V, nr. 63. Opzoomer schreef op 20 mei aan Fruin: 'Gij hebt het 
toch, hoop ik, gezien, dat er ook hier vrijzinnigen zijn. Zij hebben in de dagbladen aangeprezen 
Thorbecke en Krantz, onzen bekenden baszanger, die alle dag in een koffiehuis het hoogste 
woord voert . . . Hij zou het zeker niet onaardig hebben gevonden, jaarlijks ƒ 2000 in Den Haag 
te verdienen en het volk van Nederland met een rood sous-vest te vertegenwoordigen. Dat was 
iets anders dan hofzanger zijn zonder traktement'; Correspondentie van Robert Fruin, 39-40; 
vgl. De Herkaauwer 19-5-1853. 

114 Boogman, Rondom 1848, 139. Voor het koninklijk bezoek: L. J. Rogier, Schrikbeeld van een 
staatsgreep in 1853. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap
pen, afdeling letterkunde, nieuwe reeks, XXII, nr. 6 (Amsterdam, 1959). 

115 Boogman, Rondom 1848, 36-39; voor de tegenstellingen in 1854: 137-138 en 144. 
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school voor waar Groen van Prinsterer en zijn vrienden niets van wilden weten. 
De onderlinge verstandhouding werd bovendien verslechterd door het optre
den van de antirevolutionairen in de Kamer. De wet op de kerkgenootschap
pen, die na de Aprilbeweging de verontruste protestanten genoegdoening had 
moeten geven, werd door amendementen van Groen (die de eigen kerk voor 
overheidsinmenging wilde behoeden) van zijn anti-ultramontaanse strekking 
beroofd en in mei 1854 voerden antirevolutionairen en liberalen gezamenlijk 
oppositie tegen de door het ministerie-Van Hall ingediende armenwet. Ander
zijds had Groen van begin af gereserveerd gestaan tegenover de grootpro-
testantse bondgenoten en de Utrechtse antirevolutionairen al in april 1853 ge
waarschuwd 'geen schijn te geven aan het vermoeden alsof het onder het voor
komen van protestantschen ijver inzonderheid om verandering van gouverne
ment te doen was'. Groen wantrouwde de politieke motieven van de grootpro
testanten en na de verkiezing van Van Asch van Wijck was hij het met deze eens 
dat aan 'bestendige verstandhouding met de conservatieven' niet kon worden 
gedacht " 6 . 

Ook in Utrecht werd de verhouding er niet beter op. De Herkaauwer, een pro
testants blad dat in 1853 en 1854 verscheen en waarvan de bekende arts dr H. 
J. Broers de redacteur was ' '7, begon de antirevolutionairen heftig te bestoken. 
Het blad was een spreekbuis van de 'liberale protestantsche partij' (de groot
protestanten) en bestreed aanvankelijk vooral de liberalen en de katholieken. 
Thorbecke en zijn 'joodsche advokatenpartij' verweet het een ultra-vrijzinnige 
'democratische' en 'republikeinse' denkwijze, het najagen van uitsluitend ma
teriële belangen en abstracte staathuishoudkundige theorieën en miskenning 
van het historisch-protestantse Nederlandse volkskarakter. Het samengaan 
van liberalen en katholieken in de 'papo-thorbeckiaanse factie', die monstru
euze combinatie van vooruitgang en achteruitgang, van licht en duisternis, van 
democratie en autocratie, was het blad een gruwel; de liberalen verkondigden 
de 'vrijzinnigste stellingen' maar spanden met de 'onvrijzinnigste lieden ter we
reld' samen om hun doel te bereiken. Echter niet alleen de roomsen vormden 
om hun bijgeloof, achterlijkheid en priesterheerschappij een onnationaal ele
ment, ook de antirevolutionairen plaatsten zich buiten het historisch protestan
tisme met zijn traditie van gewetensvrijheid en vrij wetenschappelijk onder
zoek. Door hun hoogmoedige onverdraagzaamheid, verkettering van anders
denkenden en staatszucht waren zij geen haar beter dan de ultramontanen. Op 
15 december 1853 concludeerde het blad: 'Er is welligt geene partij in Neder
land, die behalve de Jezuitisch-Ultramontaansche factie, op dit oogenblik meer 
te vreezen zij, dan die der anti-revolutionairen of zoogenaamde Groenianen': 
haar 'geest is geheel in strijd met die van het echte, liberale Protestantismus'. 
Voor de 'liberale' protestant waren er drie vijanden: ultramontanen, ultra
liberalen en ultra-orthodoxen n 8 . 

116 Groen, Briefwisseling, III, 116 en 123. 
117 H. J. Broers (1815-1876) ijverde als arts zeer voor de volksgezondheid; zie C. Offringa, 'Bur

gerzin en wetenschap. Een eerste aanzet tot milieubeheer in Utrecht', JbOU, (1972) 164-187, 
waar hij merkwaardig genoeg 'het prototype van de vrijzinnige, Thorbeckiaanse liberaal van 
1848' wordt genoemd (aldaar 184). Aan Broers danken we Utrecht: historische wandelingen 
(Utrecht, 1874; herdruk Utrecht, 1908). 

118 Hoofdartikel 'Ons standpunt', De Herkaauwer nr. 62-66 (29 september-13 oktober 1853); zie 
ook De Herkaauwer 2%-l-\%5V, 1-9-1853; 1-12-1853; 12-3-1854; 23-3-1854 en 5-10-1854 (laatste 
nummer). 
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Dergelijke verwijten kwamen de protestantse samenwerking natuurlijk niet ten 
goede en dat zou verstrekkende politieke gevolgen hebben. Aanvankelijk ver
liep alles nog naar wens. Bij de periodieke gemeenteraadsverkiezingen van juli 
1853 werden acht van de negen aftredende raadsleden onmiddellijk herkozen 
(bij een opkomst van 38,5%); voor de raadszetel van minister Van Doorn was 
een herstemming nodig waarin de Unie-kandidaat Van Hoytema met grote 
meerderheid (462 tegen 116 stemmen) de ijzerhandelaar Osti, de kandidaat van 
de UKV, versloeg. Zowel de Unie als de UKV hadden de aftredende raadsleden 
voor herbenoeming voorgedragen, alleen tegen wethouder Van Dielen had de 
UKV zonder succes een lid van de Handelssociëteit, Bolk, kandidaat gesteld. 
De katholieke vereniging 'vergaderende in de Boterstraat' was net als in 1851 
met een gemengde liberaal-katholieke lijst uitgekomen waarop slechts drie zit
tende raadsleden (Ackersdijck, Karsten en Schuurman) werden aanbevolen. 
Ook bij een tussentijdse verkiezing in januari 1854, nodig geworden door het 
overlijden van het raadslid Bosch van Drakestein, had de kandidaat van de 
UKV, de katholieke houthandelaar Robert, geen schijn van kans tegen de 
Unie-kandidaat Mulder die met 374 van de 541 uitgebrachte stemmen (bij een 
opkomst van slechts 27%) werd gekozen. Het opvallendste was nog dat de ka
tholieken niet meer kiezers hadden kunnen mobiliseren om hun enige raadsze
tel te behouden; Robert kreeg maar 53 stemmen. Zo was de Unie er dus in 
geslaagd twee bestuursleden van Koning en Vaderland (Mulder en Van Hoyte
ma) in de raad te brengen terwijl de enige katholiek eruit was verdwenen. 
Daarna ging het echter mis. In februari 1854 nam de Unie demonstratief af
stand van de antirevolutionairen door haar statuten te wijzigen: zij verklaarde 
zich officieel een protestantse kiesvereniging maar stelde het lidmaatschap uit
sluitend open voor protestanten van 'gematigde denkwijze' 119. De gevolgen 
lieten niet op zich wachten. In mei waren er wegens het overlijden van Both 
Hendriksen en het bedanken van Walland tussentijdse verkiezingen nodig. 
Aangezien het om slechts twee raadszetels ging en geen aftredende leden al dan 
niet collectief herkiesbaar konden worden gesteld, droegen dergelijke verkie
zingen een duidelijker politiek karakter dan de periodieke. Dat bleek al meteen 
uit de kandidaatstelling. De Unie beval Broers (de redacteur van De Herkaau
wer) en de schatrijke advocaat mr C. W. van Voorst van Beest aan; de UKV 
droeg De Murait en de commissionair en steenfabrikant mr J. Gerlings voor, 
terwijl nu ook Bijbel, Vaderland en Oranje twee eigen kandidaten in het veld 
bracht: mr C. W. J. baron van Boetzelaer van Dubbeldam (de schoonzoon van 
Both Hendriksen) en mr C. Th. baron van Lynden. De katholieken kwamen 
niet meer met een eigen lijst uit. Wel vroegen 'eenige kiezers' zich in de Utrecht-
sche Courant van 8 mei af 'waarom toch geen enkele Roomsch-Katholiek in 
de Raad mag zitting hebben. Is de heer Jhr. Mr. J. G. Bosch van Drakestein, 
lid van het Provinciaal Geregtshof, dan geen waardig opvolger van zijn onlangs 
overleden broeder? Men kieze dan een ander, doch even als een Israëliet, een 
Oud-Roomsche, een Luthersche, een Remonstrant, enz. zitting in den Raad 
hebben, mag er toch wel één Roomsch-Katholiek in dien Raad zijn.' 
In de herstemming op 23 mei won Van Boetzelaer, de kandidaat van de 'ultra-
keminkianen' of 'diakenpartij' zoals De Herkaauwer hem had genoemd 120, 

119 De Herkaauwer 9-2-1854. 
120 De Herkaauwer 30-3-1854. Van Boetzelaer was 'boekhouder' van het college van diakenen 

waarvan ook Kemink deel uitmaakte. 
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van De Murait en Broers die in de eerste ronde precies gelijk als tweede en derde 
waren geëindigd (beiden met 181 stemmen), terwijl Gerlings eveneens in de her
stemming Van Voorst van Beest achter zich liet. Van de 898 in de eerste ronde 
opgekomen kiezers (44%) hadden er 163 de naam van Pabst ingevuld. Bij de 
herstemming waren 773 van de 2038 biljetten ingeleverd. De uitslag betekende 
niet alleen dat een antirevolutionair en (voor het eerst) een UKV-kandidaat wa
ren gekozen, maar ook - en dat was misschien nog belangrijker - dat de Unie 
een complete nederlaag had geleden en dat de antirevolutionairen daartoe had
den bijgedragen. 
Deze schermutselingen waren nog maar het voorspel tot een veel heftiger ver
kiezingsstrijd. Drie weken later, op 13 juni, zouden er weer periodieke verkie
zingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden en tot de aftredende leden behoor
de ook Van Asch van Wijck, die in 1853 de zetel van Van Doorn had ingeno
men. Door de tegenstellingen in het protestantse kamp was zijn herverkiezing 
nu wel heel onzeker geworden. De UKV had er alle belang bij een wig te drijven 
tussen conservatieven en antirevolutionairen en stelde opnieuw burgemeester 
Kien kandidaat. Bij de Unie, die het vorig jaar onder invloed van de Aprilbewe
ging Van Asch van Wijck had gesteund (in combinatie met de conservatief-
liberaal Van Goltstein) was de stemming geheel omgeslagen: met grote meer
derheid kozen de leden ditmaal voor de burgemeester. Ook de Utrechtsche 
Courant meende dat de antirevolutionairen maar eens een lesje moest worden 
geleerd. Helemaal kansloos was Van Asch van Wijck daarmee nog niet. Naast 
zijn eigen vereniging Bijbel, Vaderland en Oranje bleven de kiesverenigingen 
in Breukelen en Vreeland hem steunen en ook Koning en Vaderland liet hem 
niet vallen. 

De verkiezingskoorts liep hoog op, vooral toen vlak voor de stemming een bro
chure verscheen, zeer waarschijnlijk van de hand van De Murait, waarin beide 
kandidaten op nogal tendentieuze wijze werden belicht 121. Van Asch van 
Wijck, zo heette het, was in 1853 door een coterie van familieleden en vrienden 
opgedrongen aan de kiezers en door intriges en beïnvloeding van plattelands-
kiezers had hij in die dagen van 'opgewonden spanning' en 'papophobie' bur
gemeester Kien kunnen verslaan. Zijn politieke en godsdienstige kleur had hij 
aanvankelijk verzwegen om geen wantrouwen bij de kiezers te wekken, maar 
in de Kamer had hij zich onmiddellijk bij Groen aangesloten. Als kamerlid had 
hij weinig van zich laten horen maar wel getracht zijn vrienden en verwanten 
te begunstigen en zijn andere functies (zoals het raadslidmaatschap) verwaar
loosd. Nu de 'gezonde zin' bij de protestantse kiezers was teruggekeerd en zij 
begrepen dat de beloften 'waardoor in mei 1853 de kiezers zijn ingepakt' alleen 
als middel hadden gediend voor de coterie om op het kussen te komen wilden 

12 ' De kandidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaat in het hoofd
kiesdistrict Utrecht van de heerenjhr. mr. H. A.M. van Asch van Wijck en mr. N. P. J. Kien, 
toegelicht door een kiezer (Utrecht, 1854). De auteur wees erop dat Koning en Vaderland uit 
niet meer dan tien personen bestond, 'waaronder twee broeders, een zwager en een behuwd-
broeder van den Heer van Asch van Wijck, welke laatste vier personen met de meeste anderen 
tevens de hoofdleiders zijn van eene locale kiesvereeniging te Utrecht, onder de leus: Bijbel, 
Vaderland en Oranje, die naar men het er evenzeer voor houdt, geen twintig leden telt, en overi
gens zou zijn zamengesteld uit den kern van het collegie van diakenen der Nederduitsch Her
vormde gemeente aldaar, zoodat beide vereenigingen zich als het ware in een ligchaam oplos
sen'. Er valt ook te lezen dat de Unie 280 leden had en de andere kiesverenigingen samen niet 
meer dan 60. 
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zij niet langer meer blindelings aan de leiband van de groenianen lopen. Van 
Asch van Wijck had thans enkel nog de steun van zijn coterie en van de antire
volutionairen, aangevuld door 'eenige kiezers van het platteland, onder aan
voering van predikanten, die niet genoegzaam met personen, zaken en omstan
digheden bekend zijn, en eigenlijk zich geheel buiten het werk der verkiezingen 
moesten houden'. 
Tegenover deze kandidaat van een coterie en een gevaarlijke partij die gods-
diensthaat wilde aankweken werd de oerconservatieve Kien voorgesteld als een 
gematigd man die met zijn tijd meeging: onbaatzuchtig, zelfstandig, vrij van 
familiebanden en geen lid van een coterie 'waarvan de bestanddeelen elkaar we-
derkeerig moeten voorthelpen, die het nepotismus huldigt, en de misbruiken 
der Oligarchische Regering zoo gretig weder zoude willen invoeren'. Zij die 
meenden dat de echte liberalen niet voor Kien zouden stemmen hadden onge
lijk: 'buiten onze provincie wordt de heer Kien als een reactionair beschouwd, 
maar allen die hem in zijn politieke loopbaan hebben gevolgd, hebben in hem 
bevonden, den man die gedeeltelijk tegen zijnen zin veranderde staatsinstellin
gen, in haar ontwikkeling, overeenkomstig den tijdgeest, in eerlijken zin heeft 
helpen bevorderen, die het goede wil en de reactie niet in de hand zal werken'. 
Ondanks de aanvallen op Van Asch van Wijck wist deze vooral in de platte-
landsdistricten zoveel stemmen op zich te verenigen dat de overwinning hem 
maar net ontging. Op 13 juni kwam hij slechts vijf stemmen tekort om meteen 
de volstrekte meerderheid te behalen. Van de 1404 uitgebrachte stemmen wa
ren er 687 naar de antirevolutionair gegaan en 643 naar Kien, terwijl 22 stembil
jetten ongeldig waren verklaard, sommige omdat de naam van Van Asch van 
Wijck niet goed of onvolledig was ingevuld '22\ In de stad Utrecht hadden 666 
kiezers (50%) aan de stemming deelgenomen tegen 738 (57%) in de buiten
districten. De onbesliste uitslag maakte een herstemming nodig en voegde nog 
eens twee weken aan de verkiezingsstrijd toe. Voor beide kampen had de 
Utrechtse verkiezing intussen een meer dan plaatselijke betekenis gekregen: 
voor Groen omdat de in 1853 gewekte protestantse geest op het spel stond en 
voor de liberalen omdat zij in de antirevolutionaire 'ultra's' hun meest princi
piële tegenstanders zagen. De liberale pers, die aanvankelijk met onbegrip had 
gereageerd op de kandidatuur van Kien, riep nu alle Utrechtse liberalen op hun 
stem op de burgemeester uit te brengen. Zowel het Algemeen Handelsblad als 
De Grondwet (de spreekbuis van de thorbeckianen) gaven toe hem verkeerd te 
hebben beoordeeld, aangezien 'nader bij ons ingekomen informatiën ons heb
ben overtuigd dat wij een weinig te streng zijn geweest, door den heer Kien al
léén te beoordeelen naar zijne antecedenten vóór 1848. In menig opzigt moet 
die heer thans van zijne vroegere reactionnaire gevoelens zijn teruggekomen' 
123 

Alles hing nu af van de houding van de katholieken. In de eerste ronde hadden 
zij de kat uit de boom gekeken, maar nu werden zij uit alle macht bewerkt om 
hun stem te geven aan de burgemeester. De antirevolutionairen moesten mach-
122 Proces-verbaal, GAU, Stad, V, nr. 63. 
123 Commentaar in De Grondwet, overgenomen in De Nederlander 20-6-1854. Het Handelsblad 

had de Utrechtse 'constitutionelen' (waartoe het mannen als Ackersdijck, Opzoomer en Schul
ter tot Peursum rekende) opgeroepen zowel Van Asch van Wijck als de reactionaire Kien tegen 
te gaan maar de krant erkende later niet juist te zijn ingelicht ; De Herkaauwer 8-6 en 14-6-1854; 
De kandidatuur, 14. 
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teloos toezien hoe een soort gelegenheidscoalitie ontstond tussen protestantse 
conservatieven, liberalen en katholieken 124. Op 27 juni viel de beslissing. Dank 
zij een hogere opkomst in de stad Utrecht kreeg Kien 182 (katholieke) stemmen 
meer dan in de eerste ronde terwijl Van Asch van Wijck er 49 minder kreeg, 
zodat de antirevolutionair met 825 tegen 638 stemmen was verslagen. De ver
kiezing van Kien was tegelijkertijd een overwinning van de stad op de platte-
landsdistricten die Van Asch van Wijck waren trouw gebleven. Van de kiezers 
had 57% zijn stem uitgebracht, minder dan in 1853 toen bij de herstemming 
72% was opgekomen. 
In het hele land waren de verkiezingen voor de antirevolutionairen ongunstig 
uitgevallen; Groen zelf was in Zwolle verslagen door de thorbeckiaanse oud-
minister Van Zuylen van Nijevelt. De gevolgen van de nederlaag waren ver
strekkend. De verhouding met de grootprotestanten was voorgoed bedorven en 
in december 1854 traden de antirevolutionaire leden uit Koning en Vaderland, 
dat nog twee jaar bleef bestaan zonder zich in de Utrechtse verkiezingen te 
mengen 125. Groen meende een paar jaar later dat de samenwerking in 1853 
zelfs schadelijk was geweest. Voor de Utrechtse antirevolutionairen was het 
échec van 1854 beslissend. Hun vereniging Bijbel, Vaderland en Oranje nam 
in 1855 voor het laatst en zonder succes aan de raadsverkiezingen deel en ging 
vervolgens ter ziele. In hetzelfde jaar staakte Groen de uitgave van De Neder
lander. Daarmee was in Utrecht de zelfstandige rol van de antirevolutionairen 
voorlopig uitgespeeld. 

Ook voor de andere partijen was het jaar 1854 een keerpunt. De Unie had voor 
het eerst bij de raadsverkiezingen met lege handen gestaan en twee zetels verlo
ren. De liberalen hadden reden tot tevredenheid. De Muralt was het brein ge
weest achter de antirevolutionaire nederlaag en voor het eerst was een UKV-
kandidaat in de raad gekozen: een teken dat het tij aan het kenteren was. De 
liberale strategie was bovendien gelukt omdat de katholieken uit hun isolement 
waren getreden en hun gewicht in de schaal hadden geworpen. De samenwer
king tussen liberalen en katholieken zou ook in Utrecht een factor van belang 
worden. 

De Nederlander 24-6-1854. In de Utrechtsche Courant verscheen drie dagen lang een grote ad
vertentie waarin de brochure tegen Van Asch van Wijck nog eens werd overgedaan: 'hij be
hoort tot eene partij, die naar droombeelden jaagt, die het elke regering lastig maakt, tot eene 
coterie, die bovenal familieregering terugwenscht, en werkt op eene wijze, die de kiezers in ver
keerden waan brengt, door een aantal kiescolleges op te sommen, die hem tot kandidaat stel
len, alle welke kiescollegien uitvloeisels zijn van eene zelfde klub, die met behulp van familie-
relatien of bijzondere vriendschaps-betrekkingen door enkelen kiesvergaderingen laten oprig-
ten, die wijdklinkende namen laten aannemen, en waarvan er zijn met zóó gering aantal leden, 
dat de broeder van den kandidaat zelfs voor het publiek, zich als sekretaris er van moet teeke
nen'. Daar tegenover heette Kien een 'bij uitstek verdienstelijk administratief man' van grote 
ervaring, bekwaamheid en 'bekende geheel zelfopofferende vaderlandsliefde', wars van alle 
partijgeest en godsdiensthaat, wiens verkiezing ook de door de UKV voorgestane belangen van 
handel, nijverheid en landbouw ten goede zou komen. 
Groen, Briefwisseling, III, 175 en 231: Koning en Vaderland zou in de loop van 1856 zijn ont
bonden. Door haar vertrouwelijke relatie met koning Willem III heeft de 'Utrechtse factie'ln 
1855-1856 wel een belangrijke rol gespeeld in de landelijke politiek; Boogman, Rondom 1848, 
149-173. In het voorjaar van 1855 overleden Drieling en Van Ittersum; Mulder, die in Utrecht 
door huwelijksproblemen in opspraak was geraakt, trok zich begin 1857 terug uit de politiek; 
Van Schermbeek aan Thorbecke, 12-1-1856, ARA, Thorbecke, nr. 67. 
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Utrecht wordt liberaal (1855-1860) 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad in de jaren 
1848-1854 zijn uitvoerig behandeld omdat het de periode was waarin het nieu
we politieke stelsel, ook in Utrecht, in praktijk werd gebracht. Voor de oude 
regeringscoterieën, die in 1848 hadden moeten bukken, stond daarbij heel wat 
op het spel; de pogingen van de notabelenelite om op stedelijk niveau de macht 
te behouden zijn nog weinig onderzocht maar verdienen evenzeer onze aan
dacht als de landelijke politiek. Vanaf 1848 hadden diverse groeperingen ge
tracht greep te krijgen op de verkiezingen, in het bijzonder op de kandidaatstel
lingen, en we zagen hoe tijdelijke comité's en algemene kiezersbijeenkomsten 
plaats maakten voor permanente organisaties met een besloten karakter en een 
duidelijke politieke kleur. Van deze kiezersverenigingen zijn er in de stad 
Utrecht ten slotte twee overgebleven: de conservatieve (en protestantse) Unie 
en de liberale UKV. De confessionelen, die eerder dan de liberalen eigen organi
saties tot stand hadden gebracht, verdwenen ook weer als eersten van het to
neel. Na 1855 werden antirevolutionaire kandidaten alleen nog incidenteel aan
bevolen in anonieme advertenties van 'eenige kiezers' of uit naam van een on
duidelijke 'burgerkiesvereeniging'. Omdat deze kandidaten altijd volstrekt 
kansloos waren hebben veel orthodox-protestantse kiezers de gang naar de 
stembus maar helemaal niet meer gemaakt, wat in het voordeel van de liberalen 
was. Gunstig voor de liberalen was ook dat ze konden rekenen op katholieke 
steun. De 'Vereeniging van kiezers vergaderende in de Boterstraat' is na 1853 
opgeheven en de katholieke stemmen gingen voortaan naar Pabst of naar kan
didaten van de UKV. Op de UKV-lijst zijn de katholieke voormannen mr W. 
J. M. Bosch in 1856 en S. P. C. Koene in 1860 in de Utrechtse raad gekozen. 
De wijnhandelaar Koene, die als opvolger van De Heus jarenlang (van 1858 tot 
1883) voorzitter van de Handelssociëteit is geweest, fungeerde daarbij als trait 
d'union tussen katholieken en liberalen. 

Zo was het Utrechtse politieke landschap dus aanmerkelijk vereenvoudigd: het 
ging tussen liberalen en conservatieven. Deze strijd speelde zich vooral af op 
het vlak van de gemeentepolitiek en niet zozeer bij de kamerverkiezingen waar, 
zoals we hierna zullen zien, een liberale kandidaat bij voorbaat kansloos was. 
Het is niet nodig de raadsverkiezingen in extenso te behandelen; volstaan kan 
worden met enkele hoofdlijnen. De Unie was de steunpilaar van het met de her
vormde kerk verbonden establishment, belichaamd in de autocratische burge
meester Kien en zijn even deftige als onbeduidende wethouders Hinlopen en 
Van Dielen 126. De liberale Utrechtsche Kiezers-Vereeniging, voortgekomen uit 
de kringen van handel en industrie, vertegenwoordigde de nieuwe krachten in 
de maatschappij en ook een jongere generatie. Bij oppervlakkige beschouwing 
lijken de gemeenteraadsverkiezingen een weinig politiek karakter te vertonen, 
maar deze schijn is bedrieglijk. Uit het feit dat soms dezelfde kandidaten wer
den aanbevolen mag niet worden afgeleid dat de politieke tegenstellingen bij 
126 Volgens Boer vertegenwoordigden Kien en Van Dielen 'de autocratische en aristocratische rig-

ting in het bestuur'. Tegenover de heerszuchtige en eigenzinnige Kien was Van Dielen een 'nog
al voornaam en zwak en weinig met de zaken bekend man, die liever niet buiten de Burge
meester handelde'. Ook Hinlopen was 'eigenlijk een hoogst onbeduidend man'; Boer had hem 
als wethouder 'bijna nooit een zelfstandig gevoelen hooren uiten, meestal, bij stemmingen was 
het: "ik voeg mij bij het gevoelen van den Burgemeester"'; Autobiografie Boer, fol. 26. 
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Mr N. P. J. Kien was bijna veertig jaar burge
meester van Utrecht. Deze conservatieve en 
autocratische regent belichaamde als geen an
der het oude bestel. Van 1845 tot 1848 en van 
1854 tot 1875 vertegenwoordigde hij Utrecht 
in de Tweede Kamer. 
Kooldrukfoto van Géruzet Frères, ca. 1855. 

Foto: GA U. 

Jhr mr J. L. B. de Murait werd na 1850 de 
grote tegenspeler van burgemeester Kien. Hij 
was secretaris van de Kamer van Koophandel 
en de drijvende kracht achter de liberale 
Utrechtsche Kiezers- Vereeniging. 
Foto uit het Album ter gelegenheid van het 
vierde eeuwfeest van het gymnasium te 
Utrecht in 1874. Foto: GA U. 

de raadsverkiezingen minder scherp waren. Bij periodieke verkiezingen werd 
altijd wel een aantal aftredende raadsleden door alle kiesverenigingen voor her
benoeming voorgedragen en in zoverre leken de kandidatenlijsten dus op el
kaar. Het gold als onbeleefd om aftredende raadsleden niet te herkiezen. De 
UKV probeerde echter stelselmatig nieuwe mensen in de raad te brengen en zet
te elke keer tegenkandidaten tegenover de wethouders Hinlopen en Van Dielen; 
omgekeerd weigerde de Unie een aftredende liberaal als Pabst op haar lijst te 
plaatsen. Zo trachtten beide partijen eikaars meer uitgesproken exponenten te 
wippen. Bij herstemmingen traden de politieke tegenstellingen natuurlijk dui
delijker aan het licht en dat gold in de regel ook voor tussentijdse vacatures we
gens bedanken of overlijden; dergelijke verkiezingen, die elk jaar wel een of 
twee keer voorkwamen, boden bij uitstek de gelegenheid om de samenstelling 
van de raad te veranderen. Dat de UKV en de Unie soms eenzelfde (kleurloze) 
kandidaat voordroegen had vooral een tactische bedoeling: door niet exclusief 
op te treden hoopte men het vertrouwen van zoveel mogelijk kiezers te winnen. 
Over het algemeen waren de raadsverkiezingen in deze jaren echter sterk gepo
litiseerd. Plaatselijke verwikkelingen hadden daarbij soms grote invloed, zoals 
in 1857 toen de gemeentelijke verordening op het bouwen en slopen voor veel 
opwinding en een hoge opkomst bij de verkiezingen zorgde waarbij de raadsle
den Van Hengst, Van Voorst van Beest en wethouder Hinlopen het veld 
moesten ruimen 127. 
127 Autobiografie Boer, fol. 25-26. 
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De opkomstcijfers konden sterk uiteenlopen. Bij periodieke verkiezingen 
schommelden ze tussen 47% (in 1857) en 34% (in 1859). Ter vergelijking: in 
Amsterdam was de gemiddelde opkomst in deze jaren 20%, in Haarlem 46%. 
Bij herstemmingen kwamen uitschieters voor van 50 tot 56% (als Pabst mee
deed). Een treurig dieptepunt was de tussentijdse verkiezing van de liberaal 
Royaards van den Ham in 1861 toen niet meer dan 304 van de 2041 kiezers 
(15%) hun stembiljet inleverden. Overigens vertoonden de opkomstcijfers na 
1860 juist weer een stijgende tendens. 
De kiezersverenigingen speelden bij dit alles wel een belangrijke maar nog geen 
exclusieve rol. De constatering dat de kandidaatstellingen vooraf in besloten 
kleine kring werden geregeld en dat de kiezers weinig belangstelling aan de dag 
legden of gedwee de aanbevelingen volgden zodat er toch weer een soort verkie
zingen met één trap ontstonden, gaat in ieder geval voor Utrecht in de jaren 
1850 niet op. Het was niet ongewoon dat kandidaten werden gekozen tegen alle 
kiesverenigingen in '28 . Zo wisten Van Lier en Munnicks van Cleeff in 1855 hun 
raadszetels te behouden zonder dat zij door de UKV of de Unie voor herbenoe
ming waren voorgedragen en ook de onafhankelijke liberalen Pabst (in 1855), 
Van Schermbeek en mr A. S. van Hengelaar (beiden in 1857) zijn geheel op ei
gen kracht in de raad doorgedrongen en niet als kandidaten van de UKV. An
ders dan tegenwoordig moesten de kiezers zelf de namen van de kandidaten op 
hun stembiljet invullen en zij hoefden daarbij geenszins de kandidatenlijsten 
van de kiesverenigingen te volgen. Er mengden zich ook regelmatig particuliere 
comité's of anonieme (al dan niet fictieve) groepjes kiezers met aanbevelingen 
en advertenties in de verkiezingsstrijd. In 1858 ging nog 30% van de stemmen 
naar niet door kiesverenigingen aanbevolen kandidaten. 
Na het antirevolutionaire intermezzo van 1853-1854 hebben de liberalen de 
conservatieve Unie, die tot dan toe oppermachtig was geweest, binnen enkele 
jaren geheel overvleugeld. De UKV veranderde daarbij enigszins van tactiek en 
zocht haar nieuwe kandidaten niet meer alleen onder de leden van de Handels
sociëteit maar ook onder (gematigd-)liberale notabelen. Zo kon bij tussentijdse 
verkiezingen in juli 1854 de arts dr N. P. Visscher, een voormalig lid van de 
Rhijnsociëteit, worden gekozen naast de Uniekandidaat Van Voorst van Beest. 
De radicalere liberaal Pabst, die in de eerste stemming als veruit de sterkste uit 
de bus was gekomen, was in de tweede ronde de pas afgesneden doordat de 
Unie en de UKV eikaars best geplaatste kandidaten hadden gesteund. In okto
ber 1855 nam Pabst revanche toen hij de zetel van de overleden Aprilman Van 
Ittersum veroverde; hij had tevoren een petitie geleid tegen de stedelijke graan-

128 Van Schermbeek aan Thorbecke, 24-3-1858, ARA, Thorbecke, nr. 69. Vreede noemde in 1871 
de verkiezingen 'eene publieke logen': de meeste burgers stemmen geheel niet, enkelen op com
mando van goede klanten of begunstigers. Hoe het bij de kiesverenigingen toegaat krijgt nie
mand te horen: 'welligt hebben ze het liever niet en doen liever de zaakjes en camarade af; bij
voorbeeld de oprichters der Kiezersvereeniging De Unie hebben zich alle op 't kussen gewerkt, 
in den stedelijken Raad, Provinciale Staten, enz. De sociëteit de Vriendschap heeft tal van 
Raadsleden opgeleverd! Tegen den tijd der verkiezingen leggen die uitverkorenen zeker wat 
geld uit ter bestrijding van advertentie-kosten en circulaires, kiezen een vriendje uit hun kring; 
zijn naam prijkt eenige dagen met groote letters in de Courant en de goê gemeente, daarin een 
Salomo denkende te zien, stemt voor den uitverkorene!'; G. W. Vreede, Hoofdartikelen van 
wijlen professor Vreede, overgedrukt uit het Utrechtsche Dagblad 1869-1880 (Leiden, 1906) 
90-91. Ook de thorbeckiaan Olivier concludeerde: 'Regtens bestaat bij ons de directe volkskeu
ze, maar feitelijk zijn wij teruggebragt tot het stelsel der getrapte verkiezingen'; W. C. D. Oli
vier, Van de Staten-Generaal ('s-Gravenhage, 1876) 49. 
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accijns en bovendien geprofiteerd van het feit dat de UKV-kandidaat Suer-
mondt een paar dagen voor de stemming bedankte. Het volgend jaar behaalde 
de UKV haar eerste grote succes. In drie tussentijdse vacatures zag zij al haar 
kandidaten gekozen waardoor ook De Murait zijn entree maakte in de raad die 
hij tot zijn dood in 1889 niet meer zou verlaten. 
De beslissende doorbraak kwam in 1857. Eerst versloeg de liberaal jhr A. L. 
E. Ram met grote meerderheid mr C. Th. baron van Lynden (die door een 
groepje notabelen was gepousseerd in plaats van de Unie-kandidaat jhr J. van 
Haeften) en bij de periodieke verkiezingen werd na felle strijd wethouder Hin-
lopen gewipt en kwamen er drie nieuwe liberalen in de raad. Ook een poging 
van de Unie om Hinlopen bij een tussentijdse verkiezing in de raad terug te 
brengen mislukte; de zetel ging naar de thorbeckiaan Van Schermbeek die zijn 
vriend Pabst in de raad kwam vergezellen. Daarmee had de Unie de strijd defi
nitief verloren. Na 1856 slaagden de conservatieven er praktisch niet meer in 
eigen kandidaten gekozen te krijgen. Het enige dat hun nog restte was zoveel 
mogelijk zittende raadsleden behouden, maar als deze bedankten (wat in die 
jaren veel voorkwam) ging de zetel steevast naar de liberalen. Het netto-verlies 
aan conservatieve zijde bedroeg in de periode 1855-1861 zeker 12 zetels en dat 
betekende evenzoveel liberale winst. In 1860 had de Utrechtse raad een duide
lijke liberale meerderheid gekregen. 

De liberale opmars vond ook zijn neerslag in de samenstelling van het college 
van burgemeester en wethouders. In 1856 was Boer hierin benoemd als opvol
ger van Van Beeck Calkoen die gedeputeerde was geworden; de verkiezing van 
Boer, hoewel een nogal behoudende liberaal en geen vriend van de UKV, bete
kende een nederlaag voor de aristocratische richting in de raad die Van Asch 
van Wijck had gewild 129. Na de val van wethouder Hinlopen in 1857 nam De 
Murait diens plaats in en in 1865 moest Van Dielen het veld ruimen voor de 
liberaal Royaards van den Ham. De Murait werd meteen de sterke man in het 
college en begon onmiddellijk oppositie te voeren tegen burgemeester Kien, die 
sinds zijn verkiezing in de Tweede Kamer zijn gemeente verwaarloosde en de 
raad alleen nog presideerde als de Kamer op reces was. Kien en De Murait wa
ren weldra volslagen vijanden. Kien had zelfs de gemeentesecretaris opgedra
gen geen uitgaande stukken door zijn wethouder te laten tekenen 'opdat de 
naam van De Murait toch nooit als zijn plaatsvervanger voor het publiek zou 
verschijnen' n o . Veel heeft dit niet geholpen, want eenmaal in het stadhuis ge
nesteld kreeg De Murait de Utrechtse politiek geheel in zijn greep. 
Zo hadden de veranderingen van 1848 dan toch de politieke elite van Utrecht 
opengebroken. Aan de continuïteit die de Utrechtse raad steeds had geken
merkt was een einde gekomen. In 1851 hadden vijftien oude raadsleden hun 

129 Autobiografie Boer, fol. 24-25. In de vierde stemming versloeg Boer zijn rivaal met 16 tegen 
11. Hij was door Jongeneel en de liberale vleugel in de raad naar voren geschoven. 

130 Ter Pelkwijk, 'Mr. W. R. Boer', 151. Volgens Boer was Kien een 'forsche persoonlijkheid, een 
vlug verstand, een heldere blik, zeer weinig kennis van zaken omdat hij zich geen moeite gaf; 
onafhankelijk en zich om niemand bekreunende, maar zijn eigen zin zooveel mogelijk doorzet
tend'. De commissaris des konings rapporteerde in 1857 over de burgemeester: 'hij is eigenzin
nig, heerschzuchtig en bemoeit zich, vooral sedert zijne afvaardiging naar de 2e Kamer der Sta
ten Generaal weinig met de zaken der gemeente'; Van Heemstra aan de minister van Justitie, 
14-1-1857, ARA, Justitie, nr. 4685, exh. 16-1-1857 nr. 16 geh. Een al te beschroomd oordeel 
over Kien bij A. Graafhuis, De Utrechtse heren zeventien. Zeventien Utrechtse burgemeesters 
en hun stad, 1813-1980 (Utrecht, 1984) 49-56. 
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zetel behouden, maar van hen waren er in 1857 al elf verdwenen en in 1860 was 
hun aantal gedaald tot drie. Voor een deel trad de oude garde vanzelf terug: 
sommigen waren overleden, anderen bedankten of werden in een hogere be
trekking benoemd. Maar ook van de veertien nieuwelingen in de eerste gemeen
teraad hadden er in 1860 al weer acht het toneel verlaten, zodat er van de 29 
raadsleden maar negen ononderbroken zitting hadden sinds 1851. Alleen bur
gemeester Kien, wethouder Van Dielen en Van Veersen hadden nog deel uitge
maakt van de oude stedelij ke raad (de laatste maar een jaar). Met andere woor
den, de aflossing van de wacht heeft in Utrecht tussen 1853 en 1860 plaats ge
vonden en het merendeel van de nieuwkomers was door de UKV op het kussen 
gebracht. 

Daarmee veranderde ook de sociale samenstelling van de raad. In 1851 had de
ze nog voor meer dan de helft bestaan uit renteniers en magistraatspersonen 
(leden van de rechterlijke macht en hoge ambtenaren); in 1860 was hun aandeel 
teruggelopen tot een derde (negen of tien) en in 1870 waren het er nog maar 
zes of zeven, van wie de helft liberalen. Het aantal beoefenaars van vrije beroe
pen (advocaten, artsen en notarissen) nam daarentegen sterk toe: van drie in 
1851 tot twaalf in 1860 en veertien in 1870 (in 1880 was het weer gedaald tot 
acht). Opvallend is dat de vertegenwoordiging van de handelsstand gelijk bleef 
met vijf leden in 1851, in 1860 en in 1870. Met bekende ondernemers als Van 
Beuningen, Duyvis en Reiger zou dit aantal later wel stijgen maar toch nooit 
de acht overschrijden. Ook de UKV heeft veel meer advocaten dan handelaars 
in de raad geholpen. 
De stad Utrecht mocht dan wel liberaal zijn geworden, in de Tweede Kamer 
bleef het kiesdistrict nog steeds vertegenwoordigd door een conservatief en een 
conservatief-Iiberaal. Na de mislukte poging van Pabst in 1850 hadden de libe
ralen zich bij deze situatie neergelegd, maar in 1858 voelden zij zich sterk ge
noeg om eigen kandidaten te stellen. In april dong Pabst naar de zetel van Van 
Goltstein, die minister van buitenlandse zaken was geworden in het gematigd-
liberale fusiekabinet-Rochussen-Van Bosse; hij bleek echter bij lange na niet 
opgewassen tegen de conservatief-Iiberaal mr E. van Voorthuysen, de kandi
daat van de Unie, de UKV, de nieuw opgerichte kiesvereniging Trouw aan Va
derland en Koning '3I en de Breukelense kiesvereniging. Pabst had alleen de 
steun van zijn eigen club en kreeg ruim een kwart van de stemmen (369 tegen 

151 Opgericht 27 maart 1858, na de vorming van het nieuwe ministerie dat een combinatie van 
conservatief-liberalen en gematigde liberalen met uitsluiting van Thorbecke beoogde. In de
zelfde geest was Trouw aan Koning en Vaderland een typische fusievereniging van het esta
blishment die bestaande tegenstellingen wilde overbruggen. Onder de 86 leden bevonden zich 
liberalen als Ackersdijck, Opzoomer en Suermondt (een der initiatiefnemers) maar ook het 
voormalig bestuurslid van Koning en Vaderland, Van Hoytema, en de katholieke voorman dr 
H. C. A. L. Fock. Patriciaat en magistraat waren royaal vertegenwoordigd naast een tiental 
middenstanders en handwerkslieden en enkele fabrikanten. De vereniging, die na 1860 niet 
meer wordt vermeld, stelde zich voor 'naauwgezet te onderzoeken, met terzijdestelling van alle 
persoonlijke vooringenomenheid en van alle uitsluiting wegens godsdienstige belijdenis, welke 
mannen door regtschapenheid, kennis en ijver het meeste vertrouwen inboezemen, dat zij de 
regten en instellingen, waaronder Nederland vrijheid en voorspoed geniet, zullen handhaven 
en met belangeloosheid het heil van Vaderland en Koning zullen behartigen'. 
De advocaat-fiscaal Vernède was voorzitter, de muntmeester Van den Wall Bake secretaris. Le
denlijst en bestuur in UC 1-4 en 5-4-1858; reglement in UBU, Hs. Ackersdijck, 166 B 12. Een 
en ander betekende een forse aderlating voor de Unie: in juni 1858 waren daar nog maar 25 
kiezers bij de kandidaatstelling betrokken (de antirevolutionair De Geer werd toen kandidaat 
gesteld tegenover Kien; Kemink aan De Geer, 3-6-1858, UBU, Hs. De Geer). 
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952). Bij de periodieke verkiezingen in juni bracht De Murait het er als UKV-
kandidaat tegen de aftredende Kien niet veel beter af: in de herstemming werd 
hij met 718 tegen 371 stemmen teruggewezen. In dit patroon is praktisch geen 
verandering gekomen. Net als zijn voorganger zou Van Voorthuysen telkens 
met grote meerderheid worden herkozen, tot hij in 1873 door een antirevolutio
nair werd afgelost. Zelfs de conservatieve Kien wist zich tegen alle liberale aan
vallen tot 1875 als kamerlid te handhaven dank zij de steun van de herlevende 
kerkelijke partijen. De hoofdoorzaak van deze liberale machteloosheid bij de 
kamerverkiezingen was gelegen in het overwicht van de plattelandsdistricten 
zoals dat in 1853 en 1854 ook al aan het licht was gekomen. De stad Utrecht 
telde ongeveer evenveel kiezers als de onderkiesdistricten maar daar was de op
komst altijd hoger, zodat een liberale kandidaat die in de stad de meerderheid 
kreeg het toch geregeld moest afleggen tegen een conservatief of (na 1870) een 
antirevolutionair die de meeste plattelandskiezers en een minderheid in de stad 
achter zich wist 132. Utrecht zou pas liberalen gaan afvaardigen toen deze zelf 
conservatief waren geworden. 

Epiloog 

Onder de krachtige leiding van De Murait heeft de UKV het politieke leven in 
de stad Utrecht volledig gedomineerd. Met de jaren zijn de tegenstellingen met 
de Unie kleiner geworden en in 1875 is de conservatieve kiesvereniging opgehe
ven 133. Tegenover de opdringende kerkelijke partijen, die zich ook in Utrecht 
weer deden gelden, hebben in het hele land conservatieven toenadering gezocht 
tot de liberale partij waarvan zij nu de rechtervleugel gingen uitmaken. De 
UKV raakte daarmee in een wat andere positie: al bij de kamerverkiezingen van 
juni 1875 presenteerde zij zich als de 'liberaal-conservatieve Utrechtsche kies-
vereeniging'. Bij die gelegenheid wist de UKV de conservatieve liberaal Bastert 
te doen zegevieren over Kien, die vervolgens met ziekteverlof ging, ontslag nam 
als burgemeester en in 1878 werd opgevolgd door Boer. Ook de maatschappe
lijke verschillen waren allengs weggesleten. De Unie was niet meer de kiesver
eniging van de oude notabelenelite maar had een veel meer burgerlijk karakter 
gekregen. De eerste voorzitter van de Unie was de president van het Hoog Mili
tair Gerechtshof geweest; haar laatste bestuur telde alleen leden van de han
delsstand en een apotheker. De UKV had een omgekeerde ontwikkeling door
gemaakt. De liberalen waren zelf establishment geworden en ook de band met 
de Handelssocièteit was losser geraakt. In het UKV-bestuur van 1873 zaten nog 
maar drie ondernemers tegen vijf juristen van wie één hoogleraar en twee leden 
van de rechterlijke macht134. De UKV was al lang niet meer de exclusieve expo-
132 In 1871 behield Kien zijn zetel tegen Boer die door alle kiesverenigingen was gekandideerd; de 

antirevolutionair Messchert van Vollenhoven won in 1873 de zetel van Van Voorthuysen en in 
1879 werd Bastert met vijf stemmen verschil verslagen door baron Du Tour van Bellinchave. 

133 UC 6-6-1875. 
134 Het bestuur van de Unie bestond in 1873 uit de wijnhandelaar H. G. Bijstra, de koopman in 

garen en band M. J. C. Ham, de koffiesiroopbrander en koopman in koffie en zeep J. G. 
Abendrooth, de apotheker P. A. Muntendam, E. C. Spoor (geen beroep) en de koopman in 
metselmaterialen A. Pos (eerste ondervoorzitter van de Handelssociëteit). De bestuursleden 
van de UKV waren in dat jaar wethouder De Murait, de fabrikant van zwavel, salpeter en zout
zuur A. J. J. de Wolff, de officier van justitie S. J. van Geuns, de hoogleraar J. A. Fruin, de 
raadsheer H. Verloren van Themaat, de apotheker J. Riegen, de procureur A. S. van Henge
laar en de zoutzieder A. C. J. van Eelde. 
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nent van het bedrijfsleven. Ook in liberale kring stonden dragers van deftige 
patricische namen op de voorgrond: prominente raadsleden als Van Geuns, 
Ram, Royaards van den Ham en Verloren van Themaat traden in de voetspo
ren van hun vaders en ooms die onder het oude bestel op de kussens hadden 
gezeten 135. 
Met de 'aristocratisering' van het Utrechtse liberalisme ging ideologische ver
starring hand in hand. De UKV, die nooit erg radicaal was geweest, is steeds 
meer een steunpilaar geworden van de behoudende richting in de liberale partij. 
Daardoor zou Utrecht nog een belangrijke rol spelen bij de scheiding der 
geesten binnen het Nederlandse liberalisme. Onder aanvoering van de hoogle
raar baron d'Aulnis de Bourouill heeft de UKV zich in 1893 en 1894 zo fel ver
zet tegen de plannen tot kiesrechtuitbreiding, dat eerst een vooruitstrevende 
minderheid de Utrechtse vereniging verliet (uit hun midden is in 1901 de Vrij
zinnig Democratische Bond voortgekomen) en vervolgens de UKV zelf een 
scheuring binnen de Liberale Unie teweeg bracht '36 . Samen met andere behou
dende verenigingen ging de UKV als oud-liberale richting een eigen weg volgen. 
Maar het opmerkelijkste was dat deze oud-liberalen op hun beurt weer een 
bondgenootschap zijn aangegaan met de conservatieve hervormden. De 
Christelijk-Historische Kiezersbond, die vooral sterk was in Utrecht en waar
van de predikanten Bronsveld en Buytendijk de geestelijke vaders waren, is wel 
getypeerd als de erfgenaam van de grootprotestantse partij uit de jaren 1850: 
vaag van beginsel, antigereformeerd en vooral antipapistisch. Uit afkeer van 
Kuyper en de roomsen hebben de christelijk-historische kiezers behoudende 
kamerleden als Röell en Van Karnebeek, echte vertegenwoordigers van het def
tige aan de hervormde kerk gelieerde Utrechtse liberalisme, geholpen in het za
del te blijven 137. In dat opzicht leek er na veertig weinig veranderd. 
Ook in andere opzichten is er, ondanks de hervormingen van 1848, veel bij het 
oude gebleven. Na jaren van liberaal bestuur kon Utrecht nog steeds 'de meest 
conservatieve stad van het land' worden genoemd 138. Meer dan elders was er 
een sterk besef van rangen en standen blijven bestaan en de maatschappelijke 
structuur leek nauwelijks veranderd. Adel en patriciaat gaven nog onvermin
derd de toon aan. De oud-minister Beyen heeft in zijn jeugdherinneringen de 
Utrechtse atmosfeer aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog getekend 
met een treffende anecdote: 'Het "uitgaan" van het Stadsconcert was karakte
ristiek voor de Utrechtse verhoudingen. Niemand die niet tot de "sjiek" be
hoorde, hield er een equipage op na. Verder dan een zgn. "maandpaard" zou 
zo iemand nooit zijn gekomen. Ieder die er wel toe behoorde hield zo mogelijk 
een equipage of wat daar zoveel mogelijk op leek. Bij het uitgaan van het Stads-

135 Genoemd kunnen ook nog worden de raadsleden mr O. Braet Bisdom van Cattenbroek (geko
zen in 1857) en J. C. Clotterbooke Patijn van Kloetinge (1863). Royaards en Patijn waren zeer 
vermogende grootgrondbezitters. Wethouder Royaards was volgens Boer 'voor de leus liberaal 
en man van den nieuwen tijd' maar door zijn huwelijk (met een barones Taets van Amerongen) 
en familierelaties meer getrokken tot de aristocratische en kerkelijke partij; Autobiografie 
Boer, fol. 28. De door huwelijksrelaties verbonden raadsleden Jongeneel (zwager van minister 
F. A. van Hall), Van Schermbeek, Bisdom en Van Hall vormden als het ware een nieuwe fami
liecoterie; VC 24-7-1865. 

136 G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901 (Den Haag, 1980) 240-241, 344 
386-387. 

137 Ibidem, 374-5, 443, 509-510. Zie ook L. C. Suttorp, Dr. A. W. Bronsveld. Zijn visie op een 
halve eeuw (Assen, 1966) hoofdstuk IV. 

138 C. K. Elout, De heeren in Den Haag (Amsterdam, 1907) 4. 
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concert werden de rijtuigen der notabelen, evenals thans nog de auto's van de 
Ambassadeurs bij een hofdiner, afgeroepen: "Het rytuig van Meneer Labou-
chere (uitspraak voor heer en knecht "Laboecheere"); "het rytuig van Baron 
van Boetzelaer". Om dit gedoe aan de kaak te stellen liet de juist benoemde 
rechter Van Swinderen, die geen equipage bezat, afroepen: "de overschoenen 
van Meneer van Swinderen". Iedereen lachte, maar geen, equipageloze, niet-
aristocraat voelde zich teruggezet' 139. 

BIJLAGE I: De Utrechtse gemeenteraad in 1851 

sinds 1829 mr N. P. J. Kien 
1829 mr J. Hinlopen 
1834 mr W. M. J. van Dielen 
1838 mr A. J. van Beeck Calkoen 
1818 mr P. Verloren van Themaat 
1827 mr W. J. Both Hendriksen 
1829 mr J. J. van der Hagen van den Heuvel 
1839 mr J. H. C. van Hengst 
1839 jhr mr W. Bosch van Drakestein 
1841 dr G. Munnicks van Cleeff 
1841 jhr mr H. A. M. van Asch van Wijck 
1844 mr P. C. Walland 
1845 E. C. U. van Doorn 
1847 mr J. F. baron van Reede van Oudtshoorn 
1850 C. J. van Veersen 
1851 mr J. Ackersdijck 
1851 J . C . Schuurman 
1851 P. M. Jongeneel 
1851 mr S. J. van Lier 
1851 mr J. C. Voorduin 
1851 mr J. G. J. baron van Ittersum 

1851 mr J. J. (graaf) Nahuys 
1851 mr C. L. Schuller tot Peursum 
1851 dr A. Vrolik 
1851 dr S. Karsten 
1851 mr W. R. Boer 
1851 H. A. Bake 
1851 P. C. Voswinkel Dorselen 
1851 mr C. L. de Vos 

burgemeester 
wethouder 
wethouder/commissionair 
wethouder 
raadsheer 

raadsheer 

arts/steenbakker 
rijk sad vocaat 
ontvanger 
agent der domeinen 
raadsheer 
houthandelaar 
hoogleraar 
patentoliefabrikant 
houthandelaar 
advocaat 
raadsheer 
substituut-griffier Prov. 
Gerechtshof 

advocaat 
voorzitter Muntcollege 
hoogleraar 
advocaat 
muntmeester 
suikerfabrikant 
officier van justitie 

Niet teruggekeerd in 1851: jhr W. E. Ram (1816) 
J. C. de Joncheere (1835) 
mr P. de Beaufort (1840) 
mr B. C. J. Visscher (1843) 
mr H. M. Beeckman (1845) 

1 " J. W. Beyen, De zin van het nutteloze. Rarekiek van de 19e-eeuwse jaren van de 20e eeuw (Rot
terdam, 1970) 42-43. 
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BIJLAGE II: De Utrechtse gemeenteraad in 1860 

sinds 1829 mr N. P. J. Kien 
1834 mr W. M. J. van Dielen 
1851 mr W. R. Boer 
1856 jhr mr J. L. B. de Murait 
1850 C. J. van Veersen 
1851 mr S. J. van Lier 
1851 P. M. Jongeneel 
1851 H. A. van den Wall Bake 
1851 J. C. Schuurman 
1851 dr S. Karsten 
1854 mr C. W. J. baron van Boetzelaer 

van Dubbeldam 
1854 dr N. P. Visscher 
1855 mr B. G. A. Pabst 
1855 F. G. graaf van Limburg Stirum 
1856 mr W. J. M. Bosch 
1856 jhr mr J. O. de Jong van Beek en Donk 
1856 mr A. H. Metelerkamp 
1857 jhr A. L. E. Ram 
1857 mr A. S. van Hengelaar 
1857 J. C. de Graaf 
1857 J. Trip 

1858 mr N. F. van Nooten 
1858 mr S. J. van Geuns 
1858 mr C. G. de Balbian van Doorn 
1859 E. H. Kol 
1859 mr O. Braet Bisdom van Cattenbroek 
1860 dr A. H. van den Heuvel 
1860 S. P. C. Koene 

burgemeester 
wethouder/commissionair 
wethouder/advocaat 
wethouder/advocaat 
houthandelaar 
advocaat 
houthandelaar 
muntmeester/fabrikant 
dir. Utr. Brandverz. Mij 
hoogleraar 

plv. rechter 
rustend arts 
advocaat 
hoogheemraad 
advocaat 
president Prov. 
kantonrechter 

Gerechtshof 

procureur 
notaris 
handelaar in steenkolen en 
bouwmaterialen 
rechter 
adv.-generaal Prov. Gerechtshof 
advocaat/notaris 
commissionair/bankier 
advocaat 
arts 
wijnhandelaar 
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Monumentenrestauraties in de provincie Utrecht 
in de jaren 1983-1984 

R. Apell 

In het Jaarboek 1983 werd een overzicht gegeven van de belangrijkste restaura
tie-activiteiten in de provincie Utrecht in de jaren 1980-1982. Thans volgt een 
overzicht van de jaren 1983 en 1984. Bij de samenstelling hiervan werd gebruik 
gemaakt van de gegevens, die bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te 
Zeist bekend waren, aangevuld met informatie van de gemeentelijke monu
mentendiensten van Utrecht (de heer W. Kastelein) en van Amersfoort (de heer 
C. van de Braber). 

Algemene aspecten 

De jaren 1983 en 1984 werden gekenmerkt door een verdergaande verandering 
van de structuur van de Nederlandse monumentenzorg, het wijzigen van de 
subsidieregels en, vooral in 1984, door financiële injecties ten behoeve van de 
werkgelegenheid in de bouwsector. 
Nog in 1983 zag een ministeriële beleidsnota het licht, waarin het toekomstige 
monumentenbeleid werd weergegeven. De nota wil tegemoet komen aan de ve
le bezwaren, die in de verschillende sectoren van de Nederlandse monumenten
wereld waren gerezen tegen een al te gedecentraliseerde opzet van het monu
mentenbeleid, zoals dit in eerdere nota's van vorige bewindslieden was gefor
muleerd, en biedt een tussenvorm. De centralistische kant manifesteert zich in 
het bijzonder in de aanbevelingen, die worden gedaan ten aanzien van de subsi
diëring van de monumentenrestauraties. Hierbij wordt gedacht aan een door 
particuliere beleggers op te richten Nationaal Restauratie Fonds (NRF), waar
uit subsidies voorgefinancierd kunnen worden tegen relatief lage rentetarieven; 
daarbij zullen ook fiscale aftrekmogelijkheden een wezenlijke rol spelen. 
De nota is door vele instanties op het gebied van de monumentenzorg van com
mentaar voorzien en eind 1984 door de Tweede Kamer behandeld. In grote lij
nen ging de Kamer accoord, al werden wel enkele moties ingediend die met na
me betrekking hadden op de ondergeschikte rol, die de provincies in het nieuwe 
model speelden. In de loop van 1985 wordt een definitieve versie van de nota 
verwacht, die als basis zal dienen voor het in de komende jaren te voeren monu
mentenbeleid. 

Op 1 januari 1983 werd de 'Tijdelijke Bijdrageregeling Restauratie Monumen
ten 1983' van kracht. Volgens deze regeling worden restauratiesubsidies niet 
meer door het rijk en de gemeente afzonderlijk verstrekt, maar uitsluitend door 
het rijk, via de gemeente. Het aandeel, dat voorheen door de gemeenten werd 
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geleverd, is toegevoegd aan het rijkssubsidie, zodat de totale omvang van de 
subsidies niet is gewijzigd. Verzoeken om subsidie moeten bij de gemeente wor
den ingediend, die vervolgens het verzoek doorzendt naar het rijk, in casu de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De regeling is maximaal drie jaar van 
kracht; daarna zal er een definitieve regeling komen. 
De restauratie-activiteiten hebben in 1983 en 1984, ook in de provincie Utrecht, 
een terugval laten zien ten opzichte van voorgaande perioden. Debet hieraan 
was de hoge rentestand, die het doen van investeringen belemmerde, de onze
kerheid omtrent de toekomst van de monumentenzorg en de daaraan gekoppel
de vraag, wie de aangegane financiële verplichtingen zou moeten nakomen, en 
de steeds verdergaande bezuinigingsmaatregelen van de regering. Het gevolg 
van deze teruggang in activiteiten betekende een fors verlies van werkgelegen
heid voor in de restauratiesector werkzame aannemers en architectenbureaus. 
Aan deze in sommige gevallen rampzalige situatie werd in 1983 enigszins tege
moet gekomen door ƒ 100 miljoen uit te trekken tot stimulering van de bouw
nijverheid; hiervan werd ƒ 32 miljoen bestemd voor de restauratie van grote 
momumenten, en de overige ƒ 68 miljoen voor de samenwerkingsregeling tus
sen de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ten behoeve van het herstel van woon
huizen met waarde als monument in beschermde stads- of dorpsgezichten. De 
gelden werden beschikbaar gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Voorts werd in de loop van 1984 gestart met het 'Experiment Terugploegen in 
de Bouw', waarbij met behulp van uitkeringsgelden subsidies gedeeltelijk wer
den gegarandeerd bij restauratieprojecten. In totaal kwam hiervoor ƒ 38 mil
joen beschikbaar, te besteden in de jaren 1984 en 1985. 
In de provincie Utrecht werden in het kader van de 'ƒ 32 miljoen' de restaura
ties van het slot Zuylen en van de donjon van het kasteel te Wijk bij Duurstede 
ter hand genomen. Als 'terugploegproject' startte in 1984 de restauratie van het 
huis Oudaen te Utrecht. 

De restauraties 

Evenals in het verslag over 1980 t /m 1982 zal dit overzicht per gemeente de acti
viteiten vermelden. Ook thans is het geen volledig verslag van alle activiteiten, 
doch alleen van de min of meer belangrijke gevallen. Ook worden bijzondere 
verbouwingen en sloopgevallen genoemd. De gemeenten worden in alfabeti
sche volgorde behandeld, met eveneens in alfabetische volgorde de in die ge
meenten gelegen kernen. 

Gemeente Abcoude 

In Abcoude werd in 1984 de laatste fase ingezet van de lijdensweg rond de Witte 
Boerderij, Amsterdamse Straatweg 2. In 1971 werd door de gemeente het voor
nemen om tot restauratie te komen bij Monumentenzorg kenbaar gemaakt, 
waarbij tevens werd verzocht het pand enige meters naar achteren te verplaat
sen in verband met de verkeerssituatie aldaar. Het pand was zeer karakteristiek 
gelegen aan de uitgang van het oude dorp in de richting Amsterdam. In 1973 
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Abcoude, Amsterdam
sestraatweg 2, de Witte 
Boerderij, rechter zijge
vel voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 
1968, nr. 120.527. 

Abcoude, Amsterdamsestraatweg 2, de voor- en linker zijgeve/ voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1979, nr. 205.685. 
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Abcoude, Amsterdam
sestraatweg 2, rechter zij
gevel na de herbouw van 
dezelfde boerderij. 
Foto: R. Apell 1985. 

Abcoude, Amsterdamsestraatweg 2, voor- en linker zijgevel na de herbouw. 
Foto: R. Apell 1985. 
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Abcoude, Gein-Zuid 12, voorgevel voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1968, nr. 120.560. 

kwam er een gegadigde voor het pand, die de restauratie en verplaatsing ter 
hand wilde nemen in combinatie met de bouw van een levensmiddelensuper
markt op de plaats van de oude deel (het stalgedeelte). Een plan hiervoor werd 
bij de minister ingediend doch op grond van gewijzigde inzichten werd geen 
vergunning verleend voor het naar achteren verplaatsen van de boerderij. Het 
belang van de wegverbreding werd door de minister niet geacht op te wegen te
gen het monumentenbelang, mede in het licht van een eventuele aanwijzing van 
de oude kern van Abcoude tot beschermd dorpsgezicht. 
Hierna volgde enige tijd stilte tot in 1976 een gewijzigd restauratieplan werd 
ingediend door hetzelfde levensmiddelenbedrij f, waarbij de boerderij echter 
niet zou worden verplaatst. Inmiddels hadden Gedeputeerde Staten geweigerd 
goedkeuring te hechten aan een wijziging van het bestemmingsplan, die de 
vestiging van een supermarkt mogelijk moest maken. De Kroon stelde de ge
meente, die beroep tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten had ingesteld, 
in het gelijk, waarna in 1983 de weg eindelijk vrij was voor de uitvoering van 
het bouwplan. In dat jaar brandden de restanten van de Witte Boerderij, die 
in de loop der jaren tot een ruïne was vervallen, vrijwel geheel af. Het gevolg 
was, dat het pand van de monumentenlijst werd afgevoerd. De monumentale 
waarde was immers geheel verdwenen. Het bouwplan werd vervolgens in uit
voering genomen, waarbij de boerderij, nu toch weer enige meters teruglig-
gend, werd herbouwd in een vorm, die een slap aftreksel is van het oorspronke
lijke monument. Zo is zij thans niet wit meer, maar opgetrokken in een moder
ne handvormsteen en zijn de kozijnen, ramen en andere onderdelen veel te ma
ger van detaillering; kortom, de Witte Boerderij is een aanfluiting voor alles, 
wat met historisch-traditionele bouw te maken heeft. 
Gunstiger verging het in Abcoude het pand Gein Zuid 12, waaraan deelherstel 
werd verricht. 
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Gemeente Amerongen 

In Amerongen werd een begin gemaakt met de restauratie van de zogenaamde 
Napoleonschuur, die in 1984 werd voltooid. Het betreft een begin negentiende-

Amerongen, Burgemeester Van den Boschstraat 44, de Napoleonschuur, voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1962, nr. 68.363. 

Amerongen, Burgemeester Van den Boschstraat 44, na de restauratie 
Foto: R. Apell 1985. 
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eeuwse tabaksschuur, die in afwijking van de meeste andere tabaksschuren in 
deze omgeving niet van hout is, maar in baksteen is opgetrokken en een verdie
ping heeft. Kenmerkend voor deze schuur is de vorm van het schilddak, dat het 
gebouw een enigszins onnederlands karakter geeft. Het gebouw onderging een 
restauratie ten behoeve van een nieuwe bestemming, namelijk die van biblio
theek. Hiertoe moest een aantal aanpassingen worden gemaakt, die ook voor 
de uitwendige verschijningsvorm consequenties had. Deze wijzigingen en toe
voegingen zijn echter zo bescheiden mogelijk gehouden, zodat gesproken kan 
worden van een geslaagd voorbeeld van een nieuwe functie in een oud gebouw, 
waarbij optimaal recht wordt gedaan aan de monumentale waarde. Vermel
denswaard is nog, dat de werkzaamheden werden uitgevoerd door jeugdige 
werklozen, waarvoor een bijdrage ter beschikking werd gesteld door het mi
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In het park van het kasteel Amerongen werden herstelwerkzaamheden verricht. 
Tevens werden in het zuidelijke bouwhuis verbouwingen uitgevoerd ten behoe
ve van een ontvangstruimte voor Staatsbosbeheer en een theeschenkerij. In 
1983 en 1984 werd een onderzoek verricht naar de bouwkundige toestand van 
het complex ter voorbereiding van een algeheel restauratieplan, dat begin 1985 
aan de minister van WVC werd gepresenteerd. 

Gemeente Amersfoort 

Amersfoort 
Ook in Amersfoort liepen de restauratie-activiteiten enigszins terug ten opzich
te van de voorgaande jaren. In totaal werd aan achttien projecten gewerkt, 
voornamelijk woonhuisrestauraties. Het pandje Appelmarkt 4 werd in 1984 ge
restaureerd, evenals Bloemendalsestraat 24. In het overzicht van de jaren 
1980-1982 werd de aanvang gemeld van de restauratie van het pand Breestraat 
80-82, de laatste fase van de renovatie van het complex waarin het museum Fle-
hite is gevestigd. Van dit pand is in feite slechts de schil gehandhaafd. Binnen 
waren geen belangrijke interieurwaarden meer aanwezig. Hier werd dan ook 
een geheel nieuwe indeling gemaakt ten behoeve van expositie-, opslag- en kan
toorruimte. In 1984 werd dit gedeelte van het nu geheel gerenoveerde museum 
feestelijk in gebruik gesteld. De rond 1920 aangebouwde vleugel met vergader
zaaltje aan de achterzijde van het pand, oprijzend uit het water van de Westsin
gel, werd geheel vernieuwd in een bij de omgeving aangepaste architectuur. 
In pand Havik 41 werd in 1984 begonnen met een ingrijpend herstel van het 
casco. 

In 1984 werd een begin gemaakt met de restauratie van de muurschildering te
gen het koor van de Joriskerk, aan de zijde van de Langestraat zichtbaar achter 
een glasplaat. De schildering is afgenomen en zal na restauratie een andere 
plaats krijgen in de kerk. Op de oorspronkelijke plaats (een binnenmuur) zal 
een kopie worden aangebracht. 
Eveneens afgenomen werd een schildering in het pand Krommestraat 46. Deze 
schildering, voorstellende St. Joris en de draak, was reeds eerder ontdekt, doch 
later achter een betimmering weggewerkt en vervolgens weer vergeten. Bij een 
verbouwing van het pand, inmiddels getransformeerd tot discotheek, kwam de 
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Amersfoort, Appelmarkt 
4, na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Amersfoort, Bloemendaalsestraat 24 (rechts), na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 
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Amersfoort, Breestraat 80-82, voor- en rechter zijgevel voor restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1961, nr. 63.586. 

Amersfoort, Breestraat 
Foto: R. Apell 1985. 

na restauratie. 
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Amersfoort, Breeslraat 
76-82, voorgevel Museum 
Flehite na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Amersfoort, Breestraat. 
demuur bij 't Zand 39. 
Foto: R. Apell 1985. 

'-82 (achterzijde), na de restauratie. De waterdoorlaat links in de ka-
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Amersfoort, Havik 41, 
na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Amersfoort, Krankele-
denstraat 11, het Kapel-
huis voor de restauratie 
van 1905. 
Foto: RDMZ Zeist, nr. 
37.766. 

P. 177 links: 
Amersfoort, Krankele-
denstraat 11, het Kapel-
huis na de restauratie 
van 1905. 
Foto: RDMZ Zeist, nr. 
84.698. 

p. 177 rechts: 
Amersfoort, Krankele-
denstraat 11, het Kapel-
huis na de restauratie in 
1985. 
Foto: R. Apell 1985. 
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Amersfoort, Krom-
meslraat 44, tijdens het 
afnemen van de schilde
ring St. Joris en de 
draak, september 1982. 
Foto: RDMZ Zeist, 
1982, nr. 238.724. 
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schildering in 1982 weer tevoorschijn; zij bleek in een zeer slechte conditie te 
verkeren. Ook deze schildering zal na restauratie een plaats krijgen in de Joris-
kerk. 
Aan Kamp 2 werd deelherstel verricht; in het begin van de jaren '40 van deze 
eeuw werd de onderpui aangebracht '. Van het pand Kamp 44 werd de restau
ratie in 1983 voltooid. De restauratie van Krankeledenstraat 11, het zogenaam
de Kapelhuis, is bijzonder, omdat hier een reeds eerder gerestaureerd monu
ment betreft. Het gaat in feite om een restauratie van een restauratie. Bij de 
eerste in 1905 werd het pand gereconstrueerd en uitgebreid in quasi Oudhol
landse stijl. Deze restauratie-opvatting is in 1984 gerespecteerd (zie foto's). Het 
zal in de nabije toekomst steeds meer voorkomen, dat reeds eerder gerestau
reerde panden wederom onder handen genomen moeten worden. Ook bij 
woonhuizen blijkt een ingrijpende opknapbeurt na ± 50 jaar vaak weer nodig 
te zijn. 

Aan de Muurhuizen werd in 1984 begonnen met de restauraties van de huis
nummers 201 en 217. In beide panden werden wooneenheden ingebouwd in het 
monumentale casco. Bij de subsidiëring werd ook gebruik gemaakt van subsi
dieregelingen van het ministerie van VROM. 
Het herstel van Nieuwstraat 31 werd in 1984 voltooid. Een zeer ingrijpende 
restauratie was nodig aan het pand Valkestraat 30-32. Dit pand, waarin ooit 
de Munt gevestigd is geweest, werd gerestaureerd en verbouwd tot een aantal 
appartementen in het kader van de gezamenlijke subsidieregeling voor het her
stel van woonhuizen met waarde als monument van de ministeries van VROM 
en WVC. Ten gevolge van de zeer slechte bouwkundige toestand, waarin het 
verkeerde, kon niet veel meer dan de voorgevel behouden blijven. De rest is ge
heel vernieuwd. 
Ook in 1984 begonnen de restauraties van Weverssingel 2 en 't Zand 39. Dit 
laatste pand, markant gelegen naast de St. Aegtenkapel, is in oorsprong een 
breed middeleeuws huis, dat in de zeventiende eeuw werd uitgebreid en in de 
negentiende eeuw zijn huidige verschijningsvorm kreeg. Interessant is een in de 
zeventiende eeuw aangebrachte doorbraak door de kelder van het pand met het 
doel, het water van de Westsingel te leiden naar een achter het huis gelegen wa
termolen. De restanten van deze volmolen zijn thans nog aanwezig achter een 
pand aan het Grote Spui. Enkele jaren geleden werd de doorgang dichtgezet 
in verband met rioleringswerkzaamheden aan 't Zand, maar in de kademuur 
van de Westsingel is de voormalige inlaat nog duidelijk zichtbaar. 
Inspecties werden verricht aan de Onze Lievevrouwetoren. Deze vertoonde ge
breken aan de balustraden van de omlopen, waarvan enkele delen los bleken 
te staan. Ook mankeerde al wat aan het metselwerk van de bakstenen geledin
gen. Een restauratieplan is in voorbereiding. 

Hoogland 
In het onder Amersfoort ressorterende Hoogland werd de boerderij Hooger-
horsterweg 1 gedeeltelijk gerestaureerd. Van bijzondere waarde bij deze boer
derij is de geheel betegelde voorkamer. 

1 C. B. van der Tak, Stadsherstel (Amsterdam. 1944) afb. 15-16. 
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Gemeente Benschop 

Hier vond herstel plaats aan enkele rieten daken van boerderijen, waaronder 
Benedeneind-Zuidzijde 301. Subsidiëring hiervan geschiedde uit een budget ten 
behoeve van het herstel van objecten van landelijke bouwkunst. 
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Benschop, Benedeneind-Zuidzijde 301, voorgevel. 
Foto: RDMZ Zeist, 1970, nr. 136.090. 

Gemeente Breukelen 

In Breukelen werd de restauratie en uitbreiding van het gemeentehuis voltooid. 
Het is gevestigd in de voormalige buitenplaats Boom en Bosch, waarvan het 
middengedeelte dateert van vóór 1683 2. Het huis werd uitgebreid met twee zij
vleugels zoals deze in het begin van de negentiende eeuw aanwezig waren. Zij 
staan afgebeeld op een litho in het plaatwerk van Lutgers 3. De ramen in de 
nieuwe vleugels kregen dezelfde detaillering en roedeverdeling als die in het 
middendeel: een empireverdeling. Bij de verbouwing werd het gehele gebouw 
onderkelderd, hetgeen tijdens de uitvoering nogal wat constructieve problemen 
met zich meebracht. In het oude gedeelte hebben zich tijdens het graafwerk ver
zakkingen voorgedaan, welke echter geen blijvende nadelige gevolgen hebben 
gehad. Dit is vooral te danken aan het feit, dat het gebouw tijdens de restaura
tie niet in gebruik was. Met name aan de Vechtzijde maakt het huis thans weer 
een imposante indruk met zijn herbouwde zijvleugels 4. 
Bij kasteel Oudaen werden de reeds in 1975 aangevangen restauratiewerkzaam-

2 R. van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht (Lochern, 19702) 112. 
3 P. J. Lutgers, Gezichten aan de rivier de Vecht (z. pi., 1836). 
4 Meta Prins-Schimmel, Boom en Bosch. De geschiedenis van het huis en zijn eigenaren (Breuke

len, 1984). 
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Breukelen, voormalige buitenplaats Boom en Bosch, nu gemeentehuis, na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Breukelen, rechts van de Nederlands Hervormde Kerk het huis Salvatori, waarvoor sloopver
gunning is verleend. 
Foto: R. Apell 1985. 
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heden 5 voortgezet. Zo werd de toegangsbrug vernieuwd, en werden binnen en
kele interieurs hersteld. Het noordelijke poortgebouw, behorende tot het com
plex van Oudaen, werd gerestaureerd en verbouwd tot woning. 
In de verslagperiode werd door de Hervormde Gemeente een sloopvergunning 
aangevraagd voor het bij de kerk gelegen pand Salvatori. Deze vergunning 
werd in eerste instantie door de minister van WVC, belast met de uitvoering 
van de Monumentenwet, geweigerd, doch na heroverweging van alle in het ge
ding zijnde belangen, waarbij de bouwtechnische toestand en het functionele 
perspectief een rol speelden, begin 1985 alsnog verleend. Het betreft een negen-
tiende-eeuws gebouw, dat gediend heeft als catechesatielokaal en kosterswo
ning. 
Een begin werd gemaakt met het herstel van Brugstraat 42, een klein achttien-
de-eeuws woonhuisje, gelegen vlak bij de brug over de Vecht. 
Ingrijpend gerestaureerd en verbouwd werd de hofstede Boomrijk aan het 
Zandpad. Deze boerderij is in 1836 ook door Lutgers afgebeeld met een merk
waardige voorgevelbekroning in de vorm van een halfronde top, die later ver
vangen is door de huidige driehoekige topgevel. Aangezien de agrarische 
bestemming hier was komen te vervallen, kreeg het pand geheel een woonfunc
tie. 

Gemeente Bunnik 

Het huis Nieuw Amelisweerd werd ingrijpend hersteld en geschikt gemaakt 
voor groepsbewoning. Het huidige huis dateert uit 1684, met uitbreidingen uit 
1707 en later 6. Het werd in de tweede helft van de negentiende eeuw geheel ge
moderniseerd. De bestaande toestand is bij de restauratie uitgangspunt ge
weest. Nieuw Amelisweerd is, evenals de buitenplaatsen Oud Amelisweerd en 
Rhijnauwen, eigendom van de gemeente Utrecht. 
In 1984 werd gestart met de restauratie van het fort Rhijnauwen. Dit fort, dat 
rijkseigendom is, wordt geschikt gemaakt voor opslag en werkplaatsen voor 
verschillende rijksdiensten. Het werk wordt uitgevoerd als een werkgelegen
heidsproject. 

Gemeente Cothen 

In Cothen werden ingrijpende onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden 
uitgevoerd aan kasteel Rijnestein. Het oudste deel van het kasteel bestaat uit 
een vierkante woontoren, die gebouwd is in de veertiende eeuw 7. Hieraan wer
den in de jaren 1873-1874 de aanbouwen aan de noordzijde, die het complex 
een min of meer symmetrisch aanzien geven, toegevoegd. 
De restauratie betrof de daken, de buitengevels, de tegen de achterzijde van de 
donjon gebouwde serre en de trap voor de hoofdingang. Binnen werd het huis 
geschikt gemaakt voor bewoning naar de eisen, die de tegenwoordige tijd daar
aan stelt. 

5 Maandblad Oud-Utrecht (MblOU), LUI (1980) 82-83. 
6 MblOU, LVIII (1985) 106-107. 
7 Dorian Kransberg en Hans Mils, Kastelengids van Nederland; middeleeuwen (Haarlem 1979) 

104-106. 
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Cothen, kasteel Rijnestein voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1982, nr. 234.540. 

Gemeente Eemnes 

Hier werd herstel aan het rieten dak gepleegd aan de boerderij Meentweg 45. 

Eemnes, Meentweg 45, in 1967. 
Foto: RDMZ Zeist, 1967, nr. 111.008. 
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Gemeente Houten 

Houten 
In verband met de slechte bouwkundige toestand bleek het noodzakelijk te zijn 
noodherstel te verrichten aan de toren van de hervormde kerk in Houten. Deze 
toren, een belangrijk voorbeeld in de serie 'Utrechtse' torens (Amerongen, 
Amersfoort, Eemnes-buiten, Loenen, Nieuw Loosdrecht, Rhenen, Soest en 
Westbroek) gebouwd in navolging van de Domtoren, wacht nog op een defini
tieve restauratie. Wel werden in het torenportaal belangwekkende muurschil
deringen op een afdoende wijze geconsolideerd. De beschildering bestaat uit 
een blokverdeling op de pleisterlaag van de muurvlakken en enkele kruismotie-
ven op het gewelf. 

Schalkwijk 
De in het overzicht van restauraties in de jaren 1980-1982 vermelde restauratie 
van de H. Michaelskerk werd in 1983 voltooid, althans wat betreft de eerste 
fase. Er zullen nog verdere herstelwerkzaamheden nodig zijn om het verval de
finitief te keren. 

Gemeente Kamerik 

Het pand Mijzijde 54, een eenvoudig woonhuisje gelegen in het beschermde 
dorpsgezicht, werd gerehabiliteerd. 

Kamerik, Mijzijde 54, de 
voorgevel voor de restau
ratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 
1966, nr. 108.104. 
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Loenen, Dorpsstraat 64, 
na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Gemeente Loenen 

Loenen 
Aan de Dorpsstraat werden gerestaureerd de panden 64 en 69. Verder werden 
werkzaamheden verricht aan Oud Over 7 (deelherstel) en 32. In het dorp wer
den Torenstraat 1 en Rijksstraatweg 78 opgeknapt; het laatste pand was oor
spronkelijk het koetshuis van de buitenplaats Nieuwerhoek. 

Loenersloot 
De ophaalbrug bij het kasteel Loenersloot werd in 1984 verniewd. 

Nieuwersluis 
De restauratie van de theekoepel bij het huis Vreedenhoff werd in de verslagpe
riode voltooid. Door zwamaantasting was een vergaande vernieuwing noodza
kelijk. Met de restauratie van de koepel bij Over-Holland, gelegen aan de 
Vecht, werd een begin gemaakt. Tijdens de werkzaamheden werden interessan
te vondsten gedaan van de voorganger van de bestaande koepel, die afgebeeld 
staat in het plaatwerk van de 'Zegepralende Vecht' 8. Ook werden restanten 
8 Claes Bruyn, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden (Amsterdam, 1719) meestal aangeduid als 

Zegepralende Vecht. 
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Vreeland, Klapstraat 17, 
na rehabilitatie. 
Foto: R. Apell 1985. 

aangetroffen van de achttiende-eeuwse tuinaanleg rond deze koepel. 

Vreeland 
Hier werd het pand Klapstraat 17 gerehabiliteerd, evenals het pand Boterweg 
28. De werkzaamheden aan de 'theekoepel' bij het huis Slotzicht werden afge
rond 9. 

Gemeente Maarssen 

Oud Zuilen 
Hier werd een begin gemaakt met de laatste fase van de reeds enige jaren, met 
onderbrekingen, in uitvoering zijnde restauratie van het slot Zuylen. De werk
zaamheden hebben betrekking op de afwerking van het interieur en het zoge
naamde poortgebouwtje, de pendant van de toegangspoort, die reeds in de ja
ren 1977-1978 was gerestaureerd 10. Het werk wordt uitgevoerd in het kader 
van het ƒ 32 miljoenproject (zie de inleiding); 70% van de daarbij ingeschakel-

9 Jaarboek Oud-Utrecht (JbOU), (1983) 139. 
10 MblOU, LUI (1980) 84. 
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de arbeidskrachten was werkloos. Ook het herstel van enkele bijgebouwen is 
in het project opgenomen. Tijdens de restauratie is uitvoerig archeologisch on
derzoek verricht naar de bouwgeschiedenis van het slot. 

Gemeente Montfoort 

In 1984 werd een aanvang gemaakt met de restauratie van het kasteel van 
Montfoort. Nadat dit gebouw jarenlang ongebruikt was gebleven, was restau
ratie dringend noodzakelijk geworden. Door zwamaantasting waren grote de
len van de houtconstructies vergaan. Het feit, dat het gebouw dichtgetimmerd 
was en aan alle kanten kon inwateren, heeft het verval de laatste jaren sterk 
versneld. Het project werd uitgekozen als proefproject in het kader van de 
extra-werkgelegenheidsoperatie in de bouw, in het bijzonder in de restauratie. 
Het diende met inschakeling van tenminste 70% werklozen te worden uitge
voerd. De ervaringen hiermee zouden verwerkt worden ten behoeve van vol
gende op basis van dergelijke regelingen te starten projecten. 
Reeds ver voor de voltooiing van dit project is een vervolg gekomen in de vorm 
van het ƒ 100 miljoenprogramma en, enige tijd later, het terugploegprogram
ma (zie de inleiding). 

Het kasteel, in feite slechts een restant van de voorburcht van het eigenlijke 
kasteel dat al sedert 1672 is verdwenen, krijgt na de restauratie een horeca-
bestemming. Het zal worden opgenomen in een omvangrijk nieuwbouwproject 
ten behoeve van het nabijgelegen bejaardentehuis. Deze nieuwbouw zal ver
schijnen op de plaats, waar de verdwenen delen van de voorburcht hebben 
gestaan. 
Eveneens als werkgelegenheidsproject werd een pand aan de Heiliglevenstraat 
gerestaureerd om als jongerencentrum te dienen. 

Gemeente Oudewater 

Woonhuisrehabilitaties vonden plaats bij de panden Leeuweringerstraat 43-45 
en Wijdstraat 30. Verder werd in de verslagperiode een begin gemaakt met de 
restauratie van de Ursulakapel. Deze zal worden opgenomen in het nieuw te 
bouwen politiebureau, dat er achter (op aansluitend) zal worden opgetrokken. 
De restauratie wordt in opdracht van de gemeente door de Rijksgebouwen
dienst en onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uitge
voerd. 
Het restauratieplan is vrij reconstruerend van karakter. De kapel, die in de loop 
der tijd veranderd was in een woonhuis, krijgt weer het oorspronkelijke voor
komen door reconstructie van de oude ramen en verwijdering van de latere 
woonhuistoevoegingen. Deze wijzigingen houden ook verband met het nieuwe 
gebruik van dit monument als onderdeel van een politiebureau. 

Gemeente Utrecht 

De jaren 1983 en 1984 gaven in de stad Utrecht de resultaten te zien van de grote 
restauratie-activiteiten in de daaraan voorafgaande periode. Er zijn belangrijk 
meer restauraties voltooid dan aangevangen, hetgeen niet zo'n gunstig teken 
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Utrecht, Buur-
kerk, interieur 
naar het noord
westen na de 
restauratie. 
Foto: Foto Dienst 
Utrecht, 1985, nr. 
C24.845. 

is voor de toekomst. Naar het zich laat aanzien is er eind 1984 en begin 1985 
sprake van een zeker herstel; of dit structureel is, zal moeten worden afge
wacht. De financiële kaders, waarbinnen gesubsidieerd kon worden, zijn onge
veer gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Grote koploper op 
restauratiegebied was de gemeente zelf, door een aantal 'moeilijke' gevallen ter 
hand te nemen. Een groot aantal restauraties werd uitgevoerd in het kader van 
de gezamenlijke regeling van de ministeries van VROM en WVC, de zogenaam
de 'rehabilitatieregeling'. Deze is per 1 januari 1985 komen te vervallen; de in 
de regeling beschikbare gelden werden opgenomen in het op die datum in wer
king tredende stadsvernieuwingsfonds. Belangrijkste verschil met de oude si
tuatie is dat nu de gemeente autonoom is in het toekennen van de subsidies. 
Het rijk komt er niet meer aan te pas. Dit betreft uitsluitend de rehabilitatiege-
vallen, waarbij naast monumentenherstel ook sprake is van woningverbete
ring. 
Van de grote monumenten dient de voltooiing van de restauratie van de Buur-
kerk vermeld te worden, die een andere functie kreeg. Het is een gelukkige ge
dachte geweest in dit gebouw het museum Van Speelklok tot Pierement onder 
te brengen, ook al ging dit ten koste van een deel van de belevingswaarde van 
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Utrecht, Abraham Dolesteeg 11-17, 
de voorgevels in desolate toestand. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, 
nr. B63.97H. 

Utrecht, Abraham Dolesteeg 11-17, 
voorgevels na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 
1985, nr. C25.082. 

het interieur. De voor het museum noodzakelijke inbouw is zeer zorgvuldig in
gepast. 
Aan de laatste kerk in het Vijfkerkenproject, de Domkerk, werd gedurende de 
verslagperiode voortgewerkt. De reconstructie van de balustrade op het koor, 
en déTierstelwerkzaamheden aan de noordelijke en zuidelijke transeptgevels 
werden voltooid. 
En andere grote restauratie was die van de evangelisch-lutherse kerk aan de 
Hamburgerstraat. Het herstel van de daken, dakruiter en muurwerk werd in 
de verslagperiode uitgevoerd. Hierbij werd de oorspronkelijke kapconstructie 
uitvoerig gedocumenteerd ' '. Als laatste fase zal het interieur nog aangepakt 

MblOU, LVIII (1985) 79-84. 
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Utrecht, Breedstraat 26, het voormalig Gewestelijk Arbeidsbureau voor de restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1982, nr. C18.955. 

Utrecht, Breedstraat 26, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, nr. C22.158. 
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Utrecht, Domstraat 8/Voetiusstraat 2, voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1980, nr. Cl3.612. 

Utrecht, Domstraat 8/Voetiusstraat 2, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1984, nr. C23.672. 
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Utrecht, Hof poort 8, oostgevel voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, nr. C22.141. 

Utrecht, Hofpoort 8, oostgevel na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C25.129C. 

moeten worden. Opmerkelijk bleek te zijn, dat de ongeveer tegelijkertijd geres
taureerde voorgevel van de evangelisch-lutherse kerk te Edam hoogstwaar
schijnlijk van dezelfde architect is. 

Het overzicht van de overige restauraties in Utrecht is in twee afdelingen ver
deeld: de in de verslagperiode voltooide en de in die periode aangevangen 
restauraties. Bij de voltooide restauraties wordt hier en daar een nadere toelich
ting gegeven; bij de aangevangen restauraties wordt volstaan met een opsom
ming. 

Voltooide restauraties, in alfabetische volgorde naar straatnaam. 
1. Abraham Dolesteeg 11-17 '2. Deze vroeg zeventiende-eeuwse woningen 

waren vóór de restauratie in gebruik als werkplaats. Bij de algehele restau
ratie werden er drie woningen in gerealiseerd. 
Van Asch van Wijckskade 8. Dit pand maakt deel uit van de negentiende-
eeuwse stadsuitleg, die door de architect J. D. Zocher aangelegd werd op 
de plaats van de vroegere stadswallen. Het verkeerde in een vrijwel origine
le staat. De restauratie had een consoliderend karakter. Aan de achterzijde 
werd een moderne serre aangebouwd. 

2. 

12 MblOU, LVI (1983) 91-97. 
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Utrecht, Hof poort 8, zuidgevel voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, nr. C22.148. 

Utrecht, Ho/poort 8, zuidgevel na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C25.129B. 

3. Breedstraat 26 '3. Het Huis met het IJzeren Hek werd nadat het vele jaren 
als gewestelijk arbeidsbureau dienst had gedaan, gerestaureerd en voor be
woning in verscheidene eenheden geschikt gemaakt. De monumentale en
treehal werd in ere hersteld. 

4. Brigittenstraat 1 '4. Van dit oorspronkelijk tot het complex van het Brigit-
tenklooster behorende pand werd de kap gerestaureerd. 

5. Bruntenhof 5, voorheen Lepelenburg 9. Dit pand, de poortwoning van de 
Bruntenhof, werd met de monumentale ingangspoort gerestaureerd als 
laatste in de reeks woningen van deze hof. Na de voltooiing van dit com
plex werd de straatnaam ter plaatse gewijzigd in Bruntenhof. Hoewel de 
originele zeventiende-eeuwse huisnummers op de woningen nu mooi cor
responderen met de huidige huisnummers, valt deze naamsverandering te 
betreuren, omdat hiermee de veel oudere, en in historisch opzicht veel be
langrijker naam Lepelenburg als straatnaam is verdwenen. 

6. Domstraat 8 - Voetiusstraat 2 15. Dit voormalige stalgebouw annex koets
huis met bovenwoning kreeg bij de restauratie op de begane grond een 
kantoorbestemming en boven een aantal appartementen. 

7. Drift 29-31. Beide panden behoorden tot het paleiscomplex van koning 

13 MblOU, LV (1982) 42-43. 
14 MblOU, LIV (1981) 24-27. 
15 MblOU, LV (1982) 51-52. 
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Utrecht, Hogeweide 1, in 1972. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1972, nr. CM 2579-E. 

Utrecht, Hogeweide 1, na vernieuwing van de gevels en het rieten dak. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. 25.084. 
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Utrecht, Jeruzalemstraat 7, voor de restauratie. Utrecht, Jeruzalemstraat 7, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1976, nr. B2402-B. Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C24.885. 

Lodewijk Napoleon. Ze werden ingrijpend gerestaureerd ten behoeve van 
de Rijksuniversiteit. 

8. Hamburgerstraat 15 16. Dit pand, gelegen op de hoek van de Lange 
Nieuwstraat, werd geheel gerestaureerd en geschikt gemaakt voor bewo
ning. 

9. Herenstraat 24 '7 . Dit brede pand bestaat uit twee oorspronkelijk middel
eeuwse huizen. Het geheel werd gerestaureerd en kreeg een woonbestem
ming. 

10. Hofpoort 8. Tot aan de restauratie behoorde dit voormalig koetshuis met 
bovenwoning tot het huis Trans 11. De nieuwe invullingen in de muurope
ningen, nodig in verband met de nieuwe woonfunctie, zijn in een moderne 
vormgeving uitgevoerd. 

11. Hogeweide 1. Vernieuwing van gevels en het rieten dak van deze boerderij. 
12. Jeruzalemstraat 7 18. Na jaren van moeizame voorbereidingen kon in no

vember 1983 eindelijk begonnen worden met de restauratie van dit interes
sante middeleeuwse pand. De begane grond kreeg een woonbestemming, 
de verdieping een kantoorfunctie. 

16 MblOU, LV (1982) 53-54. 
17 MblOU, LV (1982) 58. 
18 MblOU, LVII (1984) 92-96. 
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Utrecht, Zadelstraat 9, voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1974, nr. C4465. 

Utrecht, Zadelstraat 9, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C25.080. 

13. Jeruzalemstraat 12 19. Dit huis was in het recente verleden samengevoegd 
met een deel van het buurhuis, nummer 8-10. Een sanering van de erin ge
vestigde werkplaats was de aanleiding tot een ingrijpende rehabilitatie van 
dit beeldbepalende pand. De samenvoeging werd hierbij weer ongedaan 
gemaakt. 

14. Keistraat 5. De kap en achtergevel verkeerden in een zeer slechte staat en 
werden gerestaureerd. 

15. Kromme Nieuwegracht 45 20. Hier werden kap, zij- en achtergevel ge
restaureerd. 

16. Lange Nieuwstraat 41. Dit pand heeft een vrij onopvallende negentiende-
eeuwse voorgevel, maar bevat inwendig nog de volledige zeventiende-
eeuwse structuur. Gerestaureerd werden de kap en de achtergevel. 

17. Nieuwegracht 1. Hier vond cascoherstel plaats. Het betreft een van oor
sprong zeventiende-eeuws huis, met een achttiende-eeuwse pui, en een 
negentiende-eeuwse geveltop. 

18. Nieuwegracht 14. In dit pand is de Souvereine Orde van Malta gevestigd. 
Er vond een consoliderende restauratie plaats. 

19 MblOU, LVI (1983) 122-124. 
20 MblOU, LVI1 (1984) 114-115. 
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Utrecht, Buurkerkhof 19, de ander gevel van het
zelfde huis na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1977, nr. C8.485. 

Utrecht Buurkerkhof 19, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1984, nr. C23.971. 

19. 

20 

21 

22. 

Nieuwegracht 38. De kap van dit huis was in ernstige mate door boktor 
aangetast, een probleem, dat meer voorkomt in dit stadsdeel. De kap werd 
dan ook vrijwel geheel vernieuwd, terwijl ook de gevels behandeld werden. 
Nieuwegracht 81. Van dit huis, dat al eerder was gerestaureerd, werd de 
stoep in ere hersteld. 
Nobelstraat 18 21. Dit vlak achter de stadswal gelegen woonhuis werd ge
restaureerd. Voor Utrecht zeldzaam is de houten topgevel aan de achterzij
de, die net boven de wal uitsteekt. 
Oudegracht 187 22. Dit grote huis werd gebouwd rond 1300. De dennen 
sporenkap met de onderliggende dennen zolderbalken werd gerestaureerd. 

23. Oudegracht 290. Ook van dit pand werd de kap hersteld. 
24. Oudegracht 365 23. Hier vond eveneens herstel van de middeleeuwse kap 

plaats. 
25. Oudegracht 382. De laatste kaprestauratie in deze reeks. 
26. Springweg 16 24. Van dit in zeer slechte staat verkerende pand werd door 

21 MblOU, LVII (1984) 140-141. 
22 MblOU, LV (1982) 103-104. 
23 MblOU, LV(1982) 117-118. 
24 MblOU, LVII (1984) 168-172. 
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een grondige algehele restauratie weer een goed bewoonbaar huis ge
maakt. 

27. Springweg 102 en poort 25. Aan het pand werden een restauratie en een 
woningverbetering uitgevoerd. De in het huis opgenomen poort vormde de 
voormalige toegang tot het terrein van het Burgerweeshuis, dat gelegen 
was aan de Oudegracht, ter plaatse van het tegenwoordige NV-huis. Bij de 
restauratie van deze geheel natuurstenen poort werd zorgvuldig onderzoek 
gedaan naar de oorspronkelijke polychromie. De oude kleuren werden bij 
de restauratie geheel gereconstrueerd. 

28. Springweg 142 " . Dit is het Andreasgasthuis, in 1872 gebouwd naar ont
werp van de architect Alfred Tepe. Alleen het voorste gedeelte aan de 
straat werd gehandhaafd. Er achter verrees een geheel nieuw complex ten 
behoeve van de huisvesting van geestelijken. 

29. Steenweg 6 21. Dit betreft de Buurkerk, in het begin van het gedeelte over 
de gemeente Utrecht al genoemd. 

30. Voorstraat 14. Voor dit huis, genaamd De Conink van Portugael, werd de 
hardstenen stoep gerestaureerd. 

31. Werfmuren. Ook in deze verslagperiode werd voortvarend gewerkt aan 
het herstel van de werfmuren. Muren, die voltooid werden, zijn gelegen 
voor de panden: Drift 3, Nieuwegracht 52, 68 en 70, Oudegracht 53-55, 
111, 127, 143, 155, 255, 257, 283, 289, 291, 335, 347, 349, 351, 355, 365, 
377, 381, 387, 389, 395, 403, 417, 2, 16, 18, 20, 40, 82, 84, 86, 90, 230, 
246, 308, 310, 312, 318, 330-332, 334, 336 en 338. Interessant was de 
restauratie van de muur bij Oudegracht 111. Hier werd een in later tijd 
dichtgemetseld bovenlicht aangetroffen, dat bij de restauratie weer in ere 
is hersteld. 

32. Zadelstraat 9 - Buurkerkhof 19 2S. Dit boeiende huis met twee straatgevels 
werd geheel gerestaureerd. Het behield daarbij zijn oorspronkelijke 
bestemming, namelijk winkel op de begane grond en wonen op de verdie
ping. 

33. Zilverstraat 14 29. Algehele woonhuisrehabilitatie. 
34. Wittevrouwenstraat 44 30. De politiepost bij de Wittevrouwenbarrière 

werd grondig opgeknapt. Het exterieur werd daarbij in de oorspronkelijke 
kleurstelling teruggebracht. 

Tenslotte volgt hier een overzicht van de in de verslagperiode aangevangen, 
maar nog niet voltooide restauraties: 
Abraham Dolesteeg 10, 
Hamburgerstraat 9 (tweede fase evangelisch-lutherse kerk), 
Haverstraat 6, 
Janskerkhof 13-13a-Drift 2, 
Kromme Nieuwegracht 33, 
Kromme Nieuwegracht 43, 
25 MblOU, LIV (1981) 68-69. 
26 JbOU, (1983), 157, 163. 
27 MblOU, LV (1982) 43. 
28 MblOU, LVII (1984) 186-189. 
29 MblOU, LV (1982) 143. 
30 MblOU. LVII (1984) 183-185. 
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Lange Lauwersstraat 22, 
Nieuwegracht 51, 
Oudegracht 34, 
Oudegracht 223, 
Oudegracht 302, 
Oudegracht 307, 
Oudegracht 319-321, 
Werfmuren bij Oudegracht 23, 35, 415 en 228. 
Als bijzonder object dient het huis Oudaen vermeld te worden (Oudegracht 
99), waarvan de restauratie in 1984 van start is gegaan. 

Gemeente Wijk bij Duurstede 

In Wijk werden twee kleine restauraties uitgevoerd, Langs de Wal 18 en 
Muntstraat 22. De terugloop in activiteiten ten opzichte van voorgaande jaren 
was hier wel zeer goed merkbaar. Toch werd er ook begonnen met een groot 
restauratieproject, dat jarenlang wegens geldgebrek bij de subsidiërende over
heid niet van de grond kon komen. Het betreft de restauratie van de donjon 
bij kasteel Duurstede. Ook de restanten van de buitenmuren en de toegangs-
brug zullen hersteld worden. Het gaat hierbij om het consolideren van ruïnes. 
Zowel de donjon als de muurresten verkeren in ruïneuze staat, en het is de be
doeling, dat dat zo zal blijven. Dit vereist een zorgvuldige, specifieke aanpak: 
in technisch opzicht zal er een situatie moeten ontstaan die verder verval moet 
voorkomen, terwijl anderzijds het karakter van het vervallen gebouwencom-

Wijk bij Duurstede, Muntstraat 22, na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 
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plex bewaard moet worden. Dit zijn twee tegenstrijdige uitgangspunten. Bij de 
uitvoering komt het er op neer, dat het metselwerk wordt hersteld en aangevuld 
op plaatsen waar grote gaten zijn ontstaan, maar met behoud van alle bouw-
sporen en latere wijzigingen. Al te grote bomen, die zich in het metselwerk had
den vastgezet, worden verwijderd. Op de buitenmuren zal getracht worden de 
plantengroei weer een mogelijkheid te geven. Van belang is hierbij ook, dat de 
ruïne een wezenlijk onderdeel is van het door Zocher aangelegde land
schapspark. Een al te opgeschoonde ruïne zou hierin misstaan. 
Het interieur van de vierkante donjon zal zodanig gerestaureerd worden, dat 
de vertrekken bruikbaar zijn. Hiertoe wordt het oude trappenstelsel deels her
steld, deels aangevuld. Bovenop de toren wordt een flauw hellend pyramidedak 
geplaatst om het geheel tegen inwateren te beschermen. De werkzaamheden 
zullen in de loop van 1985 voltooid zijn. 

Gemeente IJsselstein 

In IJsselstein stond de verslagperiode in het teken van twee belangrijke restau
raties, die van de hervormde kerk en die van het voormalig Ewoudsgasthuis of 
klooster Mariënberg aan de Benschopperstraat. 
De kerk onderging bij de in technisch opzicht vrij ingrijpende restauratie geen 
belangrijke wijzigingen; alleen in het interieur werden enige aanpassingen 
aangebracht 31. Bij de kerkrestauratie werden ook de twee graftomben van en
kele heren en vrouwen van IJsselstein betrokken. Deze tomben, daterend van 
respectievelijk de tweede helft van de veertiende eeuw en van ± 1540 32 zijn 

IJsselstein, oostgevel voormalig klooster Mariënberg, na restauratie. 
Foto: Paulus van Vliet, architect BNA, Utrecht. 
31 JbOU, (1983) 162. 
32 Kunstreisboek voor Nederland (Amsterdam, 19777) 301. 
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IJsselstein, westgevel van de 
Nederlands Hervormde Kerk. 
Foto: RDMZ Zeist, 1976, 
nr. 247.023. 

IJsselstein, interieur van het koor in de Nederlands 
Hervormde Kerk, naar het westen gezien. 
Foto: RDMZ Zeist, 1984, nr. 251.436. 

enigszins verplaatst. Van de oudste tombe zijn de loszittende delen vastgezet. 
Het voormalige Ewoudsgasthuis of klooster Mariënberg is in feite slechts een 
restant van een groter complex 33. Het behouden deel omvat de refter van het 
klooster en een deel van de kloostergang dat hierin van oudsher was opgeno
men. Tengevolge van jarenlang verval was het in zeer slechte staat komen te 
verkeren. Wanneer restauratie nog enkele jaren was uitgebleven, zou het ver
moedelijk niet meer te redden zijn geweest. Het is dan ook een gelukkige om
standigheid geweest, dat in 1983 een gezamenlijke subsidiëring van de Ministe
ries VROM en WVC de restauratie mogelijk maakte. Het gebouw werd hierbij 

33 C. L. Temminck Groll en G. Berends, 'De restauratie van Mariënberg, vijf woningen in het 
restant van een klooster', Historische Kring IJsselstein, nr. 31 (1984) 201-220. 
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IJsselstein, detail van het graf
monument van Gijsbrecht van 
IJsselstein in de Nederlands 
Hervormde Kerk. 
Foto: RDMZ Zeist, 1983, nr. 
242.485. 

geschikt gemaakt voor bewoning op de eerste verdieping en een horecabestem-
ming op de begane grond. Een belangrijke uiterlijke wijziging werd aange
bracht bij de kapconstructie. Oorspronkelijk bevond zich op het bouwwerk een 
hoog zadeldak, dat aan beide zijden aansloot op de inmiddels verdwenen overi
ge bouwdelen van het kloostercomplex. In de loop van de achttiende eeuw was 
de oorspronkelijke vorm van de kap gewijzigd, waarbij aan beide korte zijden 
van het gebouw een dakschild tot stand kwam. Daarbij werd tevens de nok ver
laagd, waardoor een zakgoot ontstond. Bij de restauratie werd de nok weer op 
de oude hoogte teruggebracht, terwijl de dakschilden aan de korte zijden ge
handhaafd werden. Hierdoor ontstond een technisch gezonde oplossing, en het 
gebouw speelt nu weer een iets belangrijker rol in het silhouet van het stadje. 
Het exterieur behield de negentiende-eeuwse verschijningsvorm met uit die tijd 
daterende of in die tijd gewijzigde kozijnen en gepleisterde buitengevels. Een 
poging om het pleisterwerk te verwijderen en het schone metselwerk te herstel
len ketste, behalve op kunsthistorische argumenten, ook af op de uitermate 
slechte staat van het achterliggende metselwerk. In het interieur bleek het nood
zakelijk te zijn alle gemetselde kruisribgewelven te vernieuwen. Dit vereist een 
specifieke vakkennis van de uitvoerende metselaars, welke helaas steeds minder 
aangetroffen wordt. Het resultaat in IJsselstein mag gezien worden. 
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Kroniek over het jaar 1984 

W. Uittenbogaard 

januari 

1 Het inwonertal van de provincie Utrecht vermeerderde in het voorafgaan
de jaar met 6.219 (in 1982 + 6.488) tot 929.401; dat van de stad Utrecht 
verminderde met 1.384 (in 1982 - 2.774) tot 230.414. 

1 De gemiddelde welvaart binnen de Europese Gemeenschap in het nu ge
passeerde jaar op 100 stellende, blijkt die in de provincie Utrecht met 128,6 
van de Nederlandse provincies het hoogst (in Limburg met 73,4 het laagst). 
Binnen de Europese Gemeenschap, exclusief Griekenland, is de welvaart 
in Hamburg met 154,4 het hoogst en in het Italiaanse Calabrië met 30,3 
het laagst. 

1 De Utrechtse brandweercommandant ing. J. van der Wolff wordt tevens 
regionaal commandant brandweer. In laatstgenoemde functie heeft hij de 
algehele leiding van de hulpverleningsdiensten bij rampen en is hij belast 
met de coördinatie en de begeleiding van technische aangelegenheden van 
de brandweerkorpsen in de regio Utrecht. 

4 Ds B. Wallet boort de eerste paal voor de bouw van 49 woningen en een 
kerkelijk centrum op het terrein, waar tot voor kort de Nederlands Her
vormde Oranjekerk aan de Utrechtse Amsterdamsestraatweg heeft 
gestaan. 

5 Nadat daartegen rond drie jaren actie is gevoerd wordt aan de Cuneralaan 
te Rhenen een negental woningen ontruimd om te slopen. De actie is ge
voerd ten bate van de oorspronkelijke bewoners, die de huren van de 
nieuw te bouwen woningen niet kunnen betalen. Met het slopen van de be
doelde woningen is een aanvang gemaakt. 

8 In de stad Utrecht worden de laatste Muurkranten, die opzien baarden 
door de agressieve maatschappelijke stellingname, aangeplakt. 

11 De op 27 december 1983 over het Merwedekanaal gelegde voetbrug, tussen 
een nieuw parkeerterrein aan de Overste Den Oudenlaan en het Jaarbeurs
complex, wordt in gebruik genomen. 

12 De gemeenteraad van Utrecht benoemt ing. J. J. van Rhijn tot directeur 
van de Gemeentelijke Reinigings-, Markt- en Havendienst. 

14 Ds C. Mak overhandigt in het Rijksarchief te Utrecht aan de rijksarchiva
ris prof. dr C. Dekker het eerste exemplaar van de heruitgave van De be
langrijkste stukken met betrekking tot de afscheiding van 1834. 

20 Prins Bernhard opent te Baarn het nieuwe kantoor van de Nederlandse 
Hippische Sportbond. 
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24 januari De Oosterkerk 
foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr C12.454 

23 

24 

30 

30 

31 

Ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, stelt 
de eerste opslagplaats voor vervuilde grond, waarvoor nog geen bruikbaar 
reinigingsprocédé is gevonden, in gebruik op het Industrieterrein Lagewei-
de in Utrecht. 
Aangevangen wordt met het slopen van de Oosterkerk, staande op de hoek 
van de Maliebaan en de Burgemeester Reigerstraat. Op de vrijkomende 
grond zullen 24 wooneenheden en een kantoor worden gebouwd. 
De bewoners van 23 woningen aan de Eendstraat en de Krommerijn stem
men er mee in dat hun woningen, na aankoop door het Rijk, gesloopt zul
len worden om het terrein, waarop eertijds de teer- en asfaltfabriek van de 
firma Stein en Takken (later Cindu) stond aan de Gansstraat 132 te 
Utrecht, te reinigen. 
Prof. dr F. W. N. Hugenholtz biedt aan de burgemeester van Utrecht het 
eerste exemplaar aan van het boek Van Boeten en Bouwen, de Utrechtse 
schutmeestersrekeningen van 1428-1528, hun informatie en de informati
ca, geschreven door mevrouw dr G. M. de Meyer en A. Graafhuis. 
In Wijk C is, nabij de plaats waar tot 1968 Van Rijn's Mosterdfabriek 
stond, het beeldje de man van de straat van de Franse kunstenaar Alex 
Garcia geplaatst, waaraan - op de sokkel - nog de tekst de man van de 
straat wist waar hij de mosterd moest halen zal worden toegevoegd. 

februari 

In de stad Utrecht gaat de Stadspost Utrecht functioneren, die wordt geëx
ploiteerd door de heer J. A. Brehler. 
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2 In het Museum Flehite te Amersfoort wordt de tentoonstelling Wolken 
van genot geopend, die een cultuurhistorisch overzicht van het tabaksge
bruik in Nederland biedt. 

2 Gelijktijdig met de opening van de Martijnschool voor voortgezet LOM-
onderwijs aan de Ramsesdreef te Utrecht wordt op de speelplaats van die 
school een achttal stalen silhouetten, ontworpen door de Utrechtse kunste
nares Anke Homan, onthuld. 

3 In het Slot te Zeist wordt de tentoonstelling Willem van Oranje, de televi
sieserie geëxposeerd geopend. 

7 In het Ziekenhuis Oudenrijn wordt mevrouw Renny Stekelenburg als hon
derdduizendste patiënt sedert de opening van dat ziekenhuis ontslagen. 

8 Het hoogste punt wordt bereikt van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
dat in aanbouw is in de wijk De Uithof. 

10 Mevrouw mr E. A. Haars wordt geïnstalleerd als waarnemend-burge
meester van Kockengen. In afwachting van een beslissing over een gemeen
telijke herindeling van het westelijke deel van de provincie Utrecht is beslo
ten om na de pensionering van J. Berentschot (ingaande 1 januari j . l .) , 
voorlopig te volstaan met de tijdelijke waarneming van dat ambt. 

10 Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Muziekcentrum wordt in 
de foyer van dat gebouw de tentoonstelling Hertzberger-Muziekcentrum 
geopend. 

15 Provinciale Staten van Utrecht besluiten tot opheffing van de dwanghaven 
voor woonschepen in De Nes onder Loenen. 

16 De Universiteitsbibliotheek, die in 1584, na confiscatie van een aantal 
kloosterbibliotheken, als Stadsbibliotheek werd opgericht en in 1636 tot 
Academiebibliotheek werd verheven, herdenkt in de Janskerk haar vier
honderd jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit feit worden in het Centraal 
Museum de tentoonstelling Handschriften en Oude Drukken van de Uni
versiteitsbibliotheek en in het Universiteitsmuseum de tentoonstelling Uni
versiteitsbibliotheek 1584-1984, vier eeuwen functioneren geopend. 

16 Te Driebergen overlijdt de kunstschilder Tom Meyer (92 jaar). Hij was 
mede-oprichter van het Nederlands Kunstenaars Genootschap en van de 
groep kunstenaars, die zich verenigden in de zogenaamde Beeldende 
Kunstenaars Regeling (B.K.R.). 

20 De te Bunnik wonende schrijfster Thea Beekman wordt door de Vereni
ging van docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (V.G.N.) 
onderscheiden met de Huib de Ruyter-prijs 1983. 

20 Honderd jaar geleden verscheen de eerste Telefoongids Utrecht. Sinds in 
1883 de Nederlandse Bell Telefoon Maatschappij begon met de exploitatie 
van een Utrechts telefoonnet, waarvoor een telefooncentrale in de voor
malige Vleeshal aan de Voorstraat in gebruik werd genomen, is het aantal 
abonnees in februari 1884 gestegen van 36 tot 70. 

20 Honderddertig gedetineerden in het Utrechtse Huis van Bewaring gaan in 
werkstaking (tot 25 februari) tegen bezuinigingen die het ministerie van 
justitie in het gevangeniswezen wil doorvoeren. 

27 De Stichtse Milieu Federatie biedt aan het lid van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, drs A. G. W. Schapenk, een rapport over het natuur-, land-
schaps- en milieubeleid in de provincie aan, welk rapport een bijdrage be-
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oogt te zijn voor het in voorbereiding zijnde streekplan voor de gehele pro

vincie. 

maart 

1 Te Baarn overlijdt mevrouw R. Lotgering-Hillebrand (92 jaar). Zij werd 
wel het culinair geweten van Nederland genoemd. 

2 In het Centraal Museum wordt het eerste exemplaar van een facsimile-
uitgave van het Utrechts Psalter aan prof. dr O. J. de Jong, rector-
magnificus van de Rijksuniversiteit, aangeboden. 

5 In het Centrum voor Reactivering en Verpleging Albert van Koningsbrug
gen aan de Beneluxlaan te Utrecht wordt een psycho-geriatrisch dagbehan
delingscentrum geopend. 

9/10In 28 uren wordt een 34,5 meter lange voetgangers- en fietserstunnel onder 
Rijksweg 222 ter hoogte van de Rembrandtkade geschoven. 

10 Inde nacht van de poëzie start de verkoop van een grafiekmap. Voor deze 
map leverden de Utrechtse kunstenaars Joost IJland, C. W. N. Dolk, Ti
tus Nolte, Huug Pleijsier en Frerik de Wit bijdragen geïnspireerd op een 
naamloos gedicht dat begint met: 'Een iedereen wordt gebruikt als draai
bank' uit de bundel De andere namen van Bert Schierbeek. 

11 De sloten van het Utrechtse gemeentehuis en van enkele andere gemeente
lijke gebouwen zijn in de afgelopen nacht door actievoerders tegen plaat
sing van kernwapens in Nederland met kunsthars volgespoten. 

13 In De Zonnehof te Amersfoort wordt een tentoonstelling van werken van 
Alf ons Mucha geopend. Mucha was één van de kunstenaars die de ontwik
keling van de Art Nouveau in Europa bewerkstelligde. 

13 Aangevangen wordt met het slopen van de bebouwing, staande op de 
zuidelijke hoek van de Oudenoord met de Kaatstraat. Op het vrijkomende 
terrein zullen winkels, kantoren en 127 woningen worden opgericht. 

14 Te Maarssen wordt bij huize Overkerck aan het Zandpad een Sabbat- of 
Jodenpaaltje herplaatst. Dit paaltje vormt een onderdeel van de afzetmo
gelijkheid van een eerder door Joden bewoonde wijk gedurende de Sabbat. 

14 Mevrouw C. E. den Hertog neemt, na eenenveertig jaar bij het onderwijs 
werkzaam te zijn geweest, afscheid als hoofd van de lagere school Punten-
burg te Utrecht. 

14 Te Nieuwegein wordt het winkelcentrum De Ba tau geopend. 
15 De geheel vernieuwde Stationsrestauratie te Utrecht wordt in gebruik ge

nomen. 
15 De raad van Utrecht besluit met ingang van 1 januari 1985 het gemeente

lijk subsidie aan het Theater 't Hoogt te beëindigen en het subsidie aan het 
met opheffing bedreigde Utrechts Symfonie Orkest te verlagen. 

16 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Frits van den Berghe 
(1883-1939) geopend. 

19 De door pater S. van Nuenen, destijds pastoor van de Augustinuskerk, en 
mevrouw C. van Reysen gestichte Congregatie van de zusters Augustines-
sen van Sint Monica bestaat vijftig jaar. Dit halve eeuwfeest wordt eerst 
op 12 mei gevierd. Genoemde congregatie begon in 1934 met tien jonge 

206 



20 
2? 

23 

26 

vrouwen het kloosterleven in een bovenwoning aan de Voorstraat, welke 
ruimte spoedig verwisseld werd voor Meisjesstad aan de Waterstraat. 
De eerste paal wordt geslagen voor een Muzisch Centrum te Nieuwegein. 
Met het onthullen van een door de Utrechtse kunstenaar Willem Noyons 
vervaardigde gedenksteen opent koningin Beatrix het Sint Antonius Zie
kenhuis te Nieuwegein. 
In het Historisch Kostuum Museum wordt de tentoonstelling Snit in wit, 
antiek tafeldamast geopend. 
Tijdens de viering van de 348ste Dies Natalis van de Utrechtse Universiteit 
in de Jacobikerk wordt een eredoctoraat verleend aan de Amerikaanse car
dioloog Charles Fisch, directeur van het Krannert Institute for Cardiology 
te Indianapolis. 

april 

Het Ontwikkelingsinstituut Provincie Utrecht vangt, onder leiding van drs 
D. Oudenaarden, aan met zijn werkzaamheden. Een van de belangrijkste 
taken van dit instituut is het bedrijfsleven wegwijs te maken in de ambtelij
ke wereld. 
Aan de burgemeester van Utrecht wordt door A. Graafhuis het eerste 
exemplaar aangeboden van zijn boek De Utrechtse heren zeventien. Daar
in worden zeventien van de achttien Utrechtse burgemeesters tussen 1813 
en 1981 behandeld. 

2 april foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr B6.814-B 

207 



3 Op het voormalige Werkspoorterrein wordt de eerste paal geslagen voor 
een nieuw kantoorgebouw van het Utrechtse Gemeentelijk Energie Be
drijf. 

5 De directeur van de n.v. Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij 
(P.U.E.M.) bepleit een fusie van het Gemeentelijk Energie Bedrijf 
(G.E.B.), het Gasbedrijf Centraal Nederland (G.C.N.), de n.v. Provinci
aal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf (P.E.G.U.S.) en het 
Stamin met zijn bedrijf, opdat één regionaal bedrijf in de toekomst de dis
tributie van gas, electriciteit en stadsverwarming in de provincie gaat ver
zorgen tegen lagere tarieven. 

10 De Utrechtse wethouder van ruimtelijke ordening doet, nadat er sedert 
1970 reeds meer dan twintig kerken in die gemeente gesloten zijn, een be
roep op de kerkgenootschappen om in de toekomst voor overtollige kerk
gebouwen een nieuwe bestemming te zoeken. 

12 De Woningbouwvereniging Kombinatie '77 en de Stichting Stadsherstel 
Utrecht richten, ter versterking van het woonmilieu in het Utrechtse cen
trum, het Werkverband Volkshuisvesting en Stadsherstel op. 

12 Een door de beeldhouwer Joop Wouters vervaardigde gevelsteen wordt 
aangebracht in de nieuwe bebouwing langs de Korte Nieuwstraat. 

13 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 
Geert Groote en de Moderne Devotie geopend door prof. dr mag. Edward 
Schillebeeckx. 

13 Simon Carmiggelt opent in het Centraal Museum een expositie van werken 
van Willem Hussem (1900-1974). 

14 Aan de zangeres Jard van Nes, een oud-leerlinge van het Utrechts Conser
vatorium, wordt in het Muziekcentrum de Nederlandse Muziekprijs uitge
reikt. 

14 De bedrijfsschool van de Stichting Metaal- en Elektro-opleidingen Utrecht 
(S.M.O.) wordt heropend. Het is een voortzetting van de inmiddels opge
heven bedrij fsschool van de Ketel- en Apparatenbouw Bronswerk. 

16 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling Dollen rond de Dom, 
de geschiedenis van de psychiatrie in Utrecht geopend. 

18 Mevrouw Frederika Brummer, bewoonster van het woonwagenkamp 
Beukbergen te Huis ter Heide, biedt mr drs L. C. Brinkman, minister van 
welzijn, volksgezondheid en cultuur, het eerste exemplaar aan van haar 
boek Frederika, het leven van een woonwagengeneratie tussen 1900 en 
1945. 

25 Het lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, ir G. C. van Wijnbergen, 
en de Utrechtse wethouder mr H. H. W. Kernkamp stellen in de Van Swin-
denstraat de eerste Oliebol (verzamelcontainer voor afgewerkte olie) in ge
bruik. Aan de Oude Kerkweg en de Tractieweg te Utrecht zijn soortgelijke 
oliebollen geplaatst. 

25 Mr C. Laan (70 jaar) neemt afscheid als vice-president van de Arrondisse
ments Rechtbank te Utrecht. 

26 Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Nederlands 
Danstheater wordt door de gemeente Utrecht aan de directeur van dat 
danstheater, Carel Birnie, de Trijn van de Leemputprijs uitgereikt. 

27 Na afhandeling van alle nog te verrichten werkzaamheden komt een einde 
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aan het Demka-bedrijf te Utrecht. 
28 In de Woudkapel te Bilthoven wordt de herdenking van honderd jaar Bet

ty en Kees Boeke geopend. Ir Kees Boeke (1884-1966) was onder meer in 
1926 de oprichter van De Werkplaats te Bilthoven. 

28 De Utrechtse gemeentelijke veerdienst over het Amsterdam Rijnkanaal 
nabij de grens tussen de gemeenten Utrecht en Maarssen vaart voor het 
laatst. 

mei 

1 De twee nog bestaande grammofoonplatenwinkels van Max van Praag 
sluiten na faillissement van de firma, die rond vijfentwintig jaar heeft 
bestaan. 

3 In het winkelcentrum Hoog Catharijne begint AVSCO b.v. met de exploi
tatie van een computer-beeldkrant. 

4 Prof. dr J. Buursink publiceert de onderzoeksresultaten naar de werkgele
genheid in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Daaruit blijkt dat 
de gemeente Utrecht, waar 518 banen per 1000 inwoners zijn, het grootste 
aantal werkplaatsen van die gemeenten heeft. 

6 Vanaf heden tot 12 mei wordt een reeks acties gevoerd tegen de mogelijke 
plaatsing van kruisraketten in Nederland. 

10 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het nieuwe 
groepsbureau van de rijkspolitie aan de Jan van der Heijdenweg te Us-
selstein. 

10 Ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, neemt 
het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje Fietstochten rond 
Utrecht en wijde omgeving. 

10 Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Amersfoortse Ge
meentereiniging wordt in het Museum Flehite de tentoonstelling Vuil an
ders bekeken geopend. 

11 In het Verenigingsgebouw aan de Zandweg te De Meern wordt de ten
toonstelling 150 jaar graven naar een Romeins Castellum in De Meern geo
pend. Na 3 juni wordt het hier tentoongestelde overgebracht naar het Ar
cheologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht alwaar het nog ge
ruime tijd te bezichtigen is. 

12 Het vijftigjarig bestaan van het Noorderbad aan de Van der Marckstraat 
te Utrecht wordt gevierd. 

12 In de Janskerk wordt Jaap Hillen door het Utrechts Studenten Koor en Or
kest een afscheidsconcert aangeboden. Jaap Hillen was vijfentwintig jaar 
dirigent van het U.S.K.O.. 

15 Koningin Beatrix opent de uitbreiding van het Centrum van de Bond voor 
Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers te Doorn. Het complex is uitge
breid met 26 units voor permanente bewoners en gebouwen ten behoeve 
van de nazorg van militaire gehandicapten. 

15 Met de openstelling van de Jacobi-, Jans-, Pieters- en Willebrorduskerk 
gedurende de zomermaanden wordt aangevangen. Tien dagen eerder dan 
bedoeld was zal deze openstelling worden beëindigd op 6 september door 
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een geschil tussen de stagiaires, die voor voorlichting en rondleiding in de 
kerken zorgen, en de Utrechtse Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer. 

17 In de Utrechtse raadzaal vindt een ludieke bijeenkomst plaats tijdens wel
ke het stadsbestuur het Utrechtse Slagers Gilde (ten tweede male) vergeeft 
dat voorgangers van de laatstgenoemden in 1425 de burgemeesters Berend 
Proeys en Willem van Winssen aan het mes regen. 

18 In het park van kasteel Groeneveld te Baarn wordt door de minister van 
landbouw en visserij, ir G. J. M. Braks, de tentoonstelling Beelden in het 
park geopend. Deze tentoonstelling omvat beelden, die vervaardigd zijn 
door Dieuwke Abma-ter Horst, Fons Bemelmans, Fioen Blaisse, Maria 
Glandorf, Eddy Roos, Eja Siepman van den Berg en Jan Timmer. 

19 Het vijfentwintigjarig bestaan van het Instituut voor Fundamenteel On
derzoek der Materie wordt in het huis Rijnhuizen te Nieuwegein herdacht. 

22 Mevrouw M. K. van Langeveld-Berkel, sedert oktober 1981 burgemeester 
van Loosdrecht, overlijdt op vijftigjarige leeftijd. 

24 De gemeenteraad van Utrecht benoemt M. Vos tot directeur van de ge
meentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, in welke functie hij dr 
F. E. Riphagen opvolgt. 

25 Te Madrid wordt aan de Gerofabriek te Zeist de International Trophy for 
Quality uitgereikt op aanbeveling van de Kamers van Koophandel en bui
tenlandse handelsmissies. 

26 De Spaanse danser Basilio ontvangt, tijdens een uitvoering van leerlingen 
van zijn Utrechtse Balletschool in de Stadsschouwburg, uit handen van de 
Spaanse ambassadeur, Jorge del Pino y Moreno, het Cruz de Caballero del 
Mérito Civil (een Spaanse onderscheiding voor Basilio's verdiensten voor 
de Spaanse cultuur). 

30 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent in Paushui-
ze de tentoonstelling Allemaal Utrechters. 

30 In het museum Flehite te Amersfoort wordt de tentoonstelling De Ratten
vanger van Hameln en zijn collega's, 700 jaar rattenvangen geopend. 

juni 

De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent te West
broek het Dorpsbusproject, dat ten doel heeft om, met ingang van 4 juni, 
de landelijke gebieden van De Bilt/Bilthoven, Maarssen, Maartensdijk, 
Loosdrecht en Breukelen met openbaar vervoer bereikbaar te maken. 
Het streekbusstation aan de oostzijde van Utrecht Centraal Station wordt 
in gebruik genomen. Gelijktijdig wordt het streekbusstation op het Jaar
beursplein opgeheven. Hiermee verbeteren de overstapmogelijkheden van 
stads- naar streekbussen door kleinere loopafstanden. 
De president-directeur van Esso b.v., F. G. van Duivenbooden, overhan
digt in de gobelinzaal van het slot Zuylen aan de directeur-generaal cultu
rele zaken van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, drs 
J. Riezenkamp, het eerste exemplaar van Een rebelle aan de Vecht (deel 
zes in de Esso-museum-reeks). Tevens overhandigt de heer Van Duiven
booden aan de Stichting Restauratie Slot Zuylen een bedrag, groot 
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ƒ 100.000, - , als bijdrage in de nog uit te voeren restauratiewerken. 
7 De Stichting Studenten Huisvesting (S.S.H.) geeft drieëntachtig wooneen

heden aan de Keizerstraat in gebruik aan de bewonersvereniging De Kleine 
Keizer. Deze wooneenheden zijn opgericht op het terrein waar eerder de 
administratie en redactie van het Utrechts Nieuwsblad gehuisvest waren. 

7 Mr N. X. M. M. Vos de Wael neemt afscheid als chef van de afdeling alge
mene zaken van het stadhuis te Utrecht. 

9/10De pleisterplaats De Lage Vuursche - nu café-restaurant De Kastanjehof 
- herstelt de traditie om bezoekers in de gelegenheid te stellen op de zater
dag vóór Pinksteren en op eerste Pinksterdag een huifkartocht in de bos
sen rond het dorp en het huis Drakensteyn te maken. 

10 De Immanuelkerk aan de 't Goylaan, eigendom van de Stichting Wereld
zending Johan Maasbach, geraakt door onbekende oorzaak in brand. De 
schade bedraagt rond één miljoen gulden. 

12 Prins Bernhard schenkt De kei uit Lippe, die hij in 1937 als huwelijksge
schenk ontving en die sindsdien de tuin van Paleis Soestdijk siert, aan de 
Amersfoortse bevolking bij gelegenheid van de festiviteiten Amersfoort 
725 jaar (12 tot en met 17 juni). 

13 De bioscoop Olympia aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht - de enige 
Utrechtse buurtbioscoop - sluit omdat de noodzakelijke renovatie niet 
meer verantwoord wordt geacht. Op 5 september zal in deze voormalige 
bioscoop het Casino Speelclub Olympia worden geopend. 

13 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht maakt bekend dat 
de in het voorgaande jaar in de provincie gehouden Anjercollecte een re
cordbedrag van rond ƒ 113.000,- heeft opgebracht. Tevens verleent hij 
prijzen en premies aan de gemeenten Bunnik, Bunschoten, Loenen, Pols
broek en Veenendaal voor de hoogste opbrengst per categorie gemeente, 
respectievelijk de sterkst gestegen opbrengst in die gemeenten. 

15 In slot Zuylen wordt de tentoonstelling Herinneringen aan Oranjevorsten, 
bewaard in Utrechtse kastelen geopend. 

15 In de gemeente Utrecht wordt de laatste van eenenvijftig toeristische weg
wijzers geplaatst, die verwijzen naar musea en andere toeristische attrac
ties. 

19 Onder de tiel Engagement tussen figuratie en realisme worden in het Mu
seum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht de nieuwste aanwinsten geëxpo
seerd. 

20 De Tweede Kamercommissie voor welzijn en cultuur gaat definitief ak
koord met de opheffing van het Utrechts Symfonie Orkest met ingang van 
1 september 1986. Het orkest moet samengaan met het Amsterdams Phil
harmonisch Orkest en Het Nederlands Kamerorkest. 

20 De Utrechtse Universiteitsraad besluit zich niet langer te verzetten tegen de 
opheffing met ingang van 1 januari 1988 van de subfaculteit tandheelkun
de. 

21 De afdeling theoretische geofysica van de Utrechtse Rijksuniversiteit 
plaatst in het Limburgse Valkenburg het laatste onbemande meetstation 
in het Netwerk van Autonome Registrerende Seismografen (N.A.R.S.). 
Beoogd wordt met dit netwerk de bewegingen van de aardkorst te onder
zoeken. 
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21 De Utrechtse gemeenteraad houdt zijn vijfduizendste vergadering na de 
afkondiging van de Gemeentewet in 1851. 

26 De Rijksuniversiteiten van Leiden en Utrecht en de Universiteit van 
Amsterdam komen een fusie overeen van de subfaculteiten farmacie die 
resulteert in concentratie van de farmacie-opleidingen te Utrecht met in
gang van september van dit jaar. 

29 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling Beesten Binnenste 
Buiten geopend. Een beeld wordt gegeven van de geschiedenis, ontwikke
ling en het belang van de veterinaire pathologie. 

juli 

1 In de Protestants Christelijke Pedagogische Akademie Basis Onderwijs 
Jan van Nassau (PABO Jan van Nassau) verenigen zich de Hervormde Pe
dagogische Akademie Jan van Nassau, die bij haar oprichting in 1915 de 
eerste 'kweekschool' in Utrecht was, de Christelijke Pedagogische Akade
mie Rehoboth en de kleurterleidstersopleiding Marnixkweekschool. 

2 Mr H. J. F. Reeringh wordt geïnstalleerd als burgemeester van Doorn en 
vervult daarmee een vacature die sedert 21 juli van het voorgaande jaar 
bestaat. 

3 Janet Verkuil, de winnares van twee gouden en vier zilveren medailles bij 
zwem wedstrijden tijdens de Olympische Spelen voor Gehandicapten te 
New York, wordt na thuiskomst in de Marie Curielaan te Utrecht gehul
digd. 

4 De eerste oplevering vindt plaats van de door het aannemingsbedrijf H. J. 
Jurriëns b.v. uitgevoerde restauratie van de Buurkerk. 

5 Drs J .V .M. Steegmans, burgemeester van Bunnik, treedt tevens in functie 
als waarnemend-burgemeester van Loosdrecht, welk ambt 23 mei vacant 
kwam. 

5 Te Abcoude wordt de Vereniging Historische Kring Abcoude-Baam-
brugge opgericht. 

6 Te Utrecht overlijdt mevrouw C. E. van Nieuwenhuizen (89 jaar), oud-
chef van de afdeling personeelszaken en pensioenen ten stadhuize van 
Utrecht. 

6 De Woningbouwvereniging Breukelen geeft haar duizendste woning, gele
gen aan de Kloosterhof, in gebruik aan mevrouw A. M. van Gersen. 

11 Tijdens een noodweer, dat een groot deel van de provincie teistert, sneuve
len tientallen bomen. 

11 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht wordt de 
tentoonstelling De Studentenvereniging Unitas Studiosorum Rheno-
Trajectina geopend. Deze is ingericht naar aanleiding van het gereedko
men van de Inventaris van de archieven van Unitas Studiosorum Rheno-
Trajectina door J. A. C. Mathijssen. 

28 De PTT brengt het eerste deel van haar post-activiteiten te Utrecht over 
naar het nieuwe expeditieknooppunt aan de Mineurslaan te Utrecht. 

31 Prof. mr dr J. G. Steenbeek neemt afscheid als hoogleraar staats- en admi
nistratief recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
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augustus 

1 In de Oudheidkamer te Soest wordt een expositie geopend van werken van 
J. H. Isings (1884-1977), die bekendheid verwierf met zijn ten dienste van 
het onderwijs getekende historische en bijbelse taferelen. 

3 Te Breukelen overlijdt de actrice Elly M. E. van Stekelenburg (83 jaar). 
16 De geschiedenisleraar aan de Openbare Scholengemeenschap H. van der 

Vlist, H. de Wijer, die tevens vice-voorzitter is van de Centrumpartij, 
wordt door het gemeentebestuur van Utrecht geschorst en in een volgend 
besluit ontslagen ingaande 1 januari 1985. 

20 In 'De Poort van Nieuwegein' wordt het Schoenencentrum Nederland ge
opend door P. H. van Zeil, staatssecretaris van economische zaken. 

22 De Akademische Ziekenhuizen te Utrecht en Groningen gaan een samen
werkingsovereenkomst met elkaar aan inzake de inrichting van hart
transplantatiecentra. 

23 De voormalige Plofsluis, gelegen tussen Nieuwegein en Houten aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal, wordt als tijdelijke opslagplaats van vervuilde 
grond in gebruik genomen. De eerste vervuilde grond die hier tijdelijk 
wordt opgeslagen is afkomstig uit het waterwingebied IJsselstein. 
De plofsluis is bijna veertig jaar geleden gereed gekomen als een verdedi
gingswerk dat deel uitmaakte van de Hollandsche Waterlinie. Bij het ge
schikt maken van het Amsterdam-Rijnkanaal voor de duwvaart (voltooid 
13 oktober 1981) kwam de sluis buiten de vaarweg te liggen. 

27 Op een twaalftal veehouderij-bedrijven is varkenspest geconstateerd. In 
verband daarmee is reeds met ingang van 24 augustus een vervoerverbod 
voor varkens van kracht voor de gehele provincie Utrecht en delen van 
Zuidholland en Gelderland. Nadat rond een half miljoen varkens binnen 
het besmette gebied zijn ingeënt, waarmee heden wordt aangevangen, 
wordt het vervoerverbod op 11 september weer opgeheven. 

31 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent worden delen van de grafzerk, 
die geplaatst werd ter herinnering aan de kunstschilder Jan van Scorel 
(1495-1562), tentoongesteld. Oorspronkelijk bevond het grafmonument 
voor deze schilder zich in het in 1712 afgebroken deel van de Mariakerk. 
Nadien werd het verloren gewaand tot onlangs gedeelten daarvan in een 
tuin in de Mariahoek werden teruggevonden. 

31 Mejuffrouw M. A. Asselberghs neemt afscheid als directeur van het 
Spoorwegmuseum na zevenen veertig jaar lang aan dat museum verbonden 
te zijn geweest. Zij wordt opgevolgd door ir H. Spaans. 

september 

1 De wethouder van onderwijs, cultuur, sport en openluchtrecreatie van 
Utrecht opent het volkstuincomplex Flora's Hof aan de Floridadreef. 

4 Op het terrein van Johnson Wax te Mijdrecht wordt door M. A. Thirion, 
group product manager van het Franse zusterbedrijf, de eerste paal gesla
gen voor een bedrijfshal voor de productie van persoonlijke verzor-
gingsmiddelen. De hal zal een vloeroppervlakte krijgen van 500 m2. 
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5 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt het onder eindredactie 
van prof. dr W. P. Gerritsen samengestelde 'bulkboek' Venster naar vroe
ger gepresenteerd. In dit boek worden eenentwintig schoolvakken in 
middeleeuws perspectief behandeld. 

5 De minister van onderwijs geeft aan de Utrechtse Hogere Technische 
School voor Bouwkunde toestemming om aan die school de eerste hogere 
technische opleiding planologie te verbinden. 

6 In opdracht van het provinciaal bestuur wordt aangevangen met het 
schoonmaken van de verontreinigde grond onder en rond het terrein waar 
eertijds, aan de Lindelaan, de Baarnse gasfabriek stond. 

7 De burgemeester van Nieuwegein stelt een nieuw koelhuis van de Coöpera
tieve Groenten- en Vruchtenveiling in gebruik. De koelcapaciteit is daar
mee van zeven tot tien miljoen kilo fruit vergroot. 

8 De Stichting Zending en Opwekking neemt de voormalige Synagoge, 
Springweg 162 te Utrecht, nadat deze weer zoveel mogelijk in de oude staat 
is hersteld, in gebruik als haar Broodhuis. 

11 Te Utrecht overlijdt Willem van Lierop (79 jaar). Hij was één van de mar
kantste Utrechtse karnavalsvierders en werd beschouwd als de oprichter 
van de Carnavalsvereniging De Muilezels in 1952. 

12 Prins Claus opent het nieuwe (glazen) hoofdkantoor van de Rabobank aan 
de Croeselaan. Bij deze gelegenheid schenkt deze bank ƒ 250.000, - ten 
behoeve van de restauratie van het huis Oudaen aan de Oudegracht. 

14 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Reformkleding in Ne
derland, 1900-1920 geopend. 

16 De Utrechtse Bijenhouders Vereniging herdenkt haar vijftigjarig bestaan 
met een expositie over bijen in het Bezoekers- en Informatiecentrum Ame-
lisweerd. 

20 De raad van Utrecht benoemt mevrouw C. Verhoeff en mevrouw M. 
Westendorp samen tot duo-hoofd van de openbare lagere school aan het 
Maasplein. 

20 De Utrechtse invalide kaarsenmaker Ruud Snel biedt het eerste exemplaar 
van zijn boek Ik heb 't 'm geflikt aan aan de burgemeester van zijn woon
plaats. In dit boek beschrijft hij zijn moeilijke weg naar een zelfstandig 
bestaan. 

21 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het gebouw 
Meidoornkade 2 te Houten waarin Aspa-Utrecht b.v., een adviescentrum 
voor de kantoorpraktijk, zich heeft gevestigd. 

22 De wethouder van onderwijs, cultuur, sport en openluchtrecreatie van 
Utrecht opent het gebouw van de Stichting voor Esthetische Vorming Arti-
bus, Verlengde Hoogravenseweg 150 B. 

24 In het Universiteitsmuseum wordt een tentoonstelling van 19de eeuwse in
strumenten geopend bij gelegenheid van een in Utrecht te houden Scienti
fic Instrument Symposium. 

26 Prins Bernhard opent het Mercury Hotel, dat M. Caransa aan de Buizerd-
laan te Nieuwegein liet bouwen. 

26 Prinses Juliana opent het Verzorgingstehuis Vreeswijk aan de Lekboule-
vard te Nieuwegein. 

26 De Utrechtse filmmaker Jos Stelling ontvangt bij het afsluiten van de te 
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Weg 

Weg met vnjliggend fietspad 

4 km. 
i 

27 

28 

29 

30 

Utrecht gehouden Nederlandse Filmdagen voor zijn film De Illusionist zo
wel een 'gouden kalf' als de persprijs. 
Prins Bernhard opent het kantorencomplex van de Nederlandse Export 
Combinatie te Soest. 
Een tussen Amersfoort en Veenendaal langs het Valleikanaal aangelegd 
fietspad wordt voor het rijwielverkeer opengesteld. 
De grote zaal van het voormalige N. V.-Huis aan de Oudegracht wordt, na 
vijftien jaar leegstand en inmiddels aangebrachte verbeteringen, met een 
muziekuitvoering weer in gebruik genomen. Bij een uitspraak in kort ge
ding van de President van de Utrechtse Rechtbank van 27 december zal de
ze zaal weer voor popmuziek worden gesloten. Exploitant van de zaal is 
de Vereniging Tivoli, die is voortgekomen uit de actiegroep Tivoli-
tijdelijk, die streefde naar het behoud van het houten Tivoli aan het Lepe
lenburg. 
Prof. mr I. A. Diepenhorst te Zeist, oud-minister van onderwijs en weten
schappen (1965-1967), neemt, na bijna veertig jaar hoogleraar in de alge
mene staatsleer en de parlementaire geschiedenis aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam te zijn geweest, afscheid en gaat met emeritaat. 
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Oktober 

4 De staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, L. de Graaf, en 
de burgemeester van Utrecht geven het sein tot aanvang met de restauratie 
van het huis Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht. De financiering van het 
werk zal gezamenlijk plaats vinden door het Rijk, de provincie, de ge
meente, de Rabobank en de Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht. 

4 Een aanvang wordt gemaakt met het verbouwen van de voormalige rota
tiehal van het Utrechts Nieuwsblad aan de Keizerstraat tot 68 wooneenhe
den in opdracht van de Stichting Studenten Huisvesting. 

5 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het gebouw 
van de Utrechtse Bestuursacademie in Bisonspoor te Maarssen. In het ge
bouw werden op 15 februari de eerste lessen gegeven. 

6 De herdenking van het honderdvijfentwintigjarig bestaan van de Neder
landse Hervormde Burgerscholen aan het Domplein wordt besloten met 
een reünie van oud-leraren en -leerlingen. 

9 Te Hilversum overlijdt mr A. P. Korthals Altes (81 jaar), oud-burge-
meester van Zeist. 

11 In het Centraal Museum wordt een overzichtstentoonstelling geopend van 
het werk van Marlene Dumas (geboren in Kaapstad in 1953 en sedert 1976 
inwoonster van Nederland). 

12 Drs A. G. W. Schapenk, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, instal
leert op kasteel Groeneveld te Baarn het tweede inspectieteam van de 
Utrechtse Monumentenwacht. 

13 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling An-
derhalve Eeuw Gereformeerden geopend. 

13 Een 110 meter hoge schoorsteen van de PEGUS-centrale Merwedekanaal 
wordt met springladingen geveld. Deze schoorsteen is in de jaren 1962-64 
gebouwd en in december 1983 buiten gebruik gesteld. 

17 Prof. dr D. A. A. Mossel ontvangt bij zijn afscheid na het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd de onderscheiding van Honorary Diplomat 
van de American Veterinary Medical Association voor zijn onderzoek 
naar vergiftiging door consumptie van garnalen. Deze Amerikaanse on
derscheiding wordt voor het eerst toegekend aan een wetenschappelijk on
derzoeker, die niet op het gebied van de diergeneeskunde werkzaam is. 

18 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het kan
toorgebouw van de Zwolsche Algemeene Verzekeringen, Buizerdlaan 12 
in Nieuwegein. 

24 Met het verbouwen van een deel van het voormalige Antonius Ziekenhuis 
aan de Jan van Scorelstraat tot 110 wooneenheden en 23 woningen wordt 
een aanvang gemaakt. 

25 Begonnen wordt met de verhuizing van de burelen van het bestuur van de 
Rijksuniversiteit, die in meer dan twintig panden in de binnenstad gehuis
vest zijn, naar het Bestuursgebouw aan de Heidelberglaan 8 te Utrecht. 

27 Drs G. C. de Haan, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, opent het 
kantoor van de Provinciale Utrechtse Kruisvereniging aan de Adriaen van 
Ostadelaan te Utrecht. 

27 De burgemeester van Maarssen opent het Hoofdpostkantoor in Bi-
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sonspoor te Maarssen. 
29 Aangevangen wordt met het slopen van een schoorsteen op een gebouw 

van Houthandel Jongeneel aan de Zeedijk. Het sloopwerk zal 31 oktober 
gereed zijn. 

30 Kort na elkaar worden vijf schoorstenen van het voormalige Demka-
complex met behulp van springladingen geveld. De hoogte van deze 
schoorstenen bedroeg omstreeks veertig meter. 

30 Te Eemnes keert Bart Vos terug na een geslaagde expeditie naar de Mount 
Everest (8848 m). 

31 In verband met zijn benoeming tot directeur van de Stichting Recreatie 
vertrekt mr L. J. Meiresonne als chef van het bureau voorlichting van de 
gemeente Utrecht. 

november 

2 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent de vier af
delingen Psychiatrie in het Akademisch Ziekenhuis Utrecht, die als eerste 
in dat nieuwe ziekenhuis in gebruik worden genomen. In deze afdelingen, 
die genaamd zijn Vollenhoven, Niënhof, Oostbroek en Sandwijck, wor
den op 7 november de eerste zestig patiënten ter verpleging opgenomen. 

2 Het lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht ir G. C. van Wijnbergen stelt 
de gemeentelijke riolering van Benschop in werking. 

3 Op het militaire oefenterrein De Vlasakkers reikt koningin Beatrix een 

onthulling Musketon 
foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr B7.131-C 
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10 

12 

13 

14 

vaandel uit aan het Korps Nationale Reserve. Dit vaandel is het eerste dat 
koningin Beatrix uitreikt. 
In de Janskerk wordt aan de burgemeester van Utrecht het eerste exem
plaar van de eerste aflevering van het verzamelwerk Ach Lieve Tijd over 
de geschiedenis van Utrecht uitgereikt. 
In de Utrechtse nieuwbouwwijk Lunetten wordt de laatste woning, Jung
frau 119, gebouwd naar plannen die ontwikkeld zijn door de Ontwikke
lingmaatschappij Lunetten b.v., aan de eerste huurders in gebruik gege
ven. Tevens aanvaardt de gemeente een door genoemde maatschappij ge
schonken kunstwerk. Dat is ontworpen door de kunstenaar Johan Wage-
naar en stelt een gestyleerde roestvrij stalen musketon (sluithaak) voor. 
Koningin Beatrix bezoekt de tentoonstelling Anderhalve Eeuw Gerefor
meerden in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent. 
Een nieuwe Israëlitische Begraafplaats wordt geopend. Deze is ingericht 
op een deel van de (tweede) algemene begraafplaats Kovelswade aan de 
Koningsweg. De oude Israëlitische Begraafplaas aan het Zandpad is door 
de gemeente Utrecht aangekocht en wordt gesloten. 
De burgemeester van Utrecht stelt het Kerkelaantje voor het verkeer open. 
Dit laantje is een wandelweg, die de verbinding vormt tussen de Maria-
plaats en Achter Clarenburg. 

Het gerestaureerde en uitgebreide gemeentehuis van Breukelen, dat ge
huisvest is in het voormalige huis Boom en Bosch, wordt door mr drs L. 
C. Brinkman heropend. Door de burgerij van Breukelen wordt bij die gele
genheid een door de kunstschilder W. Halewijn geschilderd portret van 
koningin Beatrix aan de gemeente aangeboden. 

23 november foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr B7.172-F 

218 



16 Prof. dr J. E. Winkelman, geneesheer-directeur van het Ooglij dersgast
huis en hoogleraar oogheelkunde, geeft zijn afscheidscollege. 

19 In het huis Oostbroek te De Bilt wordt de Vereniging Waterwerk opge
richt. Deze vereniging stelt zich ten doel om sloten, die niet onder enige wa-
terschapsschouw vallen, met handkracht te gaan schoonhouden in het be
lang van de flora en de fauna. 

20 In het gebouw van de Crediet- en Effectenbank te Utrecht wordt de eerste 
gelduitgifte-automaat in Nederland in gebruik genomen. 

22 In het Theologisch Instituut, gevestigd in Transitorium II, wordt het eerste 
exemplaar van prof. dr A. W. Reinink's boek Van Johannapolder tot Uit
hof aangeboden aan prof. dr O. J. de Jong, rector magnificus van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht 

23 Koningin Beatrix heropent het Nationaal Museum Van Speelklok tot Pie
rement in de gerestaureerde Buurkerk. Dit in 1956 opgerichte museum was 
aanvankelijk gehuisvest in een deel van Het Catharijneconvent, vanwaar 
de collecties in 1971 zijn overgebracht naar het pand Achter de Dom 12. 
Het aldaar gevestigde museum werd op 29 oktober gesloten. De overbren
ging van de (spelende) orgels vond plaats op 16 november. 

25 In de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat wordt een buste van de compo
nist en musicus Hendrik Andriessen onthuld. 

26 De in 1974 buiten gebruik gestelde maar inmiddels gerenoveerde water
krachtcentrale in de stuw in de Lek ter hoogte van Hagestein wordt weer 
in werking gesteld. Deze eerste waterkrachtcentrale in Nederland heeft nu 
een elektrisch vermogen van 1,8 megawatt. 

29 De minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur, mr drs L. C. Brink
man, opent het Repertoire Informatiecentrum Muziek (RIM) dat ge
vestigd is in het pand Drift 23 te Utrecht. Tevens wordt de basis gelegd 
voor de samenwerking tussen de muziekbibliotheken van de RIM, het BU-
MA, Donemus, Gaudeamus en de Nederlandse Omroep Stichting. 

30 De Utrechtse wethouder van onderwijs, cultuur, sport en openluchtrecrea
tie opent de expositie Utrecht in detail van de Gemeentelijke Fotodienst in 
het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst. 

december 

6 De ruilverkaveling Heiligenbergerbeek (5400 ha) is gereed. De Plaatselijke 
Commissie, die deze ruilverkaveling heeft voorbereid en heeft doen uitvoe
ren, houdt te Woudenberg haar slotbijeenkomst. 

6 Een begrotingsvergadering van de Utrechtse gemeenteraad wordt ver
stoord door actievoerende jongeren, die ageren tegen de voorgenomen be
zuinigingen op het club- en buurthuiswerk. 

7 Langs de Maliebaan wordt het zevende beeld geplaatst. Het is een bronzen 
figuur, genaamd Liggend, dat inclusief de stenen sokkel is vervaardigd 
door Maja van Hall te Noordwijk. 

7 De uit 1659 daterende runmolen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede, die 
na zijn stichting is verbouwd tot walkorenmolen en in 1961 werd stilge
legd, wordt na restauratie weer in gebruik genomen. 
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11 In het Centraal Museum opent prinses Margriet de tentoonstelling Zeld
zaam zilver. Deze tentoonstelling werd samengesteld naar aanleiding van 
het proefschrift van J. R. ter Molen, Van Vianen, een Utrechtse familie 
van zilversmeden met een internationale faam. 

12 Bij het metaalbedrijf Polynorm te Bunschoten worden twee nieuwe fa
briekshallen met een gezamenlijke oppervlakte van 8000 m2 in gebruik ge
nomen. 

14 In de Amersfoortse Courant vindt voor het eerst in de Nederlandse 
rechtspraktijk de betekening van een rechterlijk vonnis plaats met een foto 
van de veroordeelde. 

14 In het gemeentehuis van Maarssen overhandigt drs D. Dekker het eerste 
exemplaar van zijn boek Toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis 
van Maarssen aan de burgemeester. 

19 In de Buurkerk wordt het uit 1882 daterende Bätz-orgel, na restauratie en 
uitbreiding met een derde manuaal, weer in gebruik genomen. Bij de 
restauratie zijn originele pijpen ingebouwd, die afkomstig zijn van de 
Bätz-orgels (van respectievelijk 1881 en 1874) uit de gesloopte Grote Kerk 
te 's-Gravenhage en de eveneens gesloopte Prinsenkerk te Rotterdam. 

19 De provincie en de gemeente Utrecht richten met 21 Utrechtse gemeenten, 
de Nederlandse Spoorwegen, de vervoermaatschappijen Centraal- en 
West-Nederland en het Vervoerbedrijf Utrecht de Samenwerkingsstruc
tuur Openbaar Vervoer regio Utrecht (SOVU) op. 

19 In het park Vechtzoom, nabij het Bejaardencentrum Zuylenstede, wordt 
het beeld Zittende vrouwentorso van Willy Blees geplaatst. Dit beeld vond 
in 1982 een plaats bij het Winkelcentrum Berberhof (Overvecht) doch 
werd daar verwijderd na beschadigingen. 

20 De gemeenteraad van Utrecht besluit tot aankoop van rond 7 ha van de 
uit 1821 daterende vestiging van de Veeartsenijschool aan de Biltstraat 
172-174, die verplaatst is naar gebouwen aan de Yalelaan. 

27 Te Driebergen overlijdt mevrouw F. L. van Asselt-Benkemper (110 jaar). 
Zij was de oudste inwoonster van Nederland. 

31 Het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Utrecht (SAU) houdt op te 
bestaan. Het SAU is in 1977, na de opheffing van het samenwerkingsver
band Kring Midden Utrecht (KMU), opgericht. De laatste vergadering van 
de Agglomeratieraad is gehouden op 14 november 1984. In het SAU werk
ten samen de gemeenten Bunnik, Houten, Maartensdijk, Nieuwegein en 
Utrecht. Slechts worden voortgezet de Centrale Registratie Woningzoe
kenden (CERWON) en de gemeenschappelijke regeling onroerend goed, 
ten behoeve van de onroerend goed-belasting, die beiden door de SAU tot 
stand zijn gekomen. 

31 Het aantal werkloze mannen en vrouwen in de provincie Utrecht daalde 
van de aanvang van januari tot ultimo december van 47.796 naar 41.732 
(beide cijfers zonder seizoencorrectie). In dezelfde periode steeg het aantal 
openstaande vacatures van 742 naar 988. Het percentage langdurig werk
lozen (langer dan een jaar werkloosheid) nam in genoemde periode toe van 
45% tot 48%. 
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Jaarverslag 1984 

C. H. Staal 

Twee aktiviteiten drukten respectievelijk in het voorjaar en in het najaar hun 
stempel op het reilen en zeilen van dit verenigingsjaar; reden om deze direct aan 
het begin van dit verslag te memoreren. 
Van 8 tot 11 juni maakte Oud-Utrecht zijn eerste buitenlandse excursie. Onder 
de zakelijke leiding van de excursiecommissie en de kunsthistorische leiding 
van prof. dr ir C. L. Temminck Groll staken 27 leden de Noordzee over en 
brachten zij een driedaags bezoek aan het eeuwenoude Norwich. Vanuit het 
'Castle Hotel' recht tegenover de grote romaanse burcht werden diverse wan
deltochten ondernomen. Norwich biedt met zijn 30 middeleeuwse kerken, ka
thedraal, kasteel en vele oude huizen en sfeervolle straatjes, maar ook met de 
moderne gebouwen van de 'University of East Anglia' zoveel bezienswaardig
heden, dat voor een excursie van drie dagen een selectie gemaakt moest wor
den. Bijgestaan door plaatselijke deskundigen kon een zeer boeiend en verant
woord samengesteld programma afgewerkt worden. Aan de belangrijkste mo
numenten en gebouwen werd een bezoek gebracht. Hierbij was veel van de 
schoonheid ervan te genieten, maar ook kwamen de problemen van restauratie, 
onderhoud en hergebruik aan de orde. In het programma was tevens plaats in
geruimd voor de 'eveningsong' in de kathedraal, een avondwandeling over 'the 
close' en een allerhartelijkste ontvangst door het historisch genootschap van 
Norwich. Zo kon het gezelschap op maandagmorgen 'moe maar voldaan' weer 
voet op Nederlandse bodem zetten. 

In het najaar stond het Symposium over het Kromme Rijngebied centraal. Op 
5 en 6 oktober woonden ongeveer 150 belangstellenden, dat wil zeggen twee 
maal zoveel mensen als verwacht, de voordrachten en discussies bij. Na de ope
ning door gedeputeerde J. Hoekstra op de vrijdagavond behandelde dr H. J. 
A. Berendsen het ontstaan van het landschap in het Kromme Rijngebied. De 
oudste bevolking werd daarin geplaatst door prof. dr W. A. van Es. De bijeen
komst op zaterdag werd geopend door prof. dr C. Dekker, die de middeleeuwse 
ontginning van het gebied voor zijn rekening nam. De later ontstane landhui
zen en hun directe omgeving werden door drs H. M. J. Tromp beschreven. Me
vrouw ir E. N. te Boekhorst-Maren schetste het huidige landschap met zijn mo
gelijkheden en ontwikkelingen, die al dan niet een bedreiging ervoor vormen. 
Het symposium werd afgesloten met een levendige paneldiscussie. 
Na afloop kon geconstateerd worden dat het Symposium een groot succes was 
en dat herhaling in de nabije toekomst zeker overwogen moet worden. De ge
houden voordrachten zullen in 1985 in het Maandblad gepubliceerd worden. 
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Het ligt in de bedoeling de beide aktiviteiten, een buitenlandse excursie en een 
symposium, jaarlijks om en om te organiseren. 
Het ledental gaf in 1984 weer een lichte stijging te zien. Op 31 december 1983 
telde de vereniging 1765 leden; op 31 december 1984 waren dat er 1835. Van 
belang bij deze aanwas was met name de aktie van de propagandacommissie, 
die van het Utrechts Monumenten Fonds mocht beschikken over zijn leden
bestand. Uit deze mailing zijn aanwijsbaar 85 nieuwe leden voortgekomen. Het 
succes van deze aktie heeft ertoe geleid, dat de propagandacommissie voorne
mens is deze vorm van ledenwerving eens vaker toe te passen. Op zeer gerichte 
wijze wordt zo een doelgroep benaderd. 
Het bestuur vergaderde zes maal. In de bestuurssamenstelling deden zich geen 
mutaties voor. 
De voorjaarsledenvergadering werd gehouden op 29 mei. De statutair aftreden
de bestuursleden, de heren H. J. Jurriëns en J. A. C. Mathijssen, werden her
kozen. Na afloop van de vergadering sprak mevrouw dr K. Sluyterman over 
De sigarenfabriek Ribbius Peletier in de 19de eeuw. 
De najaarsledenvergadering vond plaats op 8 november. Na afloop ervan ver
toonde de heer J. A. C. Way zijn diaklankbeeld Rails rondom de Dom. Een 
historisch overzicht van het railvervoer rond Utrecht. 
De financiën van de vereniging toonden een iets gunstiger beeld dan was ver
wacht. In de hoogte van de contributies zijn dan ook geen wijzigingen aange
bracht, zodat de bedragen ƒ 39,50 voor het gewone lidmaatschap, ƒ 34, - voor 
het 65 +-lidmaatschap en ƒ23,50 voor het jeugdlidmaatschap onveranderd 
bleven. Een schenker die onbekend wenst te blijven, doteerde de vereniging met 
een bedrag van ƒ 10.000, - . Daarnaast ontving de vereniging een aantal kleine
re schenkingen, in totaal ongeveer ƒ 2.000, - . Van de Openbare Bibliotheek 
Utrecht mocht de vereniging een aantal doubletten van haar oude jaarboekjes 
en maandbladen in ontvangst nemen. Alle schenkers is Oud-Utrecht veel dank 
verschuldigd. 
Het Maandblad, dit jaar gesierd met een tekening van Tom Eyzenbach op de 
omslag, verscheen als gebruikelijk. Het telde in zijn geheel 192 pagina's. In drie 
afleveringen werden wandelingen van het Utrechts Gevelteken Fonds opgeno
men en het augustus-september-nummer werd ingenomen door de archeologi
sche en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht over 1983. Voor het 
register op de jaargang 1984 werd, toen de heer Jac. van Andel te kennen had 
gegeven om gezondheidsredenen zich liever te willen terugtrekken, een nieuwe 
medewerker gevonden in de heer drs R. van Antwerpen. 
Het Jaarboek telde 176 pagina's en bevatte naast de gebruikelijke rubrieken 
vier artikelen. Uit de jaarboekredactie trad de heer drs A. R. M. Smit terug. 
Hij werd opgevolgd door de heer drs G. J. Hooykaas. Het register op de jaar
boeken 1953-1983, dat dit verslagjaar had moeten verschijnen, heeft onder an
dere door persoonlijke omstandigheden van de samensteller een forse vertra
ging opgelopen. De hoop is gewettigd dat het register, nadat een nieuwe sa
mensteller gevonden zal zijn, in 1986 of 1987 zal verschijnen. De gepleegde fi
nanciële reserveringen blijven intakt. 
Naast het symposium, de buitenlandse excursie en de twee voordrachten na af
loop van de ledenvergaderingen organiseerde de excursiecommissie nog zes ak
tiviteiten. 
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Op 25 februari bezocht de vereniging onder leiding van molenaar H. van Rijs
wijk de molen 'Rijn en Zon' aan de Adelaarstraat. De heer J. B. J. Bollerman 
leidde Oud-Utrecht rond in het 'Utrecht'-museum van de verzekeringsmaat
schappij AMEV op 20 maart. De Buurkerk, waarin de werken ten behoeve van 
het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in volle gang waren, werd 
bezocht op 14 april onder leiding van de restauratie-architect ir. T. van Hooge-
vest. Als voorbereiding op de excursie naar Norwich kwamen de deelnemers 
op 10 mei in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst bijeen. De conser
vator van het Munt- en Penningkabinet van 's Rijksmunt, de heer A. Scheffers, 
sprak op 24 mei over Munten en Muntwezen in Utrecht. Op 22 september be
zocht de vereniging het waterleidingmuseum in de Watertoren aan de Lange 
Lauwerstraat. 
In de samenstelling van de propagandacommissie kwam een wijziging: de heer 
J. D. Jansen verliet de commissie, mevrouw M. Braams trad toe. Naast de al 
gememoreerde aktie in samenwerking met het Utrechts Monumenten Fonds 
ondernam de propagandacommissie nog een aantal aktiviteiten: sommige 
daarvan zijn jaarlijks terugkerend, andere geheel nieuw. Tijdens de vrijmarkt 
op koninginnedag was ook Oud-Utrecht weer present. Vroeg in de morgen, om 
kwart over zes, bemachtigde de vereniging een plekje op de Van Asch van 
Wijcksbrug. Op 16, 23 en 30 juni bemanden leden van de vereniging een kraam 
op de Stadhuisbrug. Het doel van dergelijke aktiviteiten is drieledig: de vereni
ging wordt onder de aandacht van het publiek gebracht, nieuwe leden worden 
geworven en de verkoop van de door de vereniging uitgegeven publicaties geeft 
extra inkomsten. Tijdens de introductieweek voor nieuwe studenten verzorgde 
Oud-Utrecht op 1 november in de Uithof een informatiestand. Aan de Stads
bladpuzzel stelde de vereniging enkele prijzen ter beschikking. Tenslotte wer
den in samenwerking met de topografische atlas van het gemeente-archief acht 
kleurenprentbriefkaarten vervaardigd. Deze kaarten zijn de opvolgers van de 
kaarten die Oud-Utrecht in het monumentenjaar 1975 uitgaf. Ze zijn bedoeld 
als verkoopartikel ten behoeve van de verenigingskas en ze worden tevens ge
bruikt als introductiegeschenk voor nieuwe leden. De verkoop gedurende dit 
verslagjaar toont dat ze in de smaak vallen en in een behoefte voorzien. Met 
de uitgifte van de acht historische afbeeldingen doet Oud-Utrecht mee aan de 
promotion van de oude bisschopssteê die al te lang als een toeristisch stiefkind 
is behandeld. 

Twee maal liet de vereniging van zich horen door in brieven haar ongenoegen 
te uiten over enkele zaken. Op 25 januari deelde de vereniging het college van 
burgemeester en wethouders van Driebergen-Rijsenburg mede, dat zij van har
te adhaesie betuigde aan al degenen die trachtten de al jaren voorgenomen 
sloop van het uit 1857 stammende groot-seminarie Rijsenburg te verhinderen. 
Inmiddels is het betreffende voor de gemeente Driebergen-Rijsenburg zo typi
sche gebouw met de grond gelijk gemaakt. 
Op 26 augustus protesteerde de vereniging bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Utrecht tegen de voorgenomen verkoop van de 
2de Buurkerksteeg aan een particulier die deze steeg wenst te bebouwen. De 
vereniging is van mening dat een dergelijke verkoop van een straat haaks staat 
op de renovatie van het Buurkerkhof en omgeving, nu Van Speelklok tot Piere
ment de juist gerestaureerde kerk betrokken heeft. Aan het slot van dit jaar-
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verslag is door burgemeester en wethouders nog geen beslissing genomen. 
Op 28 april was de Kempener Geschichts- und Museumverein uit West-
Duitsland de gast van Oud-Utrecht. Nadat het gezelschap de expositie over 
Geert Grote en de Moderne Devotie in het Catharijneconvent bezocht had, 
werd een stadswandeling gemaakt en ontving de voorzitter de deelnemers van 
'Oud-Kempen' aan huis voor een glas wijn. De ontvangst was geanimeerd en 
enkele gasten waren aangenaam verrast dat hun zoiets in Nederland te beurt 
mocht vallen. 
Oud-Harderwijk bezocht de stad op 5 mei. Op het programma stonden onder 
andere een uitgebreide stadswandeling over de werven en een bezichtiging van 
Paushuize onder leiding van de chef van het kabinet van de commissaris der 
koningin, mr P. A. Blok. Beide verenigingen nodigden Oud-Utrecht uit voor 
een tegenbezoek. 
Als aan het slot van dit verslagjaar een terugblik op 1984 wordt gegeven, kan 
worden gezegd dat de vereniging enerzijds de al jaren bestaande aktiviteiten, 
als ze levensvatbaar blijken, continueert; anderzijds op zoek is naar nieuwe ak
tiviteiten. Het symposium en de buitenlandse excursie horen bij de laatste cate
gorie. 
Het is verheugend dat, onder andere door de genereuze gebaren van enkele 
schenkers, deze innovatie binnen de vereniging Oud-Utrecht een kans krijgt. 
Maar des te verheugender is het wanneer deze experimenten een zodanige bijval 
ontvangen als nu het geval is geweest. Op deze ingeslagen weg zal worden 
voortgegaan. 
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Vereniging Oud-Utrecht 

Ere-voorzitter jhr drs P. A. C. Beelaerts van Blokland, commissaris van de koningin 
in Utrecht 

Ere-leden 

Leden van verdienste 

Voorzitter 

Secretaris 

Penning m eest er 

Tweede secretaris 

Overige bestuursleden 

mr J. W. C. van Campen 
mw J. C. Jongbloed-Gerritsen 

W. L. Nieuwenhuijsen 
mw dr J. G. van Cittert-Eymers 
mw E. P. Duvekot-de Lint 
mw S. H. B. Modderman-van de Kamp 
mw drs E. N. Schouten 

drs U. F. Hylkema, Maliebaan 58, 3581 CT Utrecht, tel. 030-32 88 66 

J. A. C. Mathijssen, p/a Alex. Numankade 199, 3572 KW Utrecht 
tel. 030-71 18 14 

H. J. Jurriëns, Cicerolaan 10, 3584 AK Utrecht, tel. 030-51 00 27 
(postgirorekening nummer 575520 t.n.v. penningmeester Oud-Utrecht 
te Utrecht) 

mw M. Braams, Maliesingel 33, 3581 BJ Utrecht, tel. 030-31 66 48 

mw M. Dolfin, Obrechtstraat 37, 3572 EC Utrecht 
mw drs M. E. de Haas, Van der Helststraat 21, 3583 AT Utrecht 
drs T. J. Hoekstra, Van Hoffenlaan 44, 6721 XE Bennekom 
ir E. M. Kylstra, Wolter Heukelslaan 71, 3581 SV Utrecht 
F. A. M. Pietersen, Hei- en Boeicopseweg 57, 4126 RE Hei- en 
Boeicop 

mw M. Uittenbogaard-van Terwisga, Prof. T. Brandsmalaan 17 3451 
ZX Vleuten 

H. van Zuylen, Robijnlaan 22, 3523 BX Utrecht (postgirorekening 
nummer 575520 t.n.v. penningmeester Oud-Utrecht te Utrecht) 

ir E. M. Kylstra, Wolter Heukelslaan 71, 3581 SV Utrecht 
G. J. Röhner, Obbinklaan 18, 3571 NH Utrecht 
dr A. H. M. van Schaik, E. Meijsterlaan 87, 3533 CL Utrecht 
drs C. H. Staal, Hasebroekstraat 48, 3532 GM Utrecht 

dr J. Aalbers, Barchman Wuytierslaan 60, 3818 LJ Amersfoort 
drs G. J. Hooykaas, Van Goyenlaan 2, 3723 GP Bilthoven 
mw drs E. 1. Jimkes-Verkade, Stadhouderslaan 26, 3583 JJ Utrecht 
drs A. D. A. Monna, Zeemanlaan 3, 3572 ZC Utrecht 
W. Uittenbogaard, Prof. T. Brandsmalaan 17, 3451 ZX Vleuten 

Propagandacommissie mw M. Braams, Maliesingel 33, 3581 BJ Utrecht 
ir E. M. Kylstra, Wolter Heukelslaan 71, 3581 BJ Utrecht 

Ledenadministratie 

Contributie
administratie 

Redactie Maandblad 

Redactie Jaarboek 

Excursiecommissie mw M. Dolfin, Obrechtstraat 37, 3572 EC Utrecht 
mw drs M. E. de Haas, Van der Helststraat 21, 3583 AT Utrecht 
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Leden 

dr J. Aalbers, Amersfoort 
M. Aalbers, Utrecht 
P. Aantjes, Utrecht 
J. A. P. Aarts, Utrecht 
L. L. Aartsen, Driebergen-Rijsenburg 
J. L. Abelman, Goes 
mw A. M. Abelman, Utrecht 
mw J. Aberson, Utrecht 
Accountantskantoor mr P. J. Schade, Utrecht 
P. M. Achterberg, Rotterdam 
mr C. Adelaar, Utrecht 
mw M. A. Aghina, Utrecht 
J. Agterberg, Maarssen 
E. L. Ahlrichs, Utrecht 
mw C. van den Akker-de Grijs, Oisterwijk 
mw H. J. Alberts-Oets, Utrecht 
mgr dr B. J. Alfrink, Huis ter Heide 
mw A. S. Ali Cohen-Vos, Utrecht 
mw C. van Alkemade-van den IJssel, Driebergen-
Rijsenburg 
G. P. J. Alsbach, Utrecht 
J. van Amersfoort, De Bilt 
mw E. J. van Ameijden-Lindauer, Utrecht 
J. van Andel, Nieuwegein 
Andrée en De Laat, Utrecht 
mr J. T. Anema, Utrecht 
C. Anraad, Utrecht 
Antiquariaat Forum, Utrecht 
ir R, Apell, Utrecht 
P. P. A. Appel, Woudenberg 
W. Appel, Utrecht 
Archeologisch Instituut der Gemeente Universi
teit, Amsterdam 
Archief, Algemeen Rijks-, 's-Gravenhage 
Archief, Gemeente-, Amersfoort 
Archief, Gemeente-, Amsterdam 
Archief, Gemeente-, Rotterdam 
Archief, Gemeente-, Utrecht 
Archief, Rijks-, Arnhem 
Archief, Rijks-, Utrecht 
mw J. van Arkel, Nieuwegein 
mr J. M. Arps, Almelo 
ir J. B. baron van Asbeck, Driebergen-Rijsenburg 
jhr mr L. H. J. M. van Asch van Wijck, Laren 
mw M. A. Asselberghs, Utrecht 
mw W. Assink, Utrecht 
J . H . Atema, Utrecht 
mr A. J. H. Athmer, De Bilt 
H. Atteveld, Utrecht 
mw M. Augustinus, Utrecht 

mw M. G. van Baak-van der Lee, Harmeien 
L. A. J. A. van Baaien, Bilthoven 
A. de Baar, Zeist 
A. A. de Baar, Utrecht 
F. C. J. van Baaren, Utrecht 
G. van Baaren, Utrecht 
H. D. Baars, Velp 
C. A. Baart de la Faille, Utrecht 
prof. O. Backer Dirks, Bilthoven 
J. Bak, Utrecht 
H. P. Bakker, Utrecht 
J. A. Bakker, Amstelveen 
J. de Bakker, Zeist 
H. H. de Balbiaan, De Bilt 
Th. Baljet, Bunnik 
W. Balk, Breukelen 
mr E. A. Bänki, Soest 
mw F. W. Barbé, Utrecht 
C. J. Bardet, Zeist 
mw G. Barents-Vermeer, Utrecht 

W. H. Barmentloo, Maarssen 
J. C. Barnard, Utrecht 
D. A. N. Bartels, Utrecht 
W. D. Bastiaan, Vianen 
D. J. C. van Batenburg, Utrecht 
mw A. M. Beauchampet-Lorwa, Egmond aan 
Zee 
H. E. Becherer, Utrecht 
C. A. Becker, Apeldoorn 
mw M. B. Beckers, Delft 
R. M. A. Bedaux, Utrecht 
mw J. Th. van Beeck Calkoen-Leembruggen, 
Bilthoven 
mw J. H. A. Beeke, Veenendaal 
J. Been, Leeuwarden 
H. Beenen, Utrecht 
S. T. Beens, Utrecht 
W. A. van Beers, Utrecht 
P. C. M. Bel, Zeist 
D. A. Belderbos, Utrecht 
mr dr J. Belonje, Alkmaar 
mr P. J. W. Beltjes, Arnhem 
W. J. Berner, De Meern 
H. G. van de Ben, Bilthoven 
mw E. M. Benjaminse-Reith, Bunnik 
B. J. van Benthem, Hei- en Boeicop 
mr H. C. A. van Benthem, Utrecht 
mr S. P. baron Bentinck, Soest 
mw J. A. Berdenis van Berlekom-Bunte, Wesepe 
dr D. A. Berents, Bunnik 
mw G. J. M. van de Berg, Utrecht 
mw drs H. M. van den Berg, Utrecht 
J. van den Berg, Utrecht 
L. M. van den Berg, Utrecht 
mw dr H. A. van den Berg-Noë, Utrecht 
C. J. A. M. Berge, Utrecht 
dr L. Berk, Bilthoven 
A. A. van Berkel, Utrecht 
H. F. A. M. van Berkel, Leusden 
mw mr M. van de Berkhof-van IJssel Smits, 
Utrecht 
F. van Besouw, Utrecht 
mw A. P. Best, Utrecht 
J. W. in de Betouw, Nieuwegein 
J. Bettman, Hilversum 
H. Beugels, Houten 
A. A. Beukema, Zoetermeer 
H. P. D. Beulens, Zijpe 
dr H. M. Beumer, Utrecht 
mw drs C. R. L. Beumers, Utrecht 
P. C. Beunder, Bodegraven 
ir H. Beunderman, Bilthoven 
H. J. E. van Beuningen, Cothen 
mw T. J. E. de Beus, Utrecht 
B. C. van Beusekom, 's-Gravenhage 
M. van Beusekom, Utrecht 
W. van Beusekom, Utrecht 
dr F. H. L. Beijaert, Utrecht 
mw L. Beijaert, Utrecht 
mw L. Beijers, Utrecht 
Bibliotheca Istituto Olandese, Rome (I.) 
Bibliotheek, Centrale Raiffeisenbank, Utrecht 
Bibliotheek, Gelderse-, Arnhem 
Bibliotheek, Gemeente-, Rotterdam 
Bibliotheek, Koninklijke-, 's-Gravenhage 
Bibliotheek Maatschappij der Nederlandse Letter
kunde, Leiden 
Bibliotheek, Openbare-, Amersfoort 
Bibliotheek, Openbare-, De Bilt 
Bibliotheek, Openbare-, Bilthoven 
Bibliotheek, Openbare-, Breukelen 
Bibliotheek, Openbare-, Bunschoten 
Bibliotheek, Openbare-, De Meern 
Bibliotheek, Openbare Atheneum-, Deventer 
Bibliotheek, Openbare-, Driebergen-Rijsenburg 
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Bibliotheek, Openbare-, Eindhoven 
Bibliotheek, Openbare-, 's-Gravenhage 
Bibliotheek, Openbare-, Hilversum 
Bibliotheek, Openbare-, Houten 
Bibliotheek, Openbare, Leersum 
Bibliotheek, Openbare-, Maarn 
Bibliotheek, Openbare-, Maarssen 
Bibliotheek, Openbare-, Maarssenbroek 
Bibliotheek, Openbare-, Maastricht 
Bibliotheek, Openbare-, Montfoort-Willeskop 
Bibliotheek, Openbare-, Nieuwegein 
Bibliotheek, Openbare-, Utrecht en filialen 

Bernadottelaan 
Boerhaveplein 
Hondsrug 
Ingenhouszstraat 
Kanaalstraat 
Park Oog in Al 
Smaragdplein 
Vader Rijndreef 
Zwanenvechtlaan 

Bibliotheek, Openbare-, Veenendaal 
Bibliotheek, Openbare Gemeenschappelijke-, Via-
nen 
Bibliotheek, Openbare-, Vleuten 
Bibliotheek, Openbare-, Wijk bij Duurstede 
Bibliotheek, Openbare-, Usselstein 
Bibliotheek, Openbare-, Zeist 
Bibliotheek Openluchtmuseum, Arnhem 
Bibliotheek Oudheidkundig Genootschap 'Nifter-
lake', Breukelen 
Bibliotheek R.O.V.U., Utrecht 
Bibliotheek, Universiteits-, (G.U.), Amsterdam 
Bibliotheek, Universiteits-, Utrecht 
Bibliotheek, Vrije Universiteits-, Amsterdam 
Bibliothek, Universitäts-, Münster (BRD) 
Th. de Bie, Utrecht 
C. L. Bilars, Utrecht 
mr J. van Binsbergen, Bilthoven 
H. J. van Blaricum, Utrecht 
W. A. C. van Blaricum, Utrecht 
J. S. Blauw, Utrecht 
mw drs B. E. P. Bleeker-Eeuwens, Bilthoven 
ir W. P. van den Blink, Utrecht 
H. Bloebaum, Utrecht 
drs A. Bloed, Maartensdijk 
mr E. Bloembergen, Bilthoven 
mr P. A. Blok, Nieuwegein 
D. Blom, Odoorn 
mw M. Blom, Cothen 
D. J. Bobroske, Nieuwegein 
ir R. J. Boddé, Velp 
W. Bodde, Utrecht 
drs A. baron van Boecop, Utrecht 
ir H. A. M. Boekwijt, De Meern 
mr B. A. Boelema, Zoetermeer 
drs P. Boender, Zeist 
A. Boer, Sint Paneras 
De Boer-Cuperus b.v., Drukkerij en Uitgeverij-, 
Utrecht 
D. J. de Boer, Utrecht 
drs P. den Boer, Utrecht 
dr W. den Boer, Leersum 
E. Boerhout, Utrecht 
J. Boerman, Nieuwegein 
F. G. Boersma, Utrecht 
dr M. Boersma, Zeist 
mw J. C. barones van Boetzelaer, De Bilt 
C. J. Bogaard, Vianen 
H. P. Bogaard, Usselstein 
P. Bogaard, Laren 
F. Bogers, Utrecht 
drs M. J. Bok, Utrecht 
mw C. G. Bokkers, Maarssen 
mr J. P. Bol, Naarden 

J. Bolhuis, Wijk bij Duurstede 
mr N. Bolkestein, Deventer 
J. H. Bomer, Utrecht 
mw J. M. van Bommel-Kremers, Bilthoven 
mw F. von Bönninghausen-Bruinsma, Utrecht 
A. C. Boogaard, Utrecht 
J. B. van den Boogaard, Utrecht 
Boogaerdt Apotheek, Utrecht 
mw H. Boogman-Wesselo, Doetinchem 
drs A. Boon, Utrecht 
J. G. M. Boon, Lopik 
mw dr E. P. de Booy, Bilthoven 
drs J. G. Bordiert, Tuil en 't Waal 
H. D. Borgers, Oostburg 
C. J. Borleffs, Utrecht 
P. H. Borra, Utrecht 
mw V. Borrias-van Tongeren, Utrecht 
mw G. J. Borst-de Breuk, Apeldoorn 
mw B. Bos, Utrecht 
Chr. Bos, Utrecht 
C. A. Bos, Utrecht 
F. J. Bos, Utrecht 
mr W. S. Bos, Driebergen-Rijsenburg 
mw L. B. A. Bosboom-Damen, Bilthoven 
J. Bosch, Utrecht 
mr J. F. H. Bosch, Bilthoven 
mw E. Bosch-van de Kolk, Amersfoort 
mw drs F. H. M. Bosch-Kruimel, Heerde 
mr L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal, 
Rhenen 
J. H. van den Bosch, Amerongen 
mw J. C. M. Boschloo-ten Bosch, Utrecht 
mw L. W. Bosman, Usselstein 
mw G. J. Bosscha-Bosselaar, Utrecht 
P. C. Bosselaar jr, Utrecht 
P. C. Bosselaar sr, Utrecht 
mw P. Bosselaar-van Oort, De Bilt 
J. P. Bostelaar, Utrecht 
H. N. Boukema, Utrecht 
dr D. P. R. A. Bouvy, Bussum 
Ph. W. A. Bouwer, Nieuwegein 
R. Bouwmeester, Utrecht 
ir C. O. Bouwstra, Nieuwegein 
A. J. Braak, Utrecht 
A. J. Braak, Driebergen-Rijsenburg 
mw drs 1. Braam, Ommen 
M. Braam, Utrecht 
mw M. Braams, Utrecht 
prof. dr R. Braams, Utrecht 
mr Ph. M. de Brabander, Utrecht 
F. S. L. Bracht, Utrecht 
P. Brak, Zegveld 
mw drs J. W. van Brakel, Utrecht 
dr ir M. van den Brandhof, De Bilt 
mw dr J. Brandt-van der Veen, Utrecht 
J. D. Branger, Bilthoven 
mr A. J. Bransen, Houten 
prof. dr A. H. Bredero, Dongen 
H. R. Bredero, Utrecht 
drs P. den Breejen, Utrecht 
Chr. J. Breeschoten, Rijswijk 
mw A. van Breugel, Maarssen 
mw E. F. de Breuk, Utrecht 
drs W. G. J. van Breukelen, Apeldoorn 
J. P. Briedé, Maarn 
A. van den Brink, Bilthoven 
British Library, Londen (Eng.) 
G. J. ten Broek, Zeist 
B. van den Broek, Utrecht 
mw E. van den Broek, Utrecht 
mw Th. M. van den Broek-Verbeek, Utrecht 
P. Broekema, Utrecht 
H. J. Broekman, Utrecht 
G. A. Broer, Utrecht 
A. P. Broeren, Utrecht 

227 



Broese-Kemink, Utrecht 
mw H. Brom-Fischer, Utrecht 
H. Bronsema, Annen 
A. M. Brouwer, Zeist 
M. G. Brouwer, Utrecht 
T. Brouwer, Utrecht 
mw H. W. Brouwer-Nijhoff, Utrecht 
A. J. de Bruin, Utrecht 
C. J. M. de Bruin, Nieuwegein 
H. G. de Bruin, Hoofddorp 
mr M. G. de Bruin, Zeist 
drs R. E. de Bruin, Utrecht 
A. P. de Bruine, Nieuwegein 
G. J. R. Bruinsma, Utrecht 
J. Bruinvels, Bilthoven 
prof. dr V. Brümmer, Bilthoven 
G. Bruning, Utrecht 
C. J. Bruring, Amersfoort 
M. W. J. de Bruijn, Utrecht 
mw W. G. de Bruyn-Wachter, Utrecht 
drs A. L. P. Buitelaar, Oudkarspel 
J. Buitenweg, Vianen 
ir A. M. Bunjes, Bunnik 
P. Th. Bunjes, Langbroek 
C. B. van den Burch, Amsterdam 
C. van Buren, Utrecht 
dr A. P. J. van der Burg, Asperen 
H. J. van der Burg, Utrecht 
mr dr V. A. M. van der Burg, Zeist 
mr A. R. Burger, Utrecht 
mw E. Burgman-Laufer, Driebergen-Rijsenburg 
C. A. van Burik, Utrecht 
mw drs B. Buys-de Geus, Doorn 
dr M. P. van Buijtenen, Utrecht 
mw dr E. A. C. Buyze, Utrecht 
dr M. van der Bijl, Alkmaar 
T. T. M. H. Bijleveld, Rhenen 
H. Bijlsma, Utrecht 
H. Bijlsma, Utrecht 

dr G. J. van Campen, Malden 
mr J. W. C. van Campen, Utrecht 
T. W. Camu, Utrecht 
B. van Capelle, Utrecht 
mw H . M . Capelleveen-van Petersen, Zeist 
mw W. S. Capetti-Veenendaal, Maarn 
mr J. Caro, Bilthoven 
ir E. D. Cartier van Dissel, Laren 
C. J. Casteleijn, Utrecht 
drs A. J. ten Cate, Bilthoven 
mw drs R. M. ten Cate-d'Hont, Utrecht 
Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage 
Centraal Museum, Utrecht 
mr F. F. X. Cerutti, 's-Gravenhage 
J. F. Choufoer, Alphen aan den Rijn 
D. Chu, Nieuwegein 
mw dr J. G. van Cittert-Eymers, Utrecht 
W. C. F. Claerhout, Utrecht 
A. Claessens, Utrecht 
J. Clay, Culemborg 
J. G. van Cleef, Utrecht 
S. W. G. de Clercq, Maarssen 
St. de Cock, Mechelen (B.) 
P. A. J. Cocural, Utrecht 
G. J. Colenbrander, Utrecht 
mw J. M. Colenbrander-Donkers, Utrecht 
mr C. C. M. Collard, Baarn 
P. J. M. Collard, Utrecht 
H. J. A. Collette, Maartensdijk 
J. Combrink, Rhenen 
mr G. A. A. Conijn, Utrecht 
D. J. de Coole van Stroe, Zeist 
mw A. C. Coolsma, Utrecht 
W. F. Cornelis, Houten 
mw H. J. C. Cornelis-de Graaff, Utrecht 

mw M. C. Cornelissen, Utrecht 
C. J. Cornet, Utrecht 
mw F. Cossee-de Wijs, Rotterdam 
W. F. Cramer, IJsselstein 
mr P. Cras, Bilthoven 
Crediet- en Effectenbank n.v., Utrecht 
O. J. Crommelin, Utrecht 
mw L. A. Th. Crone, De Bilt 
A. B. R. du Croo de Vries, Utrecht 
drs H. A. Crouwel, Utrecht 
mw E. F. M. Crijns, Groningen 
CSB Gebouw, Stichting-, Utrecht 

P. van Daal, Tilburg 
J. A. den Daas, Utrecht 
ir H. Dam, Utrecht 
dr G. J. W. van Dam, Zeist 
H. van Dam, Ede 
mw W. M. Th. van Dam-Brouwer, Utrecht 
mw C. J. Dambrink, Utrecht 
mr P. H. Damsté, Utrecht 
H. A. Dankhof, Utrecht 
F. D. S. Deana, Utrecht 
M. Deenstra, Utrecht 
drs H. L. M. Defoer, Utrecht 
A. Dekker, Utrecht 
A. M. M. Dekker, Utrecht 
prof. dr C. Dekker, Odijk 
drs D. Dekker, Maarssen 
drs W. H. J. Dekker, Utrecht 
H. M. J. Dekkers, Utrecht 
G. Th. Delemarre, Bunnik 
drs C. Denig, Hilversum 
J. H. M. Denters, Utrecht 
Depot van Nederlandse Publicaties, 
's-Gravenhage 
mr W. H. J. Derks, Bosch en Duin 
mw H. W. H. Derksema, 's-Gravenhage 
A. A. D. Derksen, Groenekan 
J. J. V. M. Derksen, Vianen 
Detam, Utrecht 
H. Dettingmeijer, Utrecht 
Chr. A. van Deventer, Utrecht 
dr H. P. Deys, Rhenen 
H. J. Diepenbrock, Utrecht 
mw C. van Dieren-van Karsbergen, Utrecht 
H. W. van Diest, Utrecht 
drs H. J. D. Dieters, Utrecht 
P. Dik, Laren 
P. P. W. M. Dirkse, Utrecht 
G. van Dockum, Utrecht 
J. L. Docter, Bilthoven 
J. J. Doeland, Utrecht 
mw D. Doeleman-van der Meer, Utrecht 
G. C. van Doesburg, Groenekan 
mr K. A. van Doesburg, Utrecht 
A. A. ten Doesschate, Zeist 
mw J. J. ten Doesschate, Utrecht 
H. van Dokkum, Utrecht 
mw M. Dolfin, Utrecht 
mw J. J. Dolfin-Ruwers, Santpoort 
E. G. Dollekamp, Bilthoven 
mw C. H. Donker-van Ollefen, Bussum 
mw dr Y. M. Donkersloot-de Vrij, Odijk 
C. H. van Donselaar, De Bilt 
H. G. van Doorn, Nieuwegein 
H. Th. M. van Doorn, Utrecht 
mw J. K. van Doorn-de Wit, Utrecht 
G. C. van Dorp, Utrecht 
D. S. van Dorsser Keus, Utrecht 
A. R. van Dort, Nieuwegein 
M.M. van Dort, Utrecht 
ir M. M. van Dort, Delft 
J. A. Dortmond, Bilthoven 
mr F. A. Doude van Troostwijk, Bussum 
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mw A. A. Douglas-Stenfert, Almelo 
Douwe Egberts, Utrecht 
J. Douwes, Utrecht 
mw J. Douze, Utrecht 
J. Draak, Utrecht 
J. E. C. Drabbe, Utrecht 
J. G. Drewes, Utrecht 
J. van Drie, Utrecht 
mw W. A. M. Driehuis, Utrecht 
F. L. Driessen, Utrecht 
J. van der Drift, Utrecht 
mw C. Drok, Utrecht 
mw M. W. Dur-Lotter, Utrecht 
zr E. M. F. van Duren, Utrecht 
mw E. P. Duvekot-de Lint, Doom 
C. J. van Dijk, Vleuten 
D. van Dijk, Utrecht 
D. F. van Dijk, 's-Hertogenbosch 
dr H. van Dijk, Utrecht 
mw J. W. van Dijk, Maarsbergen 
Th. van Dijk, Utrecht 
mw T. van Dijk-Doorenbal, De Meern 
mr P. van Dijke, Zeist 
mr G. H. C. van Dijken, Utrecht 
M. J. van Dijken, Utrecht 
prof. dr J. H. Dijkhuis, Utrecht 
P. Dijkman, Utrecht 
S. Dijkstra, Utrecht 

mw T. van Ede, Nieuwegein 
W. A. van Ede, Veenendaal 
mw U. van Ee-Verhoef, Utrecht 
J. van Egdom, Nieuwegein 
mw drs J. W. F. Eggink, Utrecht 
mw G. J. Ehrenfeld-ten Bosch, Utrecht 
dr P. F. Eibers, Tuil 
mw E. J. Eibers-van Bueren, Bilthoven 
mw A. Elderson, Utrecht 
mw C. Elink Sterk, Utrecht 
H. F. van Elk, Maarssen 
Eloyen Gasthuis, Regenten Sint-, Utrecht 
J. Elsenaar, Utrecht 
J. D. A. van Embden, Utrecht 
P. Emmelot, Doorwerth 
G. H. van Empel, Utrecht 
mw R. van Empel, Utrecht 
H. Endlich, Haarlem 
prof. dr P. M. Endt, De Bilt 
A. W. van den Engel, Maarssen 
dr R. C. Engelberts, Utrecht 
mr H. W. Engelbrecht, Utrecht 
L. B. Engelen, Utrecht 
A. Enklaar, Amersfoort 
mw A. Enklaar-Meijer, Utrecht 
J. P. Epping, Laren 
mw mr E. S. C. Erkelens-Buttinger, Utrecht 
mw A. van Es, Utrecht 
mw M. A. H. van Es, 's-Gravenhage 
mw H. van Essen, Maastricht 
H. van Essen, Utrecht 
H. E. J. van Essen, De Meern 
C. Essens, Utrecht 
R. Ester, Utrecht 
P. H. M. Everaard, Utrecht 
G. Evers, Utrecht 
A. H. Evertse, Utrecht 
M. A. F. Evertuin, Utrecht 
J. W. Ewoldt, Utrecht 
J. Eijnthoven, Utrecht 

A. P. M. Festen, Utrecht 
mw M. M. van Feije, Nieuwegein 
P. J. Fierst van Wijnandsbergen, 's-Gravenhage 
I. A. S. Fischer, Amerongen 
ir J. L. Flipse, Bilthoven 

mw N. Floor, Utrecht 
R. Fokkenrood, Utrecht 
mr A. P. J. Fortuin, Utrecht 
drs F. P. M. Francissen, Maarn 
mw J. Th. H. Fransen-van Galen, Utrecht 
N. Franssens, Utrecht 
G. H. Frederik, Utrecht 
Th. H. Fresen, Moordrecht 
prof. dr H. Freudenthal, Utrecht 
mw W. M. de Froe-van Roo, Utrecht 
E. M. Froon, Utrecht 
J. Froon, Utrecht 
G. F. Frijlink, Utrecht 
mw J. Fukkink, Utrecht 

mw S. van der Gaast-Bakker Schut, Utrecht 
IJ. Galama, Bunnik 
mw E. van Galen, Utrecht 
drs A. J. van Galen Last, Voorschoten 
mr J. van Galen Last, Doorn 
Van der Galie, Boekhandel-, Utrecht 
H. Ganzeboom, Utrecht 
J. A. van Garderen, Utrecht 
prof. dr G. C. de Gast, Utrecht 
V. J. S. de Gast, Utrecht 
J. D. H. G. C. Geerlings, Driebergen-Rijsenburg 
drs H. van Gelderen, Bunschoten 
Gemeente De Bilt, Bilthoven 
Gemeente Kockengen, Kockengen 
Gemeente Mijdrecht, Mijdrecht 
Gemeente Utrecht, Utrecht 
Gemeente Vinkeveen en Waverveen, Vinkeveen 
Gemeente Wijk bij Duurstede, Wijk bij Duurstede 
Gemeentelijk Engerie Bedrijf, Utrecht 
J. J. M. van Gemert, Utrecht 
Genealogical Society, Salt Lake City (U.S.A.) 
A. van Gent, Barneveld 
F. Th. J. P. Geraerts, Utrecht 
H. Geraerts, Utrecht 
E. M. G. Gerards, Doorn 
J. Gerritsen, Utrecht 
mw mr J. Gerritsen, Utrecht 
mw W. Gerritsen-Biel, Voorthuizen 
S. van Geuns, Nieuwegein 
mw A. de Geus-Schuurman, Utrecht 
mw mr M. A. C. de Geus-Viètor, Bilthoven 
W. J. de Geuze, Utrecht 
W. Th. Geveke, De Bilt 
P. G. J. van Gils, Utrecht 
G. J. van Gisbergen, Utrecht 
dr F. Gmelig, Utrecht 
F. Godschalk, Utrecht 
J. Godschalk, Klaaswaal 
J. de Goede, Utrecht 
S. A. Goedegebuure, Utrecht 
dr A. W. Goedhart, Lunteren 
mw D. S. Goedkoop-Roessingh van Iterson, Zeist 
mr J. C. B. Goemans, Zeist 
mw W. Commets, Amersfoort 
J. D. van Gool, Utrecht 
J. R. M. Gouw, Utrecht 
M. J. de Graaff, Utrecht 
A. Graafhuis, Utrecht 
mw E. Graafstal-Paasche, Vleuten 
W . M . van Grafhorst, Utrecht 
F. H. M. Grapperhaus, Wassenaar 
C. Grasmayer, Utrecht 
Ph. J. Greep b.v., Schildersbedrijf-, Utrecht 
Sint Gregoriushuis, Utrecht 
mw H. C. Gremmée, Utrecht 
H. W. Gresnigt, Utrecht 
mr J. M. Gresnigt, Utrecht 
N. A. J. Gresnigt, Bilthoven 
A. Grève, Utrecht 
jhr P. E. Greven, Utrecht 
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J. L. Griep, Utrecht 
J. R. Griffioen, Amsterdam 
mw C. van der Grind, Utrecht 
H. A. van der Grind, Houten 
Grit Brillen b.v., Utrecht 
C. Groen, Utrecht 
F. A. Groen, Veenendaal 
1. J. M. Groen, Utrecht 
mr W. C. Groen, Utrecht 
mw L. J. Groen-Asselberghs, Utrecht 
J. H. Groenen, De Meern 
mw prof, dr M. M. Groenendijk-Huijbers, 
Utrecht 
G. Groeneveld, Houten 
G. J. van Groningen, Utrecht 
mw drs L. van Groningen, Utrecht 
ir C. de Groot, Utrecht 
drs G. F. M. de Groot, Maastricht 
H. L. de Groot, Utrecht 
mw P. de Groot, Utrecht 
mw F. C. G. de Groot-Haanschoten, Hilversum 
mw M. de Groot-Sjenitzer, Utrecht 
dr D. Grosheide, Utrecht 
Th. Gruithuizen, Utrecht 
Th. C. Gruter, Hollandsche Rading 
mw E. J. A. M. Grijpink, Utrecht 
C. P. Gülcher, Maartensdijk 
H. L. Gumbert, Utrecht 
prof, dr 3. van Gijn, Utrecht 

P. C. A. ten Haaf, Bilthoven 
Th. Haakma Wagenaar, Utrecht 
mr A. J. Haakman, Amsterdam 
G. van de Haar, Bilthoven 
mw J. C. van de Haar-Smilda, Loosdrecht 
drs A. G. M. Haas, Utrecht 
J. E. de Haas, Utrecht 
mw drs M. E. de Haas, Utrecht 
M. Haasnoot, Odijk 
mw. A. A. M. Haazevoet,_Utrecht 
mw M. Hageman, Utrecht 
A. J. Hallebeek, Driebergen-Rijsenburg 
mw C. L. R. Hallewas-Falger, Amersfoort 
D. Hamer, Utrecht 
mw A. M. Hana, Zeist 
mw F. Hanselaar-Rohof, Utrecht 
mw M. Hardebol, Bilthoven 
J. C. Hardeman, De Bilt 
drs J. Harms, Maartensdijk 
B. van Harn, Bilthoven 
K. L. M. Harsveld, Utrecht 
H. 't Hart, Utrecht 
dr P. D. 't Hart, Utrecht 
T. Harteveld, Utrecht 
mr R. J. den Hartog, Utrecht 
mr W. H. B. den Hartog Jager, Utrecht 
Harvard College Library, Cambridge (U.S.A.) 
mw A. van der Have, Utrecht 
mw J. H. Haverkorn van Rijswijk-Wackie 
Eysten, Utrecht 
A. H. F. Hazemeijer, Bunnik 
mw W. van Heeckeren-Vermeulen, Utrecht 
J. L. Heeg, Utrecht 
Heemkunde Stichting Amerongen, Amerongen 
Heemschut, Bond-, Amsterdam 
G. de Heer, Utrecht 
C. van Hees, Utrecht 
drs P. van Hees, Utrecht 
W. A. van Hees, Utrecht 
mw mr J. Hefting, Utrecht 
W. J. Hefting, Utrecht 
C. Heil, Utrecht 
Th. J. J. van de Heiligenberg, Blauwkapel 
B. J. Hekket, Hengelo 
G. A. P. van Helbergen, Doesburg 

mw A. van Helfteren, Utrecht 
J. M. van Hellenberg Hubar, Utrecht 
mw M. Heimer, Utrecht 
mr G. A. W. C. baron van Hemert tot Dingshof, 
Maarsbergen 
L. Hempelman, Utrecht 
mw drs M. E. Henderson-Versteeg, Utrecht 
A. P. J. Hendriks, Utrecht 
H. A. S. Hendriks, Utrecht 
J. F. Hendriks, Utrecht 
mw L. Hengeveld, Abcoude 
G. Hengstman, Utrecht , 
mw A. J. M. Heniger-Koenheim, Vianen 
Hermans Architectuurbureau, Bilthoven 
mr F. M. J. Hermans, Utrecht 
H. G. Herni, Nunspeet 
dr G. van Herpen, Bilthoven 
J. J. van Herpen, Hilversum 
prof. dr M. W. Heslinga, Bilthoven 
W. Hessel, Utrecht 
mr G. F. Th. Hesselink, Utrecht 
S. S. Hesselink, Houten 
J. G. van Hessen, De Bilt 
ir J. T. A. van Heteren, Waalre 
W. A. J. van Heteren, Doetinchem 
mw W. S. T. Heupers-Nuy, Soest 
G. van Heusden, Oud-Zuilen 
H. van Heuven, Utrecht 
R. Heij, Utrecht 
mw M. M. Heyenga-Klomp, Amersfoort 
Th. F. Heyer, Hilversum 
H. W. M. Heijman, Utrecht 
W. Heijman, Renkum 
Heijmerink's Bouwgroep, Utrecht 
P. B. M. Heijmerink, Bunnik 
P. M. Heijmink Liesert, Schalkwijk 
mw C. Heijnen, Austerlitz 
P. C. M. van Heyningen, Utrecht 
mw H. H. van Hilten, Utrecht 
J. Th. M. van Hintum, Zeist 
Historische Kring Loosdrecht, Loosdrecht 
Historische Kring Maarssen, Maarssen 
Historische Kring Tussen Rijn en Lek, Zeist 
Historische Vereniging Oud-Renswoude, 
Renswoude 
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen, 
Rhenen 
Historische Vereniging Vleuten-De Meern-
Haarzuilens, Vleuten 
C. J. van de Hoek, Leersum 
drs T. J. Hoekstra, Bennekom 
mw G. H. Hoeneveld-Röhner, Driebergen-
Rijsenburg 
mw E. M. Hoestra-Buitenweg, Doorn 
mw D. Hoeting-Wiegman, Bilthoven 
mw drs M. B. van der Hoeven, Zeist 
J. C. van Hoffen, Groenekan 
F. M. A. Hofhuis, Nieuwegein 
ds R. Hofman, Bilthoven 
mw S. Hofman-de Boer, Utrecht 
P. G. M. Hbfmans, Nieuwegeïn 
H. Hofsté, Utrecht 
drs C. J. Hogendijk, Vleuten 
A. Hogeweg, Utrecht 
J. G. Hol, Maarssen 
mw M. J. Holleman-Koerten, Lelystad 
mw mr A. S. Holleman-Stratman, Soest 
mr H. Hollestelle, Utrecht 
mw N. Holtkamp-Vellinga, Utrecht 
dr A. H. Holtz, De Bilt 
A. J. M. Hooft, Utrecht 
jhr mr F. F. Hooft Graafland, Bilthoven 
A. W. van de Hoogen, Doorn 
C. Hoogendoorn, Utrecht 
mw M. Hoogendoorn, Utrecht 
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J. Hoogenraad, Driebergen-Rijsenburg 
ir G. W. van Hoogevest, Utrecht 
ir T. van Hoogevest, Amersfoort 
A. H. R. Hoogezand, Sundlauenen (Zwits.) 
J. R. Hoogezand b.v., Utrecht 
dr G. A. Hoogland, Mook 
R. A. Hoogland, Utrecht 
mw Y. Hoogland, Utrecht 
mw drs L. E. Hoogterp, Bilthoven 
S. H. Hoogterp, 's-Gravenhage 
W. J. van Hoorn, Amersfoort 
G. J. Hooykaas, Bilthoven 
mw L. A. M. A. Hopman-van Weelderen, 
Utrecht 
prof. dr R. W. J. N. Hoppenbrouwers, Utrecht 
mr dr ir M. G. ter Horst, Zeist 
J. van der Horst, Utrecht 
J. F. van der Horst, Vianen 
drs K. van der Horst, Utrecht 
Ad. Hosman, Utrecht 
H. M. H. Hosman, Utrecht 
Hotel des Pays Bas, Utrecht 
mw W. J. Houdijk-van Ölst, Utrecht 
L. Houniet, Utrecht 
mw M. H. van den Hout, Utrecht 
R. van den Hout, Utrecht 
J. Houtgast, Utrecht 
A. N. Houtman, Utrecht 
mw dr M. E. Houtzager, Utrecht 
A. J. van den Hoven van Genderen, Utrecht 
dr J. Hovy, Amersfoort 
ir J. W. Hudig, Bilthoven 
A. Huffels, Utrecht 
prof. dr F. W. N. Hugenholtz, Bilthoven 
G. J. Huging, Vlijmen 
H. W. Huinck, Utrecht 
W. F. J. H. Huinck, Maarn 
mw I. Huisinga, Utrecht 
J. Huisinga, Utrecht 
mw L. van Huissteden, De Bilt 
mw M. Huizinga, Utrecht 
D. van den Hul, 's-Gravenhage 
mw J. M. van 't Hullenaar-de Vries, Utrecht 
F. van der Hulst, Utrecht 
G. van der Hulst, Utrecht 
dr A. van Hulzen, Utrecht 
E. M. Hupkens van der Eist, Amersfoort 
J. van de Hurk, Utrecht 
J. C. van den Hurk, Utrecht 
J. L. F. van den Hurk, 's-Hertogenbosch 
mw C. A. van den Hurk-van de Bovenkamp, 
Driebergen-Rijsenburg 
drs U. F. Hylkema, Utrecht 
B. Hijman, Utrecht 
L. J. Hijmans van den Bergh, Utrecht 

mw A. van Ieperen-Hartman, Utrecht 
ir J. F. Ilsen, Utrecht 
mw G. Immink-Blikkendaal, Haren 
W. A. van Impelen, Utrecht 
ir A. M. van Ingen, Nieuwegein 
C. M. van Ingen, Utrecht 
G. J. van Ingen, Bunnik 
A. H. Innikel, De Bilt 
Instituut voor Geschiedenis, Utrecht 
Instituut voor Prae- en protohistorie, Amsterdam 
Instituut voor Rechtsgeschiedenis, Utrecht 
International Institute for Land Reclamation and 
Improvement, Wageningen 
mw G. M. Isendoorn-Baartmans, 's-Gravenhage 
mw M. van Iterson-van Soeren, Zeist 
mr D. H. C. Ittmann, Utrecht 

prof mr E. H. s'Jacob, Haren 
E. Jacobs, Utrecht 

mr J. A. Jager, Utrecht 
J. Jalvingh, Utrecht 
J. A. Janmaat, Utrecht 
ing. D. Jansen, Utrecht 
F. H. C. Jansen, Zeist 
G. H. Jansen, Utrecht 
dr Jac. Jansen jr, Utrecht 
J. B. L. Jansen, Utrecht 
P. J. Jansen jr, Utrecht 
H. L. Janssen, Utrecht 
J. C. Janssen, Utrecht 
drs J. W. Janssen, Lage Vuursche 
drs P. J. M. Janssen, Utrecht 
W. P. Janssen, Utrecht 
hr en mw Janssen-Kettlitz, Bilthoven 
mw drs A. M. H. Janssens, Driebergen-
Rijsenburg 
A. H. Jas, Utrecht 
M. C. Jentink, Utrecht 
J. Jetten, Utrecht 
mw drs E. I. Jimkes-Verkade, Utrecht 
mw W. Jobse, Utrecht 
J. B. Jonasse, Eefde 
mw J. Jones-Maschhaupt, Utrecht 
H. de Jong, Vianen 
dr H. M. de Jong, De Bilt 
J. M. de Jong, Utrecht 
mw M. G. de Jong, Gouda 
P. de Jong, Utrecht 
mw J. C. Jongbloed-Gerritsen, Utrecht 
J. Jongenelen, Utrecht 
W. Jongerius, Utrecht 
dr J. Jongh, Maarn 
prof. E. de Jongh, Utrecht 
mr H. A. de Jongh, Utrecht 
prof. dr A. G. Jongkees, Annen 
mw dr M. F. Jongkees-Vos, Utrecht 
mw A. M. Jongsma, Utrecht 
B. Jonker, Utrecht 
ir G. J. Jonker, Utrecht 
mw drs J. G. Jonker-Klijn, Utrecht 
ir H. G. Joosten, Leersum 
mw A. C. Jordan-Breukink, Zeist 
mw drs A. L. Jordens, Utrecht 
J. Th. R. Jorna, Zeist 
ir J. P. Josephus Jitta, Hoogeveen 
C. M. Juffermans, Utrecht 
W. H. F. Jürgens, Doorn 
H. J. Jurriëns, Utrecht 
H. J. Jurriëns b.v., Utrecht 
M. J. S. Jurriëns, Amsterdam 

mr J. Ph. G. Kaajan, Utrecht 
mw dr A. Kaars Sijpesteyn, Utrecht 
mw A. Kaiser-Wols, Utrecht 
L. Kalden, Groenekan 
W. F. Kaldenberg, Amersfoort 
J. Kalf, Utrecht 
mw T. W. van de Kamp-Lulofs, Utrecht 
mw Chr. P. Kamphuis, Utrecht 
J. B. Kan, Utrecht 
mw C. H. W. M. Kanij-Camu, Utrecht 
A. Kaptein, Utrecht 
C. van Kasteel, Leiden 
W. Kastelein, Polsbroek 
mw E. M. F. ten Kate-Zandijk, De Bilt 
A. J. Keizer, 't Harde 
Th. Kelder, Utrecht 
ds M. S. F. Kemp, Groningen 
A. J. van Kempen, Bunnik 
H. F. Kemper, Utrecht 
R. M. Kemperink, Ugchelen 
prof. dr G. J. M. van de Kerk, Utrecht 
A. M. Kerkhof, Utrecht 
mw E. J. Kerkhoven-van Schaik, Utrecht 
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Kersbergen Installatie Technieken b.v., Utrecht 
J. Kervezee, Utrecht 
M. Keszalaer, 's-Gravenhage 
B. J. Ket, Utrecht 
dr F. Ketner, Utrecht 
Kettlitz en Deenik anno 1892 b.v., Nieuwegein 
J. E. E. Keunen, Utrecht 
D. Keuning, Noordwijk 
J. I. Keur, Utrecht 
mw J. J. Keyser-Lap, Bilthoven 
mw mr D. Kieboom-Jansen, Pijnacker 
E. A. Kievid, Utrecht 
drs C. J. Kievit, Poortugaal 
H. Kinkhorst, Utrecht 
drs A. F. E. Kipp, Utrecht 
J. B. A. Kipp, Nigtevecht 
P. J. Kipp, Utrecht 
mw H. M. A. Kipp-Hanson, Utrecht 
J. M. Klaarhamer, Ede 
A. A. S. Klarenbeek, Woerden 
J. N. van de Klashorst, Utrecht 
P. J. van Kleinwee, Utrecht 
H. G. de Klerk, Utrecht 
mw B. H. Kloeke, Utrecht 
F. H. J. M. Kloppenburg, Asperen 
P. M. Kluin, Utrecht 
ir P. Kluyver, St Gallen (Zwits.) 
F. Kneefel, Utrecht 
mw G. Knol-van Veenendaal, Bilthoven 
mw W. J. C. Knopper, Zeist 
S. Knuvelder, Utrecht 
J. van der Knijff, Ermelo 
mw Y. Kobayashi, Yokohama (Jap.) 
J. W. Koch, Driebergen-Rijsenburg 
P. F. C. Koch, Utrecht 
drs Jos. Koeken O.S.B., Nijmegen 
W. A. C. Koeken, Utrecht 
mw E. Koenders, Utrecht 
B. Koevoets, Utrecht 
drs J. de Kogel, Leiderdorp 
mw 1. J. C. Kohlbrugge-Goedkoop, Zeist 
A. G. C. Kok, Doorn 
mw H. J. J. Kok, Utrecht 
Th. C. Kok, Utrecht 
mgr dr J. A. de Kok, Utrecht 
W. F. S. Kolan, Utrecht 
A. M. Koldeweij, Utrecht 
mw C. E. Kolff-Reijnvaan, Amerongen 
C. J. Kolman, Utrecht 
mw E. A. Komproe, Utrecht 
mr C. J. A. Koning, Bilthoven 
mr V. Koning, Utrecht 
mw J. A. Koning-Sirag, Utrecht 
A. Kool, Utrecht 
R. L. Koolstra, Utrecht 
R. O. Koop, Linschoten 
B. J. A. Koot, Utrecht 
mw L. J. van Koot-van Deventer, Bunnik 
H. van Kooten, Vleuten 
A. M. van Kooten Niekerk, Zeist 
A. H. Kooij, Hollandsche Rading 
mw C. J. Kooijman-Stringa, Utrecht 
mw B. J. M. Koppelman-Geerars, Utrecht 
ing. G. Koppert, Utrecht 
F. G. Koren, Utrecht 
C. A. W. Korenhof, Utrecht 
mr J. Korf, Sintjohannesga 
mw A. M. G. de Korne-Vunderink, Utrecht 
A. de Korte, Utrecht 
J. Th. de Korte jr, Houten 
mw mr B. K. Kortenhoff-Nepperus, Utrecht 
M. C. Korteweg, Utrecht 
W. H. J. Koster, Utrecht 
drs G. J. Kottier, Westbroek 
A. Kraan, Utrecht 

mw P. Kraan-van Veenendaal, Bunnik 
R. van der Kraats, Utrecht 
mw A. van Kramen-Ruuls, Utrecht 
drs D. P. M. Krins, Utrecht 
A. A. M. Kristel, Utrecht 
mw mr A. E. M. Th. van der Kroft, Driebergen-
Rijsenburg 
L. H. Kroneberg, Utrecht 
mr A. J. Kronenberg, Naarden 
mr A. J. Kronenberg, Utrecht 
mw L. J. Kronenberg-Dutilh, Utrecht 
H. G. Kroon, De Bilt 
J. H. Kruit, Bilthoven 
G. Krul, Utrecht 
mw J. M. Kruyt-Kramer, Utrecht 
Adr. van der Kuip, Utrecht 
mw ir J. H. ter Kuile, Utrecht 
G. van der Kuilen, Breukelen 
mw J. W. van de Kuinder-Hamer, Veenendaal 
A. W. Kuipers, Breukelen 
J. Kuipers, Soest 
H. M. Kunneman, Vinkeveen 
G. S. A. Kuperus, Utrecht 
M. A. H. B. Kurstjens, Utrecht 
J. A. J. Kuijer, Utrecht 
I. C. van Kuyk, Utrecht 
mw J. van Kuyk, Utrecht 
H. P. R. Kuijper, Nieuwegein 
ir E. M. Kylstra, Utrecht 
mw G. J. Kylstra-van der Eijk, Utrecht 

J. C. van der Laan, Maarn 
drs P. van der Laan, Bilthoven 
J. K. L. van Laar, Utrecht 
mw E. Ladage, Utrecht 
H. L. F. Lägers, Utrecht 
J. J. Lahmeijer, Maartensdijk 
J. van Lambalgen, Amersfoort 
mr C. L. M. Lambrechtsen, Bilthoven 
mw C. Laméris, Hengelo 
J. Laméris, Zeist 
dr N. Lamme, Utrecht 
J. Landré, Den Dolder 
J. W. Th. de Lang, Nieuwegein 
E. Langedijk, Utrecht 
mw M. E. J. Langeler-Vis, Utrecht 
J. Langeveld, Eemnes 
T. Langerveld, De Bilt 
H. P. Lansberg, Bilthoven 
J. Lanser, Driebergen-Rijsenburg 
F. Lapoutre, Utrecht 
M. Laudy jr, Utrecht 
mw W. S. Laudy, Barneveld 
R. Lebbink, Utrecht 
Chr. Leeflang, Amersfoort 
J. Leeflang, Utrecht 
G. C. van Leersum, Utrecht 
J. P. L. de Leeuw, Utrecht 
mw C. G. de Leeuw-Kohsiek, Maarssen 
H . H . van Leeuwen, Utrecht 
J. van Leeuwen, De Meern 
M. J. S. van Leeuwen, Utrecht 
P. D. van Leeuwen, Utrecht 
S. M. van Leeuwen, Utrecht 
drs Th. J. A. van Leeuwen, Utrecht 
drs H. L. Ph. Leeuwenberg, Vianen 
mr P. C. J. van der Lelie, Utrecht 
J. W. Lemaier, Utrecht 
mw L. Leppink-Oosterloo, Odijk 
P. S. Lettinck, Zwolle 
prof. dr C. van der Leun, Utrecht 
mw C. de Leur, Huis ter Heide 
B. A. van Leusden, Utrecht 
A. B. Leussink, Utrecht 
mw E. Leussink, Utrecht 
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drs J. H. Lichtenbelt, Utrecht 
ir A. R. van Liempt, Utrecht 
mw L. J. E. van Lieshout, Utrecht 
W. van Lieshout, Utrecht 
mw I. H. Ligthart, Utrecht 
prof, dr J. M. van der Linde, Zeist 
prof. dr S. van der Linde, Utrecht 
mw G. van der Linden, Utrecht 
prof. dr H. van der Linden, Oegstgeest 
mw M. J. van der Linden, De Bilt 
J. J. Linnebank, De Meern 
C. van Lint, Utrecht 
Lisman Holding b.v., Zeist 
A. J. Lisman, Nyon (Zwits.) 
A. J. A. M. Lisman, Nieuwersluis 
ir A. J. M. Lisman, Zeist 
E. Loggen, Utrecht 
mw W. Lokhorst, De Bilt 
C. P. van Londen, Leusden 
K. G. Lorrier, Utrecht 
mr. A. Looten, Utrecht 
mw M. B. W. Loudon-van Asch van Wijck, 
Hilversum 
P. A. Lourens, Utrecht 
P. G. M. Lutz, Arnhem 
P. J. E. Luykx, Utrecht 
H. C. van Luyn, Utrecht 
mr O. van Luyn, Utrecht 
drs P. B. N. van Luyn, Limbricht 
mr C. Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg, 
Neerlangbroek 

M. P. Maandag, Utrecht 
D. van Maanen, Veenendaal 
R. C. J. van Maanen, Oegstgeest 
prof. dr W. van Maanen, Utrecht 
drs P. C. B. Maarschalkerweerd, Helmond 
mw E. L. M. van Maarseveen, Utrecht 
mw G. van Maarseveen, Utrecht 
J. A. J. van Maarseveen, Utrecht 
mw H. C. M. van Maarsseveen, Utrecht 
G. Maas, Nieuwegein 
mw T. A. Maas-de Brouwer, Groenekan 
G. H. Maassen jr, Oosterbeek 
P. Maaswinkel, De Bilt 
dr C. E. M. de Maat, De Bilt 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheid, 
Gent (B.) 
A. A. Mabelis, Amerongen 
C. A. van der Made, Bilthoven 
B. Maes, Utrecht 
Th. C. Maier, Bilthoven 
J. C. de Man, Utrecht 
mw S. Manolopoulos, Utrecht 
dr A. A. Manten, Breukelen 
A. H. Manten, Utrecht 
ir F. C. Marckmann, Utrecht 
mw dr A. J. Maris, Arnhem 
mr J. A. Markus, Alkmaar 
J. T. A. Mars, Utrecht 
jhr P. H. A. Martini Buys, Gent (B.) 
P. A. J. Marijne, Houten 
mw M. J. Maters-Ponten, Zeist 
drs A. H. H. M. Mathijsen, Bilthoven 
J. A. C. Mathijssen, Utrecht 
A. J. van Maurik, Utrecht 
mw A. M. van Maurik, Utrecht 
J. Th. H. Meekers, Utrecht 
J. van der Meer, Huizen 
J. F. M. van der Meer, Utrecht 
mw J. D. M. van der Meer-Hendriks, Steenderen 
J. van Meerten, Utrecht 
P. J. Meertensinstituut voor Dialectologie, 
Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam 
ir G. L. Meesters, Utrecht 

R. Meesters, Nieuwegein 
mw J. M. M. van der Mei-Zilvertant, De Meern 
A. J. J. Mekking, Utrecht 
A. W. Mellema, Rotterdam 
mw H. C. N. Mengelberg, Utrecht 
C. Mens, Utrecht 
A. C. van der Mersch, Baarn 
ir H. F. Mertens, Breukelen 
J. Methorst, Utrecht 
drs ir K. Metz, Utrecht 
mw J. N. van der Meulen, De Bilt 
F. Meulenbelt, Santpoort 
J. C. Meulenbelt, Utrecht 
G. J. Meurs, Utrecht 
R. van Meurs, Muiden 
W. Meijbaum, Utrecht 
mr F. H. von Meijenfeldt, Baarn 
A. D. J. F. Meyer, Amersfoort 
J. W. H. Meyer, Sappemeer 
dr A. K. de Meijer O.S.A., Utrecht 
drs J. A. L. de Meijere, Vianen 
J. D. Meyers, Utrecht 
mr F. M. L. J. Meijlink, Bilthoven 
J. H. Meijman, Utrecht 
ing. W. Meijen, Utrecht 
B. J. M. Michel, Utrecht 
A. G. Middag, Hilversum 
mw H. van Midde-Witlox, Maarn 
H. N. van Middendorp, Doorn 
prof. dr H. T. J. Miedema, De Bilt 
H. J. M. A. Mieras, Utrecht 
G. Mik, Utrecht 
B. F. A. Mikx, Utrecht 
drs A. P. J. Miltenburg, Utrecht 
drs J. T. Minderaa, Amsterdam 
Minderbroeders Utrecht, Utrecht 
mw M. B. Minnaert-Coelingh, Utrecht 
D. J. van Minnen, Utrecht 
mw S. H. B. Modderman-van de Kamp, Renkum 
D. Moesbergen, Utrecht 
M. J. A. Mol, Utrecht 
mw A. M. van der Molen-Rutgers van 
Rozenburg, Zeist 
D. J. Molenaar, Utrecht 
mw C. G. E. Mommersteeg-Harbord, Amsterdam 
drs A. D. A. Monna, Utrecht 
mr G. F. Monnereau, Houten 
A. L. Montauban, De Rijp 
L. Montulet, Utrecht 
mr D. Moojen, Zeist 
mw I. P. Moojen-van Tongerloo, Hollandsche 
Rading 
mw C. E. Moorrees, Rhenen 
mw J. G. Mooy, Utrecht 
mw D. J. Mostert-van Lier, Utrecht 
mw J. M. Motshagen-Rietveld, Utrecht 
G. C. A. van Mourik, Vleuten 
ir J. M. de Muinck Keizer, Bilthoven 
C. F. Mulder, De Bilt 
K. A. Mulder, Utrecht 
mw H. Mulder-Guldenmond, Utrecht 
W. Mulders, Utrecht 
J. M. Muller, Utrecht 
mw A. C. Muller-van der Klift, Bunnik 
A. van der Munt, Utrecht 
drs H. J. Mijjer, Groningen 

mw A. G. H. Naeff-van der Meij, Doorn 
E. J. Nagtegaal, Utrecht 
I. Nagtegaal, Utrecht 
mw N. Nanninga, Utrecht 
drs Z. Narath, Bromma (Zweden) 
G. M. E. Nauta, Utrecht 
G. E. Nederhorst, Amsterdam 
Nederlandse Bank, Utrecht 
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M. W. N. Neerincx, Amsterdam 
mw C. Nelissen, Utrecht 
dr R. M. Nepveu, Naarden 
B. J. Nichting, Utrecht 
J. P. Nichting, Utrecht 
mw J. Nieboer-Buisman, Houten 
A. Niekamp, Bunnik 
ir J. C. M. van Niekerk, Alphen aan den Rijn 
dr J. A. Niemeijer, Utrecht 
mw W. J. Niermeyer-de Hoog, Utrecht 
dr C. A. Nierstrasz, Bilthoven 
G. H. M. Nieuwenhuijs, Utrecht 
W. L. van Nieuwenhuijsen, Hengelo 
mw J. L. M. Nieuwland, Utrecht 
jkvr. E. M. van Nispen, Utrecht 
jhr ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden, 
Bilthoven 
jhr F. C. C. M. T. van Nispen tot Zevenaer, 
Bilthoven 
mw G. Noordzij-van der Werk, Utrecht 
dr J. de Nooy, Utrecht 
P. Notermans, Utrecht 
P. Nijhoff, Bilthoven 
C. H. Nijhuis, Utrecht 
mw M. P. de Nijs-van der Meijden, Maurik 

mw H. C. C. Oets-van der Werken, Utrecht 
mw E. L. S. Offringa-Boom, Utrecht 
R. van Olderen, Utrecht 
J. A. van Olderen tot Heteren, Dieman 
mr T. Olthoff, Bilthoven 
S. M. van Ommeren, Eist 
G. W. Onderstal, Houten 
A. van Oosten, Bilthoven 
D. Th. J. C. Oosterman, Bilthoven 
A. Oosting, Utrecht 
mw J. C. M. Oostveen, Utrecht 
W. G. van Oostveen, Rijswijk 
R. J. Ooyevaar, IJsselstein 
H. K. H. Juliana L. E. M. W. prinses van 
Oranje-Nassau enz. enz., Baarn 
drs J. M. S. Oremus, Sittard 
dr H. J. Oskam, Bilthoven 
J. van Osnabrugge, Utrecht 
ir H. Otto, Utrecht 
mw A. J. W. Otto-van Straalen, Driebergen-
Rijsenburg 
mw dr J. K. Oudendijk, Utrecht 
Oudheidkundig Genootschap Koninklijk-, 
Amsterdam 
Oudheidkundige Kring Die Goude, Gouda 
Oudheidkundige Vereniging Flehite, Amersfoort 
mw drs M. van Oudheusden, Utrecht 
mw G. H. F. Oudkerk-van der Kroon, 
Barendrecht 
Oud-Woudenberg, Stichting-, Woudenberg 
P. Oussoren, Utrecht 
W. H. Overbeek, Utrecht 
mw J. C. Overbeek-Edie, Bilthoven 
T. A. van Overbeek, Soest 
mw A. G. Overdiep-Dijkstra, Utrecht 
H. A. Overgaauw, Utrecht 
A. van Overhagen, Naarden 
mw B. Overkleeft, De Meern 

J. Pama, Utrecht 
A. Pastoors, Utrecht 
mw J. Pater, Utrecht 
M. Pater, Nunspeet 
C. Pauli en B. van 't Hoenderdaal, Utrecht 
W. Peddemors, Utrecht 
H. W. Peek, Utrecht 
mw J. Pees-Moolenbeek, Utrecht 
drs C. J. van der Peet, Utrecht 
J. Penders, Utrecht 

M. A. Perdon, Breukelen 
ir G. D. Perk, Utrecht 
W. J. van Petersen, Groenekan 
J. Piebenga, Bilthoven 
J. L. T. Pieters, 's-Gravenhage 
Pietersbuurt b.v., Exploitatiemaatschappij-, 
Utrecht 
F. A. M. Pietersen, Hei- en Boeicop 
G. N. van der Plaat, Zoetermeer 
Plan- en Bouwbureau Utrecht n.v., Utrecht 
drs J. Plantinga, Utrecht 
mr M. Ph. J. Plet, Amerongen 
F. Ploeger, De Bilt 
N. Plomp, Nieuwerbrug 
R. Plomp, Oud-Zuilen 
jhr G. Pioos van Amstel, Middelburg 
H. J. Ploos van Amstel, Bilthoven 
jhr dr ir J. J. A. Ploos van Amstel, Eindhoven 
prof. dr J. J. Poelhekke, Nijmegen 
mw G. 1. Poen, Utrecht 
dr H. Poen, Bilthoven 
Van de Poll-Stichting, Zeist 
R. J. Pollmann O.F.M., Utrecht 
ir W. A. M. Pompe, Den Dolder 
ir J. H. Pontier, Utrecht 
dr C. Poort, De Bilt 
mw Wilh. Por, De Bilt 
R. Pos, Maarssen 
C. Pot, Utrecht 
Tj. Pot, Utrecht 
H. M. Pothuizen, Zoelen 
K. Potjewijd, Utrecht 
C. G. Pouw, Utrecht 
mr G. A. Pouw, Utrecht 
mw M. Priem, Utrecht 
mw drs M. A. Prins-Schimmel, Putten 
dr F. J. A. Prop, Utrecht 
Provinciaal Bestuur, Centrale Bibliotheek-, 
Utrecht 
Provinciale Bibliotheek Centrale, IJsselstein 
Provinciaal en Gemeentelijk Depot van 
Bodemvondsten, Utrecht 
Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts 
Stroomleveringsbedrijf n.v., Utrecht 
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen, Utrecht 
mw W. H. Pruis-Lindner, Utrecht 
D. Puit, Utrecht 
mw N. Pulle-Starke, Utrecht 
J. H. M. Putman, Bussum 
J. H. H. Puts, Utrecht 
J. van Putten, Lopik 
R. L. H. M. Pijls, Utrecht 

dr R. de Raad, Zwolle 
J. E. Ragay, Utrecht 
mr A. Ravelli, Bilthoven 
mw R. Ravensloot-Heubers, Utrecht 
mw G. H. P. Ravestijn, Utrecht 
mr F. P. van Ravenswaay, Utrecht 
J. C. R. van Reedt Dorland, Utrecht 
F. de Reeper, Hilversum 
prof. dr. E. Reeser, Bilthoven 
D. A. Regenboog, Bilthoven 
mr A. D. van Regteren Altena, Bergen 
M. W. C. Reichwein, Zeist 
J. M. Reinboud, Hilversum 
Reinders b.v., Utrecht 
H. Reinders, Utrecht 
H. C. Reinders, Utrecht 
prof. dr A. W. Reinink, Utrecht 
C. J. Reitsma, Bosch en Duin 
M. Remijnse, Tienhoven 
mw E. Renaud-Plomp, Utrecht 
J. Renema, Utrecht 
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T. Th. Renes, Houten 
A. A. C. Reniers, Utrecht 
Repertoire d'Art et d'Archéologie, Parijs (Fr.) 
jhr mr N. N. Reuchlin, Bussum 
M. A. F. Reuser, Groenlo 
A. M. de Reuver, Utrecht 
drs C. J. M. Reijers, Doorn 
J. Reijers, Driebergen-Rijsenbrug 
G. Reyngoud, Houten 
prof. dr E. K. J. Reznicek, Bilthoven 
L. van Rhenen, Nieuwegein 
mw R. Richel, Utrecht 
J. M. de Ridder, Wijk bij Duurstede 
dr G. J. M. te Riele, Utrecht 
H. Riemers, Utrecht 
mw E. van Riet, Driebergen-Rijsenburg 
J. H. B. M. van Riet, Utrecht 
W. F. van Riet, Utrecht 
D. Th. Rietbergen, Utrecht 
B. H. M. Rietmeijer, Nieuwegein 
C. F. W. Rietveld, Harderwijk 
F. H. A. Rikhof, Amsterdam 
mw H. M. Rinkel, Utrecht 
mw J. G. Riphaagen, Utrecht 
J. H. Ritmeester, Utrecht 
G. J. Robbers, De Meern 
P. R. Robbers, Bilthoven 
mw drs J. G. Roding, Kopenhagen (Den.) 
mw G. J. W. Röhner-Schuurman, Utrecht 
G. J. Röhner, Utrecht 
R. L. Röhner, Maartensdijk 
A. Roelofs, Utrecht 
mw J. M. Roep, De Bilt 
H. J. Rogier, Apeldoorn 
F. J. C. Rombach, De Meern 
mr J. H. Rombach, Alkmaar 
J. W. Rommerts, Zeist 
mw drs C. J. von Rönnen, Hilversum 
J. J. Ronner, Utrecht 
mw M. de Roo, Roermond 
mw drs M. C. Roodenburg, Utrecht 
J. Roodvoets, Utrecht 
mr F. Roos, Bilthoven 
dr J. C. Roos, Maarssen 
mw J. C. de Roos-Roetman, Utrecht 
C. Roosenboom, Utrecht 
mw A. M. Roosenburg, Utrecht 
mw M. J. Y. W. Roosjen, Bunnik 
J. W. Roosmalen, Utrecht 
mw S. M. J. A. Roosmalen, Utrecht 
C. J. van Rooijen, Nieuwegein 
dr H. van Rooyen, Amersfoort 
D. A. Roozemond, Utrecht 
J. M. Roozenboom, De Bilt 
J. A. Ros, Utrecht 
mw A. M. Rosenbaum, Utrecht 
mw mr drs B. A. Ross, Zeist 
Van Rossum, Drukkerij-, Utrecht 
A. van Rossum, Maarssen 
K. W. J. van Rossum, Nijmegen 
M. F. M. van Rossum, Utrecht 
W. J. C. van Rossum, De Bilt 
mw dr W. Rouwenhorst, Utrecht 
W. J. Royaars, Amersfoort 
drs C. Ch. van Royen, Oosterbeek 
J. de Ru, Utrecht 
mw drs G. M. W. Ruitenberg, Zeist 
H. J. Ruiter, Odijk 
mw F. T. Ruiters-Harms, Utrecht 
J. G. van Ruler, Bunnik 
S. Russchen, Odijk 
jhr mr L. M. Rutgers van Rozenburg, Zeist 
mr B. Ruurs, Utrecht 
A. W. G. M. Ruys, Nieuwegein 
Th. G. P. M. Ruys, Zeist 

B. M. van Rij, Utrecht 
G. van Rijbroek, Utrecht 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 
's-Gravenhage 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 
H. R. Rijkse, Utrecht 
Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht 
Rijksuniversiteit Utrecht, Bestuur-, Utrecht 
J. D. Rijnders, Utrecht 
P. A. R. Rijnders, Utrecht 
R. G. Rijneker, Woerden 
A. van Rijswijk, Zeist 
mw C. J. van Rijswijk, Utrecht 
ir N. C. G. M. van de Rijt, Lienden 

J. G. Sakkers, Maartensdijk 
L. Samama & N. Kamerbeek, Utrecht 
A. Sandberg, Zeist 
Santé en De Leur, Kapsalon Van-, Utrecht 
J. J. L. van Santé, Utrecht 
E. C. van Santen, Utrecht 
P. A. A. van Santen, Utrecht 
drs J. H. von Santen, Zeist 
mw A. W. Sauer-ten Have, Zeist 
jkvr. drs E. J. de Savornin Lohman, Utrecht 
M. K. F. Scager, Utrecht 
C. G. Schaareman, Utrecht 
W. J. M. Schaatsenberg, Houten 
mr P. J. Schade, Amsterdam 
dr A. H. M. van Schaik, Utrecht 
J. W. van Schaik, Utrecht 
mr dr Th. E. E. van Schaik, Maarssen 
drs H. J. van Schalkwijk, Huizen 
J. Scheele, Utrecht 
ir E. J. G. Scheffer, Bilthoven 
J. A. Scheidemans, Utrecht 
drs J. G. S. Schemmekes, Houten 
A. M. J. Schenk, Utrecht 
J. A. Schenkenveld, Utrecht 
J. Scherjon, Utrecht 
H. W. Scherpenhuyzen, Utrecht 
C. A. Schilp, Utrecht 
mw G. Schimmel, Utrecht 
mw W. H. Schipper, Utrecht 
H. M. Schippers, Utrecht 
mw T. Schippers, Utrecht 
F. A. M. H. Schleijpen, Utrecht 
mw O. R. Schmalhausen, Vianen 
A. F. Schmidt, Bunnik 
Chr. L. Schneider, De Bilt 
W. G. Schnetkamp, Nieuwegein 
H. Schoenmakers, Abcoude 
mw J. Scholten-van Oosten, Utrecht 
mw J. Scholtus, Utrecht 
A. Schoonhoven, Utrecht 
A. M. Schoonhoven, Maarn 
mw H. Ch. Schoonhoven, Nieuwegein 
J. Schoonhoven, Utrecht 
W. J. V. Schoonhoven, Utrecht 
mw B. A. W. van der Schoot, Utrecht 
mw C. Schouten, Gouda 
mw drs E. N. Schouten, Hengelo 
J. M. Schouten, Achterveld 
W. J. Schrader, Utrecht 
J. B. Schreur, Abcoude 
mw A. Schrikken-Hulshof Pol, Utrecht 
H. J. Schroten, Utrecht 
J. M. Schrijver, Doorn 
mw K. A. L. Schuckink Kool-Oudendal, Loenen 
aan den Vecht 
mw M. A. Schuitemaker-Koster, Utrecht 
J. Schut, Driebruggen 
J. Schut, Nieuwegein 
mw J. M. Schut, Utrecht 
mw M. P. H. Schuttevaêr-Oudegeest, Utrecht 
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ir J. A. Schuur, Utrecht 
H. R. Schwietert, Bilthoven 
L. J. A. van Schijndel, Utrecht 
prof, dr G. A. Sedee, Utrecht 
L. A. G. van Selm, Bunnik 
F. Senne, Utrecht 
H. L. W. Serné, Hilversum 
mw J. M. Serrée, Utrecht 
mw P. A. Serton-Meyer, Utrecht 
J. A. Servaas, Maarssen 
A. D. Severijn, Utrecht 
S. H. Severijn, Utrecht 
F. C. A. Sidler, De Bilt 
mw G. Simonis, Utrecht 
H. J. Simonis, Utrecht 
T. M. A. Simonis, Woerden 
mw F. M. Simons, Utrecht 
C. Singerling, Utrecht 
mw J. J. Singor-van Dijk, Maarssen 
mr C. van Slagmaat, Utrecht 
M. Slingerland, Breda 
F. J. Slooff, Utrecht 
B. P. van Slooten, Asperen 
mw G. C. van der Sluys, Utrecht 
mw drs H. van der Sluys, Bilthoven 
L. L. C. F. Sluyters, Leeuwarden 
H. J. de Smet, Utrecht 
mw R. A. Smid, Utrecht 
P. K. Smiesing, Utrecht 
m.w 1. Smink, Utrecht 
R. P. Smink, Hoogland 
drs A. R. M. Smit, Nieuwegein 
dr E. J. Th. A. M. A. Smit, Utrecht 
drs F. Smit, Umuiden 
H. P. Smit, Rotterdam 
IJ. J. J. Smit, De Bilt 
ir J. M. Smit, Leersum 
ir W. M. O. M. Smit, Bilthoven 
T. S. Smith, Utrecht 
J. A. Smits, Utrecht 
mw W. Smitshuysen, Utrecht 
J. J. G. Smulders, IJsselstein 
E. Smorenburg, Zandvoort 
A. W. Snel, Utrecht 
F. H. B. Snel, Utrecht 
mw J. M. Snel, Utrecht 
mw M. Th. Snel, Utrecht 
prof. dr H. A. M. Snelders, Bilthoven 
mw H. C. Snethlage-Hornstra, Utrecht 
dr D. P. Snoep, Haarlem 
J. Snijders, Utrecht 
dr J. Snijders, Baarn 
F. de Soeten, Utrecht 
G. H. de Soeten, Werkendam 
prof. mr A. L. M. Soons, Utrecht 
mw van Spanje-van 't Hullenaar, Naarden 
mw A. P. H. M. Speet, Utrecht 
J. H. Spelbos, Utrecht 
mw M. J. Spit-Damen, Utrecht 
G. H. F. Spitsbaard, Utrecht 
M. van Splunder, Utrecht 
J. Spoor, Utrecht 
mw T. Springer-Stam, Zeist 
Sprong b.v. Interieurarchitectuur, Utrecht 
drs C. H. Staal, Utrecht 
E. Staal, Odijk 
F. O. Staal, Utrecht 
J. L. M. Staal, Veenendaal 
mw M. E. Stades, Zeist 
H. van de Stadt, Utrecht 
mr J. J. Stael, Utrecht 
H. R. Staffhorst, Bilthoven 
C. J. Stam, Utrecht 
J. & G. Starink, Utrecht 
J. van Staveren, Utrecht 

W. van der Steeg, Utrecht 
mw C. van der Steen, Utrecht 
J. van der Steen, Utrecht 
mr H. P. M. Steenberghe, Bilthoven 
Steenkolenhandelsvereniging Holding n.v., 
Utrecht 
drs W. J. M. van Steensel, Utrecht 
M. van Steenwijk, Harderwijk 
mw G. J. aan de Stegge-Kerkhof, De Bilt 
H. J. J. Steins, Utrecht 
F. A. Stenvers, Utrecht 
R. Stenvert, Utrecht 
R. A. Sterk, Utrecht 
F. J. van Sterkenburg, Utrecht 
mw D. Steur, Utrecht 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging, 
Woerden 
Stichtse Culturele Raad, Utrecht 
dr W. Stigter, Utrecht 
F. J. Stinissen, Utrecht 
Th. W. Stockschen, Utrecht 
I. L. van der Stoep, Hilversum 
H. J. C. M. Stokkermans, Utrecht 
W. P. G. Stokla, Maartensdijk 
W. H. M. Stokman, Wijk bij Duurstede 
Chr. Stooker, Zeist 
W. Stooker, Utrecht 
W. A. Stooker, Utrecht 
dr J. A. Stoop, Utrecht 
W. A. Storm de Grave, Huis ter Heide 
ir J. A. Storm van Leeuwen, Utrecht 
A. van Straten, Utrecht 
mr J. D. M. van Straten, Utrecht 
Streekarchief Krimpenerwaard, Schoonhoven 
Streekarchivariaat Zuid-West-Utrecht, Benschop 
Streekmuseum Rhenen, Rhenen 
mr F. M. Strengers, Utrecht 
H. J. Stringa, Utrecht 
mw E. J. M. Ströbl-Swane, Utrecht 
dr J. E. A. L. Struick, Utrecht 
drs A. J. M. Sturkenboom, Driebergen-
Rij senburg 
Stuyvenberg b.v., Bouwbedrijf-, Utrecht 
mw drs E. T. Suir, Utrecht 
mr I. E. M. Sutorius, Breda 
J. W. Swane, Utrecht 
mw M. W. J. Swane-Vlam, Utrecht 
R. Swanenberg, Utrecht 
W. C. J. Swanenburg, Utrecht 
mr J. Swart, Rotterdam 
mw M. C. de Swart, Zeist 
A. Swertz, Utrecht 
M. J. Sypkens Smit, Utrecht 

J. J. C. baron Taets van Amerongen, Renswoude 
W. Takken, Leusden 
F. G. Tap, Utrecht 
R. Tap, De Bilt 
W. A. Tap, Bilthoven 
mw L. H. Tapperman, Utrecht 
prof. dr ir C. L. Temminck Groll, Driebergen-
Rijsenburg 
drs W. J. van Tent, Hoevelaken 
mw W. K. Terbruggen-Hugenholtz, Utrecht 
mw drs L. Terken, Vianen 
J. J. Terpstra, Utrecht 
mw N. Teune-van Es, Utrecht 
J. Th. Teunis, Utrecht 
R. Thiëd, Utrecht 
A. N. F. Thier, Utrecht 
Thomas à Villanovaschool, Utrecht 
H. W. Thomassen, Utrecht 
W. Thoomes, Sintjohannesga 
P. Thorn, Baarn 
A. Tieleman, Nieuwegein 
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dr W. J. Thijssen, Utrecht 
Tiel Utrecht Groep, Utrecht 
mr W. A. J. Timmermans, Amsterdam 
P. F. Tjepkema, Utrecht 
A. G. Toet, Utrecht 
A. A. F. van den Tol, Utrecht 
mw L. van der Tol, Utrecht 
mr J. H. des Tombe, Utrecht 
J. H. van Tongeren, Maarssen 
C. R. van Tongerloo, Bilthoven 
mw drs L. van Tongerloo, Zeist 
mw W. van Tongerloo-Charls, Zeist 
mw A. J. Tonneijck-Ligthart, Utrecht 
mw A. H. Toonen, Utrecht 
J. M. Top, Utrecht 
M. J. Top, Nunspeet 
R. J. Top, De Bilt 
M. J. Top, Nunspeet 
mr S. Torensma, Marum 
mw drs J. E. Toussaint Raven, Odijk 
mw A. H. T. Tra Kranen-Angerman, Utrecht 
L. A. van der Tuuk, Utrecht 
H. G. I. baron van Tuyll van Serooskerken, 
Warmond 
P. Tweehuysen, Hei- en Boeicop 
jhr drs A. A. Twiss Quarles van Ufford, Vught 

W. Uittenbogaard, Vleuten 
mw A. H. Ulbrich, Bilthoven 
dr P. Ullersma, Driebergen-Rijsenburg 
mw M. Ullman-Coebergh, Utrecht 
mw M. van Ulsen-Abcouwer, Oosterbeek 
Universiteitsmuseum, Utrecht 
UT-Delfia b.v., Maarssen 
Utrechts Monumentenfonds, Utrecht 
Utrechts Nieuwsblad, Houten 
drs H. M. den Uyl, Gorinchem 
H. J. J. Uijterwaal, Utrecht 
R. J. C. W. Uyterwaal, Utrecht 

mw mr M. J. Vaals-Kluitman, Utrecht 
D. Valentijn, Utrecht 
H. O. W. van Valkenhoef, Barneveld 
L. Valstar, Utrecht 
Th. van de Vathorst, Utrecht 
mw W. A. M. Vavra-van Greevenbroek, 
Nieuwegein 
Het Vechthuis b.v., Utrecht 
mr C. J. Veder, Leeuwarden 
mw M. C. van Veen, Utrecht 
dr T. van Veen, Utrecht 
mw A. C. van Veenendaal, Utrecht 
mw H. van Veenendaal, Utrecht 
R. van Veenendaal, Leusden 
Veenmuseum 'Op Hoop van Zegen', Stichting-, 
Vinkeveen 
dr J. A. G. van der Veer, Utrecht 
Th. J. van der Veer, Utrecht 
J. van der Vegt, Utrecht 
mw M. van der Velde-Nebbeling, Nieuwegein 
F. J. A. van der Velden, Utrecht 
N. A. van der Velden, Utrecht 
mw C. A. Velderman-Wienecke, Utrecht 
H. J. Velo, Maartensdijk 
S. Y. A. Vellenga, Utrecht 
mw H. J. Venema-Braam, De Bilt 
prof. dr M. A. Vente, Utrecht 
P. Verbist, Utrecht 
F. Verbrugge, Veenendaal 
R. Verburg, Utrecht 
mr P. J. Verdam, Bilthoven 
dr J. A. Verduin, Maartensdijk 
Verenigde Bedrijven Bredero n.v., Utrecht 
Vereniging Oud-Leiden, Leiden 
V.V.V. Utrecht 

H. H. P. Vergouwen, Utrecht 
mw M. Verhaar, Doorn 
A. M. Verhey, Rotterdam 
H. M. J. Verhoeckx, Prinsenbeek 
J. Verhoef f, Utrecht 
dr J. G. Verhoeven, Utrecht 
O. M. Verhorst, Herpt 
A. C. Verkaik, Zeist 
D. Verkerk, Utrecht 
A. Verlaan, Vianen 
mr H. W. Verloop, Zeist 
mr J. A. Verloop-Hesta, Huis ter Heide 
mw M. Vermaas, Utrecht 
J. F. M. Vermeer, Utrecht 
S. Vermeer, Arnhem 
A. J. Vermeulen, Huis ter Heide 
J. Vermeulen, Utrecht 
mr W. R. F. Vermeulen, Utrecht 
mw D. Vermeulen-Ponten, Utrecht 
M. Vermooten, Utrecht 
C. Vernooy, Cothen 
J. Verschoor, Utrecht 
G. Versloot, Bunnik 
mw. M . M . Versnel-Schmitz, Utrecht 
Versteeg b.v., Aannemersbedrijf-, Utrecht 
P. Th. Versteeg, De Meern 
mw E. F. Versteegh, Utrecht 
mw. T. Versteegh, Utrecht 
O. M. D. F. Vervaart, Utrecht 
C. Verwers, Utrecht 
Verweij b.v., Elektrotechnisch Bureau-, Utrecht 
C. Th. Verwey, Waddinxveen 
J. Verwey, Breu kelen 
E. F. Vink, Utrecht 
mw mr dr J. C. H. H. de Vink, Utrecht 
D. J. Vinkenborg, Yerseke 
mw M. L. S. Vinkenborg-ten Cate, Utrecht 
B. J. Visschedijk, Maarssen 
dr C. Ch. G. Visser, Utrecht 
mw drs D. G. P. Visser, Utrecht 
L. K. Visser, Utrecht 
S. Visser, Utrecht 
W. W. M. Visser, Nieuw Loosdrecht 
S. Vlak, Utrecht 
mw drs L. C. van der Vlerk, Rotterdam 
D. van Vliet, Utrecht 
H. van Vliet, Utrecht 
P. van Vliet, Utrecht 
P. D. van Vliet, Nieuw Loosdrecht 
mw J. H. Vlijm, Utrecht 
mw T. P. Voermans-Jurriëns, Utrecht 
mw M. E. M. Vogelaar-Bakker, Utrecht 
mw A. A. Volkers-de Ruiter, Koudekerk aan den 
Rijn 
H. W. J. Volmuller, Utrecht 
mw B. Vondeling, Utrecht 
J. Vonk, Utrecht 
B. Voogt, Utrecht 
F. C. van de Vooren, Utrecht 
P. J. Voorips, Nieuwegein 
Cl. van Vorstenbosch, Utrecht 
B. L. Vos, Utrecht 
B. L. J. Vos, Utrecht 
ir F. E. Vos, Bilthoven 
mw R. Vos-Beijerman, Utrecht 
mw drs M. W. M. Vos-van Gortel, Utrecht 
H. J. J. van der Vossen, Bilthoven 
mw L. A. Vredenbrigt, Utrecht 
A. van Vredendaal, Hilversum 
F. Vreeken, Bodegraven 
C. M. Vreeswijk, Utrecht 
mw H. C. F. Vreeswijk-Hoogenboom, Oudewater 
mw P. Vreugdenhil-Verhoeve, Utrecht 
drs A. De Vries, Zeist 
A. A. de Vries, Utrecht 
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D. J. de Vries, Utrecht 
mw G. de Vries, Utrecht 
J. de Vries, Vinkeveen 
J. de Vries, Utrecht 
M. H. de Vries, Nijkerk 
W. L. de Vries, Doorn 
mw mr W. S. de Vries, Utrecht 
ing. R. Vriesendorp, De Meern 
mw dr M. van de Vrugt, Bilthoven 
mw dr Th. A. Vijlbrief-Charbon, Dordrecht 
J. J. G. Vijverberg, Harmeien 

Waalsteenfabrieken, n.v. Maatschappij tot 
Exploitatie van-, Wijk bij Duurstede 
J. van Waay, Maarssen 
C. A. Wagenaar, Muziek- en Pianohandel-, 
Utrecht 
dr S. S. Wagenaar, Utrecht 
mw C. H. E. Wagenaar Hummelinck-Berkelbach 
van den Sprenkel, Bilthoven 
M. J. F. Wagenbuur, Utrecht 
Van Wageningen en de Lange, Utrecht 
prof. dr C. A. Wagenvoort, Amsterdam 
A. J. O. van de Wal, Vinkeveen 
A. H. van Walbeek, Utrecht 
prof. dr H. T. Wallinga, Utrecht 
P. Walma van der Molen, Velp 
dr H. Wansink, Groenekan 
mw J . C . Warnaar, Utrecht 
W. H. Wasterval, Ochten 
M. van de Water, Utrecht 
L. G. Waterman, Utrecht 
drs G. H. van Waveren, Amerongen 
J. A. C. Way, Amersfoort 
J. Weber, De Bilt 
J. E. Weenink, De Bilt 
H. M. de Weerd, Hardenberg 
mw drs S. J. Weide, Utrecht 
mw J. G. P. ter Welle-Heethuis, Gouda 
dr G. A. Wellen, Utrecht 
mw M. L. A. van de Werf, Bilthoven 
P. J. K. van Werkhooven, Hilversum 
P. B. M. Werner, Utrecht 
mw drs A. K. Wesseldijk-de Jong, Nieuwegein 
P. Wessels, Utrecht 
C. H. G. M. Westbroek, Utrecht 
W. F. Westerhout, Utrecht 
mr F. A. C. Westerman, Maarn 
mw G. A. Westermann-Meyer, Bilthoven 
mw J. A. M. Westers, Utrecht 
prof. dr V. Westhoff, Groesbeek 
R. M. van Westrhenen, Bilthoven 
mr J. M. Weststeyn, Gouda 
mw J. W. Wetselaaar-Hellwich, Utrecht 
G. W. C. van Wezel, Utrecht 
B. G. Wiegeraad, Maarssen 
W. J. F. Wiegman, Culemborg 
P. Wienand, Belecke (BRD) 
J . H . Wieringa, Bunnik 
mw M. Wiertsema-Schipper, Bilthoven 
A. A. Wiesman, Groenekan 
mw M. Wieteler-Heystee, Utrecht 
mw J. Th. Wigbold-van Berkel, Utrecht 
G. A. Wildschut, Utrecht 
mw P. J. A. Wildschut-Hordijk, De Bilt 
mw W. K. M. Wilke-van Riet, Oud-Zuilen 
Johannes kardinaal Willebrands, Zeist 
Willemars b.v., Utrecht 
mr G. J. L. van Willigenburg, Oegstgeest 
P. L. van Willigenburg, Wijk bij Duurstede 
W. P. C. van Willigenburg, Utrecht 
mw M. J. H. Willinge, Utrecht 
mw drs C. C. S. Wilmer, Utrecht 
P. Wilmink, Leusden 
J. J. H. A. Wilten, Leersum 

E. Wiltink, Utrecht 
mr G. J. J. van Wimersma Greidanus, Eindhoven 
K. L. Winkler, Utrecht 
jkvr. prof. dr J. M. van Winter, Utrecht 
H. Wisman, De Bilt 
drs H. Wissink, Oud-Zuilen 
H. C. de Wit, De Bilt 
J. E. de Wit, Utrecht 
J. H. de Wit, Utrecht 
P. S. A. de Wit, Odijk 
mw W. J. H. M. de Wit, Amsterdam 
mw J. M. Wittema-van Koten, Utrecht 
G. Witteveen, Doorn 
mw A. Witvliet-van de Berg, Utrecht 
P. Witzel, Nijkerkerveen 
H. Th. G. Woertman, Woerden 
R. J. Wols, Breda 
mw A. R. Wolters-de Jong, Utrecht 
dr D. Wolvius, Utrecht 
Woonbrink Architectuur, Utrecht 
B. van der Woord, Bilthoven 
H. L. van der Woord, Baarn 
J. W. Worst, Woudenberg 
C. H. Wouda, Nieuwegein 
Sj. Wouda, Vianen 
D. van Woudenberg, Utrecht 
mw J. H. A. W. F. van Woudenberg, Utrecht 
dr O. J. Wouters, Utrecht 
W. A. Wijburg, Utrecht 
drs D. van Wijk, Twello 
G. van Wijk, Bilthoven 
mw J. A. E. van Wijk, Utrecht 
J. J. van Wijk, Nieuwegein 
mw G. L. van Wijk-de Ruiter, De Meern 
mw H. Wijnands, Maarssen 
drs J. S. Wijne, Utrecht 
P. van Wijngaarden, Utrecht 
mr H. A. M. Wijnne, Utrecht 

mw M. Zandbergen, Utrecht 
mw M. J. Zandstra-van Dijk, Nieuwegein 
mr P. van Zanten, Utrecht 
J. P. de Zeeuw, Bussum 
dr B. J. M. Zegers, Utrecht 
C. J. van Zelm, Utrecht 
E. M. van Zelm, Utrecht 
H. L. van Zelm, De Bilt 
drs W. L. L. van Zenderen, Utrecht 
A. van der Zeijden, Utrecht 
ir H. Zeijdner, Baarn 
W. J. M. van Zeijst, Groningen 
dr S. B. J. Zilverberg, Amstelveen 
D. van Zoelen & Zn b.v., Aannemersbedrijf-, 
Utrecht 
mw G. van Zoelen, Utrecht 
R. Zoetbrood, Utrecht 
T. H. van Zundert, Utrecht 
F. van Zutphen, Nieuwegein 
H. van Zuylen, Utrecht 
H. Zwaagman, Utrecht 
mw E. J. Zwager-Gehner, Utrecht 
W. Zwanikken, Utrecht 
F. A. Zwarts, Maartensdijk 
H. W. Zweers, Teuge 
K. Zweije, De Bilt 
R. Zwolschen, Hei- en Boeicop 
J. C. Zijffers, Veenendaal 
J. J. M. van Zijl, Utrecht 
mw M. van Zijl-Koppens, Utrecht 
mw A. A. B. Zijlstra-Looyen, Utrecht 
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Oud-Utrecht 
Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis 
van de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. 

De contributie over het verenigingsjaar 1986 bedraagt ƒ 39,50 te voldoen na 
ontvangst van een acceptgirokaart. CJP-houders en zij, die 65 jaar en ouder 
zijn, behoeven niet meer dan respectievelijk ƒ 23,50 (CJP-houders) en ƒ 34, -
(65 + ) te betalen. 
De leden ontvangen de in de loop van hun lidmaatschapsjaar verschijnende 
Maandbladen, een Jaarboek en eventuele andere publicaties. 
Inlichtingen: Vereniging Oud-Utrecht, p/a Gemeentelijke Archiefdienst 
Utrecht, Alexander Numankade 199, 3572 KW Utrecht, telefoon 030-71 18 14, 
alsmede bij mevrouw M. Uittenbogaard-van Terwisga (ledenadministratie), 
Antwoordnummer 966, 3440 ZA Vleuten, telefoon 03407-19 86. 
Werft leden! Vraagt folders bij een van de hiervoor genoemde adressen. 
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— Rijk, A. de. Een andere kraamkamer. Over haar jeugd in de 
Utrechtse steegjes. Westers, f 14.90 

— Reliefs in blauw. Lantaarnconsôles langs de Utrechtse grachten, 
Spectrum. I'24.90 

— Utrecht in oude ansichten, Europese Bibliotheek, f 25,— 

— 1). Valentijn en drs. A.F.E. Kipp, Het huis Oudaen te Utrecht. Serie 
Clavis Kleine Kunsthistorische monografieën, Walburg Pers, 1986, 
f 8,50 

— Vernooij, A. Grenzen aan gehoorzaamheid. Houding en gedrag van 
de Utrechtse politic tijdens de Duitse bezetting, Trezoor, I 22,50 

— v.d. Merk, Utrecht ommuurd. Over de stedelijke verdedigingswerken 
van Utrecht, Kwadraat, 1'32,50 

— C C S . Wilmer, Buitens binnen Utrecht. Over 40 buitenplaatsen in en 
rond Utrecht, Kwadraat, f24,75 

Nu compleet leverbaar: 

Ach Lieve Tijd, 13 eeuwen Utrecht en de Utrechters, 15 afleveringen 
à f6,75; verzamelband apart te koop voor f 17,50; totaalprijs 
compleet f 118,75. De rijk geillustreerde bewogen geschiedenis van 
de stad. I londcrdcn historische afbeeldingen, waarvan vele in kleur. 

ill us Irai ie uil 
ken Dom Boekje 

I 
m 

Prijzen /ne/. B T.W., exel. verzendkosten 
Prijswijzigingen voorbehouden 

SPECIALE AANBIEDINGEN: 

Een bijzondere verrassing: 
hèt s tandaardwerk over Utrecht nu uitsluitend bij ons 
verkrijgbaar niet voor de originele prijs van f 149,--, maar voor 
f49,-- : zolang de voorraad strekt. 

Tenslotte: Utrechtsch Sagenboek, oorspr. uitgever Th ieme 
Zutphen, van f40,— voor f9,50 

Maak gebruik van de bestelkaart of kom in onze winkel rustig 
tot uw keuze uit onze goede voorraad Utrecht-boeken: de beste 
kennismaking met 'n boek is nog altijd het boek zelf! 

Boeken 
over 
Utrecht 

.«. 

Uit voorraad leverbaar bij 

broese kemink bv ulrechl" 
boekverkopers aan de stadhuisbrug tel. 030-313804 



EIGEN BROESE KEMINK - UITGAVEN 

Een Dom Boekje. Hele en halve waarheden (en een enkele leugen) 
over en rond de Utrechtse Dom, getekend en verteld door Rinke 
Doornekamp, f 5,90 

Ballonnen en Brood, Utrechtse portretten. Geeft een beeld van de 
stad en de mensen; dat beeld is opgebouwd uit de herinneringen van 
14 'Utrechtse mensen', die door hun leven en hun werk met de stad 
zijn vergroeid. Van de 14 zijn er 10 geboren vóór 1920. Ze vertellen 
over hun eigen levensloop, dingen die ze hebben meegemaakt, hun 
beroep en andere bezigheden. 
Door de zorgvuldige keuze van deze 'Utrechtse mensen' geeft het 
boek een caleidoscopisch beeld van het leven in de stad tijdens de 
periode van -ruwweg- 1920 tot nu, met veel aandacht voor de 
gewone dagelijkse dingen. 
De portretten in het boek zijn geschreven door prof. dr. G.H.Jansen, 
hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (bekend 
van de eerder verschenen boeken 'De eeuwige kroeg', 'De straat' en 
'een land van steden'). De portretten zijn getekend door mevr. 
Sabine Vess. 
Prijs f 25,—, 140 pagina's, met gratis poster omslagillustratie (zie 
voorzijde folder) 

Goede Buur of Verre Vriend. De relatie tussen de Universiteit en 
de Stad Utrecht 1636 - 1986, dr.J.E.A.L. Struick e.a. Een uitgave van 
Impress / Broese Kemink Utrecht. 
Hoe was gedurende de 350 jaar van het bestaan van de universiteit 
in Utrecht de verhouding tussen die universiteit en de stad? Was 
Utrecht eigenlijk een universiteitsstad zoals bijvoorbeeld Leuven of 
Leiden: Ontvingen de "heren" studenten hun wetenschappelijke 
opleiding op de collegebanken en hun maatschappelijk inzicht in de 
Utrechtse kroeg: 
Over de interessante verbintenis tussen stad en universiteit laten 
zeven kenners hun licht schijnen. Zij namen ieder een der 
kroonjaren als uitgangspunt voor een dubbele vraagstelling: op welk 
punt van ontwikkeling stond toen de universiteit en hoe lagen toen 
de verhoudingen met stad en burgerij? Stadsarchivaris Struick 
verzorgt de inleiding en professor Dr. Gerrit Jansen de epiloog, de 
conservator van het universiteitsmuseum hield de supervisie over een 
toepasselijke illustratie, waarbij veel gebruik is gemaakt van 
oorspronkelijk, nog niet eerder gepubliceerd materiaal. Een plezierig 
leesbaar boek. 

Prijs ('25,—, 160 pagina's 

verschijndatum 1 mei 1986. 

± 1 2 0 ill. in zwart/wit, 
formaat 21 x 22.5 cm. 

OVERIGE BOEKEN OVER DE STAD UTRECHT 
een keuze uil onze ruime voorraad 

350 jaar Rijksuniversiteit Utrecht (1636 - 1986): 

— van der Dunk, H.W. e.a. (red.), Van horen toren en groot bedrijf-
Utrechts Universiteit 1936 - 1986. Gary Schwartz f49,50 (na 
31.03.1986 f65,-) 

— Blankenberg, H.M.e.a. (red.), Het Utrechtsch studenten Corps 1936 
1986. Kwadraat, mei 1986 f. 44,50 (na 1.07.1986 f 49.50) 

— Houwen voor Utrechts Universiteit. Architectuur en stedebouw 
binnen de stad. Stichting Matrijs 1985, f25,— 

— Goede Buur ot Verre Vriend, (eigen Broese Kemink-uitgave, zie 
hiernaast) 

Boeken uit de "historische reeks Utrecht": 

1. Forten rond Utrecht 
2. Amelisweerd en Rhijnauwen 
3. Hofjes in Utrecht 
4. De Uithof 
5. Utrecht en de Post 
6. Sporen van Bedrijvigheid. 

Blik op Utrechts industrieel verleden. 
7. Met de bus door de Domstad (april 1986) 
Uitgeverij Stichting Matrijs, prijzen van f 16,95 tot f 18,95 

Archeologische en bouwhistorische kroniek van de 
Gemeente Utrecht: 

1981 - f 3 -
1982- f 6 , -
1983 - f 7 , -
1984 - f 15,-
Gemeente Utrecht 

Over het Rietveld Schröderhuis: 

— Liet 'komplete' architectuurontwerp van Gerrit Rietveld uit 1924, 
met facsimiles van de originele werktckeningen in kleur en van de 
handgeschreven tekst. Met vertalingen in Frans, Duits en Engels. 
Reflex, f 29,50 

— Carel Blotkamp en Bertus Mulder, Rietveld Schröderhuis. Impress, 
1985, f 29,50 

— De bouwplaat van het Rietveld Schröderhuis. Schaal 1 : 50, 
Academia, f 26,50 

Utrecht Algemeen: 

— Boonen, O, Een steenhard bestaan. Zeldzame muurbegroeiing langs 
Utrechts grachten, Westers, f 19,90 

— van den Burch, Nostalgisch gezicht Utrecht. Nostalgische foto's van 
het oude Utrecht, Technipress, f 21,90 

— Graafhuis, A. Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad, 1813 -
1984, Hes, f 3 0 -

— Graafhuis, A. Utrecht in de achttiende eeuw, Hes, f 15,— 

— I laverkate, H.M. drs. en Dr. CJ. v.d. Peet, Een kerk van papier. De 
geschiedenis van de voormalige Mariakcrk te Utrecht, De Walburg 
Pers, f 19,90 

— van Hulzen, A., dr. Utrechtse kerken en kerkgebouwen, Bosch en 
Kenn ing, f 25,90 

— Haslinghuis, De Dom van Utrecht, Staatsuitgeverij, f 58,50 

— In en om de Janskerk, In en om de Buurkerk, In en om de 
Nieolaikerk, Impress, f 15,— per deel 

— Jongere bouwkunst in Utrecht. Een inventarisatie van de 
monumentale panden in de stad Utrecht uit de periode 1850 - 1940. 
Westers, 1985, f 24,90 

— Mouton, G. Van schout tot wout. De geschiedenis van de LTtrechtse 
Politic, Impress, f 29,50 

— A. van Nimwegen en R. van den Dool (samenst.), Utrecht in tekst en 
beeld. Kwadraat f32,50 

— Opnieuw Verbeterd en Aangevuld Utrechts Bijnamenlexicon. 
Westers, f 7,90 

— Plattegrond van Utrecht, verschenen bij N. van der Monde, 1839. 
Een heruitgave op ware grootte en in kleur toegelicht door Dr. 
Marijke Donkersloot - de Vrij, Hes, f 39,75 

— Recskamp, J. Zo was Utrecht. Het dagelijkse leven in Utrecht 
1900 - 1920, Europese Bibliotheek, f30,05 
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