
Het huis „D'Coninck van Poortugael" 

J. W. C. van Campen 

Van de velen die het huis D'Coninck van Poortugael, Voorstraat 14 te Utrecht, 
het tweede perceel van de Predikherenstraat af, ooit bekeken, zullen weinigen 
opgemerkt hebben dat het, met alle aansluitende percelen tot aan de Harde-
bollenstraat toe, geert, d.w.z. dat de zijmuren in een schuine richting lopen, 
parallel aan de Predikherenstraat, wat ook aan de vorm van de kamers en het 
verloop van het dak te zien is. Zo'n situatie wijst naar de tijd van de veenont-
ginningen, waarin de Voorstraat hoogstens een landwegje was met een aantal 
losstaande, evenwijdig aan schuin lopende kavels gebouwde boerderijen 1). 
Veel meer in het oog vallend is de voorzijde van het perceel. Een houten pui 
met luifel en fraai gesneden consoles, drie verdiepingen, eindigend in een trap
gevel en van elkaar gescheiden door natuurstenen banden, boven de vensters 
gemetselde geprofileerde bogen van bak - en natuursteen, dat zijn zo de voor
naamste trekken van de architectuur. De fries boven de pui is versierd met 
drie gevelstenen: in het midden een mansfiguur met kroon en scepter ten hal
ve lijve en het onderschrift „D'Coninck van Poortugael" en rechts en links 
een wapenschild. 

Het zijn deze drie stenen en het boven de hoofdfiguur voorkomende jaartal 
1619, die het uitgangspunt vormden bij het zoeken naar een antwoord op vra
gen naar de betekenis van de huisnaam, of anders gezegd: waarom werd in 
Utrecht juist in 1619 dit zo opvallende huis gebouwd en zo genoemd. Eenstuk
je stedelijke geschiedenis zal blijken tot een wellicht acceptabele verklaring bij 
te dragen. De lotgevallen van het huis en enige bewoners komen daarbij van
zelf ter sprake. 

Volksmond 

Een curieuze huisnaam als D'Coninck van Poortugael op een aandacht-trekken
de gevel zal altijd wel vragen opgeroepen hebben naar de betekenis daarvan 
en sinds de aanleiding om in 1619 het huis die naam te geven, in de loop der ja
ren in steeds dieper vergetelheid raakte, zullen de antwoorden aan een 
nieuwsgierige voorbijganger korter en onzekerder geworden zijn. Ja, daar 
heeft de Koning van Portugal gewoond. Of: een keer geslapen, want het was een 
herberg, moet je weten - ofschoon nergens blijkt dat het huis een gelegenheid 

1) Opmerkingen over de ligging van boerderijen. Mndbl. Oud-Utrecht 1961, blz. 125. 
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D 'Coninck van Poortugael, Voorstraat 14 Foto J. van der Heide, 1952 

was om te overnachten of bij pot en pint te zitten oreren. Het heeft tot het be
gin van de 19de eeuw moeten duren, vóór iemand, de boekhandelaar-histori-
cus Van der Monde (1799-1847), een voorzichtige verklaring op schrift zette, 



hem door de archivaris van de Provincie P. J. Vermeulen als legende meege
deeld: 
Een zeker man (geneesheer?) had den Koning van Portugal van eene gevaarlijke 
kwaal afgeholpen. Deze had hem daarvoor vorstelijk beloond en uit deze belooning 
stichtte de man dit huis, of tenminste de voorgevel, tot een aandenken aan 's konings 
goedheid 2). 
Van der Monde becommentarieerde dit verhaaltje met „Dit is waarschijnlijk 
eene vergissing. Kan het beeld ook dat van Philips II Koning van Spanje, of 
van zijn zoon Don Carlos voorstellen?" en herinnerde er verder aan dat dr Ve-
salius eerstgenoemde van een gevaarlijke val genas. - Dit alles is meer dan on
waarschijnlijk als men het stichtingsjaar 1619 in het oog houdt. Philips II is 
éénmaal in Utrecht geweest, nl. in 1549, hij is gestorven in 1598, Don Carlos 
op 23-jarige leeftijd in 1568. Vesalius, geboren te Brussel in 1514, lijfarts van 
Karel V en Philips II, hoogleraar in de anatomie in Padua, was al in 1564 over
leden. Geen van deze drie kan chronologisch iets met Voorstraat 14 te maken 
hebben gehad. Het verhaaltje is duidelijk naar aanleiding van de huisnaam 
ontstaan, niet omgekeerd. 

De aanvang 

Het oudste bericht over het perceel is van 1582 toen Dirck de Goyer en Wil
lem de Ridder, ook eigenaars van het aangrenzende huis op de hoek van de 
Predikherenstraat, het overdroegen aan Willem Claesz. van Cambresy 3). 
Deze verkocht het in 1608 aan Jacob Joostensz. (van Griethuysen) die, blijk
baar niet van plan het te gaan bewonen, het op 12 mei 1609 transporteerde aan 
de chirurgijn mr. Dirck van Toll 4). Tot zijn overlijden op 13 mei 1644 heeft 
deze er gewoond. Het jaartal 1619 en de gevelsteen met het beeld van De Ko
ning van Portugal moet dus door hem zijn aangebracht. 
Op 25 juli 1659 transporteerden de minderjarige kinderen van mr. Dirck van 
Toll het huis aan (Adriaen van Aelst, de voogd van) de kinderen van Hendrik 
Willemsz. Boom en Ida van Broeck. Een oudere broer Gijsbert van Toll, pro
cureur, was toen al uit de boedel gescheiden. 
Later heeft er blijkbaar scheiding plaats gehad tussen de kinderen Boom, want 
op 30 november 1686 waren het Dirck Rutgersz. van Wijck te Rhenen en zijn 
vrouw Aletta Hendriks Boom, die het perceel overdroegen aan hun vroegere 
voogd Adriaen Aertsz. van Aalst. 
Die datum wordt tenminste vermeld in het transportregister. Dat moet echter 
een zeer verlate inschrijving zijn. Eerder immers had Adriaen van Aelst het 
huis op eigen naam verhuurd aan de tabaksverkoper Herman van Nier en 
daarna op 4 maart 1679 aan Gerrit Heysterman met voorbehoud van de vóór-
of achterkamer boven voorhuis en keuken, die hij eventueel zelf wilde gaan 
bewonen of aan een ander verhuren 5). Verhuren kan nu eenmaal alleen de 

2) N. v. d. Monde, hs. in Bibl. van het gem.-archief, nr. 2166x, fol. 159. 
3) Gem.-archief Utrecht. Register van transporten en plechten 1582 I fol. 200. 
4) Reg. van transp. en pi. 1608 I fol. 201, 1609 I fol. 323. 
5) Notaris W. Zwaardecroon 4 maart 1679, fol. 67 vs. 
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eigenaar, zodat Van Aelst veel eerder dan 1686 het huis gekocht moet hebben 
en toen verzuimd heeft die koop bij schout en schepenen te laten inschrijven. 
Zulke onregelmatigheden kwamen wel meer voor, al is in dit geval de afstand 
in jaren nogal groot. Het verzuim kwam aan het licht toen de erfgenamen van 
Van Aelst het perceel in openbare verkoop brachten en de kaaskoper Henrick 
Tibbel aan de overzijde eigenaar werd. De ontbrekende acte van transport aan 
de vorige eigenaar werd toen met dezelfde datering (30 november 1686) inge
schreven 6). 
Er wordt hier zo uitvoerig op deze, op zichzelf tamelijk onbeduidende admini
stratieve onregelmatigheid ingegaan, omdat juist de eerste van de twee acten 
voor het eerst iets zegt over de naam van het huis dat ons hier bezig houdt. 
Het wordt daarin namelijk omschreven als: 
daer van ouds de koning van Portugal in de gevel staet en nu tegenwoordig het Eyn-
tje van de wereld uythangt. 
Tibbel stierf in 1688 en zijn weduwe Anna Willemsdr. van Meeuwen kreeg bij 
de afwikkeling van de boedel het huis aan de noordzijde van de Voorstraat, ge-
naemt St. Jansveld omtrent de Neude, toegewezen daer van ouds den koning van 
Portugael heeft gestaen 7): de tweede vermelding van de huisnaam, waarvan de 
verleden tijdvorm niet behoeft te betekenen, dat de gevelsteen niet meer aan
wezig zou geweest zijn. In tegendeel. Ook in latere acten blijft de naam voor
komen 8). 
Voor ons onderzoek naar de betekenis en het waarom van de huisnaam zijn de 
latere eigenaars of bewoners van het perceel niet van belang, tot in de 19de 
eeuw de naam Lammerts van Bueren verschijnt. 

Don Emanuel? 

Het lijkt redelijk eens uit te zien naar een vorstelijke figuur die omstreeks het 
bouwjaar van het huis in de Voorstraat in Utrecht rondgelopen heeft en iets 
met Portugal te maken had. Voor zover bekend was dat alleen don Emanuel 
prins van Portugal, geboren 1568, bastaardzoon van don Antonio, prior do 
Crato, de troonpretendent van Portugal, die in 1580 de wijk had genomen toen 
Spanje dat land bezette 9). Na de dood van zijn vader in 1595 was Emanuel 
naar Holland gekomen om te trachten bij de Staten-Generaal van de Repu
bliek als een soort pretendent-in-tweede-generatie en in - ballingschap, poli
tieke steun te vinden voor een herstel in echte of vermeende rechten. Aan het 
stadhouderlijk Hof in Den Haag ontmoet hij Emilia van Nassau, een zuster 
van prins Maurits, en de al 28-jarige prinses raakt in vuur en vlam voor de 

6) Reg. van transp. en pi. 1686 fol. 260 (2 acten). 
7) Reg.van transp. en pi. 30 October 1689, fol. 182. 
8) Ibid. 3 juni 1767 (vanouds de K.v.P.), 10 juli 1807 (de K.v.P.) en 14 juni 1810 (daar de K.v.P. 
in de gevel staat). 
9) Antonio, geboren 1531 als onwettige zoon van de Infant Luis, zoon van koning Manuel. 
Overleden te Parijs 1595. Meende na de dood van koning Sebastiano (1578) in aanmerking te ko
men voor de Portugese troon, maar de oude kardinaal Hendrik, de enig overgeblevene uit het 
oude Bourgondische vorstenhuis, volgde op. Deze stierf echter reeds in 1580, waarna Philips II 
van Spanje als kleinzoon van moederszijde van Emanuel de Grote, aanspraak op de opvolging 
maakte. 
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van Portugal 
11568-1638). 
Gravure door 
D. de Coster. 

knappe Portugees. Maurits ook, maar dan in de andere richting: zo'n ongefor
tuneerde knaap zonder enige dynastieke of politieke vooruitzichten en boven
dien nog katholiek! De Staten bemoeien zich met het geval en als het paar 
zich in 1597 in het geheim door een priester in het huwelijk laat verbinden - ze 
zou nooit van hem afzien, al zou zij tot het maatschappelijk peil van een volks
vrouw moeten afdalen, had Emilia verzekerd 10) - verbannen zij Emanuel bui
ten het land en wijst Maurits zijn zuster Delft als woonplaats aan. In Wezel we
ten beiden elkaar weer te vinden . . . enzovoorts. De verdere, zeer bewogen 
lotgevallen 11) van het in de aanvang zo vurige echtpaar doen hier verder niet 
ter zake. Ook toen gold: niet steeds is de liefde bestendig van duur. 

Lang vóór deze gebeurtenissen was Emanuel al eens in Utrecht geweest, in 
1586, toen de graaf van Leicester tijdelijk daar verbleef en in het Duitse Huis 
aan de Springweg op 23 april het feest van St. George vierde. Onder de voor-

10) A. van Bucheil, Diarium (ed. Brom en Van Langeraad), Amst. 1907 blz. 449. 
11) (I. A. Nijhoff), Bijzonderheden betrekkelijk het leven en karakter van Don Emanuel van 
Portugal en Emilia van Nassau. In: Bijdr. voor vad. gesch. en oudheidk. II 1840, blz. 264-279. 

91 



name gasten die in de stoet van de Dom naar de Springweg reden en daar aan 
een, door Engels protocol beheerst feestmaal deelnamen, behoorde de 18-ja-
rige Prins van Portugal 12). 
Als Utrecht hem najaren wéér ziet, is Emilia door Maurits in genade aan - en 
Emanuel in zijn ruitertroep opgenomen, al was het alleen maar om de avon
tuurlijke zwager wat onder zijn toezicht te hebben. Vooral in de roerige jaren 
van het 12-jarig bestand (1609-1621) gebeurde het nog al eens, dat Maurits met 
zijn compagnieën of ook met slechts klein gevolg Utrecht aandeed of er wat 
langer verbleef. Dat de prins van Portugal daar dan in een of andere functie bij 
was, verzuimt een kroniekje over 1610-1625 van een Cornells Corneliszoon van 
Utrecht niet te vermelden 13). 
Emanuel kan bij zo'n gelegenheid in relatie zijn gekomen met chirurgijn Toll 
(al is daar geen enkel bewijs van); zeker is hij meer dan eens door de Voor
straat langs zijn huis gereden, zoals op 25 mei 1619, toen Maurits zich met zijn 
militair gezelschap door de Wittevrouwenpoort over Amersfoort naar de 
Landdag te Zutphen begaf. 

Nu laat zich gemakkelijk veronderstellen, ja het schijnt zelfs voor de hand te 
liggen, dat het huis aan de Voorstraat genoemd is naar deze don Emanuel, de 
theoretisch-toekomstige koning van Portugal en in die „qualiteit" Spanje vij
andig gezind geacht. 
En ook zou het heel begrijpelijk zijn, dat mr. Dirck Toll door zijn huis De Ko
ning van Portugal te noemen, zich aan de zijde van de pretendent zou ge
schaard hebben en daarmee uiting gegeven hebben aan eigen anti-Spaansge-
zindheid. 
Maar! - Ten eerste kon Emanuel toen nauwelijks enige verwachting meer heb
ben gehad ooit in Portugal te zullen optreden, dat al veertig jaren geleden bij 
Spanje was gevoegd. Pogingen om hier politieke steun te vinden, had hij spoe
dig wijselijk niet meer ondernomen. Zo duidelijk zag hij zijn positie in, dat hij, 
in altijd blijvend geldgebrek, al gauw aan verkoop van zijn rechten op Portugal 
aan Spanje dacht en toenadering zocht tot de Aartshertogen te Brussel. Het 
bleef niet bij denken. Voor een jaargeld van Philips III deed Emanuel afstand 
van zijn aanspraak op de Portugese troon, verkeerde verder geregeld aan het 
aartshertogelijk Hof en trouwde na de dood van Emilia (1629) met een Spaan
se hofdame! 14). Zo anti-Spaans was zijn instelling dan toch niet, dat hij ten
slotte niet bereid was naar de Spaanse zijde over te lopen. 
En ten tweede: mr. Dirck Toll wàs helemaal niet anti-Spaans, maar Hispaniae 
factioniaddictus, de Spaanse partij toegedaan, zoals zijn stad- en leeftijdgenoot, 
de historicus A. van Buchell in 1597 al noteerde 15). 

12) Zie over dit feest John Stow, Annales or a general chronicle of England, Londen 1631, biz. 
717, vertaald in Mndbl. van Oud-Utrecht 1930, biz. 2-6, 12-14 en 81 -83. 
13) Hs. in Bibl. Gem.arch. - uitgegeven als Utrechts Kronijkjen van Cornells Cornelisz. Jongh-
gere (= junior?) door J. J. Dodt in zijn Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, in
zonderheid van Utrecht, Utr. 1838-1848, dl VI, blz. 69, 90, 93. 
14) P. J. Blok in N.Ned. Biogr. Wb. I, kol 815 - N. Japikse, De geschiedenis van het huis van 
Oranje-Nassau I, Den Haag 1937, blz. 153. 
15) Van Buchell, Diarium, blz. 450. 
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Koning Philips III 
van Spanje, 
Detail van 
schilderij door 
Velasquez, 
Prado, Madrid 

Als er dus minstens twijfel moet bestaan over een aannemelijk of waarschijn
lijk verband tussen de huisnaam en prins Emanuel van Portugal - die verbin
ding dateert trouwens eerst uit de 20ste eeuw - lijkt het zin te hebben een an
dere verklaring te beproeven. 

Spanningen 

Dirck van Toll kan misschien een eigenzinnig man geweest zijn, in zijn pro-
Spaanse houding was hij slechts een van de velen in den lande die het met de 
gang van zaken in de Noordnederlandse politiek niet eens waren, die nog maar 
weinig enthousiasme konden opbrengen voor de eindeloze oorlog met Spanje 
en met hoop en vreugde in 1609 een Twaalfjarig Bestand begroetten. 
Maar al bracht de wapenstilstand (waarover op grondslag van erkenning van 
zelfstandigheid onderhandeld was) de oorlogstoestand voorlopig tot rust, bin
nenslands was het allesbehalve peis en vree. Calvinisten-Libertijnen, Gomaris-
ten-Arminianen, Remonstranten-Contraremonstranten waren de globale aan
duidingen van de tegenstellingen in een politieke en kerkelijke machtstrijd 
met Maurits en Oldenbarnevelt als exponenten. 

93 



Speciaal in Utrecht kwam daar in 1610 nog een ander element bij: een verzet, 
een opstand van de burgerij onder leiding van de burgerhoplieden tegen de 
aristocratisch samengestelde Staten en stadsbestuur, een uitbarsting van een 
reeds langer bestaand onbehagen. Een beweging, die voor enkele weken een 
als men wil „democratischer" samengestelde Raad op het stadhuis bracht, 
maar capituleerde toen de Staten-Generaal, bevreesd voor uitbreiding van een 
dergelijk „revolultionair" evenement over andere gewesten, met militair ge
weld dreigden. Het algemeen belang, zo meende ook Oldenbarnevelt, kon zul
ke, aan de basis beginnende bewegingen niet tolereren 16). 
De spanningen en onrust namen in de volgende jaren toe. Het na het oproer in 
oude trant hersteld stadsbestuur, voor het merendeel remonstrantsgezind, 
nam in plaats van de naar huis gestuurde burgervendels, ter handhaving van 
orde en rust een huurlegertje van 600 man, de zogenaamde waardgelders in 
dienst, zoals ook in Hollandse steden gebeurde. Zij stonden ingevolge de 
Scherpe Resolutie van 1617 niet onder het opperbevel van de Prins. Zo'n si
tuatie kon tot burgeroorlog leiden, meenden sommigen, al betekende die vere
delde schutterij militair nauwelijks iets tegen Maurits' getrainde troepen. Die 
bracht hij dan ook mee toen hij in opdracht van een meerderheid in de Staten-
Generaal op 31 juli 1618 naar Utrecht kwam, de waardgelders op de Neude 
liet aantreden en ze zonder commentaar ontsloeg. Terstond daarna verzette 
hij de Wet, dat wil zeggen zette hij het stadsbestuur af en verving het door con-
traremonstrantse raadsleden 17). 
Het staat nergens beschreven, maar men kan er verzekerd van zijn, dat mr 
Dirck van Toll er vooraan bij gestaan heeft, toen de afdanking der waardgel
ders, honderd meter van zijn huis, plaats had. En zijn onbehagen, evenals dat 
van zovele remonstranten, katholieken, lutheranen, doopsgezinden aan de zij
de van de landsadvocaat, is zeker nog verergerd, toen op 29 augustus Olden
barnevelt, Hugo de Groot, pensionaris van Rotterdam, Hoogerbeets, pensio
naris van Leiden en de secretaris van de Staten van Utrecht, Gillis Ledenberg 
18) gevangen genomen werden. De terechtstelling van Oldenbarnevelt op 13 
mei 1619 was tevens de dodelijke slag voor zijn medestanders en aanhangers. 

Is het nu ondenkbaar, dat een Spaansgezind man als Dirck van Toll lucht heeft 
willen geven aan zijn teleurstelling, woede of welke andere gemoedsbeweging 
ook, heeft willen protesteren tegen het hele verloop der gebeurtenissen van de 
laatste tijd en vooral de in vele ogen onrechtmatige terechtstelling van de initi
atiefnemer en voorvechter van het Bestand? Ondenkbaar is dat zeker niet. 
Maar hoe? Niet door een voorbijgaand smaadwoord op een muur te kalken. 
Niet door een anoniem pamflet te lanceren. Het moest iets duurzaams zijn, al 
was het alleen maar voor zijn eigen voldoening. Ik denk dat hij juist bezig was 
zijn huis te verbouwen. 1619 in de gevel laten aanbrengen leek doodonschul-
dig, niemand zou daar iets anders in zien dan de aanduiding van het jaar der 

16) D.A. Felix, Het oproer te Utrecht in 1610. Utrecht 1919. 
17) N. van der Monde, Prins Maurits te Utrecht, 25 juli-13 augustus 1618. In: Tijdschr. v. 
Utrecht VIII, 1842, blz. 37 e.V., 73 e.V., 109 e.v. - W. Bezemer, De magistraatsverandering te 
Utrecht in 1618. In: Bijdr. Hist. gen. 1896, blz. 71-106. 
18) Woonde op de Drift, nu nr. 17 (Utrechtsche Hypotheekbank). 
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verbouwing. Maar voor hem zelf betekende het de vastlegging van, de herin
nering aan het fatale jaar, waarin aan veel illusies de bodem was ingeslagen. 
Demonstratief uiting geven aan kritiek op Maurits en de nu oppermachtige 
calvinistische overheid of aan zijn waardering voor een tot vrede bereid Span
je, was al te gevaarlijk, het kostte gevangenis of minstens zware geldboete. On
tevreden met het simpele jaartal, zal hij gezocht hebben naar nog iets anders, 
een geen gevaar opleverend embleem, een cryptische voorstelling - en vond: 
de afbeelding van een vorstelijke figuur en de huisnaam D 'Coninck van Poortu-
gael! 
Dat was niet eens zo'n uitzonderlijke naam. In het eigen Utrecht hing al jaren 
aan een herberg in de Lange Jufferstraat De Koning van Portugal uit. Stadge
noten mochten, voor zover ze er al gedachten over hadden, gerust denken aan 
een bepaalde koning uit Portugals geschiedenis, bijv. Manuel de Grote (f 
1521) of eerder nog de haast legendarische Sebastiaan (-j-1578) met de vier 
pseudo's na zijn dood, Dirck Toll en wellicht enkele ingewijden wisten anders. 
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Wie was Koning van Portugal? Dat was sinds 1580 . . . de Coninck van Hispan-
je en in 1619 met name Philips de derde, de tot vrede genegen Philips de der
de! 
En zo zou dan, als dit betoog enigszins overtuigend is, in de gevelsteen, resp. 
de huisnaam een stukje stedelijke geschiedenis, à travers d'un tempérament, 
verborgen kunnen zijn. 

Wanneer nu bovendien zou blijken, dat de figuur op de gevelsteen gelijkenis 
vertoont met Philips III en ook de wapenschilden links en rechts met hem in 
verband kunnen staan, zou dat de voorgedragen verklaring nog versterken, 
mits wij de oorspronkelijke gevelsteen en wapenschilden van 1619 vóór ons 
hadden. Daarover later. 

Verval 

Ook aan De Koning van Portugal ging de tijd niet zonder sporen na te laten 
voorbij. Twee eeuwen na de bouwperiode van de gevel blijkt het aspect van 
het perceel bepaald minder aantrekkelijk te zijn geworden. Niet alleen is dan 
de luifel verdwenen, veel ingrijpender is - omstreeks 1860 19) - de vervanging 
geweest van de oorspronkelijke kleine-ramen-met-luiken door grote, naar de 
mode van de 19de eeuw van al of niet ronde hoeken aan de bovenzijde voor
ziene schuiframen met latjes-jaloezieën aan de buitenkant. Dat daarvoor de 
geprofileerde cordonlijst tussen de benedenverdieping en de volgende grote
deels weggehakt moest worden, schijnt de uitvoerder van het verbouwingsplan 
niet gedeerd te hebben. Onbedoeld liet hij echter genoeg sporen achter om 
een later herstel van de vroegere toestand mogelijk te maken. In diezelfde tijd, 
in ieder geval vóór 1877 werd over de hele huisbreedte een plank met de tekst 
J. P. Lammerts van Bueren schilder aangebracht, die de drie gevelstenen gedeel
telijk aan het oog onttrok, en zijn twee, wel als versiering bedoelde, van prik
kels voorziene stenen bollen op de eerste treden van de trapgevel geplaatst. Ze 
staan er nog. Al deze veranderingen zijn duidelijk te zien op een reeks tekenin
gen en foto's in het gemeentearchief. 

Lammerts van Bueren 

De familienaam komt minstens sedert 1782 in Utrecht voor, zij het dan nog 
niet in verband met De Koning van Portugal. Eerst in het bevolkingsregister 
van 1850-1860 worden als bewoners van het toen als „Utrecht, sectie H nr 
456" aangeduide perceel genoemd: Jacobus van Boekhoven, boekdrukker, 
geb. 1819 te Arnhem en enige huisgenoten en vervolgens: Arnolda Petronella 
Löffelt, geboren 17 oktober 1799 te Driebergen, huisvrouw van (Reinier) 
Lammert(s) van Bueren en haar kinderen, onder wie drie zonen: 

Jacob Pieter, geboren 1826, schilder 
Jan Hendrik, geboren 1828, rijtuigmaker 
Pieter Adrianus, geboren 1837, schilder. 

19) Na 1851 (tekeningen van J. D. Berkhout, A. van Cuylenburgh, M. C. Bennik en H. J. Brus-
se) en vóór 1877 (foto C. Marcussen). 
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Foto C. Marcus-
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De oudste zoon J. P. Lammerts van Bueren oefende in 1850/60 al het beroep 
van schilder, tevens rijtuigschilder uit en zou dat in het huis aan de Voorstraat 
blijven doen tot zijn dood in 1895. 
Jan Hendrik vinden we als zelfstandig rijtuigmaker terug in de Breedstraat en 
Pieter Adriaan als schilder in de Lange Jansstraat 20). 
In het 19de eeuwse Utrecht waren het buiten de marktdagen vrijwel alleen de 
rijtuigen van de deftigheid uit stad en omtrek, die de voor ons haast benijdens
waardige rust en stilte verbraken. De elegance van de glanzend-zwart geschil
derde statussymbolen werd soms verhoogd door een gouden bies, een sierlijk 
ornament, een kunstig monogram of een wapentje. Het was eerste-klas werk 
als Lammerts van Bueren daar de hand in had gehad. In een volgende genera
tie zou het gevoel voor kunstzinnig handwerk op een bijzondere wijze ook De 
Koningvan Portugal ten goede komen. 

20) Adresboek van Utrecht 1850 en 1868. 
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Restauratie 

Met de dood van Jacob Pieter Lammerts van Bueren in 1895 werd een nieuw 
tijdperk voor De Koning van Portugal geopend. Zijn neef en opvolger Reinier 
Jacob 21) (1869-1935), opgegroeid in de familietraditie andermans woningen 
te schilderen en te decoreren 22), richtte zijn belangstelling ook op het eigen 
huis om het geleidelijk aan zo goed mogelijk van buiten in de oorspronkelijke 
toestand terug te brengen en van binnen te verfraaien, een werk dat na veel 
onderzoek omstreeks 1925 voltooid werd. 
Bij gedeelten kreeg de gevel een nieuw aspect. Van de twee naast elkaar staan
de voordeuren - de ene naar de winkel-werkplaats, de andere naar het boven
huis - verviel de laatste. De luifel werd ca 1910 opnieuw aangebracht, donker
groen geschilderd, met op de smalle voorkant in sierschrift R. J. Lammerts van 
Bueren Huisschilder. Tussen het bestaande hekwerk aan weerszijden werd de 
stoep betegeld en door drie, van een weiland bij IJsselstein afkomstige decora
tieve stenen palen aan de straatkant begrensd. 
Hogerop keerden in plaats van de 19de-eeuwse lange ramen de vroegere 
kruiskozijnen met glas in lood en luiken terug. Zo ging de restauratie telkens 
verder en toen ze voltooid was, mocht het huis geacht worden weer het aan
zicht van begin 17de eeuw te vertonen. 
Bij deze mededelingen over de restauratie van De Koning van Portugal werd 
één detail opzettelijk niet aangeroerd: de drie gevelstenen. De vraag naar hun 
authenticiteit verdient een afzonderlijke behandeling. . 

De gevelstenen 

De voorstellingen op de drie gevelstenen zouden, zoals boven al gesuggereerd 
werd, kunnen bijdragen tot een verklaring van de naam van het huis, waarvan 
in 1686 al gezegd werd dat daer van ouds De Koning van Portugal in de gevel 
staat. - Hoe heeft die „koning-steen" er dan uitgezien? De oudst-bekende af
beelding is een tekening door N. van der Monde van omstreeks 1825 23). Wan
neer men mag aannemen dat hier de oorspronkelijke steen, hoe dilettantisch 
ook, afgebeeld is, kan deze na twee eeuwen zo verweerd of zelfs zo beschadigd 
geweest zijn, dat de tekenaar er niet meer van te maken wist dan de primitieve 
figuur, die hij zelf omschrijft als voorstellende een geharnaschten ridder, waar
schijnlijk den Koning van Portugal 24). 
In de loop van de 19de eeuw moet deze steen verwijderd en door een andere, 
van een meer vorstelijke allure, vervangen zijn, waarvan in het Stedelijk Mu-

21) Geb. 30 oktober 1869, zoon van Jan Hendrik L. v. B., rijtuigmaker, toen wonende Voor
straat H. 483 en Margaretha Tjabring. 
22) Had in 1888, op 19-jarige leeftijd het diploma van de Nationale Schildersschool te Bussum 
verkregen. 
23) In zijn Verzameling van merkwaardige overblijfselen der oudheid te Utrecht. Hs. gemeen
tearchief Topogr. afd., nr 1301. 
24) In zijn Aanteekeningen . . . betreffende - huizen te Utrecht. Hs. in Bibl. Gem.archief, nr 
1471. 
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Gevelsteen c. 1825. Tekening tan N. van der 
Monde 

Gevelsteen, eind 19e eeuw. 
Foto van gipsafgietsel in 
Centraal Museum 

Foto W. G. Baar, 

1906 
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Tegenwoordige toestand 
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seum van Oudheden in het laatst van de eeuw, in ieder geval vóór 1903, een 
gipsafgietsel opgenomen was 25). 
Het verschil met de Van der Monde-steen lijkt te groot om te veronderstellen 
dat we met dezelfde steen te doen hebben. Door het afgieten in gips kan de 
voorstelling enigszins vergroofd zijn, maar toch niet zoveel dat daarmee het 
wegvallen van details (in de kleding en aan de kroon bijv.) te verklaren is. Ook 
deze steen heeft dus aan slijtage geleden. Op een foto van het huis van 1906 
echter is met behulp van een loep duidelijk een gave koningsfiguur te zien, 
identiek aan die op de tegenwoordige (in kleuren geschilderde) steen. Ook de 
vernieuwing van de koningsteen is dus al vroeg opgenomen geweest in het res
tauratieplan van R. J. Lammerts van Bueren. Het lijkt niet waarschijnlijk dat 
vernieuwing hier betekenen zou bijwerken, oplappen van de afgesleten steen. 

25) Catalogus Museum van Oudheden. Utr. 1903, nr 1003. Thans Centraal Museum, Hist. afd. 
nr359. 
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Veeleer moet men aannemen dat een nieuwe gevelsteen vervaardigd is naar 
het model van de vorige. Voor de nieuwheid pleit ook, dat de koningsfiguur 
het onderschrift kreeg D'Coninck van Poortugael, dat op het afgietsel ont
breekt. 
Dan komt de vraag: Is er enige gelijkenis te zien met portretten van een der 
twee candidaat-naamgevers: Philips III en - om ook hem nog een kans te ge
ven - Emanuel van Portugal? Duidelijk is de gelijkenis met geen van beiden. 
Het enigszins langwerpig gelaat, de vrij forse neus, het korte baardje en de ge
plooide kraag zijn op portretten van zowel de Spanjaard als de Portugees terug 
te vinden en de voor de Spaanse koningen van de 17de-eeuw karakteristieke 
snor met opstaande punten heeft ook Emanuel zich aangemeten. Het schijnt 
bij de genoemde overeenkomsten niet mogelijk de voorgestelde figuur met ze
kerheid te identificeren. Er kan trouwens evengoed niemand speciaal mee be
doeld zijn, een suggestie van een vorstelijk persoon als type kan de opdracht
gever voldoende hebben geacht. 
Met de beide andere gevelstenen: de twee schilden met daarop aangebrachte 
wapenfiguren, ligt de zaak wat anders. Op geen enkele afbeelding of foto van 
het huis uit de 19de eeuw, zelfs niet op de vier grote tekeningen van 1851 26), 
die door hun schaal (1 : 20) daarvoor plaats genoeg boden, zijn wapenfiguren 
te zien. Het zijn steeds de lege schilden die ons aanstaren. Voor die leegheid is 
een verklaring. 
In 1928, dus na de restauratie, noteerde mej. dr. C. C. van de Graft vele van de 
nog in Utrecht bestaande gevelstenen. Haar toelichting bij die van Voorstraat 
14 luidde: Oorspronkelijk vertoonde de linker gevelsteen de afbeelding van een en
kelen adelaar, maar zowel deze als die van den dubbelen (op de rechter steen) zijn 
tijdens de Fransche revolutie vernield. De oude cartouches bleven echter gespaard 
en daarop is voor enkele jaren de dubbele adelaar opnieuw volgens teekening aange
bracht, terwijl de enkele door het wapen van Portugal werd vervangen 27). 
Het is bekend genoeg, dat in de Franse Revolultie - dat is bij ons de Bataafse 
Revolutie van 1795 - wapens en andere tekens van standsverschillen uit het 
Ancien Régime aan openbare gebouwen en particuliere huizen verwijderd 
zijn. In tal van kerken liggen nog grafzerken, waarop wapens en titulaturen 
met harde hand zijn weggehakt. Een publicatie van de Franse commandant te 
Utrecht van 4 februari 1795 beval belanghebbenden hun familiewapenborden 
uit de kerken te halen. Aan de gevel van de Fundatie van Renswoude aan het 
eind van de Lange Nieuwstraat zijn in die tijd de regentenwapens aan de gevel 
stukgeslagen 28). 

Het is dus volkomen geloofwaardig dat toen ook de beide wapens (n.b. met 
adelaars!) aan De Koning van Portugal al of niet zorgvuldig verwijderd zijn. 
Vandaar dan ook dat de schilden na 1795 zonder wapenfiguren waren. De on-

26) Bekroonde examen-opgaven van een ambachtsschool of bouwkundige cursus. Zie noot 19 
en afb. 
27) Maandblad Oud-Utrecht 1928, blz. 59. 
28) Hoever zulke revolutionaire activiteiten konden afdalen, toont een publicatie van het Pro
vinciaal College van Politie en Algemeen Welzijn van Gelderland, betr. het afschaffen van titula
turen als: Graaf, Freulijn, Mijn Heer, Mevrouw enz. Arnhem 1797, 4°. 
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Gevelsteen met 
Wapen van Portugal 

duidelijke toestand waarin Van der Monde later de steen met de Koning aan
trof, laat zich misschien uit dezelfde oorzaak verklaren. 
Ongetwijfeld heeft mej. Van de Graft haar mededelingen van R. J. Lammerts 
van Bueren vernomen, die een en ander alleen maar uit overlevering kon we
ten, niet eens uit familietraditie of uit eigen aanschouwing. 
Hij schijnt er echter toch niet zo zeker van geweest te zijn, dat op de linker 
steen een enkele adelaar had gestaan - en wat betekende die daar dan? Anders 
had hij die wapenfiguur toch wel opnieuw aangebracht. Hij verving echter de 
heraldische vogel door het wapen van Portugal 29), in overeenstemming met 
de naam van het huis, zeker, maar onhistorisch als men de door hem zelf aan
geduide situatie als criterium neemt. Hier begint het vermoeden al te rijzen 

29) Wapen van Portugal: op zilveren veld vijf blauwe in kruisvorm geplaatste schildjes, elk bela
den met vijf bezanten van zilver; het schild omgeven door een brede rode zoom, waarop 7 gou
den poorten of kastelen. 
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Gevelsteen mei 
Wapen van Nijmegen7 

dat de restaurateur er van uitgegaan is, aangenomen heeft, dat de huisnaam op 
prins Emanuel slaat. Qu od autem erat demonstrandum! Het vermoeden wordt 
haast zekerheid bij de rechter steen, die - aldus Lammerts van Bueren/Van de 
Graft t.a.p. - het wapen van Nijmegen voorstelt. Afgezien van details is dat 
juist 30). Het motief om dit stadswapen aan te brengen heet te zijn, dat Aemi-

30) De dubbele zwarte adelaar herinnert er aan dat Nijmegen een vrije rijksstad van het Heilige 
Roomse Rijk is geweest. Ook de keizerskroon boven het wapen duidt daar op. Het blauwe hart-
schild vertoont de Gelderse leeuw wegens de verpanding van de stad in 1247 door Rooms-Koning 
Willem II aan Otto II graaf van Gelre. De officiële beschrijving van het wapen is bevestigd door 
de Hoge Raad van Adel op 20 juni 1816 en gewijzigd op 7 augustus 1953. 
De zwarte adelaars op de Utrechtse steen zijn rood getongd, de Nijmeegse zijn tongloos, al heeft 
ook Nijmegen zelf die heraldische fout wel gemaakt. De poten van-de vogel in Utrecht hebben 
een vaag-bruine of vaag-gele (naturel?) kleur, in Nijmegen zijn de poten zwart. Op de Nijmeegse 
keizerskroon staat een wereldbolletje met kruisje. In Utrecht is dit essentiële detail vervangen 
door een ondefinieerbaar ornament. De genoemde kleuren waren een tiental jaren geleden nog 
zichtbaar. Thans zijn ze door de aanslag van benzinedampen en andere vervuiling aangetast en 
zwart geworden. 
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lia, de vrouw van prins Emanuel van Portugal, in 1609 beleend werd met het 
kasteel Einborch te Wychen in het Rijk van Nijmegen. De prinses heeft daar 
inderdaad, maar zeer onregelmatig gewoond, dikwijls zonder echtgenoot. Dit 
door Lammerts van Bueren gelegde en door latere couranten-stukjes schrij
vers gememoreerde verband tussen Emanuel en Nijmegen is toch wel ver ge
zocht. De voormalige rijksstad had wel enige jurisdictie over het Rijk van Nij
megen, maar of het op 10 km afstand gelegen dorp Wychen of het kasteel, dat 
een Gelders leen was, met haar wapen aangeduid kan worden, lijkt weinig ge
loofwaardig 31). 

Alles bijeengenomen leveren de drie gevelstenen niet de versterking van het 
eerder in dit artikel gevoerde betoog, dat met ,,De Koning van Portugal" Phi
lips de derde van Spanje bedoeld is geweest. Het zal het dus van zijn eigen be
wijskracht moeten hebben. 

Maar na dit laatste woord toch nog een allerlaatste: 
Lammerts van Bueren heeft bij de restauratie de dubbele adelaar opnieuw vol
gens teekening aangebracht 32). Raadselachtige woorden die alleen zin hebben 
als men aanneemt dat hij beschikte over een natekening van vóór 1795. Want 
dat ze zouden betekenen dat er eerst een tekening gemaakt is vóór de steen
houwer zich aan het werk zette, ligt nogal voor de hand en is te simpel om over 
te praten. 
Welnu, met minstens hetzelfde recht als Lammerts van Bueren had om, in zijn 
opvatting over Emanuel als naamgever, „de dubbele adelaar" - hoe gezocht 
ook - als het wapen van Nijmegen te interpreteren, waagt de schrijver van dit 
artikel het, in zijn opvatting, in de dubbele adelaar een ander wapen te zien, 
waarmee het Nijmeegse veel gelijkenis heeft en waarvan het trouwens is afge
leid, namelijk het wapen van Habsburg: de dubbele zwarte adelaar van het 
Heilige Roomse Rijk met aureooltjes om de koppen en rode tongen. Boven 
het wapen de keizerskroon. Op het hartschild de Habsburgse leeuw. En Phi
lips III was een Habsburger! 

31) De wapens van Portugal en Nijmegen werden, in dezelfde gedachtengang, bij de restauratie 
ook binnenshuis aangebracht in gebrandschilderde ovalen in de bovenlichten van de eerste eta
ge-
32) Zie boven, noot 27. 
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Bijlage I 

Mr. Dirck van Toll, chirurgijn 

De man die zijn huis De Koning van Portugal noemde, mr. Dirck van Toll, was 
volgens eigen verklaring omstreeks 1567 geboren 33). 
Zijn vader heette Gijsbrecht 34). 
Onbewogen is zijn leven niet voorbijgegaan, wat uit de tijd waarin hij leefde, 
zijn familieleven en wellicht ook uit aanleg en karakter verklaard kan worden. 
Een typering uit 1597 luidt: Daags voor Kerstmis is dokter Tollius, een zeer loslip
pig man en de Spaanse partij toegedaan, wegens lasterpraat gevangen gezet, maar 
de volgende dag vrijgelaten 35). Hij was toen 30 jaar. 

In het laatst van 1605 - vier jaar vóór hij het huis aan de Voorstraat kocht -
trouwde mr. Dirck met het buurmeisje Sibilla Pauwelsdr. van der Li(e)nden 
36). Het huwelijk had plaats voor schepenen, dat wil zeggen niet voor de diena
ren der kerk 37). Toll en misschien ook Sibilla behoorden blijkbaar niet tot de 
Gereformeerde Kerk. Dat de bruidegom toen al 38 jaar was, doet vermoeden 
dat hij al eerder gehuwd is geweest. 

Waar en bij wie hij de chirurgijnskunst geleerd heeft, is onbekend; maar hij 
blijkt, naar de begrippen van zijn tijd, het vak verstaan te hebben, want de 
Raad van de stad, van mening dat een pestmeester voortaan ervaring diende te 
hebben van chirurgie, zweren en builen behandelen en medicamenten klaar
maken 38), benoemde hem in 1603 als pestmeester naast de fungerende mr 
Gillis 39) voor de tijd van twee jaren tegen een salaris van 350,— gld. 
Toen begin 1605 het gevaar geweken scheen, werd besloten hem niet te herbe
noemen, - maar half april waren er weer pestgevallen en mr Dirck kreeg een 
nieuwe aanstelling, nu voor één jaar met de verplichting de arme zieken in het 
pestgasthuis Leeuwenberch of thuis gratis te behandelen en de vrijheid om van 
beter-gesitueerden een redelijk honorarium te verlangen. Het salaris van 
stadswege daalde tot f 300,—. 
In 1606 kwam Toll in conflict met het chirurgijnsgilde blijkbaar omdat hij, of
schoon pestmeester, toch zieken chirurgisch bleef behandelen die duidelijk 
niet aan pest leden. De Raad beval hem daarop zich aan de gilde-ordonnantie 
te houden en zijnen thoon van chirurgije inne te trecken ende nyet weder voor te 

33) 29 juni 1620: Mr. Dirck van Tol, chirurgijn ende burger t'Utrecht, oud omtrent 53 jaar, 
Gem. arch. Minuten van procuration en certification, fol. 238. 
34) Not. Cl. Verduyn, 13 mei 1629, fol. 149. 
35) A. van Buchell, Diarium (ed. Brom en Van Langeraad) Amst. 1907, blz. 450: ..Pridie Natalis 
Domini Tollius, medicus, homo admodum dicax et Hispaniae factioni addictus, propter maledi-
centiam carceri mancipatus, postero die dimittitur". - Met „maledicentia" kan natuurlijk ook 
„politiek-gevaarlijke praat" bedoeld zijn. 
36) Woonde in De Ceulsche Dom, enkele percelen oostelijk van De Koning van Portugal. 
37) Publicatieboek 2 nov. 1605 - De keuze bestond sedert 1584. 
38) Raadsresolutie 28 juni en 9 augustus 1602. 
39) Mr Gillis (van der Gall) had als chirurgijn in 1582 Willem van Oranje, na een verwonding 
behandeld. -Tijdschr. voorgesch., oudheden en statistiek van Utrecht VIII, 1842, blz. 377. 
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selten, wat wel moet betekenen dat het chirurgijnsembleem 40) aan de voorge
vel van zijn huis verwijderd moest worden. Tijdelijk overigens. Zijn dagen als 
stads-pestmeester lopen dan op hun eind. De stad constateerde februari 1607 
dat het Godt almachtich genadelyck belieft heeft dese Stadt van de voors. sieckte ge-
noechsaam t'ontlasten - één pestmeester kon het verder wel alleen af - en ont
sloeg mr Dirck definitief uit zijn ambt 41 ). 
Nog eenmaal komt hij in qualiteit voor, nl. als hij in 1620 een goed getuig
schrift geeft voor Dirck Henricxz van Cleverens uit Jeverland, die vier jaren 
als knecht in de conste ende wetenschap van chirurgije bij hem in dienst geweest is 
en het voorschu'dige leergeld eerlijk heeft betaald 42). 
Tijdens zijn huwelijk viel de roerige periode van het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621), de terechtstelling van Oldenbarnevelt en de benoeming van 
Dircks huis als De Koning van Portugal (1619). 31 maart 1621, vlak voor het 
einde van het Bestand, stierf Philips III, waarvan de tijding 8 april te.Utrecht 
aankwam. 

Ook een chirurgijnsgezin blijft niet voor ziekte gespaard. Op 19 februari 1626 
ontbood het echtpaar, beide ziekelijk, hij te bedde, zij nog gaande, notaris Ver-
duyn en vertoonde hem hun besloten testament, o.a. inhoudende het wederke
rig vruchtgebruik van na te laten goederen. De formaliteit had plaats in het 
huis van comparanten, staende aen de Voorstraat ofte St. Jansveit omtrent die 
Neude op die bovenvoorcamere 43), waarmee duidelijk De Koning van Portugal 
bedoeld is. Met bevende hand ondertekende meyster dirck van Thol de nota
risacte; Sebilla van der Linden zette een kruis. Drie jaren later - 1 juni 1629 -
overlijdt Sibilla. 
Het huwelijk is blijkbaar kinderloos geweest, want, zoals straks zal blijken, is 
Sibilla's enige en universele erfgenaam (onder voorbehoud van het vruchtge
bruik van Dirck) niet een eigen kind, maar een achternichtje. 
Bovendien blijkt er later een zoon van Dirck te zijn, naar zijn grootvader Gijs-
bert genoemd, die in 1656 trouwde 44) en minstens sinds 1659 procureur bij 
het Hof was. Boven werd meegedeeld dat deze Gijsbert in dat jaar reeds uit de 
boedel van Dirck gescheiden was 45). Het kan haast niet anders dan dat Dirck 
van Toll vrij kort na Sibilla's overlijden opnieuw gehuwd is, uit welk huwelijk 
genoemde Gijsbert voortkwam en nog ,,een kind" dat in 1635 zeer jong sterft. 
Het is alles nog al ingewikkeld. Het hier aangenomen huwelijk is te Utrecht 
niet te vinden; de ons onbekend gebleven tweede (misschien derde) vrouw van 
mr Dirck moet al betrekkelijk vroeg overleden zijn. Maar het einde van de in-
gewikkeldheden is nog niet daar. 

40) Chirurgijnsstok of barbierspaal: witte stok met daar omheen geslingerde zwarte slang, na 
1795 overgegaan in een barbiersstok in de nationale kleuren. De Navorscher II 1852, blz. 158. -
Ook D. J. B. Ringoir, Plattelandschirurgijns in de 17de en 18de eeuw, Bunnik 1977, blz. 214. 
41) Raadsresol. 3 april en 2 mei 1603, 14 jan., 15 en 22 april 1605, 11 juli 1606, 2 en 9 februari 
1607. 
42) Register van procuratiën en certificatiën 29 juni 1620, fol. 238. 
43) Not. Claes Verduyn, 19 februari 1626, fol. 401. 
44) Met Lysbeth Dareth. Geen van hun kinderen is naar Sibilla genoemd. Gijsbert was later 
raad en schepen en overleed 2 dec. 1698. 
45) Reg. van Transp. en plechten 25 juli 1659, fol. 235. 
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Voor de familie-notaris Verduyn werden op 6 januari 1639 de huwelijksvoor
waarden opgesteld van Samuel van Remunde 46), chirurgijn en Dirckje van 
Toll. 
Voor de bruidegom treden als huwelijksvrienden op zijn behuwdoom Thomas 
Skynner, zijn aangetouwde neef Cornelis Quint, raad in de vroedschap en 
schepen en mr François Neltorp, chirurgijn van zijne Hoochheydt (= Frederik 
Hendrik). 
De bruid is vergezeld van haar vader Willem Cornelisz van Toll, burger van 
Amsterdam en haar oud-oom mr Diderick van Toll, chirurgijn en burger van 
Utrecht. 
De bruidegom brengt mee ten huwelijk alles wat hij bezit, begroot op 600 ca
olus guldens. De bruid: alles wat zij geërfd heeft krachtens testament 47) van 

(haar oud-tante) Sibilla Pauwelsdr. van der Linden, gewezen huisvrouw van 
mr Dirck van Toll, die er nog het vruchtgebruik van heeft. Niettemin keert de 
oude heer - hij is inmiddels 72 jaar - haar toch al vast 600 carolus guldens uit en 
uit de gezamenlijke boedel van hem en Sibillia eensilveren bierbeker, drie silve-
ren lepels en alle de instrumenten, bekers en gereedschap tot zijn chirurgijns-winkel 
behorende, uitgezonderd de zes boven hangende bekers, een paar glazen fles
sen en zeven of acht potten. Verder zal hij haar mee ten huwelijk geven zijn 
musket, bandelier en forket 48), alle kleren, sieraden en linnengoed thare lijve 
tegenwoordig behoorende, ook de twee hun bekende huiken 49) en daarenbo
ven zal hij haar nog uit zijn privé-middelen laten maken een nieuwe vebilie (?), 
twee borsten en een rok 50). 
Vanwaar de vrijgevigheid van oud-oom Dirck en de voorliefde van oud-tante 
Sibilla voor Dirckje? Had het meisje misschien een tijdlang eerst bij het echt
paar het huishouden gedaan en later bij sukkelende oud-oom alleen? Zover 
was het intussen met mr Dirck van Toll gekomen, dat hij bij het ondertekenen 
van de huwelijksvoorwaarden gebruik moest maken van een primitief gesne
den rond stempeltje met de letters MDVT. Zijn vuurroer en toebehoren hing 
allang nutteloos aan de muur en ook het gereedschap tot zijn chirurgijns-winkel 
behorende kon hij gerust wegschenken: de praktijk had hij al meer dan dertien 
jaar geleden moeten opgeven. 

Content was het jonge chirurgijnsgezin Van Remunde-Toll niet en processen 
over de nalatenschap van Sibilla waren al spoedig bij het Gerecht van de stad 
en het Hof aanhangig. 
Er was trouwens iets aan de hand dat Dirckje's verdere aanspraken misschien 
nog kon bedreigen en waar ze al maanden-lang tegenaan gekeken hadden: de 
oude heer zou weer vader worden! En al heel gauw. Drie weken later, op 31 
januari werd in de Dom gedoopt een Abraham, zoon van Dirck van Toll en 
Martijntgen. Was dat de huishoudster? De dienstbode? Mogelijk. Niemand 
weet het meer. Zeker is, dat zij bevallen was in het huis staande aan de noortzij-

46) Zelf schrijft hij: Van Romunden. 
47) Waarschijnlijk het besloten testament van 1626. 
48) Forket: gevorkte stok, waarop het musket bij gebruik rustte. 
49) Huik: lange vrouwenmantel, vooral dienende om bij slecht weer de kleren te beschermen. 
Een stijve ronde kap kon gebruikt worden om het hoofd te bedekken. 
50) Vebilie (=?). Borst: fluwelen of zijden borstlap, die voor aan het kleed werd bevestigd. 
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de der Voorstrate omtrent die Neude (De Koning van Portugal). Daar kwam op 1 
februari notaris Verduyn de acte opmaken, waarin mr Diderick van Toll, chirur
gijn, bruidegom en Martijntgen Davidtsdr. geboortigde van Haerlem, tegenwoir-
dich ten huyse van de voornoemde Dirck van Toll in 't kinderbedde leggende 
toecomende bruydt verklaarden besloten te hebben met elkaar in den echten sta
te, ter eeren Godes te vergaderen en dat eerstdaechs te zullen doen zoals behoort. 
De bedoeling was het kind daarbij te wettigen. 
Martijntje brengt 50 carolus guldens in en mr Dirck zijn hele bezit, inbegrepen 
de lijftocht hem van de goederen van zijn zalige huisvrouw compel er ende. 
Het stempeltje met MDVT was weer te pas gekomen, vermits hij door het beven 
sijner handen niet schrijven conde. De toekomende bruid ook niet 51). 

Het geval doet even denken aan Klaartje uit Hoofts Warenar, 
die, als zij vrolijk bruiloft hiel, 
van enen jongen soon beviel, 
en was, hetwelk men seiden zagh, 
bruit, moeder, kraamvrouw op een 'dagh 52). 

Nu ja, niet precies op één dag en de bruidegom van Klaartje van een jonge ke
rel. Vader Dirck 73 ! 

En zo geschiedde het eerstdaechs, dat, met attestatie om te Zeist te mogen 
trouwen (had zij daar misschien ooit gewoond?), mr Dirck en Martijntje op 19 
februari 1639 huwden in de . . . Jacobikerk te Utrecht! Naar oud gebruik kan 
het te vroeg geboren Abrahammetje onder moeders ruime mantel meegedra
gen zijn. 
Er volgde een tweede kind: Wouter, 19 februari 1643 in de Jacobikerk ge
doopt. 

Toen begrepen de nog altijd in rechtelijke conflicten liggende partijen, dat het 
verstandig zou zijn aan alle controversen een eind te maken. Op 1 juli 1643 
verschijnen mr Samuel van Remund en Dirckje van Toll voor schout en sche
penen om te verklaren dat zij het eens geworden waren met mr Dirck van Toll 
over alle processen die zij voor het Gerecht der stad tegen hem gevoerd had
den, alsook over alle aanspraken die zij ter zake van de erfenis van Sibilla van 
der Lienden pretendeerden te hebben. Verder verklaarden zij dat zij, na in
zicht gekregen te hebben in de staat van de boedel, boven hetgeen Dirckje bij 
haar huwelijk al gekregen had nu nog ontvangen te hebben een bed met twee 
peluws en kussens met vier bijbehorende slopen, twee gouden hoepringen, een 
dubbele gouden hoepring, een paars-fluwelen tas met zilveren knoop en ket
ting, een zilveren vingerhoed, een webbe gebleekt linnen, een zwarte arsetten 
rok met een manteltje van schulpjens, een satijnen borst met mouwen, een 
bourath coveltje en 1600 gld. contant 53). 

51) Not. Cl. Verduyn, 1 febr. 1639, fol. 19. 
52) Vondel, Op het kluchtspel van Ware-Nar met zijnen pot (W.B.X. 627). 
53) Reg. van Transp. en pi. 1 juli 1643 (in dl I van dat jaar, fol. 428). - Hoepring: gladde ring zon-
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Blijkbaar was dit laatste toch een hap uit mr Dircks liquide middelen. Dezelf
de dag nam hij een hypotheek van 1300 gld. op zijn tot dan onbelast gebleven 
huis De Koning van Portugal 54). 
De ruzies en processen waren nu van de baan en Van Remunde en Dirckje 
nog juist op tijd tevreden gesteld. Want op 13 mei 1644 eindigde het bewogen 
leven van mr Dirck van Toll, 77 jaar oud. 

En Martijntje? Van het haar door mr Dirck toegekende jaargeld van 50 caro-
lus gld., het bed met toebehoren daar sij 't zijnen huyse tot noch toe op geslapen 
heeft en een eerlick roucleedt als eene weduwe van een eerlijck borger toestaat heeft 
zij niet veel plezier meer gehad. Zij moet hals over kop hertrouwd en . . . kort 
daarna gestorven zijn. Op 9 juni 1645 werd aangifte gedaan van het overlijden 
van Martijntgen Davits, huisvrouw van Dirck Bartholomeus van Crevelt. 
Blijkbaar in het kraambed. Het kind werd 30 januari 1646 in de Nicolaïkerk 
begraven. 
De onmondige kinderen die in 1659, bij monde van hun voogd, de procureur 
Seger van Achterveld, De Koning van Portugal verkochten, zijn de twee nako-
mertjes Abraham en Wouter. 

Bijlage II 

Een andere Koning van Portugal 

Merkwaardiger wijze kende Utrecht tegelijkertijd met De Koning van Portu
gal aan de Voorstraat, nog een huis dat die naam al veel langer droeg of liever 
gezegd waar een uithangbord het al of niet gelijkend portret met onderschrift 
van dat hoge personage vertoonde: een logement, een herberg, niet bepaald 
van de hoogste klasse in de Lange Jufferstraat aan de oostzijde, op de noord-
hoek van de Walsteeg of Korte Jufferstraat 55). Bij het huis behoorden twee 
daarachter gelegen cameren, d.w.z. naar oud-Utrechts spraakgebruik: één-ka
merwoningen, zoals ze ook in hofjes voorkomen. 
In 1594 werd het perceel door Johanna Willem Goortsdr. van Compostel, we
duwe van Mattheus Block verkocht aan Gerrit Henricsz, die in een acte van 
1612 aangeduid wordt als Gerrit in de Coninck van Portugal. In 1633 heet hij of
ficieel Gerrit Hendriksz. van Amersfoort bij wie de Coninck van Portugal uit
hangt 56). 

Gelegen dicht bij de Wittevrouwenpoort, werd de herberg behalve door stadse 
klanten, ook gemakkelijk aangedaan door lieden die zo juist uit de richting 

der steen: webbe: weefsel, stuk linnen; arsetten (=?); bourath kovel: vrouwenmuts. mantelkap 
van ruwe zijde met afhangende strook (fr. bourette). 
54) Ibid fol. 429. In deze acte wordt Martijntje als Aerntsdr. aangeduid. 
55) Dit is niet het straatje aan de Westzijde van en haaks op de Lange Jufferstraat, dat thans 
Korte Jufferstraat heet, maar het verlengde daarvan naar de wal toe. De wal liep ter plaatse waar 
nu de huizen van het Lucasbolwerk staan. 
Een Walsteeg (of Walsesteeg) was de naam van verschillende op de stadswal toelopende steegjes 
of straatjes. 
56) Register van Transporten en plechten 1594146. 1612 II 17. 1633 139.40. 
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van De Bilt de stad binnengekomen waren. Zo kon Gerrit Henricsz., toen al 
een ouwe baas van 83, in 1631 voor schepenen verklaren, dat Jacques de la 
Valle, ruiter onder de viscount de Mancheau, op 26 mei met zijn wapens en rij
paard, 't welk hij bijder handt leyde, vermits tselve seer sieck ofte droesich ende 
oock dapper gedruckt was, door de Wittevrouwenpoort binnen gekomen was en 
acht dagen in De Koning van Portugal gelogeerd had. Die tijd had hij gebruikt 
om zijn paard door een hoefsmid, genaamd mr Jacques 57), wonende tegeno
ver Het bonte paard 58) te laten meesteren. Gerrit was iedere dag gaan kijken 
naar de vorderingen van de genezing, in gezelschap van de ruiter, die zich 
voortdurend beklaagde dat hij de compagnie niet kon volgen. - Drie maanden 
later was het Joost Brandt, soldaat in de compagnie van Alexander Teghnagel, 
heer van Gellicum, toen in garnizoen op de schans buiten Bergen op Zoom, 
die op 7 augustus in de Koning van Portugal intrek had genomen 59). Derge
lijke verklaringen moesten blijkbaar dienen om hun nakomen acceptabel te 
maken. 

Gerrit Henricsz. van Amersfoort, weduwnaar van twee vrouwen, overleed 6 
oktober 1634. De affaire werd onder hetzelfde uithangbord nog bijna twee 
eeuwen voortgezet, eenmaal slechts onderbroken toen Geertruyt de Graaf, 
wed. van Jacobus de Hoogt vergunning kreeg voor de Prins van Portugal 60). 
De laatste logementhouder-herbergier was Barend Stevens, 1802 61). 
In augustus 1819 werd De Koning van Portugal met enkele aangrenzende per
ceeltjes door Regenten van de Gods- en Gasthuizen gekocht en op 4 oktober 
voor afbraak geveild. Met de Walsteeg werd het vrijgekomen terrein in een 
aanbouw van het in 1569 gestichte aangrenzende Apostelgasthuis opgenomen 
62). 
Het kan haast niet anders - in tegenstelling met het huis in de Voorstraat, 
waaraan Dirck van Toll in 1619 de naam De Koning van Portugal gaf - of met 
het gelijkluidend uithangbord in de Lange Jufferstraat is, zo niet Koning Ma
nuel de Grote, dan zeker Koning Sebastiaan bedoeld geweest. 
Toen Gerrit Hendricksz. in 1594 het huis kocht, hadden al drie pseudo-Sebas-
tiaans zich voor de in 1578 gesneuvelde koning uitgegeven. Zo iets sprak de 
verbeelding van het publiek aan, ook in ons land 63). Mogelijk droeg het loge-

57) Jacob Huybertsz. Helmich. 
58) Voorstraat, hoek Slachtsteeg. Bestond reeds 1592, komt in 1629 als herberg voor. 
59) Minuten van procuratiën en certificatiën, 26 mei en U aug. 1631. 
60) Vergunningen om tappersnering te excerceren, logement te houden e.d., Gem. arch. II 354, 
4nov. 1748 en 22 dec. 1749. 
61) Reg. v. transp. en pi. 17 maart 1802. Tot het perceel behoorde toen een kolfbaan. 
62) C. A. Pekelharing, Gesch. van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht van 1817-
1917,1 Utr. 1921, blz. 6 en 7. 
63) Manuel de Grote, koning van Portugal 1495-1521, in wiens regeringstijd de grote ontdek
kingsreizen en veroveringen van Vasco da Gama, Albuquerques, Cabrai plaats hadden en weten
schap en kunst bloeiden; 
Sebastiaan, koning 1557-1578, die de Kruistochten wilde doen herleven en Afrika veroveren, 
sneuvelde in 1578 bij Alkassar in een strijd tegen de Moren, zo onherkenbaar verminkt, dat er 
twijfel kon ontstaan over zijn identiteit. Nadat Philips II Portugal in 1580 geannexeerd had, trad 
er dan ook meer dan een bedrieger op die zich voor Sebastiaan uitgaf. De vierde dook in 1598 in 
Venetië op, dat hem uitleverde aan Spanje, waar hij in 1600 ter dood gebracht werd. 
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ment in 1594 al zijn naam en anders kan de nieuwe koper het uithangbord heb
ben aangebracht. 
Zeker hing de Koningvan Portugal bij hem uit vóór 1612. 

Natuurlijk was dat de chirurgijn uit de Voorstraat bekend. Het heeft hem niet 
belet de naam van zijn Koning van Portugal in 1619 aan het huis in de Voor
straat te verbinden. En de opvolgers van Gerrit Hendricksz. als logementhou
ders zijn rustig doorgegaan hun Koning van Portugal in de wind te laten 
schommelen. 

Bijlage III 

Van restauratie tot restaurant 

Na de dood van R. J. Lammerts van Bueren op 30 Oct. 1935 is zijn weduwe, 
mevr. Wilhelmina L. v. B.-Nieuwenhoven nog tot 1948 het door haar man ge
restaureerde en van antieke meubels voorziene huis blijven bewonen en het 
schildersbedrijf (met uitgang Predikherenstraat 3) gaan besturen. Enige tijd la
ter is zij naar elders vertrokken en kreeg het huis andere bestemmingen. 
In 1952 werd het pand verhuurd aan A. John Olthoff, zoon van Nie. Olthoff, 
makelaar en taxateur, rijksschatter en eigenaar van het tegenover De Koning 
van Portugal gelegen veilinggebouw De Zwaan. De nieuwe bewoner noemde 
zich Bemiddelaar aan- en verkoop Kunstbezit en Directeur van het Museum D 'Co-
ninck van Poortugaal 64) en kondigde bij de opening op 9 aug. lezingen en ten
toonstellingen aan. 

Een misschien typerend voorbeeld van het laatste was een verkoop-tentoon
stelling in 1955 van een aantal exemplaren uit de beroemde mrs. Fiehl-collectie, 
fantastisch-fraaie copieën, welke de echtheid benaderen. Zelfs de lijsten om de ori
ginelen in de musea waren gecopieerd! Mevr. Erna Fiehl was een ingenieuze en
gelse zakenvrouw, die een procédé uitvond, waarmee zij op onnavolgbare wijze en 
met een raffinement waarvoor zelfs een Van Meegeren respect zou hebben gehad de 
meesterwerken der oude en moderne schilders volmaakt kon reproduceren 65). Al
leen de formaten verschilden van de oorspronkelijke kunstwerken. De prijzen 
varieerden van ƒ 80,—tot ƒ 195,—. 
Desondanks werd het pand in 1956 verkocht aan de juwelier-goud-en-zilver-
smid J. H. Wieringa, die er - als een dépendance van zijn zaak in de Lange 
Jansstraat -in antieke sieraden en juwelen ging handelen, tot 1973. 
In september van dat jaar kwam in De Koning van Portugal de muntenhandel 
„Argent International bv" van Brandt en Gouweleeuw uit Harmeien. Een per
manente verzameling van munten, penningen en postzegels was beneden en 
op de eerste verdieping te zien. Maar ook deze keer was de nieuwe zaak geen 
lang leven beschoren. Duren is een schoone stad! wist Vondel al. In 1977 kwam 
het perceel leeg en te koop te staan. 

64) Telefoonboek 1953-1956. 

65) Centrum 15 sept. 1955. 
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TE KOOP 
ad. Voorstraat no. 14, 

te Utrecht, 
het prachtig onderhouden Monument 

„D'Coninck van Poortugael" 
Bedrijfspand met bovenwoning (3 verd.), 

parketvloeren, originele balkenplafonds, CV. 
„Pegus" en grote kelder. Extra winkelpand aan de 
Predikherenstr. no. 3. Ook binnendoor te bereiken. 

Vraagprijs voor het gehele object 
f 575.000,- k.k. 

Aanv plm. 30 nov. a.s. 

Mak. kant. 

Witjens-Ruys b.v. 
Mariahoek 21, Utrecht 

tel. 030-313471 
en 313532 

,/ia knt. tijd ook 03406-2426. 

Het laatste bedrijf van De Koning van Portugal begon te spelen in 1978, toen 
F. M. Fagel van de in en buiten Utrecht bekende dynastie van restaurateurs 
het perceel kocht en er op 6 augustus een eetgelegenheid opende met een ei
gen karakter. Het interieur uit de tijd van Lammerts van Bueren is gedeeltelijk 
bewaard, de gevel staat onveranderd. 
Het randschrift op de luifel „R. J. Lammerts van Bueren huisschilder", al eer
der ingekort tot de persoonsnaam, is te eniger tijd overeenkomstig de spelling 
op de gevelsteen vervangen door 

„D'Coninck van Poortugael". 
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