
Kaleidoskoop van een eeu w 

A. Graaf huis 

„Onsterffelijke haat is niet gemaakt voor den mensch 
die sterffelijk is." Wijzeman 1712. 

De 20e eeuwer, die een uitnodiging krijgt om in enkele pennestreken de 18e 
eeuw te behandelen, staat voor een moeilijke opgave. De kans is nl. erg groot, 
dat hij verdrinkt in de zee van archivalia, publicaties en pamfletten, die over 
het tijdvak na de gouden eeuw tot en met de Franse revolutie bestaat. De 18e 
eeuw beschrijven als een tijd van pruikenmakers en regenten of als een perio
de waarin de maatschappelijke en sociale tegenstellingen echt onaanvaardbaar 
waren, is nogal eenvoudig. Belangrijker is echter om na te gaan welke ont
wikkelingen zich hebben voorgedaan. 
Laat ik meteen mijn conclusie maar neerschrijven: die ontwikkelingen zijn niet 
zo groot geweest. Zelfs de Franse revolutie heeft niet gebracht, wat velen 
ervan verwachtten. De verhoudingen tussen rijk en arm, gezond en ziek, gelet
terd en ongeletterd waren zó historisch bepaald en zó verweven met het tijds
beeld, dat zelfs die Europese beweging niet meer dan een aanzet geweest is tot 
de veranderingen in de 19e eeuw. De rijke bleef rijk, de arme arm, de gezonde 
bleef sterk, de zieke zwak, de geleerde bleef geleerd en de ongeletterde kende 
zijn plaats. Aan wat in onze dagen weer in Europees verband gebeurt, is te 
zien, dat zonder fundamentele wijzigingen geen ontwikkeling ten bate van allen 
te verwachten is. 
In het Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden *) staat een korte 
beschrijving van de stad, die ik ten dele wil citeren: 
Utrecht was „een seer oude, vermaarde en heerlijke Stadt". Het had „hooge en 
„swaare Vest-Muuren, schoone, diepe en breede grachten, swaare Wallen, vier 
„voornaamste Poorten, wijdt van malkanderen staande, en ieder met een schoo-
„ne Voorstadt verciert. Daarvan zijn die aan de Oost-zijde de Wittevrouwen, en 
„aan de West-zijde St. Catharijnen genoemt, wel de minste, doch soodanig 
„betimmert en Volk-rijk, als eenige van de beste Dorpen des Landts. Aan de 
„Zuydt-zijde zijn de Tolle-steeg, met Abstede en de Ganse-steeg te zaamen 
„niet minder dan de twee voorgaande. Aan de Noordt-zijde de Weerdt (be-
„muurt en met grachten omcingelt) als een Steedeken op zich selve; met Lau-
„wenrecht, Pijlsweerd en de andere kleijne Gerechten, veel Volk-rijker dan de 

1) Amsterdam, 1732, deel V, blz. 67 e.v. 
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„drie andere Voorsteden t' zaamen. Niettemin zijn se alle vol Ooft-rijke 
„Boomgaarden, genoegelijke Hooven en bequaame Weegen tusschen deselve; 
„dewelke, gelijk de Stadts-Cingelen, met Ypenboomen en de nieuwe Malie
b a a n der weêrzijden met verscheyde Alleen en dreven van Lindeboomen 
„fraay beplant zijn, en tot groote vermaakelijkheit van de Wandelaars, en an-
„dere die deselve passeerden, verstrekken." 
„De Stadt Utrecht is seer bequaam geleegen, en voorsien van meenigvuldige 
„toeweegen tot de nabuurige Landen en Steeden, soo dat men (volgens de 
„reekeningen van den Raadts-Heer Booth) van hier in een ordinaris dag-reyse 
„bequaamelijk kan komen in de verste van over de sestig bemuurde Steeden, 
„ook een gantschen Maandt lang zich ieder dag in een bijsondere Stadt ver-
„maaken en 't middag-maal houden, sonder nogtans een eenige nagt-rust el-
„ders te nemen dan binnen Utrecht, daar sulk een aangenaam verblijf is, als 
„ergens in gantsch Nederlandt. - Daarenboven geniet men daar een eerlijken 
„omgang met veele Edele, minnelijke en sinlijke Burgers en Inwoonders, Lief
hebbers van Waapenoeffeningen, en van allerlei] Konsten en Geleertheijt." 
In dat Utrecht gaan wij ons wat bewegen. We maken per vroedschapsresolu
tie van 15 januari 1700 kennis met de „Fabrycqmeester" der stad, wiens taak 
het was eenmaal per week de wallen, singels en bermen te controleren. Dat 
was nodig, omdat er nogal eens stadsgrond werd geroofd en ook omdat voor
al de bermen door het storten van puin beschadigd werden. Hij had ook heel 
wat te stellen met het onderhoud van de stadsgrachten, die in 1741 zo ondiep 
geworden waren, dat de aanleg en passage van schepen en schuiten bijna niet 
meer mogelijk was. Natuurlijk leidde dat tot groot nadeel van de negotie en tot 
groot ongerief van de burgers en ingezetenen der stad. Daarom werd bepaald, 
dat elk jaar 8 dagen voor het schouwen het water 's Zondagsavonds in beide 
stadsgrachten op het gewone peil zou worden „afgelaten" tot dinsdagavond, 
opdat ieder de nodige reparaties en verdiepingen in het water zou kunnen 
verrichten. Het bericht, dat de Oude- en Nieuwegracht met de Rijn, Vecht 
en IJssel „schoone versehe Wateren" waren, met veel „blanke en schoone 
visch", moet wel juist zijn. In de zomer van 1745 zijn er strenge maatregelen 
nodig omdat er vooral 's avonds „met tutebellen en ander netwerk" in de grach
ten gevist wordt en men daarbij „over de muuren op de werven der huysen" 
klimt. En dat zou zo erg nog niet zijn, maar de dienstboden zouden nooit 
meer iets door „vergetelheijd" op de werven mogen achterlaten, omdat er 
gestolen werd; de onvrijheid van de bewoners der grachthuizen nam toe en bo
vendien werd er weleens een vuurtje gestookt en gebeurden er nogal eens on
gelukken. 
Men krijgt de indruk, dat de stedelijke overheid de handel in en om de bin
nenstad en met name in en op de stadsgrachten heeft willen aanmoedigen. Er 
zijn tenminste nogal wat vergunningen tot het stichten van bedrijven en be
drijfjes op de werven afgegeven, waarbij zelfs de brandtrappen „tot eigen ge
bruik" mochten worden afgesloten. Zo geschiedde in 1736 tussen de Geerte
en Vollerbrug, toen op een verzoek van Dionys Oortmans om op de werf voor 
zijn huis „tot conservatie zijner wollen en zaijen aldaar drogende" een hek te 
mogen plaatsen, gunstig werd beslist. De vroedschap achtte het wel wenselijk 
om op de werf een behoorlijke opening te laten om ten tijde van brand te kun-
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nen passeren en stelde als eis, dat de sleutel „voor de handen en in gereet-
„heijd" zou liggen. Op dezelfde voorwaarden wordt in 1744 aan Johanna Na-
vogé, weduwe van Jan Borski, eigenaresse van de brouwerij „Den Eenhoorn" 
nabij de Viebrug, toegestaan om - ter beveiliging der brouwerij - de gracht-
werf af te sluiten. De vestiging van een zeepziederij nabij de Haverstraat „om-
„trent de Romerburgerbrug" door kaarsenmaker Hendrik de Kok brengt een 
aantal buurtbewoners in actie, omdat zij willen weten hoe deze zich de plaat
sing van zijn ketel gedacht heeft. In de vergunning wordt met de verlangens 
van de „gebuuren" zowaar rekening gehouden. 

Er is over de bedrijvigheid langs de grachten en op de bruggen nog heel wat 
te zeggen. Ik denk aan de vier „wedden (nabij de Ganzenmarkt, bij de Vie
brug, bij de Donkere Gaard en bij de Hamburgerbrug), aan de stadskranen, 
waarvan de belangrijkste bij het stadhuis gelegen was, maar vooral aan de 
„kraankinderen", die zich voor een karig loon soms een ongeluk sjouwden. 
Goed, zij waren jong en sterk, maar in het request, dat zij in 1740 aan de Vroed
schap schreven 2) staat toch wel heel duidelijk te lezen, dat zij vaak boven hun 
krachten moesten werken. Soms kregen zij de opdracht (voor 6 stuivers min 
Yz stuiver voor 't kraanrecht) om van de Tolsteegpoort tot aan de Weerdpoort 
een mand met een half aam „gevleste" wijn te bezorgen, ja zelfs tot ver buiten 
de stad, „soo verre deser stadsvrijheid" strekt. Wanneer men beseft, dat die 
mand „omtrent soo swaar weegd als een vat bier en geen twee menschen hoe 
sterk die in kragte mogten wesen, in staat sijn sodanigen mand verre te dra
gen" en dat de jongens vaak genoodzaakt waren „een sleper te gebruyken en 't 
sleepgelt te betalen", dan kan men zich voorstellen, dat zij - voor het eerst 
sinds 17 jaar - om verhoging van inkomsten vragen.3) 

Misschien leg ik de accenten niet helemaal goed, maar ik mag de lezer de 
volgende gebeurtenissen niet onthouden. De meisjes uit het Burgerweeshuis 
zorgden in december 1715 voor nogal wat opschudding door verkleed op het 
ijs te verschijnen en door zich te goed te doen aan gestolen meel en andere 
eetwaren. Men wist daar wel raad op door de kinderen zes weken lang „aan 
een blok gesloten te houden". Deze straf was „meer geschikt om het Ligchaam 
te bedwingen, dan om de ziel tot bedaren te brengen". Wanneer in 1717 een 
aantal weesjongens en weesmeisjes - zonder verlof - in de herberg van Jeremias 
du Chemin aan het Vaartse Veerhuis een biertje hebben gedronken en ruzie 
maken met andere meisjes en jongens uit het weeshuis, weet men niet anders te 
bedenken dan de aanstichter (20 jaar oud) „op den Ezel" te leggen.4) Of de 
straf in verhouding stond tot het vergrijp moet men natuurlijk beoordelen met 
een 18e eeuwse bril op. Het was toen ongehoord om in een herberg samen ka-

2) Archief der stad II nr. 321. 
3) Over de ligplaatsen der schepen en over de bedrijvigheid langs de grachten en op de 
werven verwijs ik o.a. naar de vroedschapsresoluties (archief der stad II. nr. 121) en naar 
mijn boekje: „Utrecht in de 18e eeuw", dat in 1965 verscheen. 
4) Archief van het Gereformeerd burgerweeshuis nr. 1. Overzicht der fundatie van 
Evert Zoudenbalch derde stuk, betreffende de doorlopende zedelijke gesteldheid des ge-
stichts, pag. 127 e.v. 6 
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mers te bespreken met alle gevolgen van dien -. Dat moest gestraft. De meer 
in het oog vallende baldadigheden vonden o.a. plaats in de avonddiensten in 
de Dom (1731). De heren van het gerecht kregen opdracht de bedrijvers van 
het „groot en ergerlijk geraas" in de kerken op te sporen en „ordres te stel
len". Trouwens, ook bij andere kerken had men er hinder van, dat tijdens de 
diensten op straat groot geraas „met trommelen en trompetjens" gemaakt 
werd. 

„Quaetaerdige en baetzoekende menschen" hadden zich omstreeks dezelfde 
tijd niet ontzien uit de goten en daken zoo van Stadts publicque als particu
liere gebouwen het loot aff te snijden en te steelen". De premie van ƒ 100,—, 
die werd uitgeloofd voor de aanbrenger, doet vermoeden, dat het de Vroed
schap ernst was. Maar ook de schildwachten hadden het zwaar te verduren. 
Er werd (in 1732) bekend gemaakt, dat de Militie „geweldt met geweldt" 
zou keren. Natuurlijk zou men daarbij met „alle voorzichtigheyt en dis
cretie" te werk gaan. 
Even later (1733) werd de vroedschap geconfronteerd met de „gruwelleer" 
van Pontiaen van Hattem. Predikanten en ouderlingen der Nederduitse ge
meente verzochten om maatregelen, omdat Van Hattem (samen met enkele 
anderen „als Pesten van Kerk en Stadt verbannen en uitgezet") leerde „dat 
men zich over de zonde niet behoeft te bekommeren of te bedroeven, dat die 
maar inbeelding is, spottende met het laatste oordeel en zeggende dat de Godt-
looste Mensch als dan zal kunnen zeggen tot dien Richter, ik ben maer Uw 
knecht geweest, en in al wat ik gedaen heb, heb ik U gehoorzaemt" (Spinoza). 
Bovendien had hij de predikanten „verleiders" genoemd en de Gereformeerde 
Kerk was „de Antichristische". Van Hattem oordeelde dat men de mensen 
zeggen kon, dat zij „volmaekt zijn en dit maer geloven moeten, of dat zij ver
vloekt zijn en de zonde in den Heiligen Geest begaen". De vroedschap 
werd „in den name Godts en zijns beminden Zoons" verzocht om deze „ziel 
en volkverdervende gevoelens" te stuiten. En dat deed de vroedschap dan ook. 
De „grouwelleer" van Van Hattem werd geacht een „pestilentiale Landt- en 
Kerkbedervende leer" te zijn en blikslager De Roy, die in het geheim verga
deringen hield, moest zich bij de heren verantwoorden. Het einde was, dat hij 
zich van de dwalingen zijns weegs bekeerde en de door hem georganiseerde 
bijeenkomsten tot het verleden behoorden. 

Nicolaas ter Borgh, burger en metselaar op de Breedstraat werd, omdat hij 
tegen zijn beloften bij „'t aentekenen van zijn huwelijk alhier aen het Stadthuis 
gedaen", zijn kinderen toch in de Roomse religie opvoedde, van zijn burger
schap vervallen verklaard. 
En wat vindt U van het volgende. Op 20 augustus 1735 wil ds. O. Keuchenius 
te Vugt bij 's-Hertogenbosch naar huis terug. Hij maakt gebruik van de ordi-
naris „Post off Vragtwagen" van voerman Pieter van Leersum en wordt gere
den door „sweeprijder" Jelis Verkuyl. Tot Den Bosch ging alles nog redelijk 
wel, waar Schepen Johan Carel Cotshuuze en stadsdokter Johan Theodoor 
Deutgens van Maastricht zich bij het gezelschap voegen. Jelis Verkuyl - hoog 
op de bok - ging echter onderweg „alle herbergen aan en zig vol gesoopen 
hebbende" vergat hij op een „zeer goede, ruyme en effen weg" even, dat hij zijn 
paarden naar behoren te leiden had. In dat ogenblik van onbedachtzaamheid 
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trok hij de paarden en de koets uit het spoor en kwam tegen de dijk langs de 
weg tot stilstand. De reizigers werden allen min of meer bezeerd Ds. Keuche-
nius brak zelfs even boven de enkel op deerlijke wijze zijn linker been en dien
de - samen met de Maastrichtse schepen en dokter - een klacht in. Jelis Ver-
kuyl was voor goed zijn baantje kwijt. Voerman Van Leersum mocht pas 
weer gaan rijden als hij de predikant „genoegen" gegeven had wegens „desself s 
schade". Dat duurde tot 16 januari van het volgend jaar. 
Er liepen in de 18e eeuw tuindieven in Utrecht rond, er werden uit „warmoeze-
nierslanden in en buy ten de stad" aard- en boomvruchten gestolen, er werd 
met „slangetjes en diergelijke vuurwerken", ja zelfs met hete as „clakkebus-
sen, brandende toortzen en flamboutjes", gegooid. In de koffiehuizen en bil-
lardhuizen vonden (in 1737) „ongepermitteerde" spelen plaats, zelfs als dat 
verboden was, bijv. op bepaalde verbodsdagen en Zondagen. Het bleek, dat 
vooral de jeugd en de jongelingen, die ter studie en onderwijs waren afgezon
den, de verleiding niet konden weerstaan en zodanig verwilderden, dat het goe
de oogmerk en de goede intentie van de ouders en vrienden geheel „vrugte-
loos en te leure gesteld wierde". 

Zo was er nog veel meer. In 1739 moest nog eens duidelijk bekend gemaakt 
worden, dat alleen de Bijlhouwers bij extra gelegenheden „grote werken op de 
straat in malkander" mochten zetten, mits de passage niet werd gehinderd 
en alles voor zonsondergang weer was opgeruimd. Het gebeurde nl. maar al 
te vaak, dat „soo door het stellen van schaafbanken, schragen en leggen van 
balken als ander Timmergereedschap de straten en gemene wegen der stad 
door de timmerlieden werden bezet en belemmerd". 
Tijdens de jaarmarkten (vooral in 1745) werd geklaagd, dat tot laat in de nacht 
in de publieke herbergen „met Fiool en andere instrumenten" werd gespeeld 
en gedanst. En daar waren de hachelijke tijdsomstandigheden toch niet naar. 
In 1751 werd er zoveel brood de stad binnengesmokkeld, dat de stadsmole
naars in 4 maanden tijds 2200 mudden koren minder te verwerken hadden 
gekregen dan anders. Dat euvel, in hoofdzaak gepleegd buiten de Weerdpoort 
aan de Rode Brug door de „groenschuitjes" van de hoveniers, moest zo snel 
mogelijk verdwijnen, vond men. 
Genoeg hierover. Wij gaan feestvieren. De 54 gezanten - „plenipotentiaris-
sen" noemde men hen - zijn erin geslaagd de nog steeds actuele Vrede van 
Utrecht, die een einde zou maken aan de Spaanse Successie-oorlog, te slui
ten, waarvoor op 11 april 1713 de belangrijkste tractaten ten stadhuize wer
den getekend. Op 16 november 1711 was door Gecommitteerden ter Gene-
raliteit meegedeeld, dat Utrecht wellicht als plaats van onderhandeling zou 
worden gekozen. Na dat bericht was er overal in de stad een ongekende 
bedrijvigheid gekomen en gebleven. Sommigen meenden zelfs, dat het na
deel, door de Franse overheersing in het verleden ondervonden, er rijkelijk 
door „geboet" was geworden.5) Pages en lakeien uit verre landen - de een 

5) Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volken, deel XXI, blz. 
339 e.v. 
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/aar- 2J-ZJ 

S 13.20 - Vredesonderhandelingen te Utrecht. 
Afbeeldingen van de gezanten, verenigd om een ronde tafel. 
Kopergravure, 11 april 1713, S. Fokke, 18e eeuw. 

nog mooier uitgedost dan de ander6) - dienden hun heren, brachten vertier en 
rumoer in en om de stad. Vanuit Amsterdam kwam het verzoek om 6 maan
den lang voorstellingen te geven in het „springen, voltigeeren en koorddan
sen" en daarvoor een bedrag van ƒ 400,— te betalen, in 2 termijnen wel te ver
staan. Regenten zijn bereid hun huizen beschikbaar te stellen voor de bui
tenlandse diplomaten en hun gevolg. Hun koeriers krijgen de beschikking 
over de „chaise met 2 paarden", die door voerlieden bij de Wittevrouwen-
poort gereed werd gehouden. Herbergiers, bakkers, slagers, krijgen het druk. 
Iedereen merkt er wat van en is op de een of andere manier bij het Vredes
congres betrokken. Comedianten trekken met toestemming van de vroedschap 

6) De pages van de keizer droegen rood lakense uniformen met blauwe opslagen, met 
zilver bebont en witte pluimen op de hoed. De pages van de bisschop van Bristol waren 
in het wit met licht groene fluwelen opslagen, met zilveren passementen en rode pluimen 
op de hoed. De bedienden van een der belangrijkste afgevaardigden van de Staten Gene
raal, de graaf van Rechteren, kon men buiten het rode uniform herkennen aan de chameau 
( = kameelkleurige) en zilveren koorden. De Franse lakeien en knechten waren in de 
rouw. 
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de stad binnen. De Portugese en Spaanse gezanten steken elkaar de loef af en 
houden bij bijzondere gelegenheden steeds mooiere en duurdere feesten. En o 
ja, dat vergat ik bijna, de heren De Milan Visconti, Pesters en Rijnestein had
den de raadszaal ten stadhuize in gereedheid gebracht: Zelfs de in het stad
huis bewaarde charters en andere papieren werden naar elders overgebracht. 
Als de heren in hun koetsen en vergezeld van hun lakeien de Stadsplaats op
draaien, staat iedereen zich te vergapen aan zoveel deftigheid. Bekwame hout-
schilden (sjouwers), die in december 1711 worden aangesteld, krijgen de op
dracht om met het luiden van de poortklokken 's avonds door de kwartieren 
de ronde te doen, de kleppers wordt op het hart gebonden hun taak toch 
vooral naar behoren te vervullen (het ene half uur met slaande, 't ander half 
uur met stille klep). Tegen Kerst 1711 wordt aan de kleppers een „rond-
stok" gegeven. 
Maar dat is nu voorbij. De een slaakte een zucht van verlichting, de ander 
treurde. Er werden Vredezangen en muziekstukken geschreven,7) de heren, 
die hun huizen beschikbaar gesteld hadden, kwamen weerom, maar met het 
vertier was het gedaan, de opleving van handel en industrie was teneinde. 
Utrecht was slechts tijdelijk de hoofdstad van Europa geweest. 

'k Heb wederom Uw tuin verkoren 
Europe's allerbeste deel 
Tot mijn verblijf en lustprieel, 
Daar niemandt licht mijn rust zal storen 

Nu zal de schrandere Merkuur 
De zeenuw van Uw staat weer stijven, 
Uw schatkist weegen doen van schijven 
Den handel vesten in Uw muur. 

Gaa weer gerust Uw waren veilen, 
Bezoek den bruinen Indiaan 
't Is veilig op den Oceaan 
Gij moogt weer om den aardkloot zeilen 

De stroomen zijn alom geschuimt, 
Geen roover zal Uw havens sluiten, 
Of Uwe koopmanschap vrijbuiten, 
Zij hebben 't peekelvelt geruimt. 

Gaa, keer met rijkgelade vlooten 
Breng schatten in van Oost en West, 
Zoo word weer Uw gemeenebest 
De rijkdom in de schoot gegoten. 

7) Vredezang op de lang gewenschte VREDE tusschen Vrankrijk en de Vereenigde Ne
derlanden.. . door P. de Bye, rechtsgeleerde. Utrecht 1713. G. F. Handel componeerde 
zijn ..Te Deum Laudamus zur Utrechter Friedensfeier", dat opnieuw in 1780 te Leipzig 
werd uitgegeven. Zie voorts de bibliotheek over Utrecht. 
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En even, als van trap tot trap 
Uw magt en handel staat te groeien 
Zoo zullen ook Uw scholen bloeien 
In oeffening van wetenschap. 

Minerve meê ten krijg getogen 
Verdeelde Uw jonglingschap in tween; 
Veel trokken met haar veldwaart heen, 
En al de weetzucht scheen vervlogen. 

Zij zet de wapens aan een kant, 
En komt met mij Uw vreugdt vermeêren 
En zal Uw jeugt de pen hanteeren 
En hangen 't zwaard weer aan den wandt. 

De kapelaan van de Graaf van Strafford had in de Janskerk in 1712 al de 
„noodwendigheid des Gebeds om den Vreede" aangetoond, door Augustinus 
te citeren, van wie de uitspraak is, dat de oorlog een zo afschuwelijke zaak is, 
dat „ook de allerrecht vaardigste verfoeijelijk is, en zo veel als 't mogelijk is, 
men die vermijden moet, dewijl die nooit of zelden zo voorspoedig gaat, of zij 
brengt met zich meer kwaad, dan goed". Hier volgt nog een stukje van de 
preek: 
„Indien 't Landschappen ontvolkt, bemuurde steden verwoest, vlekken en 
„dorpen verbrand en plondert, en maakt dat de allerbloejenste plaatzen tot 
„puinhopen worden; indien het de vruchtbare valeyen tot een woeste wilder-
„nis maakt, 't welk des huismans verwachting verijdelt en dat de eertijds 
„vruchtbare koornakkers verlaten, en met distels en doornen bezayt worden; 
„indien de allerontmenschte en grouwelijkste wreedheden, bloed en moord, 
„vernieling en verwoesting, kerkroof en schendinge van al wat geheiligt is; 
„indien armoede en elende, pestilentie en hongersnood: indien gestadige vre-
„ze en oproer, onveiligheid beide voor de perzoon en de bezittinge, leven en 
„geluk; ja indien het gekerm der ouderlozen, de tranen der weduwen, de 
„klagten der hulpeloozen, die geplonderd, en uit hunne huizen en bezittinge 
„verdreven zijn, zonder te weten waar zij hun brood zullen zoeken, of iemand 
„vinden, die wegens hunnen verloren staat eenig medelijden heeft, indien dit 
„alles en 't geen er nog overig is van dien vloed der ween en ijzelijkheden, 
„welke die gedurige opwachters zijn van den oorlog, zo is het zeker, dat de 
„oorlog de oorzaak en moeder van dit alles is. 
Toch bleef Utrecht een stad vol deftigheid. Het bezat een der oudste hoge
scholen: in 1736 vierde men het eeuwfeest. En hoe! Zelfs „Appollo" besprak 
de uitgekomen gedichten op het „jubilé" en schreef: 
„Eenigen tijd geleden ging Apollo verseid van de zanggodinnen, beneffens 
„Marcurius en eenige gelauwerde Hoofden in de maneschijn wandelen om een 
„avondlugtie te scheppen op den wijdt vermaarden Bergh Pernassus, wanneer 
„hij, omsiende, in de Lugt een menigte vuerpijlen zwerven en een Ligt gewaar 
„wierd, 't welck heel hoogh in de Lugt scheen te staen. Hij, niet wetende wat 
„zulcks beduijden mögt, maer door nieuwschierighijd geprikkelt, versogt zeer 
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„vriendelijck aen Markuer, dat hij eens zoo spoedigh als 't mogelyck was, 
„derwaerts wilde vliegen, en vernemen wat daer te doen was, alsoo hij meende 
„dat de Maan, die toen ter tijdt vol was, door een ander Ligt verduystert 
„wierd. De vlogge hemelboode vloog op zijn versoek aenstonts derwaarts en 
„bevond sigh nogh voor het aenbreken van den dagh omtrent Utregt, wan-
„neer hij sagh, dat den tooren van den vermaarden Dom met eenige honder
d e n Brandende Lantaarnen verligt was. De Stad meer naderende hoorde hij 
„een groot gedruys en bevond, in de stad comende en de gedaante en kledingh 
„van een Boer aengenomen hebbende, bij duysende van menschen op de 
„straat, zommige besigh zijnde met vuurwerken op te steken, sommige hier en 
„daer om het te aenschouwen, anderen met Braaff de glasen te leegen en Ho-
„see te roepen, wederom andere Braaff dronken zijnde door de Stadt zwieren, 
„waervan sommige silvere, witte en roode strikken op hun hoed hadden. Hij -
„nieuwschierigh zijnde - vroeg aen zeeker heer wat dat daer te doen was, 
„die hem antwoorde: wel maat, zijt gij gek off leutert U een Amersfoortsen 
Ikeij; weet gij niet wat hier te doen is? 't Is heeden hondert Jaren geleden 
"dat de Hooge Scholen alhier zijn gestigt en deesen dagh wordt met veel pleg-
„tighijdt geviert. Wij hebben deese morgen een fraaij musyk en een weerga-
"loose Oratie off Redenvoeringh gehoort en nu word 't in openbaere vreugden 
"bedreven en daerom is den Domstooren zo verligt en worden nu vuurwer
k e n afgestooken. En poëten hebben vaarsen gemaakt op hoop van een pen-
„ningh, die de heeren van de Regeringh uytdeelen, te krijgen . . . " Aan alle 
boekverkoperswinkels hingen talloze gedichten in het Latijn, Frans en Ne
derduits te koop. Mercurius koopt van elk een exemplaar en spoedt zich even 
buiten de stad naar de herberg „den Doorenboom", waar dagelijks een menig
te „biervliegen" vergaderen om Oud Bruin te drinken.8) 

Dit verhaal moet toch wel enigszins worden toegelicht. Allereerst vraagt men 
zich af of Mercurius wel wist, dat de heren van de Vroedschap nogal boos 
geweest waren op de uitgever van de „Generale Lijst der Heeren Studenten" ») 
Zij waren nl. slechts 224 in aantal en dat was na 100 jaar natuurlijk niet zo 
veel. De lijst was gedrukt buiten voorkennis en goedkeuring van de „regee
ring", en de drukker (die een goed werk dacht gedaan te hebben) werd op 
het stadhuis ontboden en berispt. Hem werd voorts verboden meer van deze 
lijsten te verkopen, met gevolg dat er slechts een gering getal in omloop kwam. 
Reden: het getal studenten was sedert enige jaren wat afgenomen en de Magi
straat zag ongaarne dat dit bekend werd. 
Dan was er vervolgens de preek van prof. Hieronymus van Alphen in de Dom 
op zondag 25 maart 1736. Van Alphen had Jesaja 30 : 18-21 tot tekst gekozen 
en er werd nadien verteld, dat het allemaal prachtig geweest was: „de rede
naar hong met zijne stem de kerk bij d'oorcn op". Een ander „bespeurde on
der alle Toehoorders een algemeen genoegen over deez wel uytgebreyde pre-

8) Bibliotheek over Utrecht nr. 972. 
9) Bibliotheek over Utrecht, nr. 5151. 
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dicatie met toepassing op dit eeuwgetijde". De leerrede eindigde met een 
klacht over de toenemende ongodsdienstigheid.10) 

Ik meen, dat Utrecht nog steeds verheugd mag zijn over het feit, dat de beken
de Hieronymus van Alphen, kleinzoon van de hoogleraar, het grootste 
deel van zijn leven in Utrecht heeft gewoond en gewerkt.11) Hier volgt de 
beschrijving van de jonge Van Alphen op 13 april 1772, toen hij in 
de Dom in het huwelijk trad, en van Johanna Maria van Goens, zijn bruid: 
ledereen is ontroerd wanneer de bruid aan de arm van Thomas Boddens lang
zaam binnenschrijdt. Zij is zo fijntjes en zo mooi. . ., haar teer gezichtje boven 
de kanten doek met kunstig borduursel glanst van geluk. Hier en daar kleven 
nog wat lovertjes en palmblaadjes aan haar kapsel en kleding, want de vrien
dinnen hebben rijkelijk gestrooid. Haar blanke hals en armen, voor de gele
genheid gepoederd, komen allerbekoorlijkst tevoorschijn uit een droom van 
hemelsblauw satijn, waar het wit van haar onschuld doorheen schemert, 't Is 
alles zo lief en pril aan haar, dat de bruidegom telkens verstolen naar haar 
kleine, met ringen getooide hand moet zoeken, zolang ze nog bijeen zijn. 
Zelf wordt Hieronymus in de overvolle kerk met minstens even bewonderen
de blikken opgenomen. Wilhelmina (zijn moeder) constateert tevreden hoe ge
zond en flink hij er uit ziet. De blos op zijn gezicht gaat weliswaar onderde 
poeder schuil, maar zij weet toch, dat die er is. En op zijn kostuum valt ook 
niets te zeggen! Zijn zwarte broek past wonderwel bij het donker violet van 
vest en rok, waaronder de witte kousen hem een plechtig aanzien geven. Zijn 
kastanjebruine, met geurige poeder en lovertjes overladen pruik flatteert hem 
bijzonder en zijn gewoonlijk zo stroeve mond glimlacht nu bijna doorlopend, 
wat hem veel beter staat. 
Van zijn kindergedichten lä) zou ik graag „Het Geweten" willen overnemen: 

HET GEWETEN 

„Nooit heb ik meer vermaak, dan als ik mijnen pligt 
Blijmoedig heb verrigt 

„Dan smaakt het eeten best! dan kan ik vroolijk springen; 
En blijde liedjes zingen! 

„Maar ben ik traag of stout, dan ben ik niet gerust; 
Dan heb ik geenen lust 

„In spijs, in drank, of spel; dan wordt mij door 't geweten 
Geduuriglijk verweten, 

„Dat ik een slegtaart ben, en dat ik nooit een man, 
Zoo doende, worden kan. 

10) Omstandig en naukeurig Verhael van alle de plechtigheden . . . zoo ter gelegenheid 
van het Honderdjaerig feest der Utrechtsche Akademie, als van de Promotie met de kap 
van zes Heeren . . . 1736. 1 deel. (Bibliotheek over Utrecht, nr. 601/929) en mr. J. W. C. 
van Campen. Het eerste eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool. 1736 Jaarboekje van 
..Oud-Utrecht" 1936, blz. 21-48. 
11) Zie over hem: Francine Schregel-Onstein. De ganzepen. het levensverhaal van onze 
eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel. 1964. o.a. blz. 59/60. 
12) Hieronymus van Alphen. Kleine Gedigten voor kinderen. Utrecht. 1778. 
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R. M. van Goens (1748-1810). 
Hoogleraar aan de Utrechtse Hogeschool van 1766-1776. 
Raad in de vroedschap van 1776-1783. 
Anonieme kopergravure, c. 1785. 
Ikonografische atlas der stad Utrecht. (Gemeentelijk archief Utrecht) 

Dan is in onze lezerskring misschien niet zo bekend, dat Hieronymus van 
Alphen 9 van de 306 gezangen der Nederlandse Hervormde Kerk op zijn 
naam heeft staan.13) 

13) Het zijn de gezangen 52. 140 (vers 1, 2 en 4). 170 196, 197. 198. 244. 253 en 258. 
Velen zingen nog graag de oude berijming. Er is een nieuw gezangboek in de maak; of 
men daarin de oude tekst - die wel wat ouderwets is. maar Van Alphen recht uit het hart 
kwam - ongewijzigd zal laten, kan ik nauwelijks aannemen. 
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De geleerde Van Alphen brengt mij als vanzelf bij de eveneens geleerde Rijk-
lof Michael van Goens, die op 12-jarige leeftijd student werd, op 15-jarige 
leeftijd een verhandeling schreef over het begraven in de oudheid, een jaar 
later afstudeerde en die door Bilderdijk - bij het zien van zijn portret - werd 
beschreven als „geleerdheids grootste wonder". Van Goens werd op zeer 
jeugdige leeftijd benoemd tot hoogleraar in „de geschiedenissen, de oudhe
den, de welsprekendheid en het Grieksch" (hij was toen 18 jaar oud.) Het 
eerste jaar van zijn professoraat vergeleek hij met een verblijf in het rasphuis 
of op de galeien. Het was of hij toen al het voorgevoel had, dat hem in 1767 
vrijzinnigheid verweten werd en dat hij mede daaruit de conclusie zou trek
ken, dat hij beter kon heengaan. De directe aanleiding was de roman „Béli-
saire", die overal sterk de aandacht trok, waarin voor de verdraagzaam
heid werd gepleit, o.a. betoogd werd, dat men op deugd meer moest let
ten dan op verschil van godsdienst, dat er ook vroomheid buiten het chris
tendom te vinden was en . . . dat ook deugdzame heidenen zalig konden wor
den. De Rotterdamse orthodoxe predikant Petrus Hofstede meende tot verzet 
geroepen te zijn. Hij kon zich de zaligheid buiten het christendom niet voor
stellen en achtte zich gerechtigd mannen als Cicero, Socrates, Plato en Seneca 
van de gemeenste ondeugden te kunnen beschuldigen. En wat deed Van 
Goens? Hij stelde zich tegen ds. Hofstede te weer, met gevolg, dat hij de prijs 
moest betalen, die toen op schending der orthodoxie stond. In zijn vertaling 
van Mendelssohn's „Over het verhevene en het naïeve" had hij, volgens een 
criticus in de Nederlandsche Bibliotheek, met de „tale Kanaans de draak ge
stoken" en zelfs aanleiding gegeven tot het spotten met Jezus. En dat was niet 
te verwonderen van een man, die Voltaire, Hume e.a. liever had dan Mozes en 
de profeten. Van Goens verdedigt zich bij het stadsbestuur, omdat hij het ver
wijt, dat hij „aan de eerbied voor God en kerk" te kort gedaan zou hebben, 
zeer hoog opneemt. Het interessante is dat de Vroedschap overigens pas in 
1775 de „Nederlandsche Bibliotheek" tot een „eer- en faamloos" tijdschrift 
verklaarde, een uitspraak die men later corrigeerde, omdat de heren alleen het 
artikel over Van Goens op het oog hadden.14) 

Ter gelegenheid hiervan werd een „Eerezuil opgerigt", waarin de „vrijheid-
minnende Regering van Utrecht" werd geprezen. Enkele korte citaten lichten 
de inhoud toe: 

Juigt thans o vrije Stigtenaar 
Uw vaaders zijn getrouwe heeren 
Die steeds afweeren het gevaar 
Dat ooit Uw vrijheid konde deeren. 

Zou dat de prijs sijn van het bloed 
Van onze helden lang vergooten 
Om voor het Spaansche juk behoed 
Ons selvs o laagheid! niet te stooten 
In die vervloekte tyranny? 

14) Bibliotheek over Utrecht, nr. 1069. 
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Dan siet men d'Eendragt ras herstelt. 
Geen Burger zal meer d'ander haaten: 
Als ons geen zielstyran meer quelt, 
zal schijndeugt haast ons kust verlaaten, 
Die thans met godsdienst schijnt vernist, 
Min wetende zoekt te verblinden 
En door vervloekte haat en list 
d'Onnooselheijd tragt te verslinden. 
Maar gij toont reeds roemrijke Stigt 
Dat gij nog hebt sorgvuldige waakers 
En die voldoen aan hunnen pligt 
In 't stooren van die Kettermaakers. 
Gantsch Neêrland: volg dog haast Uw spoor 
En wil een guide vrijheid heulen 
Dan vindt men herders in Uw choor 
In plaats van dees geweetensbeulen. 

Maar daarmee was de omstreden professor niet klaar. Toen hem de raad ge
geven werd toch maar te verdwijnen, nam hij ontslag en werd lid van de 
vroedschap. Noch de regenten, noch de patriotten waren hem welgezind, om
dat hij zich onomwonden wilde inzetten voor het huis van Oranje. En uitge
rekend hij raakte in opspraak, toen hij in 1781 een stedelijk boekhandelaar wil
de overhalen tot de levering van een Frans weekblad, waarvan de verkoop 
verboden was, omdat de hertog van Brunswijk erin werd aangevallen. Boven
dien had hij in een zeer duidelijk geschreven „Politiek Vertoog" de politiek 
van de stad Amsterdam in de 4e Engelse oorlog gehekeld, omdat die anti-
Oranje geweest was. En voor velen was met het verschijnen van „De Ouder-
wetsche Nederlandsche Patriot" - door Van Goens persoonlijk opgericht - de 
maat vol. Hij werd zelfs op straat lastig gevallen. Het erge voor Van Goens 
was, dat ook prins Willem V hem moest laten vallen, omdat Zijne Hoogheid 
zich niet kon inlaten met een man, die bij de Patriotten zo gehaat was. Alles 
bijeen kostte het Van Goens zijn zetel in de vroedschap en moest hij - alleen 
gelaten door vriend en vijand - de wijk nemen naar Duitsland.15) Van Goens 
had tot elke prijs, maar misschien niet op de juiste manier, voor Willem V 
gekozen, van wie bekend is, dat hij, n.b. in 1783 nog, alleen maar lidmaten 
der ware gereformeerde kerk wenste toe te laten tot de openbare en militaire 
ambten. En hoewel men het daarmee lang niet altijd eens kon zijn, was het 
opvallend dat de meerderheid van het volk zich toch achter Oranje bleef scha
ren, met name de gewone man, en dat enkele van de talentvolste vaderlan-

15) 300 burgers tekenden een verzoek om Van Goens uit de Vroedschap te weren. Het 
request werd. gesteund door het stadsbestuur, naar de prins gezonden en bevatte de me
dedeling, dat het voor de regenten zeer onaangenaam was om in een aanzienlijk college te 
zitten en zich te moeten inlaten met een man, die door de eenvoudigste burgers veracht 
werd en weldra uit alle gezelschappen alhier gestoten zou zijn. De baan, die voor Van 
Goens gezocht zou worden, kwam nooit. Het Oranjehuis en de Oranjepartij lieten ,,hun 
getrouwsten aanhangers, den eenigen. die door geschriften hun zaak met talent verdedigd 
had", in de steek. 
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„Kunstplaat, verbeeldende Wullem Wullemse, of de gestrafte Boe
ren Jongen. Zoon van Wullem Hendrikse en Antje Jooris". 
Uit: „Klugt-Spel onder de zinspreuk: Jij zei hebbe, kom maar 
thuis". 1784. 
Zie: Stukken raakende Wilm de V. den Prins v. Orange, Ve deel, 
IUe stuk, nr. 5 (Bibliotheek over Utrecht, nr. 1081). 

ders - de weg van Van Goens kennende 
Van Hogendorp).16) 

dit ook deden (bijv. Bilderdijk en 

De critiek tegen en de betuigingen van steun aan de prins wisselden elkaar 
af in een zee van pamfletten, waarin men soms op zeer realistische wijze kon 
lezen hoe men over de dingen dacht. In een der schotschriften houden de 
Haagse Louw en Krelis een „zamenspraak" over de 8e maart 1783 (de ver
jaardag van de prins). Om de inhoud wat te leren kennen een klein citaat, dat 
begint na een verhaal van Louw over de fouten van Willem V: 

Krelis 
Maer je neemt alles ook zoo in zen uittersten; de Prins kan kwaet zijn, en de 
Regeering em volgens er eed en pligt, willen ien bit in zen Bek wringen, maer 
ondertusschen veur et oog hem noch zo wat opslikken, omdat hij toch ien 
Prins is. 

Louw 
Veur hem, omdat hij toch ien Prins is, ien Fluweel Kussen, as hij op et scha
vot komt, die eer gun ik em van harten - en van dien aert mosten de eerbewij
zen die de Luiden van Regeering em geeven, ook zijn. Maer veur em zulke 

16) G. W. Kernkamp, De Utrechtsche Universiteit, deel I, blz. 348 e.v. I. H. Gosses en 
N. Jaoikse. Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. 's-Gravenhage. 
1947. "blz. 688. 695. J. E. A. L. Struick. Utrecht door de eeuwen heen. Utrecht. 1968. blz. 
251, 252. 
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dierbaere Nekken te buigen, dat op zich zelven schandelijk is, om dat et de 
Baes doet, an zen Meesterknecht. Dit noch te doen nadat hij etoond hait, 
dat hij onzer allerienigste vijand is - wat is dat anders Krelis, as voor den Dui
vel Paternosters bidden? 17) 

Onder de zinspreuk: „Jij zei hebben, kom maar thuis" wordt in het klucht-spel 
„D,A,T," aangekondigd DAT: 

„Wullem heeft voor zijn gat gehad, 
„Met Vrouw Vrijheids muilen. 
„Ik heb agter de deur gestaan; 
„Ik heb hem hooren huilen".18) 

„De Nieuwe Oranjeboom" verscheen, onder de zinspreuk: 
„Ten dage als gij daarvan eet zult gij den doot sterven" en ook met de on
dertitel: 
„Al wie hiervan eet zullen de oogen geopend worden."18) 

Ik heb geen verontschuldigingen nodig voor het feit, dat ik onvolledig moest 
zijn. Alleen mag ik degenen, die de 80er jaren van de 18e eeuw willen bestu
deren, verzoeken - buiten vele andere geschriften - zeker de in noot 19 ge
noemde producten te bezien. Bovendien wil ik nog vaststellen, dat uit de 18e 
eeuw niet weg te denken zijn de belastingen op het bezit (Liberale Gifte van 
1747 en Honderdste penning van 1793).20) 
Vervolgens was er de strijd tegen het water, die ook in de 18e eeuw (1747) 
in en om Utrecht gevoerd moest worden en de stad voor zeer grote proble
men stelde.21) Dijkgraaf en heemraden van de waterschappen Leckendijk Bene-
dendams en -Bovendams riepen op 25 februari alle boeren uit de omtrek bij
een, omdat de N.W. wind „die wij al 4 à 5 dagen vlack op onsen dijck hadden 
wayende gehad" afslag op verscheidene plaatsen veroorzaakte. Men toog zelfs 

17) Stukken raakende Wilm de V den orins van Orange, deel V. 3e druk (Bibliotheek 
over Utrecht, nr. 695/1081. 
18) Zie 17. 
19)a) Brief over de dood van den Wel Ed. Geb. Gestr. Heere B. de Gruiter. Amsterdam. 
1782 (Bibliotheek over Utrecht, nr. 1127). 
b) Voornaamste en zaakelijken inhoud der beruchte predikatie gedaan te Utrecht door 
ds. J. A. Blanck, Utrecht. (Bibliotheek over Utrecht, nr. 1116). 
c) Publicatie waar na Burgers en Ingezetenen zich ten tijde van Alarm zullen hebben 
te gedragen. Utrecht. 1786. (Biblotheek over Utrecht, nr. 1420). 
d) Volledig verhaal wegens de Roemruchte Zeegepraal van Utrechts Braave Burgerij. 
in haare uyttogt naar de Vaart, voorgevallen op Woensdag den 9 May 1787. (Bibliotheek 
over Utrecht, nr. 1425). 
e) Adres aan de leden der Vroedschap, die wegens het gepleegd geweld afgetreden 
waren, medegedeeld door Jhr. mr. J. L. Ä. Martens. 1785. In: Bijdr. en Meded. Hist. Ge
nootschap. 1878. I, blz. 429 e.v. 
Zie voorts het boek van A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd. Zaltbommel. 1966. 
20) Zie over ..De Liberale Gifte van 1747" mijn verhalen in de ..Spiegel der Historie" 
van november en december 1967 en over de „Honderdste penning" van 1793: A. Graaf-
huis en A. B. R. de Vries. Utrechtse belastingbetalers in 1793 en hun beroep (Jaarboekje 
van „Oud-Utrecht" 1967. blz. 121-133). 
21) Papieren concernerende den inbraak van den Leckendijk op den 28 februari 1747. 
Handschrift. (Bibliotheek over Utrecht, nr. 980). 
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met een brief naar Utrechts burgemeester Van Cleef, die „aenstonds de 
Vroedschap jegens tien uren 's avonds deed laden", met gevolg dat de bewo
ners van de Oude- en Nieuwegracht aanzegging kregen om de in hun kel
ders „logeerende ofte bederfelijke" goederen, naar een veiliger plaats over te 
brengen. De beide kameraars ontvingen de opdracht om met de burger hop-
lieden en al het stadswerkvolk buiten de Tolsteegpoort te gaan om daar 
„enige schepen met messie" bij elkaar te brengen, die op de eerste tijding 
van de doorbraak „onder de ophaalbrug voor de Tolsteegpoort en de brug 
bij het Veerhuis na de Vaert ofte over de Kruysvaert te laten sinken". Wel
licht zou alles dan wel met een sisser aflopen. 
Op 28 februari schrikt echter iedereen op. Enkele boeren komen dan tegen 
het einde van de morgen met hun paarden in de stad „vlugten" en vertellen, 
dat de Lekdijk „bij het Beusecommer Veer" was doorgebroken. Dat was on
der het kwartier van de geëligeerde Van Renesse nabij Wijk, nota bene op 
een plaats, waar de dijk „allersuffisantst wierd geoordeeld".22) De Utrechtse 
raad vergaderde „metten eersten" en besloot de aanzegging aan de bewo
ners van de Oude- en Nieuwegracht te herhalen en tevens de sluizen buiten 
de Weerd te openen, met het doel het water „schot en loop te geven". 
Op 3 maart wordt de situatie in de middag critiek en begint de Kromme Rijn 
„met soo veel geweld te loosen, dat het water dien nagt en daags daeraen . . . 
in verscheijde kelders liep". Het meeste last hadden de bewoners van de 
Nieuwe- en Plompetorengracht, bij Paushuize, de Oudegracht en voorts waar 
de kelders het laagst waren. Het leek allemaal nogal mee te vallen, maar op 
5 maart brak de Biltse Steenstraat „omtrent hondert roeden boven de Gild-
brug" en de lezer zal zich kunnen voorstellen, dat de Utrechters danig schrok
ken. Men moest maatregelen gaan bedenken om het water uit de Maliebaan 
„en desselfs lanen" te houden, want daar brachten de boeren „het gevluchte 
vee". Vanaf de toren van de Nicolaikerk hield men de situatie rond de stad 
nauwlettend in de gaten. Alle stadsarbeiders waren ingeschakeld bij het stor
ten van puin in de door het water geslagen gaten. Het gevaar bestond dat de 
Gildbrug weg zou spoelen. De stadsfabriek moest vanuit de herberg „Het 
Boompje" 's nachts de „vleugelen" van de brug examineren en bij verzakken 
voor enkele wagens puin zorgen. De vrachtprijzen werden verdubbeld („voor 
yder mensch van 3% naar 7 stuivers"). En op 6 maart kon men mensen zien, 
die „hare goederen op wagens geladen" hadden en „door de gaten op de Bild-
se Steenstraat naar de stad vlugten". De nachtpost bleef uit. De volgende dag 
wordt het helemaal beangstigend want dan spoelen ook over de Biltstraat de 
stenen los met alle gevolgen van dien. Hazen, mollen, ratten en muizen komen 
„door het water gedrongen de menschen over al tegemoet lopen, sulx dat 
deselve in menigte wierden doodgeslagen." Prof. Odé stelt zijn verrekijkers op 
de Astronomische toren beschikbaar om na te gaan in hoeverre de inundatie 
„sigh alomme uytstrekte". Gelukkig kon men in de tweede helft van maart 
met het leegpompen der polders en kelders beginnen en de schade herstel
len. Dijkgraaf en heemraden van de Lekdijk Benedendams maakten via de 
Utrechtsche Courant van 28 maart en volgende dagen bekend, dat zij op 22 

22) Er ontstond ook in de provincie een hoogst ernstige situatie. 
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april 1747 zouden aanbesteden: het maken van een nieuwe dijk ter lengte 
van 6\l/2 dijkroeden en ter breedte van 36 voeten „op desself s kruyn op den 
Uyterweerd gelegen voor den doorgebroken dijk omtrent een half uer bene
den de stad Wijck bij Duerstede ter plaatse daer de Profiel en Baaken gesteld 
zijn." Tevens zou dan aanbesteed worden het repareren der gezakte dijken. En 
daarmee zouden voor wat het waterschap betreft, de gevolgen van deze wa
tersnood van 1747 wel zijn uitgewist. 

Onthouden werden U de verhalen over de Utrechtse „monumenten". Geen Van 
Asch van Wycken passeerden de revue; twee van hen waren in de 18e eeuw 
burgemeester van de stad; geen Jacobus Bellamy, de dichter, die als Zeelandus 
bekend bleef en zijn rol in de patriottentijd in Utrecht, dat als een der eerste 
steden in ons land een exercitiegenootschap of vrijcorps „Pro patria et li-
bertate" bezat, heeft meegespeeld, niet voor de predikanten S. van Beunin-
gen en F. Burman werd Uw aandacht gevraagd, James Bosweli's gesprekken 
met Belle van Zuylen moesten blijven rusten tot later, aan burgemeester A. 
H. Eijck, die het in die woelige laatste 20 jaar blijkbaar wel redde, kon ik 
geen aandacht besteden, Bieter 't Hoen, die zo nauw bij de „Post van de Ne-
derrhijn" betrokken was, ontsnapte aan mijn aandacht, de heren Martens wer
den maar terloops genoemd, de voor Utrecht zo belangrijke David van Möl
lern, eigenaar van de zijderederij en buitenplaats „Zijdebalen", zij hier korte
lings vermeld, Laurens Praalder, die ik nog eens had willen noemen als 
mede-oprichter van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen en als leraar aan de Fundatie van Renswoude, werd schro
melijk over het hoofd gezien, de jeugdige volksleider Quint Ondaatje, die bij 
de schermutselingen in de 80er jaren voorop ging en voor wie geen risico te 
veel was, moest onbesproken blijven; geen Van Tuyll van Serooskerken werd 
vermeld; de commandant van de burgercompagnie „Turkije", die op 9 mei 1787 
bij Vreeswijk aan de Vaart dodelijk verwond werd, C. G. Visscher, die met alle 
hem toekomende eer begraven werd, was zeker vermeld wanneer mij meer 
ruimte zou zijn toegestaan. Bovendien verzuimde ik U mee te nemen naar het 
prachtige feest van de boekdrukkers op 2 augustus 1763 in „Oranje-Lust" 
aan de Maliebaan, of naar de in 1705 opgerichte en Achter Clarenburg geves
tigde „Rijschool" der Utrechtsche Academie, of naar de feestelijkheden bij de 
inhuldiging van prins Willem in 1766, of naar de vreugdedansen om de Vrij-
heidsboom op de Neude in 1795, U hebt de wapenborden in de Utrechtse 
kerken niet gezien, de belangrijke Utrechtse munt zijn we zo maar voorbij ge
lopen, ik stond met U niet stil bij de pannenbakkerij van de familie Van der 
Schilden aan de Helling, die als N.V. Faience- en Tegelfabriek „Westraven" 
ook thans voor de stad Utrecht nog van zeer grote betekenis is, de pasquillen 
zijn wel even aan de orde geweest, maar niet de opdracht (in 1748) aan de 
diakenen om de collectezakjes erop na te zien en het gevondene aan de pre
dikanten te bezorgen om door hen „in stukken gescheurt en uyt de wereldt 
geholpen" te worden. 

In het begin van de 18e eeuw (1706) was er een zeer interessante discussie 
tussen de Utrechtse hoogleraar Melchior Leydecker en een van zijn Amster
damse vrienden, die voor het tijdsbeeld van toen interessante elementen bevat 
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en tevens duidelijk aantoont op welke wijze men elkaar toen de waarheid 
vertelde. 
Het verschil van inzicht bestond met name ten aanzien van de zondagsheili
ging, waarvan in 1658 door de Leidse hoogleraar Johannes Coccejus al ge
zegd was, dat het in deze kwestie niet om een goddelijke maar om een men
selijke inzetting handelde. De volgelingen van de bekende en vermaarde Gijs-
bertus Voetius namen in felle bewoordingen tegen deze nieuwigheid stelling. 
Na 50 jaar was de strijd nog niet gestreden en werd de „Brief van een Vriendt 
aan dr. Melchior Leydecker" geschreven. De hoogleraar had in publicaties 
over de „Heerlijkheijt des Evangeliums" en de „verborgentheijt des geloofs" 
zijn mening gegeven, maar volgens de briefschrijver had hij alleen maar „met 
een groote animositeit de Cocceaense Broederen . . . in de haervlocken" geze
ten. Na deze inleiding vertelt zijn vriend hem, dat de professor tot op dat 
ogenblik geen boek geschreven had of hij „wist door de gesochte excursien 
( = uitwijdingen) buiten de materie daer iets in te flanssen, dat uyt enkel gal 
en bitterheijt voortsproot". De boeken die Leydecker geschreven had zag hij 
als „half voldrage vrugten", met behulp waarvan men alleen maar kon vast
stellen door welke geest hij gedreven werd, „te weten, niet van dien Geest die 
u most leeren waerheijt in liefde te betragten, niet hoog gevoelende te wesen, 
geen twister noch kijver te zijn, zijn broederen niet te willen meesteren, die niet 
aen te klagen en om dingen, diese zelf afkeuren en tegegaen, niet te veroor-
deelen, of weg te jagen: maer op allerlij manieren, al voegense juist zo wel niet 
aen de deftigheijt van fraeije mannen, voort te setten hetgeen gij doorgaens de 
beproefde waerheijt noemt, en de menschen te dwingen om op die oude en be
trede paden te gaan, geen oude palen te verplanten, gelijk me segt, dat is om 
het met een woord te seggen, om het Voetianismus, waer 't doenlijk, het halsje 
bove te houden".^) 

Vijf jaar later (1711-1712) laaiden de geschillen over de comédie hoog op. 
Professor Pieter Burman had in zijn openbare les over de toneeldichter To-
rentius 24) op 14 september 1711 duidelijk stelling genomen en aan ieder die het 
horen wilde laten weten, dat het hem als professor vrij stond de jeugd, hem toe
vertrouwd, niet alleen in de oude en nieuwe geschiedenissen en welsprekend
heid, maar ook in de staatkunde te onderwijzen. Dat hadden zijn grote voor
gangers Graevius en Aemilius gedaan, dat mocht hij ook. En hij gaat verder: 
„Doe in den jare 1665, op het zien „van een schoone staertstar, van meest alle 
„de Predikstoelen de straffen en plagen Gods de menschen wierden aangekon-
„digt, als of die voor de deur stonden, om Neerlands zonden en ondank
baarheid . . . te kastijden, quam de Heer Graevius met een deftige reden voor 
„den dag en toonde aen, dat al dat praten maer was oude wijven of kinder-
„klap; dat dit alleen maer diende om het onervaren volk met een bijgelovige 
„vrees bij de neus te leiden." 
En dan de Comédie zelf. Het was Burman, - die gezegd zou hebben, „dat men 

23) Brief van een vriend aan dr. Melchior Leidecker. Utrecht 1706 (Bibliotheek over 
Utrecht, nr. 816). 
24) Pieter Burmans Redenvoering over de C o m é d i e . . . Utrecht 1711 (Bibliotheek 
over Utrecht. 842). 
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niet meer hoefde te kerke te gaen, dewijl men beter gesticht kon worden in de 
Comédie" en „dat de Predikanten en droefgeestige Leeraers wat mogten bid
den en huilen, dat wij ons maer moesten vrolijk maken, en met Comédien 
verlustigen" - er alleen maar om te doen geweest aan te tonen, dat de oorsprong 
van alle feest- en vrolijke dagen, van oudsher af, een staatkundige aangelegen
heid was geweest. Het was toch wel duidelijk, dat bij de „Regeerders" de eeu
wen door de bedoeling had voorgezeten om het volk daardoor af te houden 
„van iets quaeds tegen de rust van 't gemeen te brouwen" en dat men alleen 
daarom op zulke dagen „spelen en vertooningen" toeliet. Tot welzijn van de 
staat dus. 
Dat die vermakelijkheden allengs een buitensporig karakter kregen en de „To
neelspelen schandig en schadelijk" geworden waren, was bovendien door Bur-
man nooit ontkend, hij had het zelfs volmondig „toegestaan" en veroordeeld. 
„Ik hebbe beweerd, dat men het Toneel weder moeste brengen tot zuiverheid, 
gelijk veele Dichters met lof gedaen hebben". 
Dat een aantal predikanten zich tot de kerkeraad wendden 25) valt te begrijpen. 
Er werd geen vreugde, maar schijnvreugde geboden, „alle de begeerlijkheden 
speelen hier haare schandelijke rol". Het was geen wonder, dat het hart van 
ieder „onherboren" mens van ijdelheden vervuld raakte. De predikanten stel
den dan ook, dat de Comédie nutteloos was. Men mocht dan zeggen, dat de 
comédie een leermeesteres der deugden was en dat door het toneel de on
deugd „voor 't oog" werd gebracht, waardoor de aanschouwers en toehoor
ders de ondeugd zouden gaan „verfoeijen", maar dat klopte niet met de wer
kelijkheid. Zelfs een verstandige redevoering, die „alle drie waarheden, te we
ten wat innerlijke deugdt en ondeugdt zij" zou bevatten, zou onvoldoende zijn. 
En bovendien: voor zulk een redenaar was echt geen theater nodig, zulk on
derwijs „hebben we in kerken en schooien, zijnde derhalve de Comédie, die 
noch een derde manier van onderwijs wezen zoude, geheel onnoodig." 
Laten wij ter afsluiting van dit verhaal enige ogenblikken luisteren naar de 
behartenswaardige woorden, die op 19 september 1787 van de kansel van de 
Dom hebben geklonken.26) Of ik er de 18e eeuw mee typeer is niet zo belang
rijk: de woorden gelden ook vandaag. In elk geval is het een 18e eeuwse ver
maning die het opschrift van mijn bijdrage nader verklaart: 
„Met achterklappen moeten wij dan geen kwaade geruchten verspreiden, veel 
minder met leugen en laster onzen naasten bekladden. De haat en nijd moeten 
verbannen worden, en in tegedeel moet liefde, goedertierenheid, bescheiden
heid en zachtmoedigheid onze harten vervullen. De wraakzucht moet afge
legd en bestreden worden, wij moeten daar geduurig aan denken, dat wij geen 
vergiffenis bij God kunnen verwachten, als wij nalaaten onze naasten van harte 
te verseeven." 

25) Noodig Verweer - schrift voor den Nederduitschen Kerken-Raadt van Utrecht. 
Utrecht 1711. (Bibliotheek over Utrecht, nr. 845). 
26) Plechtige dankstond wegens de verlossing van Utrecht . . . met eene Leerreden 
hiertoe betrekkelijk door W. L. Krieger. Utrecht, 1787. (Bibliotheek over Utrecht, nr. 
1445). 
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