
Het „schrickelyck tempeest" 
van 1674 

A. Graaf huis 

„Godt kan ons haest verdoen, hij hoeft geen France handen, 
Hij blaest en het verstuyft, schut Kerreken en Landen, 
Keert Huys en Hooven om, ô vreest Jehovaas hant 
Bout op der Eeuwen Rots, niet op het Werelts sant." l) 

Op 1 augustus j.l. was het drie eeuwen geleden, dat zich over een groot deel 
van West-Europa een natuurramp voltrok, die niet alleen in Frankrijk, maar 
ook in België en de Noordelijke Nederlanden zeer veel schade aanrichtte, 
tot in Duitsland toe. Het zwaartepunt van de tornado heeft naar wordt aan
genomen in en om de stad Utrecht gelegen. Niet alleen stortte het schip van 
de gothische Dom in, ook de torens van de Kapittelkerk van St. Pieter, één 
toren van de Nicolaïkerk en de toren van de Jacobikerk bezweken onder 
het natuurgeweld. En nog zoveel meer: de gevels van talloze huizen in de 
binnenstad bezweken, bijna alle bomen op het Janskerkhof werden uit de 
grond gerukt, van de „saeghmolens" buiten de stad overleefden er maar 
twee de ramp, buiten de Tolsteegpoort werd een groot schip „in de gront ge
slagen" en - om te besluiten - 5 wagens komende van Arnhem werden „om 
verre geworpen", gebeurtenissen waarbij gewonden vielen. 
Aan dit „schrickelyck tempeest" dat het hart van Nederland zo deerlijk 
verminkte, werd door het Gemeentelijk Archief en het Centraal Museum in 
Utrecht aandacht besteed door een expositie, waarin een toelichting 
werd gegeven op de dramatische gebeurtenissen, welke op die Ie augustus 
1674, 's avonds rond half acht plaats grepen. Die tentoonstelling was met 
name ook voor niet-Utrechters van belang, omdat Utrecht wel altijd het hart 
van ons land zal blijven en ook, omdat de Utrechtse Dom nog steeds als het 
meest nationale bouwwerk uit een ver verleden beschouwd mag worden, een 
monument zó verweven met de plaatselijke en nationale geschiedenis, dat de 
voorvallen van drie eeuwen terug iedere Nederlander wel moeten aanspre
ken.2) 

1) M.T., De donderbasuyne Godts geblasen over Hollandt en Uytrecht met de fictori-
basuyne van sijn Hoogheydt. Amsterdam. 1674. 
2) Zie voor de tentoonstelling „De Dom in puin" (van 1 augustus - 22 september 1974 
in het Centraal Museum gehouden) de catalogus. Deze expositie werd verlengd met twee 
weken en trok 9300 bezoekers. Wel een bewijs hoezeer dit onderwerp aansloeg bij 
het grote publiek. 
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DEN DOM OFTE S! MARTEN'S KERCK EN TOUREN BINNEN UTRECHT Aïs1? MDCfAL 

De Utrechtse Dom vóór de instorting van met schip. Links de toren 
de St. Pieterskerk, rechts het Bisschopshof. Ets door Steven van 
Lamsweerde, 1660. Gemeentearchief, Utrecht. 

Tijdens de tentoonstelling kwam de vraag aan de orde of de gevolgen van 
de storm in feite niet omvangrijker zijn geweest, dan nodig was. Het antwoord 
op deze vraag moet - althans voor het Domcomplex - bevestigend luiden. 
Want men mag gerust stellen, dat indien de kapittelkerk was afgebouwd -
en men het schip van de kerk had voorzien van „streefpijlers" en „schoorbo-
gen" - de schade veel geringer geweest zou zijn en het schip van de kerk niet 
zou zijn neergestort. En of wij nu in 1674 te doen hadden met een tornado in 
de eigenlijke zin van het woord of met een „koufront" - wat aanvankelijk werd 
beweerd - een feit is, dat hoe dan ook juist een van de meest historische 
plaatsen in de stad Utrecht grondig werd verwoest. Dââr was immers de plek 
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waar de Romeinen hun „castellum" langs de Rijn bouwden en van waaruit 
de lage landen werden gekerstend. De schade was zó ernstig, dat men tot op 
heden geen kans gezien heeft de gevolgen van de ramp van 1674 uit te wis
sen door bijvoorbeeld het schip van de Dom te herbouwen. 

Er was echter nog meer reden om Utrecht centraal te stellen. Men kon ni. de 
gelegenheid aangrijpen om de volledige serie tekeningen van Herman 
Saftleven, die in de topografische atlas van het Utrechts Gemeentelijk Archief 
bewaard wordt, ten toon te stellen. Samen vormen zij het „beeldverslag" 
van wat de wind met de Utrechtse kerken en andere gebouwen deed. Nog in 
dezelfde maand augustus 1674 kwam deze bekwame kunstenaar met zijn 
eerste momentopnamen gereed. Een doctoraal-scriptie 3) over wat Saftleven 
gezien heeft en aan het papier toevertrouwde, stond er borg voor, dat de 
reeks tekeningen in zwart krijt geheel gedocumenteerd aan de bezoekers van 
de tentoonstelling kon worden gepresenteerd. 
Bovendien werden de resultaten van een enkele jaren op het Utrechts Gemeen
telijk Archief begonnen archiefonderzoek bekend gemaakt.4) 

Natuurlijk mag men gerust nog eens de vraag stellen, wat er precies op die 
Ie augustus-avond 1674 is gepasseerd. Het oudste verhaal, dat in een Ne
derlandse courant werd aangetroffen, dateert van 4 augustus 1674 en luidt 
als volgt: 

Antwerpen den 2 Augusti. Gisteren, tusschen 6 a 7 uren, 
ontstont hier soo gruwelijcken Onwe'er, dat de Brugge over 
de Schelde wiert verbroocken en bij nae alle de schepen 
hier en ginder gedreven; doch zijn sedert weder terecht 
gekomen . . . 5) 

Uit dit bericht blijkt allereerst, dat de tornado uit het zuiden kwam. Pieter 
Valkenier licht ons in 1675, in zijn „'t Verwerd Europa", op dit punt nog 
beter in en schrijft, dat het natuurgeweld ontstaan was in de Franse provin
cies Gastinois, Brie en Beauce ten zuiden van Parijs en 25 mijlen lang en 7 mij
len breed was. Het „tempeest" verwoestte onderweg kerken, huizen, bomen, 
vruchten en landgewassen, mede omdat het vergezeld ging van „Blixem" en 
een „schroomelyken Haagel", vermengd met een „vreesselyk bulderende 
Wind . . .".6) Hij verhaalt zelfs dat er doden vielen, omdat zij door de omval
lende muren gewoon „plat geplettert" werden. Sommige getroffenen verkozen 
„Liever de Doot te sterven, dan genesende noch weder bij 't Leven te blij
ven". 

3) A. F. E. Kipp. Herman Saftleven en de Storm van 1674. Ter inzage op het Gemeen
telijk Archief te Utrecht. 
4) Het archief- en literatuuronderzoek werd verricht door een paleografische werkgroep 
o.l.v. A. Graafhuis. bestaande uit mevrouw H. Borsje-Hillebrand, mevr. C. F. M. Engel-
brecht-Schmid, mejuffrouw I. van Rie. mejuffrouw drs. J. C. Weehuizen en de heren mr. 
H. W. Engelbrecht en J. H. M. Stokman. 
5) „Oprechte Haerlemmer" van 4 augustus 1674. 
6) Pieter Valkenier, 't Verwerd Europa. 2e druk. Amsterdam. 1675. 
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De Dom van Utrecht met het ingestorte middenschip na het 
„schrickelqck tempeest" van 1674. Schilderij van Johan van Kessel, 
1675. 
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Gezicht in de noordelijke kruisarm met het oude orgel, links de 
noordelijke zijkapellen, rechts de kapel van Frederick van Sierck. 
Pentekening van Pieter Saenredam, 1636, Gemeentearchief, Utrecht. 

Interessant is ook zijn bericht: 

„Binnen Hamburg, en langs d'Elve, had men mede geen 
kleyn Gevoele daar van. Hooger op in Duytsland; door 
't Lunenburgsche Gebied, omtrent Maagdenburg, Zweerin, 
en op meer andere Plaatzen, had men al dit zelve Onheyl 
op een zelve Tijd gewaar geworden; en d'een min, d'ander 
meer hinder en schaade daar van geleden. Uyt Straatsburg 
schreef men, dat het daar, onder een raazenden Storm, zoo 
vreeschelyk had gehaagelt, dat men Haagel steenen zoo 
groot als Kinder-hoojden had zien neder-storten; waar door 
een ongelooflijke Schaade was veroorzaakt." 
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e"uytrechr den 1 Auguftf. Gißeren Avont ter» half achten onificnt 
hter«nfchricke!içhÔnwe'er, dat toi kalf negen tee deutdej doch 
het flimft; was gedsert ineen Quartkr-iws : den Hnnel tkmi geaV 
righ in lieh.«» Vlam , cn't Was lèhiickdtjek dee Donder en VKtiTï-
lijeke Winden te boore», dat vedelt wietdt met het neder fronen f sa 
Schoor fteenen, Datcken, Gevels en TOMMD, dat ie<Vre«n onge
meens verbaeftheytaenbrac.hr, endat beeft vrek- van een Aenh«. 
vingh dom fpreecke» :deKerckvan dec' Dora, tot lies Chow toe 
!agh met Pylaren en al ten bait achten al ender de voer„aIs eer, Pî rt-
hoep, fonder darden Dom-Toorn eenigiînts beùhadigt is .* deb ca
ge Spits en het koièelijcis Bey« wetck van at JoccbjS-KucJf is tot J1 et 
Uutwercktocora¥etregevafIen,oficbuyns tuficùende Huyfen tn 
Ketskneergeftort, fonder de Huyfen veelte befcfcsdigtn, «ianh« 
rneefte is inde Kerck gevallen : beyde de Toorrns vsn de Pistere 
Ketek zijn mede van boven tot binnen inde Ketek geftcri: de Toom 
van de Nifolaes Kèrak, maer niet daerfc« Beyerwenk in ftact, is nte-
de om verre, «evens het Kerckje van het Duyife Buys ingrflageti, 
het Dack van de Butit Kerck atnflardentdeTocrem var het Agriietfi 
Kloofter en het Magdalena Kerckje al mede ing« ftort, ft er veel Top
pen van Gevels enontallijcfee Daecken.foo üatick geloof, antes 
geen 5oHuyfenzijnviygeweeft:7Mcolens op ds Wâlzijn cragc-
waeytjopden Rijn zijn tttaet twee Saeg-Moohos bïyven Users; 
meeftalledeBoomenop't Sr, lans Kerck-hofzijn uyt de Aerdcge» 
ruckt : een groot Schip, bttyten de Totfteegh-Poort is in de Grondt 
geraeckt : 5 Wagens, vsn Aernhem komende,wierden omrjwwpe», 
enverfchejden van de Ltiyden gequetö : hier is een Met.-fcbdoMt 
gebleven «toer hetvaürn yaneenMooleu.endaer door een Gevel 
en diergehickc, ahelangsom te vethaelen : wanneer het een wejr-
nigh quam te, bedaeren » hrp het Volckop de Wallen, en men fagh de 
Dorpen rontom als in lichten Vlam ftsen: federt heefr mengtfi«»-
dat meeft alle de Tootens van de D orpwt Wegh zijn , of Stompen ge, 
worden, of gants tot niet,ge!ijckals die van Vleuten, ïutphaes, R«<ï-
t#n en röeer andere: hetgefâeyde iodefeProvimie ismetft alle te/ 
neder seworpen : tn fotanta ccis mtferabele Slagb. 

Het verhaal over de „storm" van 1 augustus 1674 in de Opregte 
Haerlemsche Courant van 4 augustus 1674. 

Dat was dus het geweld, dat in onze richting raasde. En waarom zou ik u niet 
nog eens de „Oprechte Haerlemmer" aanreiken? 7) Het Utrechtse verhaal 
staat er helemaal in: 

„Uytrecht den 2 Augusti. Gisteren Avont ten half achten 
ontstond hier een schrickelick Onweer, dat tot half negen 
toe duurde; doch het slimste was gedaen in een Quartier-
uurs: den Hemel stont gedurigh in licht en Vlam, en 't was 
schrickelijck den Donder en vreesselijcke Winden te hooren, 
dat verselt wierdt met het nederstorten van Schoorstenen, 
Daecken, Gevels en Toornen, dat ieder een ongemeene ver-
baestheyt aenbracht, en dat heeft veele van een Aertbe-
vingh doen spreecken: de Kerck van den Dom, tot het 

7) „Oprechte Haerlemmer" van 7 augustus 1674. 
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Choor toe lagh met Pylaren en al ten half achten al onder 
de voet als een Puynhoop, sonder dat den Dom-Toorn 
eenigsints beschadigt is: de hooge Spits en het kostelijck 
Beyer werck van de Jacobs-Kerck is tot het Uurwerck 
toe om verre gevallen, of schuyns tusschen de Huysen en 
Kerck neergestort, sonder de Huysen veel te beschadigen, 
dan het meeste is in de Kerck gevallen: beyde de Too-
rens van de Pieters Kerck zijn mede van boven tot binnen 
in de Kerck gestort: de Toorn van de Nicolaes Kerck, maer 
niet daer het Beyerwerck in staet, is mede om verre, ne
vens het Kerckje van het Duytse Huys ingeslagen, het 
Dack van de Buur-Kerck aen flarden: de Toorens van het 
Agniete Klooster en het Magdalena Kerckje al mede inge
stort, seer veel Toppen van Gevels en ontallijcke Daecken, 
soo dat ick geloof, datier geen 50 Huysen zijn vrij geweest: 
7 Moolens op de Wal zijn omgewaeyt; op den Rijn zijn 
maer twee Saeg-Moolens blijven staen: meest alle de Boo
men op 't St. lans Kerck-hof zijn uyt de Aerde gerukt: een 
groot Schip, buyten de Tolsteegh-Poort is in de Grondt 
geraeckt: 5 Wagens, van Aernhem komende, wierden om
geworpen en verscheyden van de Luyden gequetst: hier is 
een Mensch doodt gebleven door het vallen van een Moo-
len, en daer door en Gevel en diergelijcke, al te langh om 
te verhaelen: wanneer het een weynigh quam te bedaeren, 
liep het Volck op de Wallen, en men sagh de Dorpen 
rontom als in lichten Vlam staen: sedert heeft men gesien 
dat meest alle de Toorens van de Dorpen wegh zijn, of 
Stompen geworden, of gants tot niet, gelijck als die van 
Vleuten, Jutphaes, Houten en meer andere: het gesaeyde 
in deze Provintie is meest alle ter neder geworpen: in 
somma een miserabele S lagh." 

Men zou verwachten, dat er direct maatregelen genomen werden om op grote 
schaal aan de herstellingen te beginnen. De schade aan sommige kerken 
was - om maar een van de gevolgen te noemen - zó groot, dat voorlopig het 
houden van kerkdiensten tot het verleden behoorde. Natuurlijk was men met
een in de weer om dââr iets aan te doen, maar de echte reparaties van de ge
leden schade lieten meestal vrij lang op zich wachten. Daags na de storm - op 
donderdag 2 augustus 1674 - was de kerkeraad van de „gereformeerde" 
( = hervormde) gemeente bijeen om te beraadslagen over wat er de avond 
tevoren gebeurd was en welke oplossingen er waren om de plotseling gere
zen moeilijkheden het hoofd te bieden. Hier volgt de neerslag van wat werd 
besproken: 8) 

8) Archief van de kerkeraad der Nederlandse Hervormde Gemeente te Utrecht nr. 1, 
deel X, Acta van de kerkeraad, 1674. 
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"p 

Z)e Domtoren gezien vanuit het verwoeste schip van de kerk. Ge
wassen krijttekening van Herman Saftleven, augustus 1675. Gemeen
tearchief, Utrecht. 

„Alsoo op gisteren avont door schrickelijcken donder en 
blixem en seer swaren stormwint verscheijde torens en 
Kercken in onse Stadt sijn ingestort en soo schadeloos ge
worden, dat daerdoor groote ongelegentheijt komt te ont-
staen tot oefeningh van de Godsdienst, is dese Vergade
ring bij een geroepen om in desen noodige ordres te stellen. 
En alsoo in 't bijsonder de Pieterskerck, ten dienste van de 
Fransche sijnde, seer jammerlijck geruineert is, soo wort 
versocht van de Broederen van de Fransche Gemeente, dat 
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; fV 

Gezicht op een gedeelte van het z.waar beschadigde schip van de 
Dom uit het westen, vlak na de „storm"; rechts de voet van de 
Domtoren met de toegang tot de Michaëlskapel. Gewassen krijlte-
kening van Herman Saftleven, 1674. Gemeentearchief, Utrecht. 

bij ons in overlegh mochte worden genomen wat kerck haer 
konde toegevoeght worden. Na deliberatie hier over isaende 
gemelte Broederen de keus gegeven van te können gebruy-
cken nevens ons de Nicolai en Geertenkerck bij beur
ten; of anders de Marienkerck, of het Regulier sker ck\e, 
daertoe geaccomodeert sijnde door eenige vereijschte her-
stellinge. Is dese voorslagh bij die Broederen in nader be-
radinge genomen. Wat aengaet het aenstellen van de vroegh-
predicatie des Sondachs, de weeckelijckse predicatien en 
bedestonden welcke inden Dom, wegens desselfs elendige 
ruïne, nu niet en können gedaen worden, is goetgevonden 
deselve te doen in de Buerkerck, als in den Fransen tijt 
plach te geschieden." 
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Het is de bekende predikant en dichter Jodocus van Lodensteijn geweest, die 
enkele dagen later een hartstochtelijk beroep doet op zijn mede-broeders om 
toch vooral in de ramp die Utrecht had getroffen het duidelijke oordeel van 
God te zien. In zijn heilige ijver meent hij niet beter te kunnen doen dan aan 
te dringen op „eene bijsondere reformatie der kercke". Want het was „de 
Hemelsche Mayesteijt, die altijt rechtveerdich is in sijne oordeelen", die op 
de maandelijkse „bededach" (Woensdag 1 augustus 1674) „met so een 
schrickelyck onweder" toch wel iets te zeggen had. Zou men zich er eindelijk 
eens op gaan bezinnen, dat „'t volck" geleerd moest worden hoe een „vast
en bededach" gehouden en doorgebracht diende te worden? 
De kerkeraad besloot tevens om met de stedelijke overheid te overleggen om 
af te zien van het herstel van de omvergeworpen kaatsbaan in de Zuilenstraat, 
waar door de spelers al zo vaak „des Heeren dach en name" ontheiligd was. 

Over de storm werd o.a. een band met verzen van de schipper en koopman 
Gerrit Jansz. Kooch (1597/98 - 1683) geraadpleegd. Daarin schreef hij in 
138 verzen van 6 regels zijn 

„verhaal van de ongemeene ende noyt diergelijcke storm-
wint hier te lande, neffens de schade van de verschricke-
lijcke donder, geschiet den eersten augusti 1674 op een 
beede dach". 

Over de Utrechtse Dom las ik: 

19. de domkerck een gesticht seer out 
al met tiras seer hecht gebout 
drie hondert jaren hier te vooren 
is door des donders groot gewelt 
dat swaer verwelft ter neer gevelt 
van het coor af tot aen de tooren. 

20. die sware broeken van de steen 
die vielen door de sarken heen 
en bleeven in de graven steeken 
de kelder graven schoon hoe vast 
conden niet keeren desen last 
maer mosten doort gewelt oock breeken. 

21. de dooden worden oock een deel 
gebrooken en verplettert heel 
noijt hadt ijemant daer af gedachten 
waer sal een mens dan syn bewaert 
ahmen so diep noch onder d'aert 
al sulke rampen can verwachten. 

U moet zich eens voorstellen wat het voor de Utrechtse burgers van drie
honderd jaar geleden moet hebben betekend, dat hun stad in luttele minuten 
tijds in één grote puinhoop veranderde. Voor de Dom - waartoe ik mij weer 
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-»*•*>' 
Gezicht op de Utrechtse Dom uit het noorden, na de instorting van 
het schip. Kopergravuere van I. van Vianen, 1697. Gemeentearchief, 
Utrecht. 

even beperken wil -, waren de gevolgen verschrikkelijk. Denkt u zich maar 
eens in, dat het toen al een eeuw oude orgel door de instorting in weer en 
wind kwam te hangen. Provisorisch werd het kostbare instrument met be
hulp van hout en zeildoek ingepakt. De lichtkronen werden om dezelfde re
den uit de kerk verwijderd en naar betere - en ook veiliger - oorden overge
bracht. En dat was natuurlijk lang niet alles. De Dom was een complete 
ruïne geworden en voorlopig althans voor het houden van godsdienstoefenin
gen niet meer te gebruiken. 
Het is daarom zo jammer in de oude stukken te ontdekken dat men enkele 
jaren heeft laten verlopen voor besprekingen tussen de kapittelheren en de 
vroedschap over de vraag wie de kosten van het herstel zou moeten betalen. 
De kanunniken van de Dom zijn pas in 1677 bereid een bedrag van 
ƒ 5.000,— ter beschikking te stellen op voorwaarde dat de stad van de bij
komende kosten de helft zal betalen. Dit geharrewar - waaraan ook onze tijd 
niet vreemd is - was wellicht mede een gevolg van het feit, dat de kapittel
kerken (zoals de Dom en de St. Pieter) in 1674 anders functioneerden, dan 
de parochiekerken, voor het herstel waarvan de kerkeraden zich wèl ogen
blikkelijk inzetten. Vrijwel direct na de storm vinden de kerkmeesters en de 
stad elkaar nl. in een regeling om het herstel van de schade te bespoedigen. 
Naast de eigenlijke godsdienstoefeningen werden met name de kapittelkerken 
ook gebruikt voor meer officiële gebeurtenissen, waaraan de gewone bur-
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ger geen deel had. Zo werden in de Dom ook toen al de geboortedagen van 
de hogeschool (gesticht in 1636) gevierd en publieke promoties gehouden. 
In de Pieterskerk - die sedert 1656 aan de Waalse gemeente was toegewe
zen - vond de jaarlijkse prijsuitreiking van het Stedelijk Gymnasium plaats, 
een instelling waarvan dit jaar het 500 jarig bestaan wordt herdacht. 

Tot slot van dit korte artikel9) nog een citaat uit de brief van een tijdgenoot, 
waarin duidelijk staat aangegeven hoezeer de ramp van drie eeuwen terug 
ook de harten van de Utrechtse burgerij beroerde. 

„Deze letteren zullen U met korte woorden melden de 
schrickelicke oordeelen Godts die heden over onze Stadt 
Uytrecht gevallen zijn: Want op Woensdag avont tusschen 
seven en half achten is hier zo schrickelicken Tempeest ge
weest, dat in de tijt van een kleyn half uur de gantsche 
Stadt als tot een puyn-hoop geraakt is, zo dat de desolaat-
heyt desselven met geen penne is te beschrijven . . ." 10) 

Moge deze woorden er toe bijdragen dat de steun, die de overheid verleent 
om de restauratie van 5 Utrechtse binnenstadskerken te financieren drastisch 
zal worden verhoogd. Want „desolaat" is de situatie vandaag de dag nog 
steeds. Een toestand die tot nadenken en wellicht tot actie dringt.11) 

9) Met toestemming van de redactie enigszins gewijzigd overgenomen uit de „Spiegel 
Historiael" van juli/augustus 1974. 
10) Missive ofte kort en waerachtig verhael van de groote schade, die het onweer 
t'Wtrecht heeft gedaan. Amsterdam. 1674. 
11) De tentoonstelling ,,De Dom in puin" werd begeleid door een 4-tal lezingen, waar
van de tekst waarschijnlijk zal worden gepubliceerd. Bij die gelegenheid zal tevens een 
zo volledig mogelijke lijst van onderzochte geschreven en gedrukte bronnen worden 
samengesteld en van de publicaties die het licht zagen. 
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