
Zo maar een "contractboeck"3) 

Gegevens verzameld door A. M. E. Jonker-Verhoef 
redactie A. Graaf huis. 

Met het volgende artikel wil eigenlijk alleen maar gezegd zijn, dat er zich 
overal in het Stadsarchief van Utrecht gegevens verschuilen die de kennis 
over voorbije eeuwen in belangrijke mate kunnen vergroten. Een goed voor
beeld daarvan is het contractboeck over de periode 1656-1790, dat door me
vrouw A. M. E. Jonker-Verhoef te Utrecht werd bestudeerd 2). 

Studietoelage voor muziek 
Laat ik U, om te beginnen, maar eens voorstellen aan de overgelukkige 
jonge kunstenaar Joris van Gulick, die tot verdere „bevorderinge" van zijn 
„konste" in de muziek in 1705 voor nóg 3 jaar de gevraagde jaarlijkse bijdrage 
van ƒ 50,— van de overheid toegezegd krijgt. Hij is met name goed thuis op 
het clavecimbel en heeft bovendien bewezen met de „beiaarden" van Utrecht 
bekend te zijn. De enige voorwaarde die aan de subsidie wordt verbonden is 
dat hij zijn talenten voorlopig in dienst van de stad zal blijven stellen. 

Klokkespel in de Domtoren 
De contracten voor het onderhouden en gangbaar maken van het door de be
kende Jurriaen Spraeckel te Jutphaas pas vervaardigde beijerwerk van de 
Domtoren werden steeds voor een periode van 12 jaren geregeld, blijkbaar 
toen een gebruikelijke termijn. Wanneer Beernt Hofsmit in 1671 voldoende 
bekwaam wordt geacht door een speciale commissie, waarin ook de stads-
beiaardier Valbeeck zitting heeft, en de onderhoudsvergunning wordt toege
wezen, blijkt dat Hofsmit niet alleen de benodigde materialen persoonlijk 
moet verzorgen, maar tevens dat hij jaarlijks „50 nieuwe noten" dient te le
veren en tenminste 4 x per jaar „het werck" versteken moet. Uiteraard 
moet hij bederf tegengaan en slechts wanneer hij geheel vergaan houtwerk 
moet vervangen acht men een declaratie voor de extra-kosten redelijk. Voor 
de juiste uitoefening van zijn taak ontvangt Hofsmit jaarlijks ƒ 120,— plus 
nog ƒ 60,— voor het extra-verrichte werk. Daarbij mag hij ieder jaar rekenen 
op 12 pond kaarsen van de stad. Twaalf jaar later - in 1683 - wordt in de met 
Hofsmit gesloten overeenkomst duidelijk omschreven, dat de stad alleen de 
kosten „bij het breken van de raders, ronsels en spillen" kan dragen. 

1) Archief der stad Utrecht II nr. 1081. 
2) Omdat over de Maliebaan en de molens in de stad reeds door de heer W. A. G. 
Perks bijzonderheden werden bijeengebracht, werden deze hier niet opgenomen. Me
vrouw Jonker was één van de cursisten Nederlandse paleografie. 
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Huishuren in de binnenstad 
In 1659 neemt de stad het huisgeld over voor het huis van Egbert Drost in de 
Donkere Gaard. De huur bedraagt ƒ162,— per jaar. 
Willem Cleijnaert is in die tijd eigenaar van „zekere woninge" in het steeg
je naast de „Rode Molen" op de Vismarkt, die bijzonder geschikt blijkt voor 
de berging van het gereedschap van de visgrommers. Het huis wordt met dat 
doel voor 6 jaar verhuurd voor een bedrag van ƒ 34,— per jaar. Van het huis 
„de Hartshoorn" naast de stadskelder op het oude kerkhof worden de huur
overeenkomsten over de periode 1661-1676 in het contractboeck vermeld. 
Schoenmaker Joost Jansz. van Groningen betaalt in 1661 ƒ180,—, in 1666 
ƒ 165,— aan jaarhuur. In 1667 wordt de huurprijs - omdat een gedeelte van 
het huis is afgenomen en als gang dienst doet - opnieuw voor 8 jaar vast
gesteld en bepaald op ƒ 125,— per jaar. Na het verstrijken van de genoem
de periode woont er een Willem van Raelte in het huis voor een jaarhuur 
van ƒ 145,-—. 

Houten gevel aan de Snippevlucht 
Even verderop - nabij het stadhuis - ligt de smalle Snippevlucht langs de Oude-
gracht. De houten gevels verheffen zich in allerlei kleuren, een schouwspel 
waarvan het einde in het begin van de 18e eeuw in zicht komt. Advocaat 
Hendrik Willem Briellius mag in 1706 de luifel van zijn huis op de hoek van 
de Massegast vernieuwen en de gevel laten verven, maar moet binnen 8 jaar 
de houten gevel door een stenen laten vervangen. U moet weten, dat de 
vroedschap in september 1671 al plannen beraamde om de betreffende hui
zen af te breken. Die plannen bestonden vooral vanwege het grote brandge
vaar. 

Het bestrijden van brand 
Het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen met oog op brand was toe
gewezen aan de Kolonel en hoofdmannen van de schutterij. Zij gaven in 1667 
aan Joost van Beeck en Elias van Hees opdracht de leren brandemmers van 
de stad te onderhouden, behoorlijk dicht te smeren en ervoor te zorgen, dat 
de emmers die tijdens een brand braken, verbrandden of verloren gingen, wer
den vervangen volgens het bestaande model. In ieder geval was in het bedrag 
van ƒ 500,— dat zij konden tegemoet zien, begrepen het maken van 20 nieu
we emmers. De oude moesten meteen kapot gesneden worden. De overeen
komst die op 15 januari 1689 werd gemaakt vermeldt, dat er toen in de acht 
kwartieren en in de voorzaal van het stadhuis in totaal 1200 emmers hingen. 

Inventaris van de stadskelder 
In het contract waarbij in 1694 de stadskelder verhuurd werd, komen zeer 
interessante bijzonderheden voor. Zo mogen de burgemeesterskamer en de bo
venkamer met goudleer behang - zijnde de gijselkamer voor civiele gegij-
seldcn - niet worden gebruikt. Ook de kelderkamer aan de straat was met 
goudleer behangen; er stonden 12 stoelen met Engels tapijt bekleed en voorts 
was er een spiegel met olijfhouten lijst, een gemarmerd ovalen tafeltje, een 
schenktafeitje en een ijzeren opstaande plaat met vuurrooster. In de kelder-
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keuken stond het stads tinservies, bestaande uit 8 dozijn tinnen tailloren, 6 
grote schotelen, 9 van de tweede en 12 van de derde soort, 2 masarijns (vermoe
delijk ahornhouten schotels), een eiken kastje met een lessenaar daarboven en 
een vierkanten voetenbank. De achterkamer was ook met goudleer behan
gen. Van de burgermeesterskamer worden genoemd een tapijtkleed, 2 grote 
witte gordijnen met koorden en kwasten, een vergulde arm en een koperen 
blaker, een (in 1699 al oude) schildpadden kleerborstel en een kapstok. 

De Waag 
Nabij de Stadskraan lag de Waag, waarvan in het contractboeck de inventa
ris voorkomt. Daaruit blijkt allereerst dat daar voornamelijk koren en zout 
gewogen werd. In 1690 stond in het voorhuis een toonbank, in de binnen
kamer kon men een staande en een liggende vuurplaat vinden en tevens de 
14 koperen maten, waarvan 7 voor koren en 7 voor zout. De gangkamer 
werd met 3 bedsteden als slaapgelegenheid gebruikt. In de kelder stonden naast 
de bedstee nog een bierstelling en de houten leggers voor kalk, cement en 
smeekolen. De waag bij de stadskraan was niet de enige, er was er ook een 
bij de Weerd, bij de Mariaplaats en aan de Smeebrug. 

Afbraak van de Pauluskerk 
De afbraak van de kerk van de Paulusabdij in 1707 heeft verschillende over
eenkomsten met omwonenden tot gevolg. Burgemeester Rudolph van Cuy-
lenburg's huis bijv. grenst ten zuiden aan het kerkgebouw en de toren en om
dat muur en toren aan die zijde zullen worden afgebroken zal een nieuwe 
muur langs zijn keuken en kamer worden opgetrokken. Daarbij wordt uit
drukkelijk gesteld, dat in de nieuwe muur geen ramen of deuren mogen 
komen, slechts het aanbrengen van balken of ankers door de buren is toege
staan. Ook met andere omwonenden, de weduwe Teleman in het huis van 
„de Jofferen van Baren", de weduwe Bergeyck in het huis van procureur 
Johan Wegter, de Jofferen Covijn, de heer Bosschardt en procureur Woert-
man, worden regelingen getroffen, die met de afbraak van de Paulusabdij 
verband houden. Zelfs tot in de Trans, waar de weduwe van procureur Rib-
bius, de weduwe Schoonhoven en de weduwe van Lambert Heycop wonen. 

Beplanting en bestrating van het Janskerkhof 
Een voor de stad zeer belangrijke overeenkomst was die van 29 november 
1790 met het kapittel St. Jan. 
De kanunniken deden daarbij afstand van de eigendom en het beheer van 
bomen en bestrating op het Janskerkhof. De bedoeling was de bomen van 
stadswege te doen snoeien en waar nodig te rooien en te vervangen. Ook de 
bestrating zal in het vervolg door de stad worden verzorgd; de grond blijft het 
eigendom van het kapittel. 

Iepenbomen langs de stadsbuitengracht 
Bijna een eeuw te voren (in 1700) kon men in de stadsbuitensingel de resul
taten zien van een overeenkomst met Meyndert van Runnenburgh tot aankoop 
van 3.000 iepenbomen van 4 tot 5 duim (ƒ 38,— per 100 stuks), die alleen 
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maar geaccepteerd zouden worden indien zij jeugdig gaaf en recht van stam, 
wel geworteld, gegrijnt en de wijd gerooid waren. In die jaren was er sprake 
van de aanleg van de 3e Nieuwe Vaart en langs de stadsbuitengracht van 
„de nieuwe plantage". Men schijnt in de eerste decennia van de 18e eeuw 
aan de westzijde trouwens op grote schaal iepenbomen uitgezet te hebben. 

Verhuren van wallen, bolwerken e.d. 
Het is een bekend feit dat de bolwerken zoveel mogelijk door de stad aan 
particulieren werden verhuurd. Minder bekend is, dat in 1656 aan Jan van 
Dam het holwerk „de Morgenster" slechts verhuurd werd op voorwaarde, dat 
in tijden van nood de burgerij daar mocht „logeren". Zo is misschien ook 
wel interessant dat het Paardenveld in 1706 voor ƒ 23,— per jaar verhuurd 
wordt aan Hendrik van Heerden voor het beweiden van schapen en varkens. 

Onder de wal aan de oostzijde van de Klotenburgs- of Servaastoren had Jan 
Bosch zijn looierij. In de nabijheid van zijn bedrijf was de stadswal in 1692 
zö vervallen, dat deze met pilaren moest worden gestut. 
Dat zou alles bij elkaar nog niet zo erg zijn geweest, maar het geval wilde, dat 
een van de pilaren precies in een van de kuipen van Bosch geplaatst moest 
worden. En dat had nogal wat gevolgen. Allereerst gelastte het stadsbestuur 
hem zijn huiden „buiten tijds en tot zijn schade" uit de kuip te nemen. Hij 
kreeg een mondelinge toezegging, dat hij op een tegemoetkoming kon rekenen 
en bovendien zou de huur voor het geruïneerde gedeelte van de berm door 
hem niet meer verschuldigd zijn. Als de uitmaander toch om betaling van huur
penningen vraagt, wordt Bosch echt boos en zegt, dat hij daarover niet meer 
lastig gevallen wil worden en van de toegezegde tegemoetkoming nog geen 
cent gezien heeft. 

Nijverheid 
Men kon zich met een beetje goede wil enkele jaren geleden nog wel voor
stellen, dat de berm onder de stadswal tussen het M ariawat er poort je en de 
Smeetoren in 1781 door drogist Hendrik van Dullum gebruikt werd tot „be-
plantinge van kruiden", die hij voor zijn nering behoefde. 

Lakenververij 
Dat brengt mij er toe in chronologische volgorde eens te noteren wat er zo af 
en toe door de stad gedaan werd ten bate van de handel en nijverheid. Daar 
is in 1660 Cornelia Kist, weduwe van Pieter Forest, die in Leiden grote be
kendheid als „verver" genoot. Zij wil zich als het ware, voorzien van de 
reputatie van haar man, die de Utrechtse „drapiers" al jarenlang voorzag van 
vele nieuwe kleuren van laken en wol, en ook van Turks garen, in de stad 
Utrecht vestigen. Zij ontvangt daarvoor ƒ 150,— gereed geld en bovendien 
zullen voor een bedrag van ƒ 200,— 2 verfketels gemaakt worden, die na 2 
jaren continu gebruik haar eigendom zullen zijn. 

Fabriek van stoffen 
De stad maakt vervolgens op 28 februari 1687 bekend, dat de „fabriqueurs" 
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van kostbare stoffen, die zich in Utrecht willen vestigen de volgende facili
teiten van stadswege mogen verwachten : 
Ie. Vrijstelling van alle personele lasten, tocht en wacht, gedurende 15 jaar 

voor de koopman of meester, zijn gezin of zijn personeel. Als hun mede
werkers, die van buiten Utrecht komen, zich behoorlijk aangeven, is op 
hen dezelfde regeling van toepassing. 

2e. Eveneens gedurende 15 jaar zal voor ieder weefgetouw ƒ 8,— per jaar 
worden vergoed, echter alleen wanneer de fabriek binnen de muren van 
de stad tenminste 10 getouwen in bedrijf heeft. 
Indien er meer dan 100 getouwen gebruikt worden zal een nieuwe af
spraak gemaakt worden. 

3e. Van stadswege zal alles in het werk worden gesteld om het werk aan 
de gang te krijgen. Zo zal aan regenten van de armen-, wees- en kinder
huizen worden verzocht zoveel mogelijk jongens en meisjes bij het nieuwe 
bedrijf te willen „besteden". 

Ik mag u de kostbare stoffen, waarvan hier sprake is, wel noemen: „geblom-
de stoffen, hetzij goud, zilver of zijde op Cordon, Strepen, Banden, Vlam
men, gekeperde geblockeerde Satijne oogjens, ruytjens, geblomde pelings en
de generalijck alle figuerwereken, 't sij deselve getrocken ofte met de voet ge-
werekt worden." 

Natuurlijk mochten ook ondernemende burgers van de stad zelf met de fa
bricage van genoemde stoffen beginnen. Voor ieder gold echter de bepaling, 
dat de stoffen niet anders dan in hele of halve stukken van 50-60 el mochten 
worden verkocht. Niet per el dus, omdat dan de winkeliers „vernadeeld" 
zouden worden. 

Draperie van Willem Oortmans 
In 1689 - op 20 januari - sloot Willem Oortmans uit 's Hertogenbosch met 
het stadsbestuur de volgende overeenkomst, ter gelegenheid van de vestiging 
van zijn draperie in Utrecht. 

1. Hij krijgt het burgerschap aangeboden en zal vrij zijn van alle personele 
lasten ; 

2. Dit geldt ook voor allen, die hij mee naar Utrecht brengt of hem nog 
zullen volgen; 

3. Het volk, dat bij hem werkt, geniet het recht van inwoning; 
4. Voor ieder half laken, dat hij boven 14 halve lakens op elk getouw weeft, 

krijgt hij 35 stuivers, te betalen als het werk geboomd is; 
5. Oortman's zoon mag met 2-4 getouwen vooruit komen, Oortman zelf 

komt in mei; 
6. Uit het wees- of kinderhuis krijgt hij zoveel kinderen „toegevoegd" als 

hij nodig heeft, mits hij hen „pro rata" zij kunnen verdienen, betaalt; 
7. Hij mag niemand werkvolk afnemen, en niemand mag het hem doen, ten

zij natuurlijk de knechts of jongens hun meester voldaan hebben en uit 
dien hoofde vrij zijn om te gaan werken bij wie zij willen; 

8. Het contract zal 8 jaar gelden; 
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9. 14 dagen na de vervaldag zal betaling geschieden; 
10. Bij overlijden gaat het contract over op zijn weduwe en zonen, mits deze 

drapiers zijn; 
11. Voor het transport van zijn zware gereedschappen ontvangt hij ƒ50,—; 
12. Eindelijk wordt hem geaccordeerd de som van 40 gulden jaarlijks voor 

een „inslachspinder" en voor het geval hij „2 inslachspinders" meebrengt, 
voor ieder 20 gulden, gedurende de tijd van 8 jaren, dienende tot verlich
ting van de huishuur. 

Fabricage van Doornikse stoffen en wandtapijten 
Een ander voorbeeld dateert van 6 november 1693, wanneer burgemeesteren 
en gecommitteerden tot de „manufacture" ingaan op het verzoek van Catha-
rina Voogts, weduwe van de Maastrichtse Chritiaan van Coppenbroeck om 
het bedrijf van haar man tot het maken van Doornikse stoffen en tapijten tot 
behangsels van kamers en ledikanten naar Utrecht over te brengen. 
Ook in dit geval wordt het burgerschap gratis verleend, voor het vervoer 
van de zware gereedschappen uit Maastricht geeft de stad ƒ 200,—, Catharina 
Voogts kan verzekerd zijn van 8 jaarlijkse premies van ƒ40,— enz. enz. 
Op nog gunstiger voorwaarden komen in 1698 David Pouchoud, André Brieux 
en Francois Fabré naar Utrecht om er Italiaans Crips te gaan maken. En als 
in het jaar daarop David Hooft de stad erop wijst, dat hij de hem toegezeg
de premies niet heeft ontvangen: „voor de getouwen van allerhande gouden 
en zijden stoffen" wordt goedgevonden met hem een accoord te sluiten tot 
de som van ƒ 1500,— en hem jaarlijks voor de eerste 30 getouwen een pre
mie van ƒ 4,— per getouw toe te staan. 

Straatverlichting 
Natuurlijk hebt U allang begrepen, dat in het contractboek nog heel wat an
dere zaken aan de orde komen. Voor mij ligt het verhaal over de koop van 600 
straatlantaarns naar Haags model, met rode „pijpen" en versierd met het wa
pen van Utrecht. In de overeenkomst met de stad, op 13 mei 1682 door Jan 
van Eede en Jacobus van den Bosch gesloten, verplichten zij zich tot het ma
ken en leveren van de lantaarns voor 5 gulden 6 stuivers per stuk. Thomas 
Appels neemt gedurende de winter de levering van 50 à 60 vaten olie op zich. 
De olie moest 3 tot 4 weken oud en uiteraard helder zijn. De prijs per vat was 
ƒ 24,—. De lantaarnopstekers konden aan het werk . . . 

Onderhoud der stadsgrachten 
In een 12-jarig contract verklaren Hendrik en Cornelis Peters zich in juli 
1682 bereid om voor een bedrag van ƒ 350,— binnen 2 maanden de Nieuwe
gracht van het Servaashek in het zuiden tot de Plompetoren in-het-noorden 
tot 4 voet uit te diepen. Reden was vooral, dat de talrijke „turfponten" be
kwaam zouden moeten kunnen passeren en lossen. Voor het overige onder
houd wordt hen ƒ 80,— per jaar geboden, dat eerst nà de schouw zal wor
den uitgekeerd. Mogelijk was van de uitvoering van de vorige overeenkomst, 
die van 1670 dateerde, niet zoveel terecht gekomen. Ook toen had de stad 
nl. te maken met een grote vervuiling van de grachten, doordat met name 
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de daarwonende Utrechters er geen been in zagen „aerde, sand, puyn, steen-
werck, asch, afval van aerdgewasch en moeskruyden" etc. in het water te wer
pen. 

Onderhoud van straten 
Men kan zich nauwelijks indenken, dat er in 1682 - het jaar waarin blijkbaar 
alle 12-jarige onderhoudscontracten vernieuwd werden slechts ƒ650,— nodig 
was voor het „repareren en maken van alle straten, publieke wegen en be-
straatte bruggen in de ganse stad met rabatten van klinkert, uitgezonderd 
binnen de stoepen" en niet inbegrepen de straat over St. Servaas, die „zeer 
reddeloos" lag. De stratenmaker Jacob Jans mocht gebruik maken van de 
„keselsteen" die in 't hok bewaard werd. Verder was de levering van het 
bouwmateriaal in de prijs begrepen, maar, zo stond in de overeenkomst: hij 
zou de beschikking krijgen over 2 stadsmannen, wier loon door de stad zou 
worden betaald. Ging Jacob Jans op dit laatste aanbod niet in, dan kon hij op 
ƒ200,— per jaar meer rekenen. De verzekering van het overeengekomen 
bedrag vond per 3 maanden plaats en wel na „vertoon" van wat hij gedaan 
had. Voor de aanleg van nieuwe straten, die hij in opdracht van de stad 
maakte, ontving Jacob Jans ƒ 500, —per 100 roeden, inbegrepen de prijs van 
het te verwerken materiaal. 

Het verhaal over het contractboeck van Utrecht is nog lang niet uit. Wie het 
interesseert vindt er nog tal van overeenkomsten o.a. over het bezit van hui
zen en grond door de in Utrecht zo talrijke conventen; over het bedrijf van 
de lijndraaiers en lontmakers op de Cranenhofstede nabij het Zwarte Water; 
over de taakverdeling van de erfhuismeesters; over de pogingen om na het ver
trek van de laatste loopsmid naar Amsterdam de geweermakerij in de stad 
weer op gang te krijgen; over het materiaal van de stadsijker; over het gra
ven van een vaart van de Biltse Grift naar de Min, over de verpachting 
van turftonnen en over een loterij met 1000 prijzen. 

Loterij 
Koopman Paulus Duppolt kwam op 1 augustus 1681 met de stad overeen, 
dat hij op eigen kosten en in een bekwame gelegenheid de „rariteiten" zou 
uitstallen, die als prijs bestemd waren en dat hij voor de vergunning tot het 
houden van de loterij aan de stad 2000 zilveren ducatons zou betalen. Er wa
ren om precies te zijn 10.000 loten à 3 gulden 3 stuivers (ƒ 31.500,—). De inge
legde loten moesten na inning direct naar het stadhuis worden overgebracht, 
waar zij in een ijzeren kist bewaard werden. Het stadsbestuur zou als alle lo
ten compleet ingelegd waren de plaats aanwijzen voor het houden van de lo
terij. 
Na afloop ontving Duppolt 8000 ducatons ter vrije beschikking. Hij moest 
overigens alle onkosten van de onderneming dragen, maar mocht „alomme" 
affigeren en biljetten verspreiden om van zijn loterij „kennisse" te geven. 

Het „contractboeck" ligt ook voor U ter inzage. 
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