
De Roos onder de Linden *) 

/ . Heiliger 

I. Het jaar 1723 

Op 3 november 1723, nu 250 jaar geleden, verscheen Cornells Frederik 
Pronckert, procureur van het Gerecht van de stad Utrecht, als gemachtigde 
van Frans Vieler de Wijs en diens vrouw Barbara Maria van Meerloo, voor 
het Gerecht om het huis „de Roos" met de bijbehorende gebouwen en perce
len aan de Nieuwe Gracht officieel over te dragen aan Burgemeesters en 
Vroedschap van de stad Utrecht.1) 
De percelen van „de Roos" vormen sinds deze overdracht de kern van de 
Hortus Academicus van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het huis „de Roos", 
nu Nieuwe Gracht 187, deed van 1723 tot 1957 dienst als ambtswoning van 
de hoogleraar in de plantkunde, tevens directeur van de universiteitstuin; 
sinds 1958 is daarin het Biohistorisch Instituut van diezelfde universiteit ge
vestigd. Aan de geschiedenis van het huis „de Roos", dat na het groot Ka-
pittelhuis van de Dom het oudste nog in gebruik zijnde universiteitsgebouw 
van Utrecht is,2) zijn de volgende bladzijden gewijd. 
Met de verwerving van huis en percelen zette de stadsregering in haar func
tie als curatorium van de Utrechtse universiteit de eerste stap voor de stich
ting van een nieuwe universiteitstuin. Reeds in 1720 was de Vroedschap tot 
de overtuiging gekomen, dat de oude tuin, gelegen op het bolwerk „Sonnen
burg" en sinds 1639 daar gevestigd, niet meer voldeed. Naar haar mening, 
misschien ingefluisterd door de toenmalige hoogleraar-directeur Joseph Ser
rurier, lag de tuin op „Sonnenburg" te hoog en was de grond onvruchtbaar. 
Inderdaad lag het 27 voet hoge bolwerk onbeschermd tegen de heersende 
westenwinden en moest de hortulanus het water met een takel uit de gracht 
putten.3) In haar vergadering van 27 mei 1720 verzocht de Vroedschap aan 
de „Gecommitteerden tot de Academietuin", een commissie uit haar midden, 
om adviezen voor de verbetering en de verplaatsing van de tuin.4) 
Het duurde drie jaar eer men in het huis „de Roos" met annex een geschikte 

*) Samengesteld ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het pand Nieuwe Gracht 
187 te Utrecht als Universitair Gebouw; Communicationes Biohistoricae Ultrajectinae, 
Nr. 52. , L 
1) G.A. Utrecht. Archief Stad II, inv. no. 3243, Registers van Transporten en Plechten, 
anno 1723, blz. 357-363. dd. 3 november 1723. 
2) S. Muller Fz. (1956, ed. 2), blz. 112. 
3) Zie de tekening van Herman Saftleven, afgedrukt in J. Heniger 1969. 
4) L. Miedema 1900, blz. 198-199; G. W. Kernkamp 1938, blz. 269. 
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plaats voor de nieuwe tuin vond. De stad kwam met de eigenaar, Frans Pie-
ter de Wijs, een koopsom van 7725 gulden overeen, waarna op 8 oktober 
1723 het koopcontract werd opgesteld. Voordat dit rechtsgeldig kon 
worden, moest de koper eerst nog aan Deken en Kapittel van Oudmunster 
te Utrecht verzoeken, of zij wilden afzien van het hun toekomende recht van 
naasting. Op 12 oktober stemde het Kapittel daarmee in •') en de stad be
tuigde haar erkentelijkheid op 18 oktober.6) Vervolgens gaven De Wijs en 
zijn vrouw op 25 oktober volmacht aan Pronckert om de overdracht aan de 
stad verder af te handelen.1) Blijkens het koopcontract moest „de Roos" 
op 1 november overgedragen worden, maar door onbekende omstandigheden 
is de overdracht verschoven naar 3 november 1723. 
Het complex van percelen van „de Roos" strekte zich in 1723 uit vanaf de 
Nieuwe Gracht tot aan de Lange Nieuwstraat, waar een „stallinge" met een 
poort stond. Aan de Nieuwe Gracht stonden toen, van zuid naar noord ge
zien, twee kameren, het grote huis „de Roos" en een tweede, wat kleiner 
huis, zoals nog te zien is op de tekening van L. P. Serrurier uit het begin van 
de 18de eeuw (zie afb. 6). Het percelencomplex was wat onregelmatig 
van vorm, doordat het zich zuidwaarts tot achter de naburige huizen uit
strekte. Bovendien stonden aan de Lange Nieuwstraat, ten noorden van de 
„stallinge", nog twee kameren, die vroeger ook tot het complex hadden 
behoord, maar die in 1723 een andere eigenaar hadden. In 1724 kocht de 
stad ook deze „kameren" om er een „Theatrum Physicum et Anatomicum" 
te bouwen.7) Het onbebouwde erf van „de Roos" wordt bij de oudere trans
acties steeds het „hof" genoemd. Globaal was het hof ongeveer 2000 m2 

groot. 
De stad heeft na 1723 het terrein van de nieuwe universiteitstuin nog wat 
uitgebreid. Eerst huurde zij in 1726 voor de tijd van 30 jaar tegen 50 gulden 
per jaar de zuidwaarts gelegen hof van Johan Monix en Johan van Uzen-
doorn, ter grootte van ruim één hond (ruim 1400 m2).8) In hetzelfde jaar 
kocht zij voor 900 gulden een erfje van 8 roe (ongeveer 100 m2) uit het 
hof van de Rooms-Katholieke Kerk om daar broeikassen te plaatsen.9) In 
totaal besloeg de nieuwe universiteitstuin een oppervlakte van ruim 
3500 m2, wat voor die tijd een middelgrote universiteitstuin betekende.10) 
Direct na de overdracht van „de Roos" toog men aan het werk. Het grote 
huis met de aangrenzende kameren moest verbouwd worden tot een ambts
woning voor de hoogleraar-directeur. Daartoe werden tekeningen en model
len vervaardigd die helaas verloren zijn gegaan, zodat wij deze verandering 

5) Het koopcontract van 8 oktober 1723 en het consent van Oudmunster van 12 okto
ber 1723 staan in R.A. Utrecht. Archief Oudmunster. inv. no. 943, Dl. 2, fol. 57-59. 
6) L. Miedema 1900, blz. 205. 
7) G. W. Kernkamp 1938, blz. 283-284: Resolutie van de Vroedschap van 21 februari 
1724. Zie voor de bouw van het ..Theatrum Physicum et Anatomicum" uitvoeriger bij 
L. Miedema 1900, blz. 214-216. 
8) G.A. Utrecht, Archief Stad II. inv. no. 1081, fol 257-258. dd. 5 oktober 1726. 
9) G.A. Utrecht, Archief Stad II, inv. no. 1081, fol. 258v, dd. 14 oktober 1726. 
10) Ter vergelijking: Herman Boerhaave. directeur van de Leidse universiteitstuin 
1709-1730, beschikte over 2800 m2 (J. Heniger 1971, blz. 10-11). 
11) Voor de vele resoluties van de Vroedschap met betrekking tot de aanleg van de 
nieuwe universiteitstuin en de verbouwing van ,.de Roos" in 1723-1724. zie L. Miedema 
1900, blz. 206-207, 211-215. 
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Afb. 1. Kerk van Oudmunster in de tweede helft van de 16de eeuw. R.A. 
Utrecht, Archief Oudmunster, inv. no. 933, fol. 2. 

niet meer in details kunnen nagaan.11) De bedoeling schijnt geweest te zijn om 
de kameren en de voorkant van het grote huis wat op te trekken en het geheel 
te bedekken met een kap evenwijdig aan de gracht, zoals heden ten dage 
nog te zien is. De achterzijde van het grote huis schijnt aanvankelijk op de 
oorspronkelijke hoogte gehandhaafd te zijn; eerst in 1757 is dit deel 11 
voet (ongeveer 3 meter) opgetrokken, zodat zijn kap op gelijke hoogte met 
die van de voorkant kwam.12) Het kleinere huis, noordwaarts van het grote 
huis, werd bestemd voor de nieuw te benoemen hortulanus.13) Tot aan de 
afbraak in 1950 heeft dit pand, Nieuwe Gracht 185, als zijn ambtswoning 
gediend. 

// . Van de Middeleeuwen tot 1618 

De geschiedenis van het percelencomplex, waarop in de 18de eeuw het huis 

12) G.A. Utrecht, Archief Stad II, inv. no. 1226, fol 10-1 lv dd. 18 februari 1757: 
bestek van timmerwerk aan het huis „dat bewoondt wordt, bij den Heer Profr van 
Wachendorff onder de Linden". 
13) L. Miedema 1900, blz. 211: Resolutie van de Vroedschap van 3 januari 1724. 
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„de Roos" stond, reikt ver in het verleden terug. Deze geschiedenis is wat 
ingewikkeld, doordat in de loop van honderden jaren verkavelingen plaats 
hadden, gevolgd door samenvoegingen en dan weer splitsingen vanwege boe
delscheidingen. 
Oorspronkelijk was het percelencomplex een hofstede, een „area", zoals dat 
in de Latijnse documenten heet. Tot de hofstede behoorden ook de twee na
burige, zuidwaarts gelegen huizen aan de Nieuwe Gracht 189 en 191 en 
de twee kameren noordwaarts van de „stallinge" aan de Lange Nieuwstraat. 
De hofstede besloeg een trapeziumvormig terrein: aan de Nieuw Gracht 
was de breedte ruim 35 meter, aan de Lange Nieuwstraat ongeveer 23 me
ter; de diepte bedroeg ongeveer 105 meter. 
Sinds de 13de eeuw was de hofstede eigendom van het Kapittel van Oud-
munster, dat het terrein aanvankelijk in lijfpacht maar later, tot aan 1618, 
in erfpacht uitgaf. De pachter was dus niet de eigenaar maar de bezitter 
van de hofstede. In de meeste gevallen is het niet uit te maken, of de pach
ter zelf ook op de hofstede woonde; soms verhuurde hij delen van de hof
stede aan derden. Een van de pachtvoorwaarden betrof de verkoop van het 
bezit. Het Kapittel reserveerde voor zich het recht van naasting of voorkoop, 
dat wil zeggen dat het aan zich het recht behield om tegen de in het koop
contract bepaalde koopsom het bezit van de hofstede terug te kopen. Voor 
zover bekend heeft het Kapittel echter in het geval van ,,de Roos" nimmer 
van het recht van naasting gebruik gemaakt. Toch moest elke nieuwe pach
ter die niet door erfenis maar door koop in het bezit van de hofstede wenste 
te komen het koopcontract voorleggen aan de Kapittelvergadering. Na eni
ge deliberatie hechtte het Kapittel dan zijn goedkeuring aan het contract 
en stelde het een nieuw erfpachtcontract met de koper op. Ook na 1618, 
toen het Kapittel het recht op erfpacht van „de Roos" kwijt raakte, bleef 
het recht van naasting gehandhaafd, zodat de stadsregering als aspirant
koper nog in 1723 het Kapittel officieel moest verzoeken om van de naasting 
af te zien. 

De Oudmunster was een van de oudste kerken van Nederland en behoorde 
tot het befaamde kerkenkruis van de bisschopsstad Utrecht. Zij werd door 
Willibrord (ca. 658 - 739) gesticht binnen de muren van het voormalige 
Romeinse castellum in de zuidwesthoek van het tegenwoordige Domplein. 
Willibrord wijdde de kerk aan Sint Salvator, welke naam de kerk ook vele 
eeuwen gedragen heeft. Eerst in de latere Middeleeuwen duidde men de kerk 
ook met „Oudmunster" aan. Tijdens de Noormanneninvallen heeft de kerk, 
evenals de gehele Utrechtse nederzetting, zwaar geleden. De bisschoppen Bal
derik (f 977) en Ansfried (-j-lOlO) hebben daarna de kerk herbouwd en ver
groot. Na de Hervorming is zij in 1587 afgebroken.14) Er bestaan nog ver
schillende afbeeldingen van de kerk, waarvan hier de aquarel in het Kaart-
boek van Oudmunster (1597-1637) is geproduceerd (zie afb. 1). 
De eredienst in de kerk werd verzorgd door de kanunniken, die onder aan
voering van de deken tesamen het Kapittel vormden. Voor hun onderhoud 
beschikten de kanunniken over de inkomsten uit vele goederen, waaronder 

14) E. J. Haslinghuis 1956, blz. 11, 14-15 en 2?. 
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III. derde hofstede 
IV. vierde hofstede 
V. vijfde hofstede 
a. hofstede van St 
b. hofstede van St. 
1. St. Maarten (Dom) 
2. St. Salvator (Oudmunster) 
3. St. Pieter 
4. abdij van St. Paulus 
5. St. Nicolaas 
6. abdij van St. Servaas 
7. jurisdictie van St. Maarten 
8. jurisdictie van Oudmunster 
9. Herestraat 

10. „platea qui vocatur 
Oudella" (Nieuwe Gracht) 

11. St. Servaastoren 
12. ..nova platea"(Nieuw straat) 
13. „Damme" (Pausdam) 
14. Oude Gracht 
15. Kromme Nieuwe Gracht 

Afb. 2. Schets van een reconstructie van de Oudelle omstreeks 1348. 

ook onze hofstede.15) Op welke wijze de kanunniken de hofstede verkregen 
hebben, is mij tot nu toe ontgaan. In ieder geval waren zij reeds in de 13de 
eeuw eigenaar. 

De omgeving 

In de Middeleeuwen stond het zuidoostelijke gedeelte van de stad bekend 
als de „Oudelle", het oude dal. Men vermoedt, dat de naam de herinnering 
draagt aan een reeds lang verdwenen Rijnarm die vanaf het Ledig Erf met 
grote meanders naar de Kromme Nieuwe Gracht gestroomd zou hebben.16) 
In ieder geval glooide het terrein van de Oudelle zacht van het hoger ge
legen zuiden naar het lagere noordoosten en was het bezaaid met een groot 
aantal hofsteden, waarvan „de Roos" er één was.17) De Oudelle moet, al was 
het in het oosten en het zuiden omgeven door de stadsmuur, een landelijke 
aanblik gehad hebben, beheerst door de hoogoprijzende 12de-eeuwse St. Ser
vaastoren en de nabijgelegen grote abdij van St. Servaas. Aan de westelijke 
zijde van de Oudelle werd, waarschijnlijk in het begin van de 14de eeuw, 
ter plaatse van het tegenwoordige tracée van de Nieuwe Gracht de „platea 

15) Zie uitvoeriger over de werkzaamheden van een kapittel in de Middeleeuwen B. 
M. de Jonge van Ellemeet 1935. 
16) Th. Haakma Wagenaar 1971, blz. 14-19 en Afbeelding 1. 
17) Een uitstekend beeld van de Oudelle in de 14de eeuw geeft het Goederenregister 
van Oudmunster uit 1348 (R.A. Utrecht, Archief Oudmunster, inv. no. 934, fol. ivv-vv). 
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qui vocatur Oudella" (de straat die Oudelle wordt genoemd) aangelegd 
die de Pausdam verbond met de St. Servaastoren.18) Ik moet in het midden 
laten, of wij de hofsteden in de Oudelle moeten zien als onbewoonde land
bouw- en veeteeltgronden dan wel als landerijen met boerenwoningen. De 
Middeleeuwse documenten geven daarover geen uitsluitsel. 
Ter zijde zij opgemerkt, dat de hofstede, waarop later ,,de Roos" zou verrij
zen, niet behoorde tot de bekende jurisdictie van Oudmunster in de Oudelle, 
die zich uitstrekte van de oostelijke stadsmuur tot aan de „platea qui vo
catur Oudella" en vanaf de Kromme Nieuwe Gracht tot vlakbij de St. Ser-
vaasabdij. Dit gebied vormde een onafhankelijke buurt in de stad, waar 
alleen het Kapittel van Oudmunster de rechtsmacht uitoefende over meer 
dan 40 hofsteden, zowel eigen als particulier, en waar de anders zo machtige 
stadsregering niets te zeggen had. Onze hofstede lag echter aan de westzijde 
van de „platea", dus juist buiten de jurisdictie van het Kapittel, zodat de 
bezitter van „de Roos" de magistraat van de stad eerbiedigen moest.19) 
Behalve onze hofstede lagen er nog meer hofsteden aan de westzijde van de 
„platea". Allereerst bevond zich ten zuiden van „de Roos", in de richting 
van de stadswal, een hofstede van Oudmunster, recht tegenover de ingang 
van de St. Servaasabdij, de „area thesaurarii" geheten, waarvan de op
brengst toekwam aan de thesaurier van Oudmunster, en verder naar het 
zuiden lag de hofstede van St. Servaas, die vermoedelijk tot aan de stads
wal reikte. Vervolgens strekten zich ten noorden van „de Roos", langs de 
Nieuwe Gracht, achtereenvolgens een derde hofstede van Oudmunster, waar
van de opbrengst ten goede kwam van de viering van het feest van St. Nico-
laas op 6 december, dan de hofstede van St. Marie en verder naar het noor
den een vierde hofstede van Oudmunster, waarvan de pacht diende voor de 
feesten van St. Andreas en de Besnijdenis. Nog meer naar het noorden, maar 
vermoedelijk niet aan de laatstgenoemde hofstede grenzend, bezat Oud
munster een vijfde hofstede, indertijd geschonken door Theodericus Gorijs.20) 
Omstreeks het midden van de 14de eeuw stonden langs de „platea" reeds 
enkele woonhuizen: op de hoek van de Kromme Nieuwe Gracht en op de 
beide hoeken van de in 1338 aangelegde Herenstraat.18) De Oudelle ver
loor veel van haar plattelandskarakter, toen in 1391-1392 de Nieuwe Gracht 
gegraven werd, voorzien van bruggen. Met deze nieuwe, kaarsrechte noord
zuid-waterweg, van de Plompentoren tot aan de St. Servaastoren, parallel 
lopend aan de veel oudere, kronkelige Oude Gracht, beoogde de stadsrege
ring een verbetering van de verbinding tussen de Oude Rijn en de Vecht.21) 
De Nieuwe Gracht stond onder de St. Servaastoren door in verbinding met 

18) In het Goederenregister van Oudmunster uit 1300 wordt ter plaatse van de Oudelle 
nog niet gesproken over de ..platea" (R.A. Utrecht, Archief Oudmunster. inv. no. 396), 
terwijl de ..platea" herhaaldelijk genoemd wordt in het Goederenregister uit 1348 (zie 
aant. 17). Bovendien werd al in 1338 een zijstraat, de Herenstraat, aangelegd (R.A. 
Utrecht. Archief Oudmunster, inv. no. 974, dd. 24 januari 1338). 
De St. Servaastoren werd in 1835 afgebroken (E. J. Haslinghuis 1956, blz. 46). 
19) P. W. A. Immink z.j., blz. 374, vatte de Oudelle op als een onderdeel van Oudwijk, 
beoosten de Oudegracht. Het Goederenregister van Oudmunster uit 1348 laat weinig 
twijfel over de grenzen van de jurisdictie van Oudmunster in de Oudelle (zie aant. 17). 
20) Zie de Goederenregisters van Oudmunster uit 1300 en 1348. 
21) N. van der Monde 1846, blz. 364-368. 
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4. kleine huis (Nieuwe 

Gracht 185) 
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6. Eligensteeg 
7. Nieuwe Gracht, onder de 
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8. Lange Nieuwstraat 
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10. 

Afb. 3. Schets van een reconstructie van Nieuwe Gracht 187 en omgeving 
in de 16de eeuw. 

de stadsgracht (Tolsteegsingel). Onder de toren werd in latere tijd een hek 
aangebracht om 's nachts en in tijden van gevaar binnenkomende schepen 
de doorvaart te belemmeren. Dit zogenaamde St. Servaashek diende nog in 
de 18de eeuw als algemene plaatsaanduiding van huizen aan het zuidelijk 
deel van de Nieuwe Gracht. Door de aanleg van de gracht kwam de 
Oudelle in de belangstelling van de burgerij als woongebied en in de loop 
van de 15de eeuw werd de „platea", nu veelal Nieuwe Gracht geheten, 
steeds dichter bebouwd met woonhuizen. De verstedelijking van de Oudelle 
nam een aanvang. Vele hofsteden verloren hun oorspronkelijke agrarische 
functie; aan de straatzijde werd een huis gebouwd, terwijl het overschieten
de, vaak ruime terrein achter het huis werd bestemd tot hof.22) 

De bouw van het huis „de Roos" 

De bouwactiviteiten langs de Nieuwe Gracht lieten ook onze hofstede en haar 
onmiddellijke omgeving niet ongemoeid. In 1406 23) verkavelde het Kapit
tel van Oudmunster zowel onze hofstede als een groot deel van de nabu
rige, derde hofstede met de bedoeling om particuliere huizenbouwers aan te 

22) De toenemende bebouwing van de Oudelle in de Middeleeuwen laat zich recon
strueren door jaar na jaar de posten in dit gebied in de vele rekeningen van de Kleine 
Kamer van het Kapittel van Oudmunster met elkaar te vergelijken. 
23) Tenzij anders vermeld, zijn de hierna volgende gegevens over „de Roos" en de 
naburige hofsteden ontleend aan de rekeningen van de Kleine Kamer (R.A. Utrecht, 
Archief Oudmunster, inv. nos. 483 en 489). 
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trekken. Onze hofstede werd toen verdeeld in 15 erfjes, die tesamen het for
se bedrag van 403A lood zilver aan pacht opbrachten; voorheen was dat 
slechts 5 lood. De derde hofstede werd gesplitst in 8 erven, uitgezet langs 
de Eligensteeg Zz. Het zuidelijke gedeelte van die hofstede, direct aan „de 
Roos" grenzend, bleef echter intact. 
De grondspeculatie van de kanunniken had niet zoveel succes. Eerst in 1432 
is er sprake van „tijmmeringhen" op het eerste en tweede erfje van „de 
Roos", nu Nieuwe Gracht 191 resp. 189.24) Een jaar tevoren, in 1431, had 
mr. Arnold Helye, een kanunnik van Oudmunster, de resterende 13 erfjes 
opgekocht en bij zijn Kapittel een veel lagere pacht weten te bedingen. In 
welk jaar op onze hofstede een huis verrees, is niet precies te zeggen. In het 
oudste bewaard gebleven pachtcontract, van 16 augustus 1458, spraken De
ken en Kapittel van Oudmunster van ,,alselc erue mit huse en mit hofste
de".25) In deze „huse" kunnen wij de voorloper van het latere huis „de Roos" 
zien. Een nadere datering is mogelijk, indien men aanneemt, dat de latere 
naam „de Roos" verband zou kunnen houden met de bouwheer van het 
huis. Van 1436 tot 1447 was de pachter van de hofstede mr. Wouter 
Grauwert (f 1466), de toenmalige deken van het Kapittel van Oudmunster. 
Hij was lid van een oud Utrechts geslacht, dat in zijn wapen een roos voerde. 
Op grond daarvan zou mr. Wouter de bouwheer geweest kunnen zijn en dan 
zou de bouw van het huis „de Roos" tussen 1436 en 1447 gesteld kunnen 
worden.26) 

Verdere uitbreiding van „de Roos" 

Een latere pachter van „de Roos", Jan Coman, heeft de bezitting wat 
vergroot door tussen 1458 en 1473 tevens het aangrenzende onverkavelde 
gedeelte van de derde hofstede te pachten. Sindsdien bleef dit gedeelte on
verbrekelijk aan „de Roos" verbonden en is het de oorsprong geworden van 
Nieuwe Gracht 185, de latere hortulanuswoning. Dit huis, of althans de 
voorloper ervan, zal omstreeks 1500 gebouwd zijn door de gelijknamige 
zoon van Jan Coman.21) In het pachtcontract van 10 december 1540 wordt 
het een „earner ofte getimmer" genoemd, dus een huisje van één verdieping 
met een zolder.28) 
Ook het eerste en het tweede erfje van onze hofstede raakten op den duur 
in het bezit van de pachter van „de Roos". Eerst kwamen in 1498 beide 
erfjes in handen van Clara, de weduwe van Willem Dirksz.,29) en vervol-

24) R.A. Utrecht, Archief Oudmunster, inv. no. 976, dd. 31 oktoberl432 (twee charters). 
25) R.A. Utrecht, Archief Oudmunster. inv. no. 976. dd. 16 augustus 1458 (charter). 
26) G. van Klaveren Pz. 1952. blz. 27. 29. sprekende over Utrechtse huizen met de 
naam „de Roos" of afleidingen daarvan, wees reeds op het verband tussen die naam en 
het optreden van geslachten met één of meer rozen in het wapen, zoals Bolle, Grauwert 
en Ouderidder. 
Het sterfjaar van mr. Wouter Grauwert is opgetekend in het Necrologium van St. Sal-
vator (A. A. J. van Rossum 1884, blz. 106). 
27) In het „Register vanden geleenden penningen Anno XCIII" (1493) wordt Jan 
Coman met zijn moeder als eerste genoemd aan het zuidelijk deel van de Nieuwe 
Gracht Wz. (G.A. Utrecht, Archief Stad I, inv. no. 623). 
28) R.A. Utrecht, Archief Oudmunster, inv. no. 976. dd. 10 december 1540 (charter). 
29) R.A. Utrecht, Archief Oudmunster, inv. no. 976, dd. 10 mei 1498 (charter). 
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Afb. 4. Nieuwe Gracht Zz. in 1569. G.A. Utrecht, Topografische Atlas Ab 
30, naar Braun & Hogenberg 1572; Civitates Orbis Terrarum (detail). 

gens, in 1546, nam heer Antoni Huge, kanunnik van Oudmunster, namens 
het St. Antoniklooster te Bel in West-Vlaanderen dat reeds „de Roos" be
zat, beide erfjes in pacht, zodat de oude grenzen van de voormalige hofstede 
weer, en nu voor enkele eeuwen, hersteld waren. Zoals hiervoor gezegd is, 
waren deze erfjes in het begin van de 15de eeuw bebouwd met „tijmme-
ringhen". Sinds 1458 wordt de bebouwing van het eerste erfje een „husinge" 
genoemd,30) sinds 1498 heet de bebouwing op beide erfjes „tween huysin-
gen",29) totdat er in het pachtcontract van 12 maart 1538 gesproken wordt 
van „husingen ofte cameren",31) dus soortgelijke bouwwerkjes als op Nieu
we Gracht 185. 
Aldus is in 1546 de vorming van het complex voltooid, dat in 1723 aan de 
Utrechtse universiteit overgedragen zou worden. 

30) R.A. Utrecht, Archief Oudmunster, inv. no. 976, dd. 11 mei 1458 (charter). 
31) R.A. Utrecht, Archief Oudmunster, inv. no. 976, dd. 12 maart 153« (charter). 
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Alvorens de geschiedenis van „de Roos" te vervolgen, wil ik wat uitvoeriger 
stil staan bij zulke merkwaardige verschijnselen als pachten, betaaldagen, 
pachtvoorwaarden, adres en naam in de Middeleeuwen en daarna, speciaal 
in verband met onze hofstede en de later verworven annexen. Wij verke
ren in de gelukkige omstandigheid, dat de rekeningen, die tesamen het finan
ciële archief van het Kapittel van Oudmunster vormen, vanaf 1295 vrij goed 
bewaard zijn gebleven en dat wij bovendien beschikken over een groot aantal 
daarbij behorende pachtcontracten. 

Pachten 

Het beheer van de in de stad liggende hofsteden van Oudmunster werd ge
voerd door de rentmeester van de Kamer van de Kleine Goederen, kortweg 
ook de Kleine Kamer geheten.23) De opbrengsten van de hofsteden werden 
in de regel gebruikt om de viering van kerkelijke feestdagen en memorie
diensten in de Oudmunsterkerk te bekostigen. Zo diende volgens het Goe-
derenregister van 1300 de pacht van onze hofstede voor het feest van 
St. Catharina en tevens voor de memorie van Dirk, de scholaster van Oud
munster, die op 17 Kal. Juli van een onbekend jaar in de 13de eeuw ge
storven was. Al eerder is vermeld, dat de opbrengst van de naburige, 
noordwaarts gelegen hofstede ten goede kwam aan het feest van St. Nico-
Iaas.18) 
De hofstede werd door het Kapittel uitgegeven tegen lijfpacht, dus voor het 
leven van de pachter, soms tegelijk ook voor het leven van diens echtgenote. 
Sinds het begin van de 16de eeuw stond het Kapittel ook toe, dat de pacht 
van de hofstede kon versterven op de erfgenamen van de overleden pachter, 
waarbij het pachtcontract wel steeds vernieuwd moest worden. Het voor
deel van de lijfpacht was, dat het Kapittel bij het afsluiten van een nieuw 
pachtcontract de pachtsom gedurig kon aanpassen aan veranderde omstan
digheden. 
In 1295 en 1296 bedroeg deze som 17 solidi (schellingen) per jaar. Daarna 
betaalden de nieuwe pachters, de familie Ouderidder, van 1300-1386 jaar
lijks 30 solidi. Behalve pachtgeld in muntspecie moesten zij sinds 1313 jaar
lijks ook nog twee hoenders aan het Kapittel leveren. 
Inmiddels bleek echter, dat de waarde van het geld in Utrecht niet stabiel 
was. In de jaren 1370-1400 daalde de waarde met 26%, hetgeen uiteraard in 
het voordeel van de pachters was. 
Het Kapittel ging in deze periode over op waardevaste pachten. Als stan
daard gebruikte het toen een Keuls mark zuiver zilver (247 gram), onder
verdeeld in 16 lood. Elk jaar werd dan de koers van het geld vergeleken met 
de standaard.32) In 1386, toen Elizabeth en Oeda, de dochters van Herman 
Ouderidder, de pacht van onze hofstede overnamen van hun moeder Mar
garet ha, bepaalde het Kapittel de verschuldigde pacht op 5 lood zilver. Af
hankelijk van de koers in de jaren 1387-1405 betaalden zij meer of minder 
solidi: het minst in 1388 (65 solidi), het meest in 1391 (77 solidi). 

32) De koers van het Keulse mark zilver werd elk jaar door de rentmeesters van de 
Kamers genoteerd in het hoofd van de rekening. 
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Afb. 5. Nieuwe Gracht Zz. in 1649. G.A. Utrecht, Topografische Atlas Ab 
67, naar J. Blaeu 1649: Toneel der Steden van de Verenigde Ne
derlanden (detail). 

Na de tijd van de verkaveling van onze hofstede, van 1406 tot 1430, waarin 
de erfjes tesamen 403/4 lood zilver en 30 hoenders opbrachten, paste 't Kapittel 
bij het afsluiten van het pachtcontract met mr. Arnold Helye in 1430 een 
nieuwe standaard toe: drie oude Vrankrijkse schilden. Het Franse schild 
was een gouden munt van zeer constant gehalte, die sinds de 14de eeuw 
door de Franse koningen geslagen werd. In 1430 was de Utrechtse koers 
van deze munt 60 solidi. Het Kapittel hanteerde deze standaard in de re
gel bij grotere pachtgelden. Voor de twee uitgeslagen erfjes van onze hof
stede bleef de oudere standaard gelden, ieder 3V2 lood zilver. 
Met de verandering van standaard veranderde ook de levering in natura. 
Mr. Arnold Helye moest voortaan drie kapoenen (gecastreerde hanen) ge
ven. De kleine erfjes leverden ieder twee hoenders. 

Tussen 1440 en 1500 daalden de grondpachten in Utrecht sterk, terwijl on
afhankelijk daarvan de koersen van het mark zilver en van het Franse 
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schild, vooral na 1475, toen de politieke en economische crisis in het Bour
gondische Rijk uitbrak, met 50% stegen. Weliswaar paste het Kapittel de 
nieuwe pachtgelden van de kleine erven steeds aan de waardevermindering 
van de grond aan, maar het grote erf van onze hofstede bleef tot aan 1596 
gehandhaafd op 3 oude Vrankrijkse schilden, zodat het grote erf relatief 
veel duurder werd. 
Na 1500 kwam er geen verandering meer in de pachtgelden, zodat in 
1546, toen het complex van „de Roos" definitief in één hand was gekomen, 
de totale pacht drie oude Vrankrijkse schilden, 6 lood zilver, 3 kapoenen en 
6 hoenders bedroeg. 

Betaaldagen 

In de Middeleeuwen was het gewoonte om zakelijke handelingen op bepaal
de kerkelijke feestdagen te verrichten. Het Kapittel van Oudmunster stelde 
als betaaldagen van de pachtgelden vanouds Pasen, St. Victor, St. Jan Bap
tist, St. Pieter ad Cathedram e.d. Op die dagen, soms met een toegestane 
speling van een maand, moesten de pachters hun verschuldigde solidi bij 
de rentmeesters van de Grote en de Kleine Kamers betalen. Dan kon men 
in het kantoor van de rentmeester een bonte verscheidenheid van mensen 
ontmoeten, uiteenlopend van onaanzienlijke leden van de Utrechtse kleine 
burgerij, die met een handvol solidi hun „earner" betaalden, tot vertegen
woordigers van machtige edelen die met duizenden solidi tegelijk hun ver
plichtingen jegens het Kapittel kwamen voldoen. De gewoonte was in de 
Middeleeuwen toch niet zo vastgeroest, dat het Kapittel niet bij nieuwe 
pachtcontracten van betaaldagen zou wisselen. Onze hofstede kende aanvan
kelijk, in 1295 en 1296, twee betaaldagen: de helft van het pachtgeld 
moest betaald worden op Pasen, de andere helft op St. Victor. De familie 
Ouderidder voldeed alles ineens op Pasen, na 1387 echter op St. Victor. 
Tijdens de verkaveling van de hofstede, 1405-1430, werden alle pachtgelden 
geïnd op St. Jan Baptist. Deze betaaldag bleef ook daarna, tot in de 16de 
eeuw, gelden voor de twee uitgeslagen erfjes. Het grote erf keerde na 1430 
terug tot twee betaaldagen, nl. Pasen en St. Victor. 
De naburige hofstede betaalde tot 1359 op St. Victor. Na 1370, ook nâ de 
deling, voldeed men de pacht zowel op Pasen als op St. Victor. Op de halve 
aangrenzende hofstede was sinds 1408 St. Jan Baptist de betaaldag tot ver in 
de 16de eeuw. Toen in 1542 het grote erf, de twee uitgeslagen erfjes en de 
halve hofstede verenigd waren, betaalde de pachter nog vele jaren op drie 
verschillende dagen (Pasen, St. Jan Baptist en St. Victor) gedeelten van 
zijn pachtgeld, maar aan het eind van de 16de eeuw verscheen hij alleen 
op de vervaldagen van het grote erf bij de rentmeester van de Kleine Kamer. 

Pachtvoorwaarden 

In de pachtcontracten komen behalve bepalingen over betaaldagen en het 
recht van naasting (zie blz. 4) ook nog enkele eigenaardige verboden 
voor. Reeds in de twee oudste nog bestaande contracten met betrekking tot 
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Afb. 6. De Roos onder de Linden en de hortulanuswoning omstreeks 1730. 
Tekening van L. P. Serrurier. G.A. Utrecht, Topografische Atlas 
TA 1263. 

de beide uitgeslagen erfjes van onze hofstede, van 31 oktober 1432, bepaal
de het Kapittel van Oudmunster, dat de pachtster Cecilia Apolonius Ja-
cobszoonsdochter, op die erfjes geen oliebank, geen kwade herberg (bor
deel) en geen dobbelschool mocht houden.24) Deze verboden, die ook in de 
15de-eeuwse contracten van andere hofsteden langs de Nieuwe Gracht 
voorkomen, wijzen in de richting van de toenemende bebouwing van het 
zuidoostelijk deel van Utrecht sinds het graven van de gracht (1391-1392). 
Maar de vraag is, waarom juist de oliebank, de kwade herberg en de dob
belschool verboden werden. 

Adres 

In het verleden kende men geen huisnummers. Toch was er behoefte aan een 
plaatsaanduiding van huis en erf. Het Kapittel van Oudmunster en later ook 
het stadsgerecht duidden de ligging aan met een formule die, afgezien van 
enkele variaties, traditioneel voor onze hofstede was. 
Tot ver in de 17de eeuw was de voornaamste aanduiding „versus sanctum 
Servacium", „in opposito (conventus) sancto Servatii", of zoals het in Ne
derlands-talige documenten luidde „neffens sinte Servaes over", dus tegenover 
de St. Servaasabdij aan de Nieuwe Gracht Oz. In de eerste helft van de 
14de eeuw maakten de rentmeesters van de Kleine Kamer van Oudmunster 
een kleine vergissing met „ex opposito porte sancti Servacii". De poort 
van de abdij bevond zich echter veel zuidelijker en werd in de regel ge-
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bruikt als adres van de aangrenzende hofstede van de thesaurier van Oud-
munster. 
Sinds 1432, tot in de 16de eeuw, vinden wij als adres van onze hofstede 
ook de „Ridderstraat", waarschijnlijk de tegenwoordige Eligensteeg. 
Omstreeks het midden van de 15de eeuw duiken de aanduidingen als „op die 
nije grafte", „aen die ander zyde vander graften", „aen die westsijde vande 
nyewer graft" op, meestal gecombineerd met de vermelding van de ligging 
tegenover de St. Servaasabdij. Dit laatste genoemde adres handhaafde zich 
tot in 1723, toen „de Roos" met annex in het bezit van de universiteit 
kwam. 

Inmiddels was de St. Servaasabdij afgebroken, waardoor de verwijzing in 
het adres naar deze abdij niet veel zin meer had. In de eerste helft van de 
18de eeuw werd het zuidelijke gedeelte van de Nieuwe Gracht „omtrent 
het St. Servaeshek" genoemd naar het hek onder de St. Servaastoren. Ten
slotte, sinds de tweede helft van de 18de eeuw, heette dit gedeelte van de 
gracht „onder de Linden", een naam, die in de volksmond van de huidige tijd 
aan het verdwijnen is. 

Naam-

Ben veel gebruikte plaatsaanduiding was de eigennaam van de hofstede of 

van het huis. 
De onbebouwde hofstede heeft, voor zover dat na te gaan is, nooit een 
eigennaam gehad. Maar na de bouw van het huis op het grote erf wordt het 
in het oudste pachtcontract, van 16 augustus 1458, genoemd „Oude ridders 
hofstat".25 Daarna verdwijnt die naam uit de archieven, totdat bijna honderd 
jaar later, in het pachtcontract van 10 december 1540, de naam „die 
Roess" verschijnt.2«) Tot in 1723 zou het huis de laatste naam blijven dra
gen. Na 1723 schijnt ook deze in onbruik geraakt te zijn. Eerst in 1958, 
toen het Biohistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit het pand betrok, 
kreeg het weer een eigennaam: Miquel-Huis, naar F. A. W. Miquel (1811-
1871), een van de meest vooraanstaande hoogleraren die in het huis ge
woond hebben. 

De naam „Oude ridders hofstat" vindt waarschijnlijk een verklaring in het 
feit, dat de familie Ouderidder meer dan een eeuw, 1300-1405, de hofstede 
in pacht gehad heeft. Met de naam „de Roos" ligt het wat moeilijker. 
Hierboven werd aannemelijk gemaakt, dat het huis tussen 1436 en 1447 
gebouwd werd door mr. Wouter Grauwert, wiens familie een roos in het 
wapen voerde. Daaraan zou het huis zijn naam ontleend kunnen hebben. 
Maar ook het geslacht Ouderidder, waarnaar het huis kort na de bouw ge
noemd werd, voerde een roos als wapen. De naam „de Roos" zou dus ook 
kunnen teruggaan op de oudere pachters, de Ouderidders.26) 

De buren 

De geschiedenis van een huis is niet volledig zonder enkele opmerkingen 
over de aangrenzende huizen en erven, al is het alleen van wege het feit, dat 
men vaak veel te danken heeft aan talloze bizonderheden van de belendende 
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percelen om enig inzicht in het onderzochte huis te krijgen. Daarbij komt 
nog, dat het huis „de Roos" intrigerende buren heeft gehad, nl. het St. Ag-
nietenklooster aan de zuidzijde en het Arkel- of St. Annaklooster aan de 
noordzijde, waardoor „de Roos", met de St. Servaasabdij als overbuur, in een 
religieuze omgeving kwam te staan. 

St. Agnietenklooster 

Dit klooster werd gesticht in de eerste jaren van de 15de eeuw. De nog be
staande kloosterkapel werd gebouwd in 1512-1515.33) De nonnen bezetten 
toen het terrein van het tegenwoordige Centraalmuseum. Aan het eind van 
de 15de eeuw lieten zij ook het oog vallen op de hofstede van de thesaurier 
van Oudmunster en de hofstede van St. Servaas, ten zuiden van onze hof
stede. Vooral door bemiddeling van Johan van der Borch, die zelf twee 
dochters in het klooster had zitten, slaagden de nonnen er in 1487 in een 
groot deel van het beoogde terrein in handen te krijgen.34) De bezitsvermeer-
dering werd in 1510 afgesloten met de aankoop van het laatste stuk van de 
hofstede van St. Servaas.35) Sindsdien behoorde het gehele gebied ten zuiden 
van onze hofstede aan het St. Agnietenklooster en was omringd door een 
muur, zoals te zien is op afbeelding 4. 
Toch was er geen directe verbinding tussen het klooster zelf en de verworven 
erven. Tussen beide delen liep het nu verdwenen verlengstuk van de Lange 
Nieuwstraat, dat op de stadswal uitkwam. De toegang tot het aangekochte 
terrein was in een poortgebouw aan de Lange Nieuwstraat ter plaatse van 
de latere Agnietenstraat. 
Na de Alteratie van 1580 ging het bergafwaarts met het klooster. Welis
waar mochten de nonnen in het klooster blijven wonen, maar zij zagen zich 
genoodzaakt om van tijd tot tijd wat van hun grondbezittingen te verkopen. 
In 1597 verkochten zij aan de Lange Nieuwstraat een zeer breed, maar on
diep erf (12 x 21 voet bij 55 voet) tussen het achtererf van „de Roos" en 
het poortgebouw aan de executeurs-testamentair van wijlen Adriaan Beyer 
en diens echtgenote, waar twaalf godskameren, de Beyerskameren, gebouwd 
werden.36) 
In 1632 verkocht de stad nog twee huizen met tuinen aan de Nieuwe Gracht 
uit de geseculariseerde boedel.37) 

Arkelklooster 

In 1558 weken de nonnen van het klooster Mariënhage in het dorp Arkel bij 
Gorinchem voor rondtrekkende legerbenden uit naar Utrecht. Zij vonden on-

33) S. Muller Fz. 1913, blz. 171-172. 
34) De eigendomsbewijzen van deze eerste fase van uitbreiding berusten in O.A. 
Utrecht, Bij de Stad bewaarde Archieven, inv. no. 1190. Daaruit blijkt o.m.. dat op de 
eerste hofstede van Oudmunster de stadsramen stonden (charters van dinsdag na St. 
Gillis 1486 en van O.L.V. avond 1487). 
35) G.A. Utrecht, Bij de Stad bewaarde Archieven, inv. no. 1193, dd. dinsdag na St. 
Maria Magdalena 1510 (charter). 
36) G A Utrecht. Archief Stad II. inv. no. 3243, Registers van Transporten en Plechten, 
anno 1597, Dl. 1, blz. 45-48, dd. 27 januari 1597. De bouw van de Beyerskameren werd 
uitvoerig besproken door C. L. Temminck Groll 1960. 



derdak op de erven ten noorden van onze hofstede. Daar kregen zij de be
schikking over het huis en het ruime achterliggende erf, die kort tevoren nog 
in het bezit van de schilder-kanunnik mr. Jan van Schoorl waren geweest. 
Zij stichtten daar het laatste Utrechtse klooster, vóór de Hervorming haar 
intrede deed.38) De nonnen bouwden er een kleine kapel, van 28 bij 50 voe
ten (tegenwoordig Nieuwe Gracht 165), een ruim pandhof met een water
put in het midden, terwijl achterin de tuin, aan de Lange Nieuwstraat, nog 
enkele gebouwen verrezen, waaronder vier kameren. De ingang van het 
klooster was waarschijnlijk in de Eligensteeg.39) 
In 1572 nam het Arkelklooster gastvrij gevluchte nonnen van het klooster 
Nazareth in het Gein (bij IJsselstein) op. De nonnen van beide congregaties 
bleven, evenals die van St. Agnieten, na de Alternatie in hun klooster wonen, 
totdat de gebouwen in 1613 geseculariseerd werden. De stad verhuurde de 
verschillende gebouwen aan particulieren.38) Het kloostercomplex was tot nu 
toe intact gebleven, maar in 1624 begon de eerste verkoop. Toen werden 
de vier kameren aan de Lange Nieuwstraat verkocht aan het Gasthuis van 
Leeuwenberch,m) sindsdien staan deze kameren bekend als de Pestkameren. 
In 1632 kwam, met uitzondering van de kapel, het grootste deel van het 
complex op de veiling. Bij die gelegenheid werd het terrein in verschillen
de stukken verkaveld, waardoor de grondslag van de latere percelering 
werd gelegd. De veiling bracht 3760 gulden op.39) 
Als laatste verkocht de stad in 1659 de kapel voor 466 gulden.41) 

De R.K. parochie „Onder de Linden" 

Ogenschijnlijk was met de liquidatie van beide kloosters ook de katholieke 
geloofsgemeenschap aan dit gedeelte van de Nieuwe Gracht ten gronde ge
gaan. Echter, het geloofsleven bloeide krachtig op, toen in 1658 de katho
lieke knoopmaker Johan van (der) Beek het pand naast de latere hortula-
nuswoning, dus naast het complex „de Roos", uit de boedel van wijlen 
jhr. Bricho van Schroijestein kocht.42) Van (der) Beek gaf er gelegenheid 
om de mis te lezen en al in 1664 klaagden de Utrechtse predikanten over de 
„stouticheyt der papisten ende derselver licentieuse vergaderingen" in deze 
schuilkerk. Men kwam toen ook te weten, dat er een mispriester, een zekere 
Velthuyzen, woonde, en dat tijdens de mis aldaar de organist van de protes
tante Buurkerk musiceerde! Op den duur vormde zich in de omgeving van 
Nieuwe Gracht een hechte gemeenschap met het huis van de familie Van 
Beek als geestelijk centrum en tenslotte durfde ,,de samentlycke gemeente in 
het huys onder de Linden op de Nieuwe Graft", zoals zij zich noemde, het 
in 1705 aan om de stadsregering te verzoeken aan haar toenmalige priester 

37) G.A. Utrecht, Archief Stad II. inv. no. 1079, Register van de verkoopconditiën van 
landerijen en huizen door de stad 1577-1665, fol. 130-131. 
38) P. J. E. Luykx 1968, biz. 1-2. 
39) Deze gegevens zijn ontleend aan de uitvoerige beschrijvingen van de verkoop
condities in 1632 (G.A. Utrecht. Archief Stad II, inv. no. 1079, fol. 125-128v). 
40) G.A. Utrecht, Bij de Stad bewaarde Archieven, inv. no. 2225, dd. 31 augustus 1624 
(charter). 
41) G.A. Utrecht, Archief Stad II, inv. no. 1079, fol. 334-334v. dd. 14 februari 1659. 
42) G.A. Utrecht. Archief Stad II, inv. no. 3243. Registers van Transporten en Plechten 
anno 1658, fol. 49-51, dd. 11 februari 1658. 
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Afb. 7. Miguel Huis in 1961. 

Johan Verhoef vergunning te geven in de stad te mogen verblijven.43) Of 
dit verzoek is ingewilligd, is niet bekend, maar sinds 1707 werden in de 
schuilkerk regelmatig kinderen gedoopt en paartjes getrouwd, waarmee het 
bestaan van een katholieke parochie „Onder de Linden" een feit was.44) 

111. Van 1618 tot 1723: 
de familie Van Sweserenge-De Wijs 

De kanunniken van Oudmunster hebben in het begin van de 17de eeuw hun 
pachtrecht van „de Roos" verloren. Op welke wijze dat is gebeurd, is niet 
helemaal duidelijk. Volgens de rekeningen van de Kleine Kamer, 1591-1617, 
waren achtereenvolgens enkele kanunniken pachter van „de Roos", terwijl 
de laatste kanunnik, heer Willem Taets van Amerongen, sinds 1601 bij de
creet van het Kapittel vrijgesteld was van pachtgeld. 
Maar blijkens verschillende overdrachten voor het stadsgerecht uit diezelfde 
periode was „de Roos" in werkelijkheid bezit van particulieren. Mogelijk 
was er toen een strijd gaande tussen Kapittel en die particulieren over het 
gebruik van „de Roos", waarbij het Kapittel zijn recht niet kon handhaven. 
In ieder geval voerde de rentmeester van de Kleine Kamer in 1618 de in-

43) J. H. Hofman 1878, blz. 185, 188, 195-197. Bij de ondertekenaars van het verzoek
schrift van 1705 bevond zich ook de toenmalige eigenaar van de schuilkerk, de zilver
smid Cornelis van Beek, een zoon van Johan. 
De familie Van Beek heeft de schuilkerk nog lange tijd bezeten. In 1726 verkocht Maria 
Biggen, de weduwe van Cornelis van Beek, het stukje grond achter de kerk. waarop de 
broeikassen van de Hortus gebouwd zouden worden (zie blz. 2. aant. 9). terwijl in 
1746 de kinderen en een kleinzoon van dezelfde Cornelis van Beek het hof van 100 vier
kante voeten verkochten, ook ten behoeve van broeikassen (G.A. Utrecht, Archief 
Stad II, inv. no. 1081, fol. 259-259v, dd. 31 mei 1746). 
44) Het oudste doop- en trouwregister van de parochie ..Onder de Linden" (R.A. 
Utrecht, D.T.B., inv. no. 440a en 462a) werd aangelegd in 1707. De eerste doopinschrij-
ving dateert van juni 1707, de eerste huwelijksinschrijving van augustus 1708. 
Over de verschillende oastoors en kaDellanen die in de 18de eeuw in deze parochie 
stonden, zie J. H. Hofman 1878, blz. 2Ö2-205 en 213. 
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komstenpost van „de Roos" na meer dan 300 jaar voorgoed van zijn admi
nistratie af, waarmee het Kapittel blijkbaar zijn aanspraken opgaf. 
Zodoende is het jaar 1618 te beschouwen als het begin van een nieuwe perio
de in de geschiedenis van „de Roos", namelijk de tijd van de particuliere 
eigenaren, waarin de aan elkaar verwante families Van Sweserenge en De 
Wijs sterk op de voorgrond treden. 
In deze periode zijn wij tevens beland in een tijd, dat de transportregisters 
van het stadsgerecht vrij uitvoerige inlichtingen over „de Roos" geven. Al in 
1593, toen de eigendomstitel nog ter discussie stond, bij de overdracht van 
„de Roos" door Catharina en Anna, de dochters van wijlen jhr. Johan Proeijs, 
aan Richard van Hoorne (f 1601) en diens vrouw jkvr. Johanna van der 
Meeren, is er sprake van een kelder en een kluis onder het huis, terwijl men in 
het hof „jonge plantaigien", dus een pas aangelegde tuin, aantrof. De ach
teruitgang van het grote huis werd toen gevormd door „de groote nieuw-
poort", die blijkbaar pas gebouwd was en die aan weerszijden geflankeerd 
werd door twee kameren. In het grote huis woonden toen al Van Hoorne 
en zijn vrouw als huurders.45) In 1624, toen Cornells de Reuver ( t 1634) „de 
Roos" verkocht aan mr. Adriaan van Sweserenge, vinden wij overeenkomstige 
omschrijvingen, alleen worden dan de „plantaigien" in het hof niet meer 
uitdrukkelijk vermeld. De Reuver, die rentmeester van de abdij van St. Ser-
vaas was, heeft tot aan de verkoop zelf in het grote huis gewoond, maar de 
twee kameren aan de Nieuwe Gracht had hij verhuurd.46) In de overdracht 
van 1624 komt de latere hortulanuswoning niet voor; dit huis was al vóór 
1624 verkocht aan Adriaan van Schaijck. Toch werd dit deel van „de Roos" 
spoedig weer met het grote huis verenigd, want in 1646 kocht de toenmalige 
eigenaar Johan van Sweserenge het belendende huis terug van de kinderen 
van Van Schaijck.*1) 

Wat meer woorden wil ik wijden aan de persoonlijke omstandigheden van de 
families Van Sweserenge en De Wijs, die tot 1723 eigenaren van „de Roos" 
waren, deels omdat zij tot de katholieke aristocratie van Utrecht behoorden, 
deels omdat nà 1600 de biografische gegevens gemakkelijker te achterhalen 
zijn dan in vroegere tijden. Hierbij moet ik wel opmerken, dat deze families 
niet altijd in „de Roos" gewoond hebben; soms hebben zij het grote huis aan 
anderen verhuurd. 
Mr. Adriaan Gerritsz. van Sweserenge (f 1645) was advocaat voor het Hof 
van Utrecht, toen hij in 1624 het grote huis met de kameren aan de Nieuwe 
Gracht en de Lange Nieuwstraat kocht.46) Hij trad in 1618 in het huwelijk 
met Christina van Dalen Antonisdr. Zijn huwelijk was van korte duur, want 
zijn vrouw stierf reeds in 1625, vermoedelijk bij de geboorte van hun zoon
tje Gerard, die zijn moeder slechts enkele weken overleefde. Beiden werden in 
de Geertekerk begraven. De vader bleef achter met zijn eerstgeboren zoor. 
Johan (1618/25-1648), die mede onder voogdij van zijn grootvader Antoni 

45) G.A. Utrecht. Archief Stad II. inv. no. 3243. Registers van Transporten en Plechten, 
anno 1593. Dl. 2. blz. 233-237, dd. 21 november 1593. 
46) G.A. Utrecht, Archief Stad II. inv. no. 3243. Registers van Transporten en Plechten, 
anno 1624. Dl. 1, blz. 237-238, dd. 29 april 1624. 
47) G.A. Utrecht, Archief Stad II. inv. no. 3243. Registers van Transporten en Plechten, 
anno 1646, Dl. 1, blz. 255-256, dd. 23 juni 1646. 
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van Dalen kwam. Mr. Adriaan was in deze tijd bevriend met zijn collega 
mr. François de Wijs (f 1656), eveneens advocaat te Utrecht, en deze vriend
schap mondde op 25 november 1645 uit in het huwelijk van de jonge Jo-
han van Sweserenge met mr. François' zusje Aleidis Catharina de Wijs 
(f 1691). Mr. Adriaan heeft dit huwelijk zelf niet meer mogen beleven, want 
enkele weken tevoren, in oktober, had hij het tijdelijke met het eeuwige ver
wisseld. Ook hij werd bijgezet in de Geertekerk. Als executeurs-testamen
tair traden behalve advocaat De Wijs ook jhr. Albert Proeijs, heer van Hoog
land, en jhr. Van Hooff, de heer van Amelisweerd, op.48) 
Door zijn huwelijk was Johan van Sweserenge terecht gekomen in een typi
sche juristenfamilie. Zijn schoonvader mr. Jacob de Wijs ( ± 1569-1651) 
was toen raadsheer van het Hof van Utrecht en zijn zwager mr. Cornelis de 
Wijs was evenals diens broer advocaat.49) Maar welk beroep Johan uit
oefende, is niet bekend. 

Johan woonde met zijn vrouw in het grote huis. Zij kregen twee zoontjes, 
Adriaan Jacob (1645/6-1666) en Antoni (fl678/82), maar de vader stierf 
op jeugdige leeftijd, nog geen dertig jaar oud, en werd begraven in de Geer
tekerk. Aleidis Catharina de Wijs bleef met beide kinderen in het grote huis 
wonen. Toen haar zonen opgegroeid waren, brak in 1666 een bewogen jaar 
voor haar aan. In het begin van dit jaar wilde haar oudste zoon, Adriaan 
Jacob, die toen net twintig jaar was geworden, dienst nemen als ruiter in het 
Staatse leger. Hij kreeg toen een oproep van kolonel Van Ginckel om zich in 
garnizoen te Maastricht te melden. Maar Aleidis Catharina was het niet eens 
met de plannen van haar zoon en weigerde als voogdes over de nog minder
jarige jongen zijn uitrusting te betalen, waardoor hij niet kon vertrekken. 
Adriaan Jacob spande toen in maart 1666 voor schepenen van Utrecht een 

48) G.A. Utrecht, Registers van de Aanbreng der personen overleden in de Stad en de 
Vrijheid van Utrecht, dd. 22 augustus 1625 (Christina van Dalen). 12 september 1625 
(het kind van Mr. Adriaan van Sweserenge). 6 oktober 1645 (Mr. Adriaan van Swese
renge). 20 maart 1648 (Johan van Sweserenge). 26 oktober 1691 (Aleidis Catharina de 
Wijs, overleden 16 oktober 1691 te IJsselstein. maar begraven in de Mariakerk te 
Utrecht). 
R.A. Utrecht, Klapper op de „Overluidingen van de Dom", dd. 11 augustus 1625 
(Christina van Dalen), 7 september 1625 (Gerard Adriaansz. van Sweserenge) 25 sep
tember 1645 (Mr. Adriaan van Sweserenge). 9 maart 1648 (Johan van Sweserenge) 13 
oktober 1656 (Mr. Francois de Wijs). 
R.A. Utrecht, D.T.B., inv. no. 475a.Register van huwelijksvoltrekking voor schepenen 
der stad Utrecht 1585-1646, fol. 167, dd. 9 juli 1618 (Mr. Adriaan van Sweserenge en 
Christina van Dalen), en fol. 385v, dd. 25 november 1645 (Johan van Sweserenge en 
Aleidis Catharina de Wijs). 
G.A. Utrecht, Archief Stad II, Supplement, inv. no. 200, Dl. 1, dd. 9 augustus 1625 
(testament van Christina van Dalen), inv. no. 196, Dl. 9. fol. 75-77. dd. 18 april 1627 
(testament van Mr. Adriaan van Sweserenge). inv. no. 209a, Dl. 12. fol. 46-46v dd 27 
september 1645 (testament van dezelfde). 
Over de familie Van Sweserenge zie ook H. S. van Lennep 1967. A. Pastoors 1967 J H 
van Mosselveld 1967 en W. A. Wijburg 1970. 
49) G.A. Utrecht, Archief Stad II, Supplement, inv. no. 188. anno 1594, fol. 20, dd. 29 
november 1594 (getuigenis van Sebastiaan de Wijs, secretaris van het kap i t t e l ' van St. 
Pieter, oud 59 jaar, en van zijn zoon Mr. Jacob de Wijs, advocaat, oud 25 jaar). 
R A . Utrecht, Klapper op de „Overluidingen van de Dom", dd. 6 april 1651 (Mr Jacob 
de Wijs). 
G A . Utrecht, Archief Stad II, Supplement, inv. no. 209a, Dl. 17. fol. 144-146 dd 18 no
vember 1650 (testament van Mr. Jacob de Wijs). 
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proces aan, dat nog in april voortduurde. Door de ontijdige dood van de 
rebellerende zoon kwam het niet tot een beslissing.50) 
De verstandhouding tussen moeder en zoon moest al eerder niet goed ge
weest zijn, want toen op 17 november 1666 zijn testament geopend werd, 
bleek dat hij aan zijn moeder slechts haar legitieme portie vermaakt had, 
terwijl de rest van zijn erfenis naar zijn neef Frans Diederik de Wijs (f 
1716), de jongste zoon van mr. François, ging.51) 
Intussen had het huis „de Roos" nog twee heugelijke dagen beleefd. Op 1 
september trad de jongste zoon Antoni van Sweserenge in het huwelijk 
met de voorname jkvr. Cornelia de Cupre, een dochter van de toen reeds 
overleden domkanunnik Christiaan de Cupre (f 1652) en Maria Magnus 
(f1669), ambachtsvrouwe van Bergambacht, Ammerstol en Heeraertsber-
gen in Krimpenerwaard.52) Enkele weken later, eind oktober 1666, her
trouwde Aleidis Catharina de Wijs, na 18 jaar weduwe te zijn geweest, met 
de nog voornamere jhr. Paulus Soudenbalch (f 1693), een van de laatste 
telgen van dit roemruchte Utrechtse geslacht. Zij gingen wonen op het 
Achter Clarenburg.52) 
Het ongunstige testament van Adriaan Jacob van Sweserenge leverde al spoe
dig moeilijkheden op, want nu moest de nog onverdeelde boedel van Jo-
han van Sweserenge verdeeld worden tussen Aleidis Catharina, haar zoon 
Antoni en haar neef Frans Diederik de Wijs. Het kwam tot een conflict, 
dat uitgevochten werd voor het hof van Utrecht, dat op 3 april 1669 von
niste. Bij de op deze wijze afgedwongen magescheid van 27 september 1671 
viel het grote huis, met het kleine huis en de twee kameren aan de Nieuwe 
Gracht toe aan Antoni, terwijl Aleidis Catharina de twee kameren aan de 
Lange Nieuwstraat toegewezen kreeg. Het grote huis was toen al verhuurd 
aan de advocaat Van Hardenberch, na wiens dood in 1676 zijn weduwe er 
nog bleef wonen. Antoni van Sweserenge had zelf geen belangstelling voor 
het grote huis, want hij was als kapitein van het Staatse leger gestatio
neerd in het garnizoen van Culemborg. Het kleine huis stelde hij ter be
schikking aan „Juffrouw De Wijs", vermoedelijk een van zijn nichten.53) 
Het ging Antoni daar in Culemborg niet zo voor de wind. Hij moest twee 
hypotheken op zijn eigendommen aan de Nieuwe Gracht nemen, een van 
1000 gulden in 1675, en een van 1300 gulden in 1676; de laatste hypotheek 
werd hem verleend door zijn reeds eerder genoemde buurman, de knoop-

50) G.A. Utrecht. Archief Stad II, inv. no. 2942. 
51) G.A. Utrecht. Archief Stad II, inv. no. 3243. Registers van Transporten en Plechten. 
anno 1666. blz. 370-374. dd. 17 november 1666: het testament van Adriaan lacob van 
Sweserenge dateert van 3 augustus 1665. 
G.A. Utrecht. Registers van de Aanbreng . . .. dd. 3 februari 1716 (Frans Diederik de 
Wijs. overleden 22 januari 1716). 
52) R A . Utrecht. D.T.B., inv. no. 475b, Register van huwelijksvoltrekking voor schepe
nen der stad Utrecht 1656-1734, fol.78. dd. 1 september 1666 (Antoni van Sweserenge en 
Cornelia de Cupre), fol. 79v, dd. 20 oktober 1666 (attestatie voor Ihr. Paulus Souden
balch en Aleidis Catharina de Wijs). 
G.A. Utrecht, Archief Stad II, Supplement, inv. no. 217, Dl. 12, dd. 27 mei 1667 (testa
ment van Cornelia de Cupre). 
G.A. Utrecht, Registers van de Aanbreng . . .. dd. 17 juli 1693 (Paulus Soudenbalch, wo
nende Achter Clarenburg. overleden 11 juli 1693). 
Over de familie De Cupre zie W. A. Wijburg 1970. 
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maker Johannes van Beek.M) In Culemborg ook werd in 1678 Antonïs 
dochtertje Maria Catharina Theresia geboren. Maar weer sloeg de dood 
voortijdig in de familie toe: het meisje verloor haar vader toen zij nog een 
kleuter was. De weduwe Cornelia de Cupre hertrouwde spoedig daarna, in 
1682, met Willem Brinck.™) Het halfverweesde meisje stond echter onder 
voogdij van haar oom, de predikant Herman van Halen en haar verre neef 
Frans Diederik de Wijs, die toen majoor was. De voogden kweten zich aoed 
van hun taak. Zij zorgden er voor, dat beide hypotheken op „de Roos" ge
lost werden. Anderzijds moesten zij zich in 1686-1688 wel verweren tegen 
een aanklacht van Cornelia de Cupre en haar man, die zich tekort gedaan 
voelden in de kosten van het onderhoud van haar dochtertje, dat zij bij 
zich had gehouden.56) Eindelijk, toen Maria Catharina meerderjarig gewor
den was, huwde zij in 1699 in Bergen-op-Zoom met haar volle neef Gerrit 
Johan van Bergeyk, die als vaandrager van een compagnie daar gelegerd 
was.37) 

Met Maria Catharina verliet de familie Van Sweserenge voorgoed het ka
tholieke geloof. Haar moeder Cornelia de Cupre, ofschoon van protestante 
huize, was nog wel katholiek getrouwd met Antoni van Sweserenge en 
liet zij haar dochtertje ook katholiek dopen, maar na de dood van Antoni 
keerde zij bij haar tweede huwelijk terug naar de Gereformeerde Kerk. 
Haar dochtertje sloot ook een protestant huwelijk; misschien liet zij om die 
reden haar zeer katholiek klinkende derde voornaam Theresia voortaan 
achterwege. 

Vermoedelijk hebben Maria Catharina van Sweserenge en haar man Gerrit 
Johan van Bergeyk nooit aan de Nieuwe Gracht gewoond. In 1713 verkocht 
haar man namens haar „de Roos" aan een verwant, Frans Bieter de Wijs, 

53) R.A. Utrecht, Archief Rijksuniversiteit Utrecht, inv. no. 876. dd. 27 september 1671 
(extract van 1674). 
G.A. Utrecht. Registers van de Aanbreng . . ., dd. 17 juli 1676 (advocaat Van Harden-
berch). 
G.A. Utrecht, Archief Stad TT. inv. no. 3243, Registers van Transporten en Plechten, 
anno 1678, blz. 158-173, dd. 15 juni 1678 (hypotheek op de huizen aan de Lange Nieuw
straat gevestigd door Jhr. Paulus Soudenbalch en zijn vrouw, gevolgd door het mage-
scheid van 1671). 
Antoni van Sweserenge wordt kaüitein genoemd in een notariële acte van 21 april 1678 
te Rhenen (zie W. A. Wijburg 1970. kol. 171). 
Voor het echtpaar Van Hardenberch en Juffrouw De Wijs als bewoners van het grote, 
resp. het kleine huis zie de volgende aant. 54. 
54) G.A. Utrecht. Archief Stad II, inv. no. 3243, Registers van TransDorten en Plechten, 
anno 1675, blz. 143-148. dd. 30 september 1675: anno 1676. blz. 139-142 dd 24 novem
ber 1676. 
55) R.A. Arnhem, R.B.S., inv. no. 417, Doopregister van de R.K. Gemeente Culemborg 
1665-1720, dd. februari 1678 (Maria Catharina Theresia van Sweserenge): inv. no. 404a. 
Trouwboek van de Ned. Herv. Gemeente Culemborg. dd. 23 juli 1682 (attestatie voor 
Willem Brinck en Cornelia Cuijpers [sic] naar Utrecht). 
G.A. Utrecht, Klappers op de trouwregisters van de Ned. Herv. Gemeente Utrecht, dd. 
5 september 1682 (Willem Brinck en Cornelia Kuipers [sic]). 
56) G.A. Utrecht, Archief Stad II, inv. no. 2998. 
De aflossing van de hypotheken staat als kanttekening vermeld bij de hypotheekacten 
van 1675 en 1676, zie aant. 54. 
57) Gerrit Johan van Bergeyk was een zoon van de burgemeester van Rhenen. Mr. 
Gerard van Bergeyk. en Catharina Elisabeth de Cupre, een zuster van Cornelia de Cupre 
(W. A. Wijburg 1970, kol. 171). Voor het huwelijk van Gerrit Johan zie J. H. van Mos
selveld 1967, kol. 252. 
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kapitein van een compagnie voetknechten in het regiment van luitenant-
generaal Johan Werner van Pallandt.58) Ook kapitein De Wijs heeft „de 
Roos" niet zelf bewoond; hij gaf het ter bewoning aan de toen al bejaarde 
voormalige voogd van Maria Catharina van Sweserenge, Frans Dieder ik de 
Wijs, die als gepensioneerd overste-luitenant en vrijgezel op 22 januari 1716 
in „de Roos" overleed.51) Zoals reeds in het begin is gezegd: op 3 novem
ber 1723 droegen Frans Pieter de Wijs en zijn vrouw Barbara Maria van 
Meerloo, met wie hij enkele maanden tevoren getrouwd was, „de Roos" over 
aan de stad Utrecht. Hij stierf onverwachts op 20 november 1724, geen 
kinderen nalatend.59) 

IV. Van 1723 tot heden: de Universiteit van Utrecht 

Na 1723 is het huis „de Roos" een centrum van wetenschapsbeoefening in 
Utrecht geweest. Tot in 1957 werd vanuit dit huis de universiteitstuin ge
leid en sinds 1958 is er het Biohistorisch Instituut gevestigd. 
a. 1723-1957: ambtswoning van de hoogleraar in de plantkunde, tevens 
directeur van de universiteitstuin. 

Vanouds achtte men het wenselijk, dat de directeur van een universiteits
tuin in of vlakbij zijn tuin woonde. De reden was, dat voor particulieren in 
vroegere eeuwen het bezit van zeldzame en bizondere planten een status
symbool was. De rijke kooplieden van weleer betaalden soms absurde prijzen 
voor exotische gewassen, indien daardoor hun aanzien bij vrienden en kennis
sen steeg. Het toppunt van deze handel was de bekende tulpenhandel in de 
eerste helft van de 17de eeuw. Maar ook duistere lieden trachten in het holst 
van de nacht begeerlijke planten uit een universiteitstuin, waar zoveel merk
waardigs bijeenstond, te ontvreemden. Zelfs hortulani konden niet altijd de 
verleiding weerstaan om tersluiks een winstgevende handel in stekjes en za
den op te zetten. Het Curatorium van de Universiteit hoopte door het wakend 
oog van een nabij wonende directeur deze ondeugden in te dammen.60) 
De directeur was aanvankelijk vooral belast met de dagelijkse leiding van de 
bezigheden in de tuin. Hij gaf daartoe opdrachten aan de hortulanus, die het 
eigenlijke tuinwerk deed. Naarmate echter de collectie planten in de 18de 
en 19de eeuwen in omvang toenam en hortulanus bijgestaan moest worden 
door één of meer knechten, verschoof de dagelijkse leiding geleidelijk aan 
naar hortulanus.61) De directeur bepaalde zich meer en meer tot een uit
voerige correspondentie met collega's in binnen- en buitenland teneinde stek
ken en zaden van nieuwe planten te bemachtigen. 
Daarnaast moest de directeur van tijd tot tijd een overzicht van de aanwe-

58) G.A. Utrecht, Archief Stad II. inv. no. 3243. Registers van Transporten en Plechten, 
anno 1713, blz. 75-77, dd. 3 februari 1713. 
59) R.A. Utrecht. D.T.B., inv. no. 475b. Register van huwelijksvoltrekking voor sche
penen der stad Utrecht 1656-1734. dd. 31 juli 1723 (attestatie). 
G.A. Utrecht. Registers van de Aanbreng . . ., dd. 4 december 1724 (Frans Pieter de 
Wijs. wonende aan de Nieuwe Gracht bij de Brigittenstraat. overleden 20 november 
1724). 
60) Zie in het algemeen over de universiteitstuin in de 17de en 18de eeuwen J. Heniger 
1971, blz. 10-22; over de Utrechtse tuin in het bijzonder J. Heniger 1969. 
61) Al in 1727 werd de Utrechtse hortulanus bijgestaan door een vaste knecht; in 1759 
kwam er nog een tweede knecht bij (L. Miedema 1900, blz. 223, 329: Resoluties van de 
Vroedschap van 17 februari 1727, resp. 2 januari 1759). 
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zige planten samenstellen, deels om het Curatorium een inzicht in het ver
richte werk te geven, deels om studenten een handzame catalogus te ver
schaffen en deels ook om directeuren elders een ruillijst van planten aan te 
bieden. Al in de 17de eeuw, toen de collectie reeds vele honderden soor
ten planten telde, was het schrijven van een dergelijk overzicht een tijdroven
de bezigheid. Het vaststellen van de juiste botanische naam van de plant 
vereiste ook toen al veel speurwerk in de bestaande botanische boeken. Het 
is dan ook niet verwonderlijk, dat vele directeuren van tuinen slechts één plan-
tencatalogus in hun ambtsperiode publiceerden. Op den duur, vooral in de 
18de eeuw, groeide de catalogus uit tot een wetenschappelijk werk op zich
zelf, waarin de directeur de gelegenheid waarnam om zijn eigen opvattingen 
over de indeling van het plantenrijk weer te geven, zoals de Utrechtse hoog
leraar-directeur Van Wachendorjj in 1747 in zijn „Horti Ultraiectini In
dex". 

In Utrecht was de directeur gelijkertijd hoogleraar in de plantkunde. In 
de regel was dit wel een gelukkige combinatie, want een hoogleraar moest 
gedurig over levend demonstratiemateriaal voor zijn studenten en over een 
proeftuin voor zijn wetenschappelijk werk kunnen beschikken. Anderzijds ont
stonden er wel eens bij het vertrek of het overlijden van een hoogleraar-direc
teur conflicten over de vraag, aan wie de planten, die vaak met veel kosten 
ten behoeve van wetenschappelijk werk bijeengebracht waren, toebehoorden. 
Vanouds omvatte de Utrechtse leeropdracht in de plantkunde een serie 
colleges in de zomer, wanneer de planten bloeiden in de tuin, met de na
druk op de medische toepassing van de planten.62) Of de hoogleraar ook nog 
colleges over de materia medica (toepassing van planten, dieren en 
mineralen in recepten) gaf, zoals aan de Leidse universiteit gebruikelijk 
was, is niet bekend. Helaas hielden de Utrechtse hoogleraren in hun colleges 
geen gelijke tred met de grote ontwikkeling van de plantkunde als weten
schap sinds de tweede helft van de 17de eeuw, zodat de Leidse hoogleraar 
Herman Boerhaave in 1729 moest vaststellen, dat er behalve in Leiden en 
Amsterdam geen „methodiecq" (plantensystematiek), toen de belangrijkste 
richting in de plantkunde, werd gedoceerd.63) Pas met de benoeming van 
Van Wachendorjj in 1743 deed de plantensystematiek volgens het systeem 
van Carolus Linnaeus haar intrede in de Utrechtse colleges. 
Een deel van de bovengeschetste achterstand zal te wijten zijn aan het feit, dat 
de hoogleraar nog andere leeropdrachten dan alleen plantkunde moest ver
vullen, waardoor hij zijn aandacht over meerdere takken van wetenschap 
moest verdelen.64) 

62) De leeropdracht van Henricus Regius, de eerste hoogleraar in de plantkunde te 
Utrecht, werd in de vergadering van de Vroedschap, van 11 juli 1638, omschreven met 
de woorden: „des hij des somers de studerende jeucht oock in botanicis exerceren sal" 
(G. W. Kernkamp 1936. biz. 127). Bij het besluit tot de stichting van de universiteitstuin, 
op 25 februari 1639, stelde de Vroedschap, dat de tuin zou dienen „tot oeffeninge vande 
oractijck inde medicijnen" (J. A. Wijnne 1889. blz. 40). 
63) J. Heniger 1971. blz. 8-9. 
64) Serrurier was ook nog hoogleraar in de filosofie en de wiskunde, Van Wachendorff 
doceerde tevens chemie, evenals Hahn, Nahuys en S. J. van Geuns. Hahn was boven
dien nog belast met colleges in de natuurkunde, terwijl Nahuys en Van Geuns zich ook 
moesten bezighouden met de medische fysiologie (L. Miedema 1900, blz. 285, 456 en 
463; G. W. Kernkamp 1938, blz. 201, 206-207 en 527; idem 1940, blz. 90). 
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Eerst in de tweede helft van de 19e eeuw huisvestte het huis „de Roos" 
een plantkundige van grote allure, de Duitser F. A. W. Miquel (1811-
1871), naar wie het huis tegenwoordig „Miquel-Huis" heet. Hij bracht de 
Utrechtse plantkunde op internationaal niveau met zijn studies over de 
Aziatische flora.65) Nog grotere bekendheid kreeg in de 20ste eeuw de 
plantenfysioloog F. A. F. C. Went (1863-1935) met zijn proeven over groei-
stoffen bij planten. Zijn faam lokte de beroemdste vakgenoten van zijn tijd 
naar Utrecht voor een bezoek aan ,,de Roos".66) 

b. 1958-heden: Biohistorisch Instituut. 
In 1958 kreeg „de Roos" een geheel nieuwe bestemming. Na een inwen
dige verbouwing betrok het Biohistorisch Instituut van de Universiteit van 
Utrecht het huis. De woon-, studeer- en slaapkamers van vroegere hoogle
raar-directeuren werden toen omgevormd tot bibliotheekruimte en werkver
trekken. De herinnering aan vervlogen tijden bleef echter bewaard in de 
vernoeming van het huis naar Miquel en van twee kamers naar bewoners 
uit het recente verleden, de Went-kamer en de Koningsberger-kamer, hun 
respectievelijke studeervertrekken. 
De werkzaamheden van het Biohistorisch Instituut komen voort uit de bre
de opvatting van zijn stichter, prof. dr. F. Verdoorn, over de geschiedenis 
van de levenswetenschappen: de studie van de relaties tussen de mens en de 
levende natuur in de loop van de cultuurgeschiedenis. Centraal daarin staat 
de geschiedenis van de biologie en de medicijnen, omringd door de wissel
werkingen van land- en tuinbouw, veeteelt, kunstgeschiedenis, tuinarchitec
tuur, taalkunde, wetenschappelijke instellingen enz.67) Het is uit belangstel
ling van de schrijver dezes voor het laatst genoemde facet, dat dit boekje is 
geboren. 

65) F . A. Stafleu 1966, blz. 11-48. 
66) F . W. Went 1970, alwaar vele persoonlijke herinneringen aan het huis „de Roos". 
67) F . Verdoorn 1956 en 1971. Voor een beknopt overzicht van leven en werken van 
professor Verdoorn zie A. P. M. Sanders & H. de Vries 1970. 
68) Deze lijst is gebaseerd op R. P. W. Visser 1970, waar ook een foto van de salon 
van ,.de Roos" ten tijde van Rauwenhoff. omstreeks 1885. is afgedrukt. 
69) L. Miedema 1900. blz. 216, 337, 407 en 448: G. W. Kernkamp 1938, blz. 548-549; 
idem 1940, blz. 130 en 213. 
G A . Utrecht, Registers van de Aanbreng . . ., dd. 24 augustus 1761 (Pieter van Leeu
wen, overleden 13 augustus 1761), 6 april 1779 (Willem van Haeften. overleden 22 maart 
1779), 8 december 1788 (Jacobus Le Feber, overleden 24 november 1788). 
R A . Utrecht, Burg. Stand Utrecht, Register van Overlijden 1824, no. 595, dd. 24 juli 
1824 (Godfried [sic] Lichterfeld, overleden 20 juli 1824); Register van Overlijden 1867, 
Dl. 1, fol. 152, no. 907, dd. 18 juni 1867 (Christiaan George Breitenstein, overleden 18 
juni 1867). 
G A . Utrecht, Archief Stad IV, inv. no. 11, Nominatieve Staat der Mannen, Vrouwen, 
Kinderen en Dienstboden van beide Geslachten, binnen de Gemeente woonachtig, 1824, 
Wijk A, blad 198, en inv. nos. 13, 14, 22, 22*, 22**** en 22*****. Bevolkingsregisters van 
1830, 1840, 1850, 1860-1880, 1880-1890, 1890-1900 en 1900-1910, op Wijk A 803, later 
Nieuwe Gracht 185. 
Voor de periode 1910-1936 dank ik aan Mevrouw Van Doorn ( G A . Utrecht) de gegevens 
uit de gezins- en straatnamenkaarten. 
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SUMMARY 

On 3 November 1723, today 250 years ago, Captain Frans Pieter de Wijs and his wife 
Barbara Maria van Meerloo made over a house and appendices named „de Roos onder 
de Linden" (the Rose under the Limetrees) to the University of Utrecht. Since the gar
den of this house is the nucleus of the university garden and the building itself, at first 
the residence of the professor-director but afterwards, since 1958, lodges the Biohisto-
rical Institute of this University founded by prof. dr. F, Verdoorn. Until 1936 a small 
house annex, now demolished, was the residence of the chief gardener. 
This booklet has been mainly dedicated to the early history of the main building. 
In the Middle Ages „de Roos" was a farmstead belonging to the Oudmunster Chapter 
at Utrecht. It was leased to private persons on a considerable rent in gold, silver and 
fowls. One of the tenants, Dean magister Wouter Grauwert, may have built the house 
about 1440. Possibly it derived its name from the roses of Grauwert's coat of arms. 
In 1618 the Oudmunster Chapter lost the property of „de Roos" to laymen. During the 
17th and 18th centuries it was the residence of the Catholic families Van Sweserenge 
and De Wijs, mainly lawyers and military officers. 
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BIJLAGE 

Eigenaren, pachters, bewoners en huurders van „de Roos" van de 13de eeuw 
tot heden 

I. Tweede hofstede van Oudmunster 

A. 13de eeuw - 1618 

Eigenaar: Kapittel van Oudmunster te Utrecht 

pachters pachtsom 

(1295, 1296) Nendo Appelman 
(1300, 1301) Petrus Olderidder 
(1313, 1315) Herman Ouderidder 

erfschepen van Utrecht 
(1336)-1385 Margaretha Ouderidders en haar 

kinderen 
1386-1390 Elisabeth en Oeda, dochters van 

Herman Ouderidder 
1391-1395 Oeda, dochter van Herman Ouderidder 
1396-1405 erfgenamen van Oeda, dochter van 

Herman Ouderidder 

17 schellingen 
30 schellingen 
30 schellingen 
en 2 hoenders 
idem 

5 lood zilver 
en 2 hoenders 
idem 
idem 

1406 verkaveling in 15 erfjes: 

1ste erfje [later: Nieuwe Gracht 191] 

1406-Q411) Danckard Buys, priester 3^2 lood zilver 
en 2 hoenders 

(1423-1457) Cecilia, dochter van Apolonius Jacobsz. idem 
1458- ? Heylwich Stevensdr. idem 
1466-1486 Lubbert Sass idem 
1487-1488 Jkvr. Jutta IVz lood zilver 

en 2 hoenders 
1489-1497 Lutgarda Dirks 2 lood zilver 

en 2 hoenders 
1498-1507 Clara, weduwe van Willem Dirksz., en haar kinderen 3 % lood zilver 

Otto, Dirk, Elisabeth en Willemke (tesamen met het en 4 hoenders 
2de erfje) 

1508 Hendrik Wonder, priester (tesamen met het 2de erfje) idem 
1508- ? Korstant van Land 2 lood zilver 

en 2 hoenders 
1510- ? Otto, Dirk en Elisabeth, kinderen van Willem Dirksz. 3 y2 lood zilver 

(tesamen met het 2de erfje) en 4 hoenders 
1535- ? Jan Petersz. en Sebastiaan Petersz.. gebroeders idem 
1538- ? Griet Hermansdr. idem 
1541 Jan Stevensz. idem 
1542-1545 Johannes Huges. pastoor van de Buurkerk idem 
1546-1557 Convent van St. Anthonis te Bel in West-

Vlaanderen 
idem 

zie verder de 13 verenigde erfjes 
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pachters pachtsom 

2de erfje [later: Nieuwe Gracht 189] 

1406-(1411) Danckard Buys, priester 

(1423)-1430 Elisabeth, dochter van Willem van de Damme 
1431-1438 Cecilia, dochter van Apolonius Jacobsz. 
1439-(1441) Jacob Tebar alias Scriuer 
(1447-1449) Dirk van Wiven 
(1473)-1488 Maria, weduwe van Jan Coenraadsz. 
1489 Aleydis 

(1497)-1507 Clara, weduwe van Willem Dirksz., en haar 
kinderen Otto, Dirk, Elisabeth en Willemke 
(zie ook 1ste erfje) 

1508- ? Hendrik Wonder (zie ook 1ste erfje) 
1510- ? Otto, Dirk en Elisabeth, kinderen van Willem Dirksz. 

(zie ook 1ste erfje) 
zie verder het 1ste erfje 

1Yi lood zilver 
en 2 hoenders 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
1Y-2, lood zilver 
en 2 hoenders 

3de erfje 

1406-(1411) Danckard Buys, priester 

(1423)-1430 Cecilia, dochter van Apolonius Jacobsz. 
zie verder de 13 verenigde erfjes 

3 lood zilver 
en 2 hoenders 
idem 

4de en 5de erfje 

1406-1430 

zie verder de 

Lubbert Jansz. 

13 verenigde erfjes 

5]4 lood zilver 
en 4 hoenders 

6de en 7de erfje 

1406-1407 

1408 
1409-1430 
zie verder de 

Danckard Buys, priester 

Lambert Korstansz. 
Gijsbert Hermansz. 

13 verenigde erfjes 

5 lood zilver 
en 4 hoenders 
idem 
idem 

8ste en 9de erfje 

1406-1407 

1408-1430 
zie verder de 

Gijsbert Hermansz. 

Danckard Buys, priester 
13 verenigde erfjes 

4 lood zilver 
en 4 hoenders 
idem 

10de erfje 

1406-1430 

zie verder de 

Johannes Moerman 

13 verenigde erfjes 

2 lood zilver 
en 2 hoenders 
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pachters pachtsom 

11de erfje 

1406-1430 Hendrik Bolle 

zie verder de 13 verenigde erfjes 

2 lood zilver 
en 2 hoenders 

12 t/m 15de erfjes 

1406-1430 Egidius Gerardsz. 

zie verder de 13 verenigde erfjes 

12 lood zilver 
en 8 hoenders 

1431 vereniging van de erfjes 3 t/m 15: 

de verenigde 13 erfjes [later hel grote huis „de Roos", Nwe Gracht 187] 

1431-1435 

1436-1447 

1448-(1449) 

1458-1488 

1489-1535 

1536-1540 

1540-1557 

1558-1563 

1564-1567 

1568-1583 

1584 

1585-1593 

Mr. Arnold Helye 3 oude Vrank-
rijkse schilden 
en 3 kapoenen 

Mr. Wouter Grauwert (t 1466), deken van Oudmunsteridem 

Tydeman Cluetinck, raad van Utrecht idem 

Jan Coman idem 

erfgenamen van Jan Coman idem 

Cornells uten Engh, scholaster van St. Pieter idem 

Convent van St. Anthonis te Bel in West-Vlaanderen idem 

Jan Schetter idem 

Elisabeth, dochter van Alexander van Bommel, idem 
gehuwd met Mr. Jan van Lamzvveerde, secretaris van 
het Kapittel ten Dom 

Gerrit Hendriksz. van Roermond idem 

Jhr. Johan Proeijs, kanunnik van St. Pieter idem 

Jkvr. Catharina Proeijs idem 

pachters pachtsom werkelijke bezitters 

(1591)-1595 

1596- ? 

(1601)-1618 

Willem van Renesse, idem 
kanunnik van Oudmunster 

Dirk van Leeuwen, idem 
kanunnik van Oudmunster 

Willem Taets van 
Amerongen, 
kanunnik van 
Oudmunster 

idem 

tot 1593 Jkvr. Catharina en 
Anna Proeijs 

1593-1601 Jhr. Richard van 
Hoorne (f 1601), 
baljuw en dijkgraaf 
van Stad en Landen 
van Woerden 

? -1618 Cornelis de Reuver 
( t 1634), rentmeester 
van de abdij van 
St. Servaas 
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B. 1618-1723 

„de Roos" [later: Nieuwe Gracht 187] 

eigenaren bewoners 

1618-1624 Cornells de Reuver (f 1634), 
rentmeester van de abdij van 
St. Servaas 

1624-1645 Mr. Adriaan Gerritsz. van 
Sweserenge ( ± 1594-1645), 
advocaat voor het Hof van 
Utrecht 

1645-1648 Johan van Sweserenge 
(1618/25-1648) 

1648-1671 erfgenamen van Johan van 
Sweserenge 

1671-1678/ Antoni van Sweserenge 
'82 (f 1678/'82), kapitein in het 

Staatse leger 
1678/'82- Maria Catharina [Theresia] van 
1713 Sweserenge (1678- ? ), gehuwd 

met Gerrit Jon van Bergeyk 
1713-1723 Frans Pieter de Wijs Of 1724), 

kapitein in het Staatse leger 

idem 

idem? 

idem 

Aleidis Catharina de Wijs, weduwe 
van Johan van Sweserenge en haar 
kinderen 
Van Hardenberch (t 1676), advocaat, 
en zijn weduwe 

Frans Diederik de Wijs (t 1716), 
overste-luitenant in het Staatse leger 

C. 1723-heden 

,.de Roos" [later: Nieuwe Gracht 187] 

Eigenaar: Universiteit van Utrecht 

1723-1957 ambtswoning van de hoogleraar in de plantkunde, tevens de 
directeur van de universiteitstuin: 

bewoners 68) 

1723-1724 verbouwing van het huis 
1726-1742 Dr. Joseph Serrurier (t 1742) 

hoogleraar-directeur 1716-1742 
1744-1758 Dr. Evert Jacob van Wachendorff (1703-1758) 

hoogleraar-directeur 1743-1758 
1760-1775 Dr. Johann David Hahn (1729-1784) 

hoogleraar-directeur 1759-1775 
1776-1794 Dr. Alexander Pieter Nahuys (1736-1794) 

hoogleraar-directeur 1775-1791 
1794-1795 Dr. Steven Jan van Geuns (1767-1795) 

hoogleraar-directeur 1791-1795 
1795-1817 Dr. Matthias van Geuns (1735-1817) 

hoogleraar-directeur 1795-1816 
1817-1836 Dr. Jan Kops (1765-1849) 

hoogleraar-directeur 1816-1835 
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beu oners 68) 

1836-1859 Dr. Cornelis Adriaan Bergsma (1798-1859) 
hoogleraar-directeur 1835-1859 

1859-1871 Dr. Friedrich Anton Wilhelm Miquel (1811-1871) 
hoogleraar-directeur 1859-1871 

1871-1896 Dr. Nicolaas Willem Pieter Rauwenhoff (1826-1909) 
hoogleraar-directeur 1871-1896 

1897-1934 Dr. Friedrich August Ferdinand Christian Went (1863-1935) 
hoogleraar-directeur 1896-1934 

1934-1957 Dr. Victor Jacob Koningsberger (1896-1966) 
hoogleraar-directeur 1934-1965 

1958 verbouwing 

1958-heden Biohistorisch Instituut 

II. Derde hofstede van Oudmunster 

A. 13de eeuw- 1618 

Eigenaar: Kapittel van Oudmunster te Utrecht 

pachters pachtsom 

(1295-1301) Clementia, dochter van Gertrude 
(1313,1315) Godfried Corf 
(1336, 1342) Bruno Godfriedsz. Corf 
(1346-1348) Nicolaas Olislagher en zijn vrouw Aleydis 
(1357-1359) Aleydis, weduwe van Nicolaas Olislagher 
(1370)-1386 Jan Ridder en zijn vrouw Aleydis 

9 schellingen 
16 schellingen 
30 schellingen 
idem 
idem 
2 pond, 5 schel
lingen 

1387 

1387-1393 

1394-1395 
1396 
1397 
1398-1405 
1406 

splitsing in een zuidelijk en een noordelijk gedeelte: 

Noordelijk gedeelte 

Daniel van Mechelen 

erfgenamen van Daniel van Mechelen 
Lambert de Zulverbarner (zilverbrander) 
erfgenamen van Lambert de Zulverbarner 
Matthias Roest 
verkaveling in 8 erfjes 

6 lood zilver 
en 2 hoenders 
idem 
idem 
idem 
idem 

Zuidelijk gedeelte [later: Nieuwe Gracht 185) 

1387-1406 Jan Ridder en zijn vrouw Aleydis 2 pond, 5 schel
lingen; sinds 
1389 slechts 36 
schellingen 
4 lood zilver 
en 2 hoenders 

1407-1430 Jan Reynier 
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Pachters pachtsom 

1431-1440 Betta, gehuwd met Jan Reynier idem 
1431-0449) Wouter de Weldige 3 lood zilver 

en 2 hoenders 
(1473)-1488 Jan Coman 2Hk>od zilver 

en 2 hoenders 
1489-1535 erfgenamen van Jan Coman idem 
zie verder de 13 verenigde erfjes van de Tweede hofstede van Oudmunster 

B. 1618- 1723 

Zuidelijk gedeelte [later: Nieuwe Gracht 185] 

eigenaren bewoners 

? -1646 Adriaan van Schaijck en zijn kinderen 
1646-1648 Johan van Sweserenge 
zie verder de Tweede hofstede van Oudmunster 

C. 1723-heden 

Zuidelijk gedeelte [later: Nieuwe Gracht 185] 

Eigenaar: Universiteit van Utrecht 

1723-1936 ambtswoning van de hortulanus van de universiteitstuin: 

bewoners 69) 

1723-1724 verhuurd aan particulier 
1724-1761 Pieter van Teeuwen (t 1761) 

hortulanus 1724-1761 
1761-1779 Willem van Haeften (t 1779) 

hortulanus 1761-1779 
1779-1788 Jacobus Te Feber (1743-1788) 

hortulanus 1779-1788 
1789-1824 Friedrich Gottlieb Tichterfeldt ( ± 1745-1824) 

hortulanus 1789- ? 
1824-1856 Christiaan George Breitenstein (1788-1867) 

hortulanus ? -1856 
1856-1892 Gerard van den Brink (1824-1892) 

hortulanus 1856-1892 
1892-1927 Jan Karel Budde (1861-1943) 

hortulanus 1892-1926 
1927-1936 Dirk Jan Romeyn (* 1889) 

hortulanus 1926-1954 

1937-1950 bergplaats van de universiteitstuin 

1950 afgebroken 

1950-heden ingangshek van de universiteitstuin 
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