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Herdenkingen zijn doorgaans tamelijk zuivere graadmeters van stemmingen, 
verwachtingen en geschiedbeelden die bij de gedachtenishoudende generatie 
leven. Is de verering van Willibrord en Bonifatius een constante in het Neder
landse geestesleven, van een uitzonderlijke draagwijdte was de viering van 
het twaalfde eeuwfeest van Willibrords sterven 1). Ten eerste, omdat het fes
tijn van het begin af aan als nationaal is opgezet en vervolgens om de histori
sche geladenheid van het ogenblik aan de vooravond van de Tweede Wereld
oorlog, voor een deel van Europa zelfs al in oorlogstijd. Waren de tijdgenoten 
zich van het eerste motief helder bewust, het tweede hebben zij wel vermoed 
en aangevoeld, maar kan pas door de historicus retrospectief worden gewo
gen. 
Van Buijtenen, die zelf drie lustra later het leeuwendeel zou nemen bij de her
denking van Willibrords jongere gezel Bonifatius, schreef over de bezielende 
bezinning van de Willibrordherdenking die door dreiging en uitbrekend oorlogsge
weld in 1939 welhaast naar de achtergrond gedrongen werd 2). Maar dezelfde 
auteur spreekt op die plaats ook over de breuk tussen de beide Nederlandse 
episcopaten, die bij die gelegenheid nog weer pijnlijk aan de dag trad, want 
bij alle gezamenlijkheid bleven tussen beiden de oude scheidingen bestaan. 
En dat terwijl sinds de dagen van de oude Willem Moll Willibrord en Bonifa
tius aanleiding vormden tot vruchtbare contacten tussen katholieke en pro
testantse geschiedkundigen, en er ook tussen roomsen en oud-katholieken 
bruggen werden aangelegd, al evenzeer uit historisch materiaal vervaardigd 
3). 
Een reden temeer het op zichzelf wat fijnkorrelige gebeuren van zulk een va
derlandse feestelijkheid met enige nauwkeurigheid te bezien vormt het feit 
dat, wat hier werd gezaaid al tijdens de Duitse bezetting en zeker na 1945 
breeduit vrucht is gaan dragen, al werden op gezette tijden de vaandels van 
het rijke roomse, rode en protestantse leven nog wel rondgedragen: de ge
schiedenis is nu eenmaal niet de kortste verbinding tussen twee punten, maar 
heeft meer van de Echternachse springprocessie. 
Maar het is wel zeker dat de zaden van deze herdenking op goede grond zijn 

1) Voor deze studie werd benut het Archief van het Nationaal Willibrord-Comité (NWC) dat 
zich bevindt in het Gemeente-Archief Utrecht. De inventaris ervan draagt het nummer 45. 
2) M. P. van Buijtenen, Contour van kardinaal Alfrinks kerkprovincie (Utrecht, 1964) 11. 
3) P. P. V. van Moorsel, Willibrord en Bonifatius (Bussum, 1968^ 91 
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gevallen om na korte of langere tijd te ontkiemen. Nog juist vóór de barbarij 
boven onze hoofden losbrak vormde het Utrechtse feest rond onze eerste ge
loofsverkondiger een laatste hernemen van wat christelijk geloof en humanis
me aan het Nederlandse geestesmerk hebben bijgedragen. En al werden hier 
en daar wel oratorische klinkklank en schitterende vluchtigheden gedebi
teerd, en ook al ontbraken de gewone maar altijd pijnlijke wrijvingen tussen 
de levensbeschouwingen en denominaties niet, als geheel maakt het eeuw
feest de indruk van een solide monstering van geestelijke krachten en het ver
zamelen in schuren voor de slechte jaren. Dat signaal werd ook ontvangen 
door hen die van die tradities waren weggeraakt in fanatieke kringetjes van 
uiterst rechts, in bladen als Nationaal Dagblad en Volksche Wacht. 
De opzet en de planning van de evenementen leren ons, hoe bescheiden, ja 
bijna timide het thema werd aangegeven en hoe onverwacht algemeen de be
zieling werd overgenomen. De tentoonstelling in de zomer van 1939 en de 
herdenkingsbijeenkomst op 7 november, Willibrords sterfdag en dies natalis, 
verdienen de aandacht om de hoge kwaliteit van de expositie en het gewicht 
van de drie sprekers in de Domkerk: Gerard Brom, Johan Huizinga en W. J. 
Aalders. 

Van het begin af aan werd in Utrecht de viering voor onze stad van bijzonder be
lang geacht en een monumentaal spoor van die gedachte bevindt zich in het 
hart van de binnenstad: Termote's Willibrord te paard, in draf op weg richting 
Dom, de Kerk van Nederland, sinds de zeventiende eeuw zijn vaste attribuut, 
op de vlakke hand. 
De prijsvraag voor het gedenkteken, de amusante en leerzame polemiek rond 
de geschikte plaats voor het beeld en de onthulling ervan in 1947 vormen het 
lokaal-historische sluitstuk van ons verhaal. 

Plannen en opzet voor een herdenking 1936-1939 

De gedachte in het jaar 1939 tot een nationale herdenking van het twaalfde 
eeuwfeest van Willibrords overlijden te komen, is het eerst opgekomen bij 
pastoor E. Lagerwey van de oud-katholieke St. Getrudisparochie aan het 
Willemsplantsoen te Utrecht 4). Lagerwey, die ook in eigen kring voor een 
origineel doorging, was een man met een grote historische en artistieke be
langstelling en bovendien een ijverig werker die, als het moest, ook anderen 
wist te aktiveren. Zelf niet gemakkelijk te benaderen, had hij een feilloos zin
tuig hoe anderen met oorspronkelijke plannen aan boord te komen en hen er 
warm voor te maken. Zijn rol in de Willibrordherdenking heeft hij in 1950, bij 
de huldiging op zijn zeventigste verjaardag, zelf in twee zinnen belicht, in de 

4) Engelbertus Lagerwey, 1880-1959, geboren te Amsterdam, werd priester gewijd in 1904 en in 
1924 pastoor van St. Gertrudis te Utrecht. In 1941 werd hij door aartsbisschop Rinkel benoemd 
tot bisschop van Deventer. Bij die gelegenheid koos hij als wapenspreuk: Eternitati laboramus, 
van welke woorden de beginletters ook die van zijn vóór- en achternaam waren. In 1958 leverde 
hij nog werk voor de Willibrord-tentoonstelling te Echternach. Bij zijn zeventigste verjaardag 
kreeg hij de zilveren ere-penning van de stad Utrecht, speciaal uit waardering voor zijn houding 
in de oorlogsjaren. Zo haalde hij mensen uit de rijen die klaar stonden voor deportatie, met de 
mededeling dat hij het recht had om met zijn biechtelingen onder vier ogen te spreken. Cfr. De 
Oud-Katholiek, LXXV (1959) 53-57. 
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eerste daarvan tevens zichzelf tekenend: Zelden heb ik mijn krachten spontaan 
aangeboden, bijna altijd ben ik door anderen bij enig werk betrokken. Een uitzon
dering is slechts de inrichting van de St. Willibrordtentoonstelling in 1939, waar
bij, zoals we zullen zien, voor tentoonstelling wel herdenking mag worden gele
zen 5). 
Op een dag in de zomer van 1936 is hij eens op het stadhuis met burgemeester 
Ter Pelkwijk 6) gaan praten over het naderend eeuwgetij. De pastoor heeft 
klaarblijkelijk een willig oor gevonden en de burgemeester deed hem het ver
zoek het gesprek schriftelijk te bevestigen. En zo komt het dat een brief van 
21 juli 1936 van Lagerwey aan Ter Pelkwijk chronologisch het eerste stuk is in 
het Archief van de Nationale Willibrordherdenking. De pastoor van St. Ger
trudis geeft er volgens belofte een uitvoeriger motivering van zijn verzoek. Het 
feit dat de viering voor onze stad van bijzonder belang is, gaf hem het besluit in, 
de raad van de burgemeester in te winnen over een uitgebreid plan. Natuurlijk 
zal de viering ervan allereerst een kerkelijk karakter hebben, maar uit het feit 
dat de Kerk cultuur en wetenschap in haar gevolg had, zal ook een viering door 
culturele instellingen van allerlei aard verantwoord zijn. Realistisch en sereen 
schrijft Lagerwey vervolgens dat de kerkelijke viering wel ternauwernood ge
meenschappelijk door alle gezindten zal kunnen geschieden. Niettemin sloot onze 
bespreking met de uiting, dat met zeer groote voorzichtigheid gestreefd zou moeten 
worden naar een herdenking in de Domkerk alhier, welke herdenking zou moeten 
uitmunten door soberheid van woorden en rijkdom van muziek, zang en versiering. 
Ziehier de kern van Lagerweys plan, ruim drie jaar voor de datum der her
denking ter sprake gebracht en waarachtig precies zo gerealiseerd, met de 
warme instemming en de morele en daadwerkelijke steun van de burgemees
ter. Want deze moet wel direct in het feest een niet onbelangrijk stuk 
Utrecht-promotie hebben gezien, een aspect waarop Lagerwey hem overi
gens met grote tact direct gewezen had. Het specifiek christelijke gehalte van 
de herdenking heeft burgemeester Ter Pelkwijk, die een gelovig christen was, 
natuurlijk wel begrepen, maar op dat punt moet hij toch steeds worden ge-
coached en gesouffleerd door Lagerwey die al in zijn eerste brief belooft zijn 
correspondent enige werken over Willibrord te zullen toezenden, ja zelfs al 
direct een populair werkje bijvoegt, met het verzoek dit wel te willen behouden. 
Allerlei bijkomende elementen die nog ruimschoots aandacht zullen krijgen, 
noemt pastoor Lagerwey ook al: het uitgeven van een gedenkboek, een ten
toonstelling van oude kerkelijke kunst en als blijvende herinnering zou wor
den getracht een statue van Willibrord te plaasten in één van de nissen in de 
doorgang van de Domtoren, waarbij pastoor en burgemeester het erover eens 

5) De Oud-Katholiek. LXVI (1950) 172. 
6) Mr dr G. A. W. ter Pelkwijk, 1882-1964, was vanaf 1934 burgemeester van Utrecht, wat hij, 
met onderbreking van de drie laatste oorlogsjaren toen hij plaats moest maken voor de NSB-er C. 
van Ravenswaaij, bleef tot 1948. Hij werd gewaardeerd als 'een wijs man, met een scherp inzicht 
in mensen en verhoudingen' en een patriarchaal-autoritaire gezagsdrager met gevoel voor humor 
en oorspronkelijke ideeën. Met Lagerwey raakte hij zeer bevriend, wat in de oorlog nog is ver
sterkt door een maandenlang verblijf als onderduiker in diens pastorie. Ook onderhield hij goede 
betrekkingen met de r.k. aartsbisschoppen J. H. G. Jansen en dr J. de Jong. Het slagen van de 
Willibrord-herdenking noemde Ter Pelkwijk 'voor mij een grote voldoening'. Cfr. zijn Terugblik 
(Doorn, 1962). 
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Portret van mgr E. 
Lagerwey, in 1957 ge
schilderd door Erika 
Visser 

(Rijksmuseum Het 
Catharijne convent, 
inv. nr. OKM s. 20) 

waren dat vanwege de symmetrie ook de andere nis gevuld zou moeten wor
den. Te denken viel volgens Lagerwey aan de bouwer van de Dom, bisschop 
Adelbold. 
De beide heren moeten zich ook al aan het opstellen van een lijstje van perso
nen hebben gewaagd; Lagerwey zal volgens afspraak dezen en genen polsen 
en daarbij zoo voorzichtig mogelijk te werk gaan. Hoewel de pastoor aan het 
slot van zijn brief verzekert volstrekt niet persoonlijk op het initiatief te staan, 
met de toevoeging dat het hem wel zo lief zal zijn wanneer personen van meer 
gewicht dan meine Wenigkeit het plan zullen doen slagen, is het uit deze brief 
zonneklaar dat het plan tot, het intitiatief voor en de uitgewerkte ideeën van 
vrijwel alle onderdelen van de viering van hem afkomstig zijn. En bovendien 
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dat hij, alvorens de eerste concrete stappen te zetten, heel de opzet binnens
kamers zorgvuldig had overwogen. Een sterk historisch gerichte belangstel
ling in de oud-katholieke kerk van Nederland als geheel, reeds in haar naam
geving niet toevallig tot uiting komend, is hiervoor stellig een voedingsbodem 
geweest. Het enthousiasme van de burgemeester, de van alle kanten beoefen
de prudentie en de gezamenlijke keuze van de juiste medewerkers hebben de 
rest gedaan. 
In januari 1937 neemt Ter Pelkwijk contact op met dr W. C. Schuylenburg, de 
directeur van het Utrechtse Centraal Museum, tevens gemeente-archivaris 
(hij was de laatste, die beide functies als eenling waarnam) om met hem en 
Lagerwey de plannen nader uit te werken. De vier onderdelen: herdenkings
bijeenkomst, tentoonstelling, gedenkboek en een blijvende herinnering - er 
wordt niet meer van een standbeeld gesproken - moeten de kern uitmaken 
van een gemeenschappelijke door christelijk Nederland op te zetten viering. 
Daarnaast zouden de kerken hun eigen gedachtenis afzonderlijk kunnen hou
den. Van vitaal belang is nu het leggen van verbindingen met de kerken. De 
afgesproken verdeling is dat de burgemeester zich zal richten tot de rooms-
katholieke aartsbisschop van Utrecht, maar pas nadat pastoor Lagerwey ze
kerheid heeft gekregen van de sympathie van de kerken die samenwerken in 
de Oecumenische Raad, en een kans heeft gezien op deelneming van de gere
formeerde kerken. 
Bekend is dat er al een rooms-katholieke commissie ad hoc bestaat, waarin 
onder meer prof Titus Brandsma van Nijmegen en Dom J. Huyben, de prior 
van Egmond, zitting hebben. Pastoor en burgemeester filosoferen alvast wat 
over commissies voor de verschillende onderdelen van de viering, overwegen 
de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht in het presidium op te 
nemen en praten wat over het hoe, wanneer en waar van de expositie. Dr 
Schuylenburg belooft zich omtrent het laatste grondig te zullen oriënteren. 
Zo heeft elk lid van het driemanschap een duidelijke taak op zich genomen. 
Al spoedig heeft pastoor Lagerwey een gesprek met dr Wissing, de secretaris 
van de Oecumenische Raad der Kerken in Nederland. Deze reageert in eer
ste instantie niet negatief en vraagt om een soort memorandum voor de zeven 
aangesloten kerken. De pastoor meent terecht dat zulk een memorandum 
niet te geven is, omdat de kerken, die juist worden opgeroepen hun sympathie 
met de gedachte van een herdenking te betuigen, op die manier in de waan 
gebracht zouden worden dat de plannen al in kannen en kruiken zijn, en dat 
de kerken die deelnemen slechts te slikken hebben wat al is voorgekookt. Tot 
nog toe hebben, legt Lagerwey aan Wissing uit, de burgemeester, dr Schuy
lenburg en hij zelf samen gesproken over de memorabele datum en geconclu
deerd dat dit een dag van herinnering waard is. En bovendien dat de viering 
zou moeten plaats vinden in Utrecht, de hoofdstad van middeleeuwsch cultureel 
Nederland, en nog: de bisschopsstad, de zetel van St. Willibrord. Hoe nu dit 
initiatief bij de jammerlijke verdeling der kerken te entameren? Van eenstem
migheid zou natuurlijk niets komen indien de vraag tot samenwerking ontij
dig, ontactisch of op andere wijze onjuist gesteld zou worden. Dat heeft ons 
drieën hoofdbrekens genoeg gekost. Een terrein om de onderscheiden genoot
schappen bijeen te brengen is er, maar dat zal dan van alle voetangels en 
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's-Gravenhage, 1 Juni 1939. 

Zeer geachte Heer ter Pelkwijk, 

Ik dank U zeer voor üw brief van 

30 Eei j.l.. Mijnerzijds heb ik slechts mede 

te deelen, dat het mij niet gelukt is iemand, 

dien wy gaarne "bij de opening aanwezig had

den gezien, daartoe over te halen. 

Den Hoogedelachtbaren Heer 

Mr.Dr.S.A.W.ter Pelkwi jk, 

Voorzitter Kationaal Comité v.d.Willibrord-Herdenking 
1939, 

Utrecht. 

Drift 27. 

. . . nog niet uitge
groeid tot de volle na
tionale mannenmaat 
• - - (p.) 

(Gem. Archiefdienst 
Utrecht) 

klemmen gezuiverd moeten zijn. Een programma voor een gemeenschappe
lijke stichtelijke viering moet toch uitvoerbaar zijn, mits het omvat; alles, wat 
iedere christelijke kerk in Nederland wil en niets, wat een der deelnemende kerken 
niet zou willen. Over zo'n programma is al gedacht, en wat het culturele aspect 
betreft, komt er een tentoonstelling. Volgens het driemanschap - aldus nog 
steeds pastoor Lagerwey aan dr Wissing - moet de herdenking groots worden 
opgezet en een bewijs leveren dat de gedeeldheid van ons volk meer accidenteel 
dan reëel is. De Oecumenische Raad zou de leden-kerken tot de viering moe
ten oproepen, zodat althans vóór de zomer van 1937 het comité, dat de evene
menten zal moeten voorbereiden, geformeerd kan zijn. Daarin zullen dan na
tuurlijk ook vertegenwoordigers van de andere grote kerken moeten zitten. 
Van een memorandum kan dus niets komen, maar de heren spreken af dat 
pastoor Lagerwey een en ander mondeling zal komen toelichten, zodat of 
Wissing zelf, of dr G. Baron van Boetzelaer, de voorzitter van de Raad, de le
den kan vragen of men zich als voorlopig lid van een voorlopig comité zal op
geven. 

U ziet, voegt de pastoor er in een briefje aan de burgemeester als commentaar 
bij, dat niet alleen de internationale of gemeentelijke politiek voorzichtig beleid 
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eischt, maar dat ook de kinderen der hemelsche verwachting leelijk met protocolai
re bacillen besmet zijn. 
De verkenning van de burgemeester in rooms-katholieke richting valt positief 
uit - hij heeft naar eigen zeggen een vlotte bespreking met mgr J. de Jong - en 
ook van de kant van de gereformeerde kerk, in de persoon van ds Van Arkel, 
wordt vertrouwelijk medewerking toegezegd. We weten vast, constateert La-
gerwey tevreden, dat iedere kerk het plan sympathiek gezind is, en dat is meer 
dan ik durfde verwachten. 
Nu de eerste verkennende ronde zo gunstig is uitgevallen, kunnen er in het 
najaar van 1937 spijkers met koppen worden geslagen. Het drietal Ter Pelk-
wijk-Schuylenburg-Lagerwey maakt op 4 september de afspraak dat de bur
gemeester een aantal personen in klein comité zal samenroepen. Uitgenodigd 
zullen worden: de rooms-katholieke deken van Utrecht, Th. Knuvelder, prof 
G. W. Kernkamp - deze omdat Geyl afwezig is - prof M. van Rhijn, prof A. K. 
M. Noyons, C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, E. Lagerwey 
en dr W. C. Schuylenburg. De vraag of Van Rhijn al bij de eerste vergadering 
zou worden gevraagd, bleef nog hangende. Schuylenburg zal voorlopig het se
cretariaat waarnemen, later zal hij het delen met de chartermeester aan het 
gemeente-archief mr J. W. C. van Campen. De titel van de invitatie zal lui
den: bespreking over een herdenking van het twaalfde eeuwgetijde van den 
Apostel van Nederland, Willibrord. 
Of gesproken zal worden van de heilige of Sint Willibrord, late men aan het 
spraakgebruik over. De burgemeester zal op die bijeenkomst ambtshalve de 
plannen bekend maken, de motieven ervan in het licht stellen, tentoonstel
ling, herdenkingsbijeenkomst op 7 november 1939 in de Domkerk, de uitgave 
van een gedenkboek en zoo mogelijk het stichten van een blijvend monument 
aankondigen. Ook zal hij de middelen ter sprake brengen om een en ander te 
realiseren en vooral de financiële kant van de zaak aan de orde stellen. Over 
het laatste maken de heren zich voorlopig geen al te grote zorgen. Zij menen 
dat een deel van de aktiviteiten zichzelf zal bedruipen en dat een waarborg
fonds gemakkelijk te vormen zal zijn, te meer omdat de imponderabele voorde
len van een feestjaar in Utrecht bij menigeen wel zullen wegen. 
De burgemeester ontwerpt een uitnodiging in deze zin en nadat deze door La
gerwey is voorzien van opmerkingen, die letterlijk worden verwerkt, wordt zij 
op 21 oktober verzonden. Tot de genodigden behoort, naast de reeds ge
noemden, ook H. Botterweg, de wethouder van financiën 7). 
Zo vindt op 1 november, Allerheiligendag 1937, de eerste echte vergadering 
plaats ter voorbereiding van de feestelijkheden. Alle genodigden verschijnen 
ten stadhuize, en na de opening worden Schuylenburg en Van Campen met 
het secretariaat belast. De burgemeester zet, vrijwel in de bewoordingen van 
Lagerwey, de opzet van een en ander uiteen en de aanwezigen denken wel dat 
op algemene medewerking zal mogen worden gerekend. Dit voorlopige plaat
selijke comité zou vervolgens, menen de vergaderden, moeten worden omge
zet in een nationaal comité, dat, wil het soepel functioneren, vooral niet te 

7) H. Botterweg was sedert 1927 wethouder voor o.a. de gasfabriek, een soort wethouder van 
bedrijven dus. Door een herschikking van taken werd hij in 1937 wethouder van financiën. Hij 
overleed tijdens de oorlog in het kamp St. Michielsgestel. 
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groot mag wezen. De burgemeester, vermoedelijk ook hier wel gesouffleerd 
door Lagerwey, noemt de namen van pastoor W. Nolet te Amsterdam en die 
van de hoogleraren J. Huizinga, H. Brugmans, W. J. Aalders, Gerard Brom 
en A. van Schelven. Er zou ook een ere-comité moeten komen, met de voor
zitter van de ministerraad, de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht. Later 
zou, om het nationale karakter van de herdenking nog te versterken, H.M. de 
Koningin verzocht kunnen worden om beschermvrouv/e te willen zijn. Voor 
de tentoonstelling komt een apart comité, waarin al direct Lagerwey, Jan 
Eloy Brom en prof W. Vogelsang zitting zouden kunnen nemen. Men spreekt 
ook over een chronologische beperking. Dacht men aanvankelijk aan de tijd 
van de Hervorming als terminus ad quem, nu wordt door Noyons, daarin door 
prof Van Rhijn bijgevallen, verdedigd dat men de grens zou moeten trekken 
rond 1350. Men wijst op de schatten die in Maastricht, Aken, Kalkar en Xan
ten worden bewaard. Als sprekers op de herdenkingsbijeenkomst suggereert 
de burgemeester - lees: Lagerwey - Huizinga en Gerard Brom. De bijeen
komst zou in de Domkerk moeten worden gehouden en rijkelijk gelardeerd 
moeten zijn met muziek. Ook voor dit muzikale gedeelte zullen weer - ge
bruik makende van gegevens van pastoor Lagerwey - deskundige mensen aan 
het werk worden gezet. Ook de uitgave van een gedenkboek komt nog even 
ter sprake, alsmede de financiële aspecten van de onderneming. Wat het laat
ste betreft meent Ter Pelkwijk niet op deelneming door het Rijk te mogen re
kenen, wat Botterweg niet helemaal wil uitsluiten. De burgemeester spreekt 
ook nog van het aanbrengen van beelden onder den Domtoren, en nu van Wil-
librord en Bonifatius. Adelbold heeft definitief afgedaan, maar ook Bonifati-
us figureert hier voor het eerst en voor het laatst. 

Noyons wijst op de wenselijkheid de radio bij de herdenking in te schakelen 
en ook op de kans die er zou wezen de gehele burgerij bij de viering te betrek
ken door het opvoeren van een mysteriespel. 
Zo is dan, bij de allereerste informele bespreking, in wonderlijke harmonie de 
opzet aanvaard die het ook werkelijk zal gaan halen. Het heeft allemaal nog 
een voorlopig karakter - men besluit dan ook voorlopig alle publiciteit te ver
mijden - maar in feite liggen de hoofdlijnen vast. Wonderlijk en verheugend is 
dat, schrijft de oud-katholieke pastoor van St. Gertrudis aan de burgemees
ter, een goed deel van het voorlopig welslagen toeschrijvend aan de prachtige 
manier, waarop u de menschen er voor warm maakt. Met meer recht kan men 
spreken van een succes van de durf en de tact van Lagerwey zelf, die blijk
baar de bestaande verhoudingen fijn heeft aangevoeld en optimaal vrucht
baar gemaakt. 
De operatie waarmee de informele plaatselijke groepering zou moeten wor
den getransformeerd tot een Nationaal Comité wordt vijf dagen vóór Kerst
mis 1937 aangevat. Het voorstel komt weer van de burgemeester van Utrecht 
en omvat exact het lijstje van 1 november. Een van de leden stelt met recht 
vast dat de zuidelijke gewesten daarin in het geheel niet zijn vertegenwoor
digd - een andere opmerking kan het wel niet geweest zijn die in de notulen 
wordt gesignaleerd - want naar aanleiding daarvan worden dr P. J. J. M. van 
Gils (Roermond) en dr H. W. E. Moller (Tilburg) nog aan het lijstje toege-
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voegd, alsmede dr A. B. G. M. van Rijckevorsel als voorzitter van de Neder-
landsche Oudheidkundige Bond. Deze altijd hachelijke namen-revue zal er 
wel de oorzaak van zijn dat van deze vergadering twee lezingen bestaan, die 
elkaar niet veel ontlopen, tenzij juist op dit punt. 
De taak om de vergadering te notuleren lag bij Van Campen. Hij had via 
Schuylenburg vernomen dat de burgemeester beknopte notulen verlangde, die 
niet de uitvoerige bespreking over alle voorgestelde comité-leden - onder an
dere de namen van Van Lanschot en de Maastrichtse burgemeester Michiels 
van Kessenich waren genoemd - moesten bevatten. Van Campen meende zich 
daaraan naar behoren te hebben gehouden, maar moest, weer via Schuylen
burg, vernemen dat de burgemeester zeer ontevreden was over zijn verslag. 
Van Campen belt de burgemeester op 28 december op en krijgt de wind van 
voren. Het verhaal had veel uitvoeriger moeten zijn, ik heb het zelf moeten her
schrijven en mijn versie de leden toegestuurd. Voortaan moet u, zoals het be
hoort, de notulen eerst aan den voorzitter ter goedkeuring voorleggen. Met een 
boos op de haak deponeren van zijn telefoon beëindigt deze autoriteit uit de 
jaren dertig het gesprek en het gevolg is dat de aangezochte leden van het Na
tionaal Comité met twee versies van de bijeenkomst - Van Campen had de zij
ne al verzonden - worden geconfronteerd. Een inhoudelijk verschil is er 
slechts op één punt: volgens de ene zijn Van Gils, Moller en Van Rijckevorsel 
uitgenodigd naar aanleiding van een opmerking van een van de leden, m Ter 
Pelkwijks lezing is hij het zelf die direct met de volledige lijst van invités voor 
het voetlicht treedt. 
Wat het programma betreft is nu ook wat allerlei details aangaat de zaak 
rond: het muzikale gedeelte van de herdenkingszitting is door prof A. Smijers, 
Joh. Wagenaar en Caecilianus Huigens o.f.m. in samenspraak met Lagerwey 
van het begin tot het eind geregeld, en voor de plaats van de tentoonstelling 
wordt door de inmiddels geconstitueerde tentoonstellingscommissie, waarin 
Lagerwey ook al zitting had, gedacht aan de Kloostergang, al realiseert men 
zich dat daaraan grote technische problemen zoals vochtigheidsgraad, afslui
ting van de beide armen enzovoorts, verbonden zijn. De leden in spe van het 
Nationale Herdenkingscomité krijgen tegen het eind van het jaar hun uitnodi
ging thuis gestuurd. De bedoeling is dat de leden van het tot nu toe gevormde 
Utrechtse comité het werkcomite zullen vormen, terwijl van de heren van het 
Nationale Comité, waarvan elk der uitgenodigde leden een volledige kandi
datenlijst krijgt toegestuurd, alleen een algemene leiding zal uitgaan voor een 
herdenking in algemene samenwerking, vrij vertaald: dat hun namen een stimu
lans zullen zijn tot aktieve deelname van de levensbeschouwelijke groeperin
gen, respectievelijke regio's, waaruit zij stammen. 
De een na de ander van de uitgenodigde leden zegt in de loop van januari 
1938 zijn deelname toe, alleen Van Rijckevorsel bedankt. Pastoor Nolet rea
geert zelfs enthousiast: hij ziet in dergelijke vieringen bij uitstek geschikte ge
legenheden om het nationale gevoel te verlevendigen en in goede banen te leiden. 
Van Gils wijst er vanuit Roermond op dat door het bedanken van Van Rijcke
vorsel het zuiden wel zeer mager en de noordelijke gewesten in het geheel 
niet vertegenwoordigd zijn in deze nationale commissie. Voor beide sugge
reert hij enkele namen. 
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Om te voorzien in de vacature Van Rijckevorsel wendt Ter Pelkwijk zich 
thans tot zijn collega in Maastricht, Jhr mr W. Michiels van Kessenich, wiens 
naam al eens was genoemd, en voorts tot de voorzitter van het Provinciaal 
Genootschap van Noord-Brabant, Jhr mr A. F. O. van Sasse van Ysselt. Voor 
de noordelijke gewesten wordt de historicus mr P. C. J. A. Boeles, onder
voorzitter van het Friesch Genootschap gevraagd. Mr H. Th. s'Jacob, presi
dent-curator van de Utrechtse Universiteit, maakt het lijstje vol. 
Omdat de eerste geplande vergadering viel op 31 januari, de dag waarop de 
burgemeester ter de Blijde Gebeurtenis in het Koninklijk Huis 8) reeds als moge
lijk had voorzien, werd zij in verband daarmee verdaagd naar 28 maart. 
Die dag komen dan al deze landelijke en stedelijke notabelen rond de 
Utrechtse burgemeester bijeen om te spreken over een herdenking, waarvan 
de opzet al geheel vaststond, en waarvoor vooral de tentoonstellingscommis
sie al heel wat werk verzet had. De burgemeester geeft de heren een breed 
verslag van de tot nu toe ondernomen stappen en stelt voor, dat de leden van 
het Nationaal Comité zich zouden beperken tot de beide hoogtepunten der 
herdenking, expositie en herdenkingsbijeenkomst, terwijl men de uitwerking 
van een en ander zou overlaten aan de muziek- en tentoonstellingscommis
sies. Een soort rondvraag levert nog wel wat interessante vragen op - het uit
geven van een postzegel, het lekenspel, de grenzen van de tentoonstelling 
(Van Gils wijst erop dat tot de Willibrordiana ook gerekend moeten worden 
het zilver en de vaandels van de St. Willibrordgilden) - maar in hoofdzaak 
marcheren de zaken zoals ze van het begin af door pastoor Lagerwey zijn ge
concipieerd: van hem is geen enkele opmerking gedurende deze vergadering 
genotuleerd. Ook krijgen Brom en Huizinga als sprekers op de zevende no
vember de zegen van de vergadering, terwijl verscheidene leden erop aan
dringen minister-president Colijn het slotwoord te laten spreken. Ter Pelk
wijk richt zich namens het Comité met dit verzoek tot Colijn, die daarin graag 
toestemt en ook best ere-voorzitter van het Comité wil zijn, net als L. H. N. 
Bosch Ridder van Rosenthal, de Commissaris der Koningin in de provincie 
Utrecht. 

De laatste laat de burgemeester weten dat hij de plannen mooi vindt maar in 
de commissie van voorbereiding commerciële menschen met een kunstzinnige in
slag mist. Ook dient er naar zijn mening een soort Reclamebeweging voor de 
tentoonstelling te komen. Daarvoor zijn natuurlijk dr Schuylenburg en Jkr dr G. 
H. de Jonge niet geschikt. (Laatstgenoemde was conservator van het Centraal 
Museum). Zulk soort mensen, weet de commissaris, heeft men er in Haarlem 
bij de Frans Halstentoonstelling ook bij gehad: Die Reclame-beweging was in 
Haarlem Schitterend georganiseerd. 
Burgemeester Ter Pelkwijk ziet de beste reclame voor de onderneming voor
alsnog ergens anders, en wel in de hoogste regionen. Nu de eerste minister en 
de Commissaris der Koningin als ere-voorzitters zijn binnengehaald, rest hem 
nog slechts de taak de Koningin te bewegen het beschermvrouweschap op 
zich te nemen. Op 12 april 1938 richt hij zich tot Baron van Heemstra, de par
ticulier secretaris van Hare Majesteit. Met bijvoeging van de verslagen van 

8) Op 31 januari 1938 werd prinses Beatrix, de huidige Koningin, geboren. 
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Comité en sub-comités, en na overleg met minister Colijn en de Commissaris, 
verzoekt hij de secretaris de Koningin mede te delen dat het Comité het op de 
hoogste prijs zal stellen indien het Hare Majesteit zou kunnen behagen, Be
schermvrouwe te worden van het Comité. De burgemeester meent met recht en 
reden die vrijmoedigheid te mogen hebben, gezien het doel van het Comité 
en de opzet van de herdenking. Deze brief is in de maand mei gevolgd door 
een nog uitvoeriger verzoek, maar beide blijven zonder resultaat. Zou, nu 
heel de zaak tot hier toe op rolletjes had gelopen, deze kroon op het werk 
moeten ontbreken? Ter Pelkwijk wil er niet aan en belt professor Huizinga: 
zou hij, die prinses Juliana immers een eredoctoraat had verleend, en nog on
langs de Koningin bij haar veertig-jarig regeringsjubileum uitbundig had gefê
teerd, niet eens met de Koningin willen spreken? Pastoor Lagerwey verwacht 
ook wel iets van een interventie van Huizinga, met wie hij ook wel persoonlijk 
zou willen spreken. Of Huizinga ook werkelijk stappen heeft genomen, blijft 
onzeker: in de archiefstukken is er geen spoor van te vinden. Mocht de hoog
leraar toch mondeling of schriftelijk contact met de vorstin hebben gehad dan 
is dat in elk geval vruchteloos gebleven: Koningin Wilhelmina heeft met be
slistheid voor de eer bedankt. Op 19 oktober deelt de burgemeester in het 
werk-comité tot zijn leedwezen mee, dat het vooralsnog niet is gelukt de be
langstelling van de Koningin voor het streven van het Nationaal Comité te 
wekken, althans niet in die mate dat H.M. het Beschermvrouwschap op zich zou 
willen nemen. Hij geeft echter de hoop niet op, dat dit in een verder stadium nog 
mogelijk zal blijken. 

Intussen pakken zich ook donkere financiële wolken boven dit overigens zo 
harmonieuze tafereel samen. Op de uit te geven bijzondere herdenkingspost
zegels in de frankeerwaarden van 5 en 12'/2 cent zal geen speciale toeslag wor
den geheven, zodat het comité daarvan geen vruchten zal plukken. De kosten 
van de tentoonstelling zijn intussen geraamd op f 25.000 tot f 30.000 en men 
vindt het nauwelijks aan te nemen dat dit bedrag door de ontvangsten uit toe
gangsgelden en de verkoop van catalogi zal worden gecompenseerd. Dat be
tekent dat het waarborgfonds aangesproken zal moeten worden. Daarvoor is 
tot nu toe echter - we leven nog in oktober 1938 - pas een kleine 10.000 gulden 
bijeen, terwijl de gemeente nog eens voor de helft van dit bedrag zal deelne
men, samen f 15.000. Dat is ten enemale onvoldoende. Het rondsturen van 
circulaires heeft nog slechts f 340 aan toezeggingen opgeleverd, wat de ver
zending van nieuwe circulaires noodzakelijk maakt. Kan de tentoonstelling 
op deze manier wel doorgaan, vraagt de burgemeester zich bezorgd af. 
Noyons komt nog eens met zijn oude voorstel voor een mysterie-spel. Als 
men dat in de kloostergang van St. Marie zou opvoeren, zouden de kosten 
daarvan al heel gering zijn. Er zouden immers geen tribunes hoeven te wor
den gebouwd. Men zou kunnen volstaan met stoelen in de kloosterhof te 
plaatsen, terwijl de uitvoering zelf op het hoger gelegen gedeelte van de tuin 
van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen zou kunnen plaatsvinden. 
Lagerwey maakt de menskundige opmerking dat voor het loskrijgen van bij
dragen voor het waarborgfonds van persoonlijk bezoek veel meer te verwach
ten is dan van circulaires. Misschien mede met het oog op deze financiële pe
rikelen, maar in elk geval weer met verbreding van het comité als resultaat, 
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suggereert de burgemeester nu, ook de vrijzinnig christelijke groeperingen bij 
de herdenkingen te betrekken. Ook van hen mag immers op belangstelling 
worden gerekend. Ter Pelkwijk noemt de namen van dr W. Banning te Bent
veld van sociaal-democratische, en Jhr ir O. C. A. van Lidth de Jeude te 's 
Gravenhage van liberale zijde. Het noemen van deze kwalificaties wijst erop 
dat men meer relevantie toekent aan de politieke signatuur van beide heren, 
dan hun vrijzinnig christelijke herkomst, wat die ook mag betekenen. Hoe dit 
zij, niemand der aanwezigen heeft bezwaar tegen toetreding van dit tweetal, 
dat in het Nationaal Comité vanaf dit ogenblik dan ook van harte meedoet. 
Het gaat de financiële commissie spoedig daarna wat meer voor de wind. De 
leden van het Nationaal Comité krijgen op 9 november 1938, voor het eerst 
op papier met het smaakvol uitgevoerde brievenhoofd: Willibrord-herdenking 
1939, de mededeling dat nog slechts een bedrag van 8.000 gulden ontbreekt 
aan inschrijvingen van particulieren. Genoeg basis, vinden de financiële des
kundigen, om alvast contact te zoeken met het buitenland, voor het verkrij
gen van objecten die voor de tentoonstelling van betekenis zijn. Medewer
king van buitenlandse instanties lijkt wel verzekerd en een beroep op eventu
ele tussenkomst van Buitenlandse Zaken, gelanceerd via de minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, voegt daar nog aan toe wat mocht ont
breken. Freule de Jonge heeft al toezeggingen binnen uit Ierland, Engeland 
en België, professor Vogelsang stelt een onderzoek in in Duitsland en Parijs, 
en pastoor Lagerwey heeft zich in verbinding gesteld met Luxemburg. 
Allerlei technische problemen in verband met de expositie in de kloostergang 
van de Dom en de aula van de Universiteit komen tegen het eind van 1938 
ook rond. De ingang zal komen Achter de Dom door het zijportaal van de 
kerk, in de kloostergang komen tochtpuien en deuren, er is een plan vQor het 
droog maken en droog houden van de wanden en voor de verlichting. De da
tum van de opening wordt vastgesteld op 15 juni 1939 en de gemeente zorgt 
voor het wegnemen van tramrails en tramdraden op het Domplein. Als blij
vende verworvenheid van de expositie besluit men tot het in het plaveisel aan
geven van de voornaamste gebouwen die vroeger op het Domplein hebben 
gestaan. Het comité heeft zich ook al voorgenomen als herinnering aan zijn 
eensgezindheid een bronzen gedachtenisplaat aan te brengen aan een van de 
zijwanden van de Domkerk. 

Ook beraadt men zich nog steeds op Noyon's idee van een lekenspel. Daarbij 
is de VVV ingeschakeld. 
Bosch van Rosenthals praktische aanwijzingen met betrekking tot de publici
teit zijn tenslotte ook opgevolgd, want in de eerste maanden van 1939 is er 
een Commissie van Advies voor de Bekendmaking van de Herdenking - alle hoofd
letters zijn van Ter Pelkwijk - geformeerd, met daarin vertegenwoordigers 
van de VVV, van persverenigingen, mensen uit kringen van de Jaarbeurs en 
van katholiek Utrecht. Er zijn afspraken met de pers, er is een plan voor de 
verspreiding van het affiche - het is van de hand van Karel Thole - en er zijn 
contacten gelegd met NCRV en KRO, waarop ook al door Noyons was aan
gedrongen. Op 28 februari 1939 legt Ter Pelkwijk de commissie-leden ook 
een voorlopige tekst voor van de herdenkingsplaat in de kruisgang van de 
Domkerk. Deze tekst, die nog slechts stilistische en geen inhoudelijke wijzi-
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Burgemeester Ter Pelkwijk als explicateur voor dr H. Colijn bij de opening van de Willibrordtentoon-
stelling op 15 juni 1939 (Gem. Archiefd. Utr., catnr. H.A.V39.33) 

gingen zal ondergaan, komt waarschijnlijk wel uit de pen van Lagerwey. Een 
vondst hierbij is bepaald de formulering: den Apostel Willibrord, waarmee in 
een soepel glissando de hobbel van het Sint of Heilige Willibrord genomen is. 
In dezelfde missive van de burgemeester wordt voor het eerst het initiatief 
vermeld tot plaatsing van een standbeeld in Utrecht. Het denkbeeld en het 
aanbod zijn afkomstig van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging Katho
liekendag, en ze zijn Ter Pelkwijk welkom geweest, want het gemeentebestuur 
heeft meteen alle medewerking toegezegd en het plantsoentje aan de Maria-
plaats ter beschikking gesteld; een locatie waarover het laatste woord nog 
niet gesproken zou blijken te zijn. 
Intussen begint de zaak van het beschermvrouweschap, of toch minstens de 
aanwezigheid van de Koningin bij de opening van de tentoonstelling, nu toch 
werkelijk te dringen. Zoals gezegd waren tot nu toe alle rechtstreekse uitnodi
gingen aan de Koningin, alsmede de waarschijnlijke interventie van Huizinga, 
zonder resultaat gebleven. Op 16 maart 1939 geeft de voorzitter van het Nati
onaal Comité, Ter Pelkwijk, een lijstje van dagen en uren waarop hij naar 
Den Haag zou kunnen komen. Colijn zelf had te kennen gegeven het wense
lijk te vinden, mondeling met de burgemeester over enkele punten van gedach
ten te wisselen. In verband met den huidigen stand van zaken zal ik het wel zéér op 
prijs stellen, indien Uwe Excellentie mij thans in audiëntie zou willen ontvangen, 
schrijft Ter Pelkwijk op een toon die geen twijfel uitsluit over de urgentie van 
zijn boodschap. Het gesprek heeft eind maart plaats gehad, en als resultaat 
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daarvan heeft Colijn in de loop van mei deze zaak bij Koningin Wilhelmina 
ter sprake gebracht. Dat dit laatste evenmin op iets is uitgelopen, bevestigt 
een briefje van één zin vanuit het Ministerie van Algemene Zaken aan de 
voorzitter van het Nationaal Comité: Mijnerzijds heb ik slechts mede te deelen, 
dat het mij niet gelukt is iemand, dien wij gaarne bij de opening aanwezig hadden 
gezien, daartoe over te halen. Ter Pelkwijk had over deze langzamerhand nete
lige kwestie meer dan eens een gesprek met de particulier secretaris van de 
Koningin, Baron van Heemstra, en ook deze heeft zijn best gedaan. De Ko
ningin is echter niet van plan blijken van belangstelling te geven, en de secre
taris laat zelfs weten dat hij het oprecht gesproken weinig waarschijnlijk acht 
dat de vorstin de tentoonstelling ook maar zal bezoeken. Na de zomervakan
tie wil Van Heemstra nog wel eens een poging wagen, maar de kans op succes 
slaat hij laag aan. Ter Pelkwijk schrijft, dwars over deze brief, in welspreken
de hanepoten: geschreven, dat ik zaak volkomen begrijp doch niet goed te doen 
gegevens te blijven verstrekken. 

De Koningin wilde met de herdenking eenvoudig niets te maken hebben en is 
voor de aandrang, van alle kanten instanter, instantius, instantissime op haar 
uitgeoefend, geen millimeter geweken. Haar geringe en dan nog voorgevorm-
de historische interesse moet hieraan wel debet zijn geweest. Zij moet boven
al heel de zaak veel te katholiek hebben gevonden, en haar sympathie lag daar 
nu eenmaal niet, zeker niet vóór de Tweede Wereldoorlog 9). De kabinetscri
sis van juli heeft de herdenking natuurlijk geheel naar de achtergrond gedron
gen, zodat daarna de kwestie wel niet meer aan de orde zal zijn geweest. 
Het Nationaal Comité heeft de pil dapper geslikt en is resoluut op de ingesla
gen weg voortgegaan. 
Het is duidelijk dat Koningin Wilhelmina, wier aanwezigheid, om het minste 
te noemen, bij dit evenement niet misplaatst zou zijn geweest, aan de voor
avond van de Duitse bezetting nog niet tot de volle nationale mannenmaat 
was uitgegroeid. 

Tentoonstelling en herdenkingsbijeenkomst 

Zo werd dan in de namiddag van de 15e juni 1939 in de Domkerk, die door 
het college van kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente royaal ter be
schikking was gesteld, de expositie over Sint Willibrord geopend door de ere-
voorzitter van het Nationaal Comité, dr H. Colijn 10), toen nog juist voorzit
ter van de ministerraad. Voorzitter Ter Pelkwijk leidde de expositie in door 
de religieuze en historische betekenis te belichten. Dat hij daarbij ook aan
dacht besteedde aan de plek waar de tentoonstelling was ingericht, ligt voor 
de hand. De bewoordingen waarmee hij over Willibrord en zijn betekenis 
spreekt, doen weer sterk denken aan de brieven die hij over dit onderwerp uit 
de oud-katholieke pastorie van St. Gertrudis had ontvangen: Lagerwey zal 
ook over deze speech wel gebakerd hebben. 

9) A. F. Manning, 'Koningin Wilhelmina' in: C. A. Tamse, ed. Nassau en Oranje in de Nederland
se Geschiedenis (Alphen aan de Rijn, 1979) 382. 
10) De stukken m.b.t. de opening van de tentoonstelling zijn te vinden in inv. nr. 10. Een uitvoe
rige bespreking van de expositie geeft: C. H. de Jonge, 'De tentoonstelling van vroeg-middel-
eeuwsche kunst te Utrecht, Het Gildeboek, XXII (1939) afl. 4, 89-97. 
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De politieke onrust in de eerste helft van 1939 was er de oorzaak van dat te
gen het uitlenen van allerlei kostbaarheden nogal wat bezwaren werden ge
maakt. Sommige daarvan werden overwonnen, in andere gevallen moest men 
afzien van het exposeren van voorwerpen die men graag had willen tonen. Uit 
Duitsland werd bijvoorbeeld niets verzonden. Na afloop van de opening, toen 
de gasten zich in de pandhof van de Dom wat met elkaar konden onderhou
den, had een min of meer historische ontmoeting plaats. De heer Van Cam
pen had van de burgemeester de wenk gekregen aartsbisschop De Jong te be
geleiden. Toen deze zich naar de uitgang Achter de Dom begaf om weer te 
vertrekken, passeerde hij een groepje in het paars gekleede geestelijken: de 
bisschoppen van de oud-katholieke kerk. Mgr De Jong had hen, zonder grof 
te zijn, gemakkelijk kunnen passeren, maar hij deed dat niet. Hij liep recht op 
hen af, begroette hen en maakte een vriendelijk praatje. Toen hij aan het eind 
van dat gesprek de hoop uitsprak dat hij de heren nog eens zou ontmoeten, 
antwoordde één van hen: Ja, hier of in het hiernamaals 11). 
De opzet van de tentoonstelling, door Schuylenburg - die met de zijnen het 
werk had verzet - uiteengezet, was tweeledig. Enerzijds was zij gewijd aan de 
figuur van Willibrord zelf en, in aansluiting daarop, aan de verering waarvan 
hij in de loop der eeuwen het voorwerp was geweest. Anderzijds wilde zij een 
beeld geven van de kunst die na het beschavingswerk, door Willibrord ver
richt en als uitvloeisel daarvan, op Nederlandse bodem tot bloei was geko
men. De strikte beperking tot wat in onze streken ontstond was daarbij on
houdbaar, zodat geleidelijk het plan rijpte een zo karakteristiek mogelijke 
keuze van kunstwerken uit eigen en omliggende landen bijeen te brengen. 
Chronologisch werd de opzet voor de derde keer gewijzigd. De grens werd 
enerzijds bepaald door de grote volksverhuizing en aan de andere kant door 
de opkomst van de gothiek, dus van de zeer vroege tot de hoge middel
eeuwen. Bijzondere aandacht kreeg daarbij de Ierse kunst, waarvan een fraai 
overzicht geboden werd. De vroegste stukken dateerden uit de zevende 
eeuw, dus uit de tijd van Willibrord zelf, en de laatste uit het midden en het 
einde van de twaalfde eeuw, de periode die later van professor Frits van der 
Meer de naam keerpunt der middeleeuwen zou krijgen. Niet alleen de Merovin-
gische en Karolingische, maar ook de Romaanse periode was hier dus verte
genwoordigd. Onder het tentoongestelde waren befaamde stukken als die van 
de zogenaamde schat van Ghilderic, gevonden te Doornik in het graf van 
deze in 481 gestorven koning der Franken en vader van Clovis, en het meest 
beroemde handschrift van de Universiteitsbibliotheek: het Utrechtse Psalter 
met zijn ongeëvenaarde pentekeningen 12). 

Onder de Willibrordiana schitterde natuurlijk ook het Martyrologium van 
Hiëronymus, uit Echternach afkomstig, met de eigenhandige aantekening 
van de heilige levende in het jaar 708 na de vleeswording van onze Heer Jesus 
Christus, na in het jaar 695 hoewel onwaardig, te Rome tot bisschop te zijn gewijd 

11) Mr van Campen heeft mij deze gang van zaken nog eens bevestigd in een interview d.d. 8 
jan. 1981. 
12) De UB leverde trouwens aan het feest nog haar eigen bijdrage met een expositie van 
Utrechtse miniaturen, bijeengebracht door dr A. Hulshof, de bibliothecaris. 
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door de apostolische man en heer paus Sergius, vijfjaar na zijn aankomst over zee 
in F ranci a 13). 
Leverde ons eigen land al een rijke kern voor de tentoonstelling, talrijke in
zendingen uit België, Engeland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Zwitser
land kwamen het geheel nog versterken. De ambassadeurs van deze landen, 
en de Nederlandse gezanten aldaar geaccrediteerd, hadden dan ook allen een 
plaats in het ere-comité. De catalogus maakte een degelijke en goed verzorg
de indruk en oversteeg zijn tijdelijke bruikbaarheid met een beredeneerde 
opgave van bronnen en literatuur aangaande het leven van S. Willibrord, samen
gesteld door dr Willibrord Lampen o.f.m. en drs Bernard Vermaseren. 
In diezelfde zomerdagen vond.een aantal opvoeringen plaats van het Willi-
brordusspel van Jan Engelman tegen de historische achtergrond van het 
poortgebouw en de boerderij van Chartreuse. Het verbeeldde de strijd tussen 
hemelse en helse machten, eindigend met de blijde inkomst van de apostel in 
de hemel, aldus naar middeleeuwse trant historische leemtes met dichterlijke 
visies opvullend. De muziek, door Wouter Paap gecomponeerd, was door de 
KRO op de plaat gezet. De acteurs waren leden van het bekende Ons Leeken-
spel onder leiding van Anton Sweers. 
Gedurende het gehele vakantieseizoen bleven op het Stationsplein en elders 
in de stad spandoeken met De Willibrord tentoonstelling verwacht u de aan
dacht trekken. Maar al tegen het eind van augustus was in verband met de in
ternationale situatie het opruimen van de tentoonstelling in beraad. Toen de 
broeiende oorlogsdreiging zich op 1 september ontlaadde in de grimmigheid 
van de daadwerkelijke geweldpleging werd de zorg voor de vele kostbaarhe
den tot een angst en beven. Ter Pelkwijk lag op dat ogenblik ziek te bed, maar 
reeds op 2 september kwamen de verantwoordelijken voor de expositie onder 
voorzitterschap van pastoor Lagerwey bijeen om zich op de situatie te bera
den. Men besloot unaniem de tentoonstelling, die volgens plan tot 15 septem
ber had moeten duren, met onmiddellijke ingang te sluiten. De binnenlandse 
inzenders zouden zo spoedig mogelijk hun bezittingen weer thuis krijgen, en 
freule De Jonge zou zich met de buitenlandse contribuanten in verbinding 
stellen over de terugzending van hun voorwerpen. Wat niet direct terug kon, 
de bezittingen uit Ierland, Frankrijk en België, werd goed verpakt in veilige 
kelderruimten onderde Domtoren opgeslagen. 

De abrupt beëindigde expositie had vanaf 15 juni tot en met 1 september on
geveer 18.000 bezoekers getrokken en bij de penningmeester f 11.552 aan 
entree-gelden in het laatje gebracht. Door de grote verwachtingen van het be
zoek in de eerste helft van september - er was voor die dagen een aantal bij
eenkomsten in Utrecht gepland - bleef dat bedrag ver onder de raming van de 
organisatoren. Niettemin beschouwde men de expositie naar inhoud en op
stelling terecht als een groot succes en een markant moment in het herden
kingsjaar. De overhaaste sluiting was een geladen voorteken van wat Europa 
en ons land te wachten stond. 

Intussen bleef men vasthouden, zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden, 

13) Catalogus van de St. Willibrord-Tentoonstelling (Utrecht, 1939) nr. 9, 15. Zie ook: Van Willi-
brord tot Wereldraad(Utrecht, 1972) nr. 1,44. 
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aan de herdenkingsplechtigheid op 7 november. 
Enkele maanden tevoren komt de scherpzinnige Lagerwey met de opmerking 
dat met de opdracht aan de beide uitgenodigde sprekers, Brom en Huizinga, 
het thema van de herdenking niet was uitgeput. Hij mist er het toekomstge
richte, meer precies gezegd: de oecumenische dimensie in. Hij voegt er in zijn 
brief aan de voorzitter van het Nationaal Comité geruststellend aan toe dat er 
geen reden is zich te schamen, dat we dat nu pas zien: het is een kenmerk van 
het leven dat het groeit. Met de tentoonstelling hebben we willen laten zien 
hoe Willibrord heeft geleefd en welke betekenis hij nu nog voor ons heeft. Die 
beide elementen zullen ook in de herdenkingszitting aan bod moeten komen. 
Nu zal Brom een retrospectief beeld van de evangelieprediker geven, en Hui
zinga zal vanzelf alleen een historisch exposé bieden. Daaraan zou een samen
vattende gedachte moeten worden toegevoegd, een blik die rust vindt in het he
den maar ook naar de toekomst reikt, zodat de hoorders gelaafd en gevoed 
naar huis kunnen gaan met de gedachte: deze herdenking stond niet stil maar 
leeft. Prof Aalders 14) is voor die taak de aangewezen man, meent Lagerwey, 
die de theologische kaart van Nederland goed blijkt te kennen. Aalders weet, 
vervolgt de pastoor, dat Willibrord geen rooms, geen protestants, geen strak 
omschreven na-Tridentijns kerkbegrip heeft gekend. In zijn achterhoofd zal 
hij wel het vertrouwen hebben gehad dat Aalders Willibrords kerkbegrip 
dichtbij het oud-katholieke zou laten uitkomen maar hoe dit zij, hij zag aan
leiding te over om uit facetten van het verleden een visie te putten voor het 
heden en voor de toekomst. Willibrord is meer dan een lichtend voorbeeld, 
hij is een werktuig waardoor Christus ook heden nog tot de zijnen spreekt. 
Aalders' opdracht is dan volgens Lagerwey zo dankbaar dat ik jaloers op hem 
zou kunnen zijn, als ik er niet van overtuigd was dat hij het zooveel beter, met zoo
veel meer gezag kan zeggen dan meine Wenigkeit dat zou vermogen. En hij legt 
nader uit: Het is m.i. tegenwoordig heel niet gevaarlijk meer, even den vinger te 
leggen op een verdeeldheid, die in wezen toch op eenheid rust, op het geloof in den 
eenen Heer, wiens dienaar ook Willibrord is geweest. Was deze een kind van zijn 
tijd, die tijd was wijder dan de onze het feitelijk schijnt te zijn, en zijn persoon kan 
daarom, eenigermate geïdealiseerd, als ik het zoo noemen mag, gerust beschouwd 
worden als een temporeel en materieel centrum in de voortschrijdende kerstening 
der wereld. Hier reiken dus: kerk, zending en ecumenische gedachte elkaar de 
hand en vindt een spreker als prof Aalders een teveel aan gedachte meer dan een te
kort 15). 

De voorzitter is op deze vruchtbare suggestie onmiddellijk ingegaan en heeft 
de beide eerder geplande sprekers deze uitbreiding van het programma voor
gelegd. Dat leverde hem een buitengewoon heftige brief van Huizinga op, die 
het nu met het programma van de herdenking en zijn rol daarin volledig on
eens is. De Leidse hoogleraar ziet ineens het klassieke Nederlandse driestel: 

14) W. J. Aalders, 1870-1945, was vanaf 1923 hoogleraar te Groningen inde ethiek ende wijsbe
geerte van de godsdienst. Hij was een geleerde met een brede belangstelling, ook voor actuele 
onderwerpen. In de Christelijke Encyclopedie (Kampen, 1956) heet hij een waarlijk katholieke fi
guur, wij van enghartige geborneerdheid. Zie ook: Biografisch Lexicon van het Nederlandse protestan
tisme l (Kampen, 1978)23-26. 
15) Lagerwey aan Ter Pelkwijk, 4 juli 1939, GAU, NWC, nr. 37. 
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katholiek-protestant-buitenkerkelijk voor zich oprijzen, en begrijpt dat hij 
voor het laatste karretje gespannen is. Maar zo makkelijk laat hij zich niet 
klasseren en hij stelt voor hem maar van zijn opdracht te ontslaan. Ik haat 
onze neiging, om in alles naar pariteit van overtuigingen te streven, zoo hartgron
dig, dat het vooruitzicht daar tusschen den katholiek en den protestant als huma
nist, of hoe men dat gelieft te noemen, op te treden, mij eiken lust beneemt een rol 
in de plechtigheid te vervullen 16). 
Ter Pelkwijk tracht het misverstand als zou de sprekerslijst volgens het ge
bruikelijke levensbeschouwelijke drieslagstelsel zijn opgesteld, bij Huizinga 
weg te nemen. Er is eenvoudig gezocht naar de beste sprekers - daar hoor ik 
dus ook bij, mag Huizinga denken - zonder acht te slaan op richting of ge
loofsbelijdenis maar meer op bekende klank in alle kringen die men wenste te 
bereiken. Aalders en Brom, die elkaar goed kennen, hebben samen hun stof 
verdeeld en zullen geen protestantse of katholieke rede uitspreken. Het con
cept van deze delicate brief, die een ontstemde Huizinga weer met zijn 
spreekbeurt moet verzoenen, gaat volgens beproefd recept naar het Willems
plantsoen, waar de pastoor van St. Gertrudis er regel voor regel zijn kantteke
ningen bij plaatst, en passant waarschuwend voor een zinsnede die naar zijn 
mening te romfreundlich is - Lagerwe)/ heeft een sterke voorkeur voor Duitse 
uitdrukkingen - en die dus Huizinga eerder in zijn gedachte zal sterken dan 
hem van mening doen veranderen. 

Een angst voor al te grote vriendelijkheid jegens Rome is er ook de oorzaak 
van dat de uitnodiging aan Engelse gasten zekere eenzijdigheid vertoont. Met 
de kerk van Engeland heeft Lagerwey uitdrukkelijk de Ecclesia Anglicana op 
het oog gehad en wel met uitsluiting van rooms-katholieken. Het geval wilde 
dat de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, dr A. Rinkel, in het kader 
van het Willibrord-jaar was uitgenodigd te spreken in de Westminster-Abbey 
te Londen en het Yorkminster. Van Engelse kant zouden op 7 november in 
Utrecht de aartsbisschoppen van Canterbury en York vertegenwoordigd zijn. 
Aartsbisschop Rinkel had Lagerwey van te voren gevraagd of het vaststond 
dat deze hoge gasten ook zouden worden gevraagd op de bijeenkomst in de 
Domkerk. 
Ik (Lagerwey) heb daarop gezegd: gezien het feit, dat heide Aartsbisschoppen ook 
hoge regeeringsposten bekleeden, staat het voor mij vast, dat de Burgemeester het 
zich tot een eer zal rekenen hen, desgewenscht persoonlijk uit te noodigen. Heb ik 
daaraan te veel gezegd? We komen nu wel in protocolaire kwesties, maar m.i. is 
daar gemakkelijk een mouw aan te passen. Tegen dat het zoover is, hebben we el
kaar weleens weer gesproken. 
Volgens dit draaiboek krijgen Canterbury en York een uitnodiging toege
stuurd to give us the great honour of Your presence at our national Memorial ser
vice or to appoint a representation of Your Grace 17). 
De brief wordt vanuit Lambeth Palace en York met veel hoffelijkheid beant
woord. De aartsbisschop laat weten dat hij niet in persoon aanwezig zal zijn, 
maar dat de bisschoppen van Gloucester en Ripon - vanuit de laatste stad was 

16) Huizinga aan Ter Pelkwijk, 1 aug. 1939, GAU, NWC, nr. 37. 
17) Het Willibrord-Comité aan de aartsbisschoppen van Canterbury en York, 12 juli 1939 
GAU, NWC. nr. 37 (copie). 
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Jan Eloy Brom leidt aartsbisschop dr J. de Jong rond; in het midden van de foto mr J. W. C. van 
Campen (Gem. Archiefd. Utr., catnr. H.A.V39.34) 

Willibrord voortgekomen - naar Utrecht zullen komen om officieel de 
Church of England te vertegenwoordigen en op 7 november samen eer te be
tuigen aan the life and work of one whose name is held in honour by Englishmen 
and Dutchmen alike. 
Voor de eerbetuiging aan de gemeenschappelijke geloofsgetuige kwamen 
blijkbaar alleen in aanmerking vertegenwoordigers van de Anglicaanse kerk, 
upon which we thankfully look as upon our dear Mother-church. De rooms-katbo-
lieken zijn, op instigatie van Lagerwey, buiten de deur gehouden. Van Cam
pen tekent dit resoluut aan op de verzoeningsbrief, hierboven geciteerd, die 
Ter Pelkwijk aan Huizinga schreef, en het blijkt tevens uit een concept-uitno
diging aan de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, gelijkluidend aan die 
voor Canterbury en York - enkel het tot zeven maal herhaalde Your Grace is 
in handschrift door Your Eminence vervangen en de passage over de Mother-
church is geschrapt - maar die uitnodiging is nooit verzonden 18). 
Dat Lagerwey hiermee perse uit anti-roomse gezindheid heeft gehandeld, zou 
niet passen in het beeld dat wij tot hiertoe van hem hebben gekregen: de Ne
derlandse rooms-katholieken zijn door hem vanaf den beginne op de meest 
ruimhartige wijze bij de feestelijkheden betrokken. Het zijn naar alle waar
schijnlijkheid misplaatste égards geweest tegenover de Anglicaanse aartsbis
schoppen, die hen de confrontatie met Engelse rooms-katholieke prelaten 
moesten besparen. Het is de enige onzuivere toon in het rijke oecumenische 
opus door Lagerwey in 1939 op stapel gezet. 
Met orgelmuziek van Bach, door Stoffel van Viegen vertolkt, en een Intrada 
voor drie trompetten, vier bazuinen en contrafagot van Johan Wagenaar, ge-
18) Zie noot 11. 
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dirigeerd door Eduard van Beinum - veel mooie muziek en weinig woorden, 
had Lagerwey immers geadviseerd - openden de feestelijke herdenking in de 
Domkerk op 7 november. 
Caecilianus Huigens had in de handschriftenafdeling van de Universiteitsbi
bliotheek een manuscript tevoorschijn gebracht uit het bezit van het kapittel 
van St. Marie. Het bevatte een antifoon bij het Magnificat uit de eerste ves
pers van het feest van St. Willibrord, en hij liet het, na het zelf bewerkt te heb
ben, door het koor van zijn kerkmuziekschool ten gehore brengen. 

Egregrius Christi Pontifex Willibrordus 
omni dignitate extitit praeclarus. 
Statura decens, vultu honorabilis, facie venustus, 
corde laetus, consilio sapiens, 
ore jucundus, moribus compositis 
atque in omni opère Dei strenuus. 

Christus' uitnemende bisschop Willibrord 
was in alles een voortreffelijk mens. 
Statig van postuur, eerbiedwaardig 
van gelaat, bevallig om te zien, 
opgewekt van hart en rijp in zijn oordeel, 
geestig in zijn spreken, 
evenwichtig in zijn doen, 
en daarbij volijverig in alle werk voor God 19). 

De eerste spreker Gerard Brom zet met enkele krachtige lijnen de monnik
bisschop neer als apostel van het christendom 20). Taalgebruik en beeld
spraak, beide in een schitterende impressionistische stijl gehanteerd, verra
den onmiddellijk wie hier aan het woord is. In een wenden en keren van beel
den cirkelt hij om het éne middelpunt van zijn korte voordracht: Willibrord 
als verkondiger van het Evangelie, als gezant van Christus. Van Willibrord is 
geen woord overgeleverd dan Gods woord. Weten we van hem niet veel, wat 
we weten is toch het éne nodige. Blijft het dan niet algemeen? 
Ja, zó algemeen dat het ons allen dankbaar samenbrengt. Werden Nederlanders 
als Grotius en Erasmus eigenlijk buiten het volk om gevierd, de hulde aan Willi
brord komen zijn kleinste en zijn grootste kinderen in één geestdrift meemaken. 
En, bij alle oecumeniciteit in de toon, is het toch een katholieke Brom die 
vaststelt'. 

Evenals Paulus begint Willibrord zijn apostolaat met Petrus te gaan zien. Vanuit 
Rome wordt Utrecht als centrum aangewezen. 

Met het beeld van Willibrords komst over zee, gekoppeld aan de overleverin

gen rond zijn aanboren van waterputten, sluit Brom zijn meditatie af: 

In onze eerbiedige herinnering is zijn figuur onafscheidelijk van het water, waar

in) Vertaling van de schrijver van dit artikel. 
20) Gerard Bartel Brom, 1882-1959, was sedert 1923 hoogleraar te Nijmegen, aanvankelijk in 
de kunstgeschiedenis, later in de Nederlandse letterkunde. Het ms. van zijn redevoering bevindt 
zich in zijn archief in het Kath. Documentatie Centrum te Nijmegen. 
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mee hij wordt voorgesteld als het levenselement van ons land en het zinnebeeld van 
het eeuwig leven meteen. 
In een veel nuchterder, zij het niet minder verzorgde taal schetst Huizinga 21) 
daarna de historische betekenis van Willibrord, kritisch en relativerend, zoals 
het een historicus past. Hij roept allereerst het tafereel op van de kleine terp, 
geen half uur gaans van zijn huis gelegen, op de vlakke bodem van Rijnland, 
met op haar kruin het eenvoudige Godshuis, dat nooit anders dan met het 
verkleinwoord en naar de kleur van het klimop, het Groene Kerkje genoemd 
wordt. De plek is voor velen dubbel gewijd door de herinnering aan meer dan één 
dierbare, die daar rust 22). Westwaarts naar de duinen ziende liggen daar de 
duinen en naar het noorden strekt zich Kennemerland uit: wij zijn in het hart 
van ons oude, lieve Holland. Kerkwerve, de oude naam van Oegstgeest, was één 
van de vijf kustkerken die Willibrord waren geschonken. Vlaardingen, Hei-
loo, Velzen en Petten waren de andere vier. Deze streken, vagelijk bekend 
onder de naam Friesland, dienen te worden onderscheiden van het land van 
de eigenlijke Friezen, noordelijker gevestigd, onder hun koning Radbod. 
Wonderlijk blijft dat hier het licht van het Evangelie werd ontstoken niet van
uit een van de oude kerkelijke brandpunten: Ravenna, Milaan, Lyon of Trier, 
maar vanuit de uiterste rand van het Westen: Ierland en de west-kust van 
Schotland. 

Het werk van Willibrord in onze streken, sterk gestempeld door een landelijk 
en kloosterlijk christendom, mag niet het stichten van een georganiseerde, 
wei-begrensde kerk heten: hij laat geen aartsbisdom achter, zelfs ternauwer
nood een bisdom. Hij wordt bisschop te Utrecht, eigenlijk nog niet van Utrecht. 
Hij blijft een zendingsbisschop, een monnik-bisschop naar Ierse trant. Daar
bij is zijn werk benoorden de Rijn nauwelijks levenskrachtig gebleken. Veel 
meer gevolg had het in Noord-Brabant en Limburg. Hoe schimmig blijft ons 
bovendien Willibrord als persoon, wanneer men hem vergelijkt met zijn tijd
en landgenoot, de nauwelijks twintig jaar jongere Bonifatius. 
Aan het slot stelt Huizinga de vraag: Heeft Willibrord de grondslagen gelegd 
voor een Noordnederlandse beschaving? Liet hij, anders gezegd, deze landen 
anders achter dan hij ze vond? En dat afgezien van de kerstening als zodanig. 
Het antwoord kan m.i. niet anders dan bevestigend luiden. Zij het dat de histori
cus daar bij moet zeggen, dat dit half geslaagde heilswerk nooit heeft kunnen 
determineren dat ooit, in een verre toekomst, deze landen een vrij en zelfstan
dig element zouden vormen in een Europese samenleving. 
Iets van den samenhang van een Noordnederlandsche kern van heerschappij, volks
leven en eigen beschaving schijnt zich in den uitslag van Willibrords werk, hoe 
schamel die nog was, reeds aan te kondigen. Onze geschiedenis in de eerdere 
middeleeuwen is zoo schraal voorzien van ook maar eenigszins grijpbare gestalten, 
dat wij daarin een reden te meer hebben, de enkelen, die in dien vroegen ochtendne
vel even zichtbaar worden, aandachtig te beschouwen en eerbiedig te gedenken. 
De laatste spreker, prof Aalders, wiens toespraak noch gepubliceerd noch be
waard is, maakt het een lezer van zijn woorden in krantenartikelen achteraf 

21) Johan Huizinga, 1872-1945, was vanaf 1915 hoogleraar in de algemene geschiedenis te Lei
den. Het ms. van deze ongepubliceerde redevoering in UB Leiden, afd. westerse handschriften. 
22) Ook Huizinga zelf is in februari 1945 bij het Groene Kerkje in Oegstgeest begraven. 
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De Utrechtse burgemeester poseert tussen de Anglicaanse bisschoppen van Gloucester en Ripon, 7 no
vember 1939 (Gem. Archiefdm Utr., cat. nr. H.A.V 39.52) 

niet gemakkelijk 23). In een aantal kranten is klaarblijkelijk dezelfde samen
vatting gepubliceerd, die niet uitmunt door grote zakelijkheid en helderheid 
van opbouw. Dat zij geheel heeft beantwoord aan de bedoeling waarmee La-
gerwey hem te elfder ure aan de sprekerslijst toevoegde, is twijfelachtig, 
waarbij wel het voorbehoud hoort dat de oratorische kracht van een spreker 
vele malen groter kan zijn geweest dan een droge samenvatting van zijn woor
den in de pers zou doen denken. 
Willibrords boodschap, aldus Aalders, moet vruchtbaar worden gemaakt nü, 
voor ons. In Dei nomine, tekende Willibrord op zijn kalendarium aan. Zo ligt 
ook de eenheid, waarin wij allen zijn verbonden, niet in ons, maar boven ons. 
Het is een eenheid die groeit, niet het minst in gemeenschap van nood en 
druk. Daarom is zij in onze tijd zo nodig. Willibrord wijst ons hierbij de weg. 
Wij willen op zijn gedenkdag aan Willibrords Zender en Heer, en in hem aan 
elkaar, trouw beloven. De leus In Dei nomine legt beslag op christendom en 
beschaving, op verleden en heden - en ook op de toekomst. Als onze wegen 
zich straks weer scheiden, kunnen wij elkaar aan deze leus herkennen. 
Op hetzelfde thema varieerde de Commissaris der Koningin even later in de 
pandhof. Na het zingen van de eerste strofe van het Wilhelmus onthulde hij 
daar de gedenkplaat die de eendrachtige herdenking in bronzen letters - van 
Leo Brom - vastlegde. Met de kleine groep van leden van het Nationaal Co
mité en de voornaamste gasten om zich heen vatte hij de betekenis van de 
herdenking bondig samen: dat deze tijd er een is waarin alles, wat in eeuwen 

23) Hier werd benut het verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 7 nov. 1939, avond
blad. 
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van christelijke beschaving is opgebouwd, te gronde dreigt te worden gericht. 
En dat er meer aandacht is voor wat verdeelt dan voor wat verenigt, vandaar 
dat het een voorrecht is te denken aan de man die hier bracht, het hoogste 
goed van het mensdom: Christus. 

Het standbeeld in Utrecht 1938-1947 24) 

Naast de nationale herdenking werd ook hier en daar in eigen confessionele 
kring Willibrord gevierd. De rooms-katholieken deden dit met het organise
ren van een Katholiekendag, waarbij een pontificale Mis in de O.L. Vrouwe-
kerk aan de Biltstraat, een dito Lof in de Willibrordus aan de Minderbroeder
straat en een feestelijke bijeenkomst in Tivoli op het programma stonden. 
Daarnaast kwam het tot de stichting van een St. Willibrordus fonds. Als initia
tiefneemster hiervan trad op de Vereeniging Nederlandsche Katholiekendag -
hoofdbestuur: mr A. I. M. J. Baron van Wijnbergen te Utrecht, voorzitter, 
pastoor W. Nolet te Amsterdam, secretaris, en mr J. N. J. E. Heerkens Thys
sen te Haarlem, penningmeester. Optredend namens het episcopaat bedoelde 
de vereniging met het in het leven roepen van het fonds financiële steun te ge
ven aan de geloofsverkondiging en de uitbreiding van het Christendom in Neder
land, gedrongen door de roeping die Christus de zijnen oplegt en als plicht 
van dankbaarheid jegens de heilige missionaris, wiens taak altijd nieuw is en 
nooit eindigt. En al zeker niet in deze tijd, waarvan de tekenen wijzen op een 
snel en ontstellend verzinken der massa in het moderne heidendom. 
Een deel van de bijdragen die door de spreekwoordelijke offervaardigheid 
van katholiek Nederland zouden worden bijeengebracht, zou worden bestemd 
voor het oprichten van een nationaal gedenkteken ter ere van Sint Willibrord. 
Dat monument zou dan, zo was de bedoeling, in de loop van het herdenkings
jaar worden aangeboden aan de gemeente Utrecht. Het bestuur daarvan ac
cepteerde deze geste dankbaar en stelde de raad voor een terrein op de 
Mariaplaats voor het beeld beschikbaar te stellen. Inderdaad werd dit voor
stel op 16 februari 1939 door de raad zonder hoofdelijke stemming en zonder 
discussie goedgekeurd, een gang van zaken die later in het jaar zoveel verba
zing zou wekken dat een Utrechtse krant er maar één verklaring voor vond: 
ook de goede Homeros slaapt wel eens. 

Het hoofdbestuur van de Katholiekendag meende dat de uitvoering het beste 
zou kunnen gebeuren in het kader van een prijsvraag onder enige prominente 
katholieke kunstenaars. Een aantal deskundigen zou een jury moeten vormen 
met als opdracht de prijsvraag te omschrijven, de kunstenaars uit te nodigen 
en de ingekomen ontwerpen te beoordelen. 
De directeur van het Centraal Museum, Schuylenburg, werd uitgenodigd in 
de jury plaats te nemen, samen met Jan Eloy Brom, de edelsmid en conserva
tor van de Aartsbisschoppelijke Musea te Utrecht, de schilder Joan Colette, 
de kunstzinnige pastoor en oud-deken van het Bernulphusgilde C. N. J. Mey-
sing, de Brabantse architect Alphons Siebers - hij verving ir M. J. Granpré 
Molière die aanvankelijk was gevraagd - en pastoor Nolet. De laatste trad op 

24) Over de totstandkoming van het monument en de polemiek over de plaats: GAU, NWC, nr. 
40 en 41. 
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als voorzitter van de jury, terwijl Siebers het secretariaat waarnam. 
Behalve dr Schuylenburg vormde deze groep een homogeen katholiek gezel
schap. Een binnenskamers gebleven, maar niet onbelangrijk meningsverschil 
in de boezem van deze commissie is in dit verband het vermelden waard. In 
Nederland golden op dat moment Algemeene Nederlandsche Prijsvraagregelen 
voor Bouw- Beeldhouw- Ambacht- en Nijverheidskunst ANP, daterend uit 1934. 
Daarbij had zich een aantal verenigingen van beeldende kunstenaars, waar
onder de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB), aangesloten. De be
doelingen van de regels was leiding te geven bij het uitschrijven van prijsvra
gen en eventuele misbruiken te signaleren en uit te sluiten. Geen der aange
sloten leden zou aan prijsvragen meedoen die door de Permanente Prijsvraag 
Commissie (PPC) niet waren goedgekeurd. Ondanks het feit dat de Willi-
brord-jury slechts uitnodigingen tot mededinging had verzonden aan de der
tien beeldhouwers-leden van de Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeni-
ging (AKKV), die geen deel uitmaakte van de constituante van de ANP 1934, 
nam Nolet toch contact op met de Permanente Prijsvraag Commissie, zij het 
dat hij dit niet erg overtuigd deed. De PPC stelde daarop een tweetal eisen die 
Nolet onaanvaardbaar voorkwamen. Zo zouden drie leden-beeldhouwers van 
de Kring van Beeldhouwers in de jury moeten worden benoemd en vervol
gens achtte de PPC ook de beloningen van de inzenders, die al eens verhoogd 
waren, te laag. Colette stelde voor eenvoudig door te gaan zonder rekening te 
houden met de PPC, de deelname bleef tenslotte toch beperkt tot de leden 
van de katholieke kunstenaarsvereniging. Pastoor Nolet was het met dat plan 
geheel eens. Hij achtte wijziging van de jury, tegenover de mannen die al zit
ting genomen hadden, onbehoorlijk en vond de voorstellen vooral daarom 
onaannemelijk, omdat het oordeel over dit katholieke werk dan in hoofdzaak 
zou komen aan niet-katholieke kunstenaars. Ik stel het oordeel van die heeren 
zeer op prijs, maar er is toch nog iets van Katholiek sentiment, dat die Heeren niet 
kunnen schatten 25). Op grond van deze overwegingen had pastoor Nolet de 
onderhandelingen met de PPC op eigen houtje, zonder zijn collega-juryleden 
te raadplegen, afgebroken. Jan Eloy Brom was het met deze ziens- en handel
wijze geheel oneens. Hij achtte de eisen geenszins onredelijk, en betreurde 
het dat de jury de prijsvraagregels van het begin af aan en bagatelle had behan
deld. Hij concludeerde dat slechts de keuze overbleef óf een prijsvraag uit te 
schrijven volgens de regels van de PPC of een enkelvoudige opdracht aan één 
beeldhouwer te geven. Nolets hoofdbezwaar: te veel niet-katholieke invloed 
in de jury, achtte Brom niet van overwegende betekenis omdat de meerder
heid van de jury toch uit katholieken zou blijven bestaan, omdat ook niet-ka-
tholieken voldoende zouden kunnen onderscheiden wat hier niet en wat wél 
bedoeld wordt en tenslotte omdat de meedingende kunstenaars zouden parti
ciperen in een prijsvraag, die door het bestuur van de Nederlandsche Katho
liekendag was uitgeschreven. Garanties genoeg dus en Brom drong er conclu
derend sterk op aan opnieuw contact met de PPC te zoeken. Hij vormde ech
ter een minderheid in de jury, zodat de prijsvraag, in overeenstemming met 

25) W. Nolet aan de leden van de jury inzake het St. Willibrordus-monument te Utrecht, 13 
april 1939, GAU, NWC, nr. 40. 
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wat Nolet, wiens stem zeer zwaar gewogen heeft, wilde, zonder de pottenkij
kers van de PPC werd uitgeschreven. 
Rond 1 juni 1939 ging de meervoudige opdracht naar de kunstenaars uit. De 
omschrijving van het gewenste luidde dat het ging om een monument waarin 
de figuur van St. Willibrord het voornaamste en dominerende deel zal worden, niet 
om een standbeeld in de engere zin. De kunstenaar zou daarbij in het oog 
moeten houden dat niet een kerkelijk beeld wordt bedoeld, maar een beeld 
aan een openbaar plein, dat aan zijn omgeving - het plantsoen aan de Maria-
plaats vóór het gebouw van St. Johan de Deo - zou moeten aansluiten. De 
ontwerpen werden ingewacht aan het Museum voor Nieuwe Religieuse 
Kunst in Utrecht, waar ze zouden worden geëxposeerd, en waar de jury uiter
lijk 30 september 1939 haar oordeel zou geven. De inzending moest anoniem 
geschieden, alleen voorzien van een motto; in een bijgevoegde envelop moest 
de kunstenaar zijn naam, adres en kwaliteit vermelden. 
Elf van de dertien aangewezen kunstenaars gingen op de uitnodiging in, twee 
van hen, Termote en Joh. Uiterwaal, zelfs met een dubbele inzending. Tot 
voldoening van de commissie getuigden hun ontwerpen van ernstige studie en 
inspanning. In de preambule van haar beoordeling - gedateerd 2 oktober 1939 
- spreekt de jury zich eerst uit over de plaats van het monument. Zij acht die 
bepaald niet ideaal, maar meent, afgaande op de inzendingen, dat de moei
lijkheden niet onoverkomelijk zijn. Plaatsing van het monument zou het voor
deel opleveren dat het wijdere betrekkingen in het stadsbeeld zou accentueren, 
met name die tussen de Mariaplaats en het Domplein, dat door den hoogen 
Domtoren aan het einde van de Zadelstraat wordt aangekondigd. Ook symbolisch 
zou het monument daar spreken van die samenhang, omdat de Dom immers 
allure geeft aan de plaats waar St. Willibrord zijn zetel opsloeg. De vage for
mulering van dit oordeel en het steeds zwenken richting Domplein, moeten, 
naar we nog zullen zien, opnieuw een diepgaande onenigheid in de jury ca
moufleren. 
Uitgaande van de drie criteria: uitbeelding van de hoofdfiguur, samenhang 
met de omgeving en de vormgeving op zichzelf, toog de jury aan het beoorde
len. Na een eerste schifting tot een vijftal inzendingen, kwam men tot een ver
kleining van drie: De Apostolische Man Gods, Utrecht en Domstad. Het ontwerp 
Utrecht kreeg de eerste plaats van vier van de vijf beoordelaars: voorzitter No-
let onthield zich van beoordeling, hij wilde zijn plaats in de commissie uitslui
tend zien als die van vertegenwoordiger van het opdrachtgevende bestuur. De 
Apostolische Man Gods was de voorstelling van een staande, predikende mon
nik, met een waterbekken aan de voet van het beeld en op lage vleugelmuren, 
aansluitend aan de sokkel, toelichtende reliëfs. Het was werk van de beeld
houwer P. Biesiot te Den Haag, met medewerking van de architect Van der 
Togt uit dezelfde stad. De inzending Domstad gaf een St. Willibrord in bis
schoppelijk ornaat, een barokke figuur, gekroond met een mijter in zijn oud
ste historische vorm. De uitdrukking van het gezicht had de jury graag wat 
milder gezien, maar als geheel vond men het een zeer harmonisch en aange
naam beid, dat ook door zijn proporties - de hoogte was ongeveer 4 meter -
zou imponeren. Uit de naambrief bleek dat Herman van Remmen uit Den 
Haag de maker was, samen met de architect Ant. van Ruth. 

349 



Het ingezonden ontwerp Utrecht dat de jury na rijpe overweging als het meest 
geschikt voor het doel aanwees, was één van de twee projecten van de beeld
houwer Albeit Termote 26) te Voorburg, terzijde gestaan door de architect C. 
van Moorsel. Zijn tweede inzending, codenaam: Sticht bestond uit een 7 me
ter hoge zuil, bekroond door een Willibrord in vol ornaat, geflankeerd door 
Lambertus en Bonifatius. De beoordeling van het bekroonde ontwerp Utrecht 
luidde in het rapport als volgt: 
Deze ontwerper heeft, evenals die van inzending 1. (De Apostolische Man Gods), 
zijn volledige aandacht gegeven aan de hoofdfiguur met betrekkelijke verwaarlo
zing van het bijwerk. De toelichting poneert zelfs de stelling dat dit monument geen 
verdere toevoeging behoeft van reliëfs of anderszins, waarin de arbeid of het leven 
van den apostel nader wordt uitgebeeld. De commissie kan deze gedachte niet 
onderschrijven. Zij heeft grote waardering voor de overtuigende wijze, waar
op St. Willibrord is voorgesteld als monnik, vurige en harde strijder, die te 
paard door het land trekt, op zijn hand dragend het symbool van de zending, 
die hij volbrengt. Een commissielid acht deze voorstelling te illustratief. De 
meerderheid is echter van mening, dat de essentie van hetgeen moet worden 
uitgebeeld reeds in deze figuur is vervat. 
De voorstelling wijkt stellig af van de gebruikelijke weergave. Dat een duide
lijke aanwijzing der bisschoppelijke waardigheid van St. Willibrord ont
breekt, achten ook de andere leden een gemis, maar zij meenen, dat deze vol
doende tot uitdrukking kan komen in toelichtende voorstellingen aan den 
voet van het ruiterbeeld. Zij nemen nog in aanmerkingn dat een ruiterstand
beeld reeds als regel de voorstelling geeft van een hooggeplaatst persoon en 
dat de ontwerper hier tegelijk alle wereldse praal heeft vermeden. Deze voor
stelling is, menen zij, van een hoog geestelijk gehalte en ademt geheel de sfeer 
van den Christen-pionier. De commissie acht haar volkomen begrijpelijk, zo
wel voor de katholieke als de niet-katholieke beschouwer. Ofschoon dit mo
nument geen andere architectonische accessoires heeft dan de 3,50 m hooge 
sokkel (de figurale voorstelling is van ongeveer gelijke hoogte) meent de com
missie, dat het juist is geproportioneerd en geplaatst in zijn omgeving. Wel
licht zal het nog kunnen winnen bij een verplaatsing van enkele meters in zui
delijke richting. De gedachte door boombeplanting een rustige achtergrond 
voor het monument te vormen, acht de commissie gelukkig, ook het denk
beeld de hoogte dier beplanting te beperken. Dit laatste beteekent tevens een 
tegemoetkoming aan het uitzicht van het gesticht St. Johan de Deo. 
Met de laatste alinea zijn we beland bij de diskussie over de plaats die het mo
nument door de gemeente Utrecht was toegewezen 27). Ondanks de verzoe
nende en naar het compromis neigende beschouwing, voorafgaand aan de be
oordeling van de afzonderlijke inzendingen, was er ook binnen de jury op dit 
punt grote onenigheid, die in het najaar van 1939 op emotionele wijze in de 
publiciteit zou worden uitgevochten. Zowat eenjaar eerder al was in de boe-

26; Albert Termote, Nederlands beeldhouwer van Belgische afkomst. Geboren 1887 en overle
den op 13 april 1978. Hij is vooral bekend om zijn ruiterstandbeelden, in Utrecht b.v. ook dat van 
St. Martinus aan de Oude Gracht, vóór de thans buiten gebruik gestelde parochiekerk van de
zelfde naam. 
27) De discussie hierover in GAU, NWC. nr. 41 (2 omsl.). 
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//er gedenkbor d in de pandhofvan de Dom dat bij de herdenking werd onthuld 
(Gem. Archiefd. Utr., cat. nr.T.A.Hp 104.3) 

zem van de jury en het bestuur van de Katholiekendag fel over dit punt ge
streden. 

In december 1938 had Schuylenburg een gesprek met aartsbisschop dr J. de 
Jong, dat hij later schriftelijk samenvatte. De bezwaren tegen het Domplein, 
dat als mogelijke locatie ter sprake was gebracht, waren overwegend. Leden 
van de Rijks Monumenten Commissie hadden gewaarschuwd: wees uiterst 
voorzichtig met op het Domplein iets nieuws te plaatsen. Zo heel gemakkelijk 
kan daardoor inbreuk worden gemaakt op het geheel zoals het nu is. De Ge
meentelijke Monumenten Commissie deelde die mening: bij de schaal van 
het hele plein en vooral van de kerk, die als achtergrond zou moeten dienen, 
zou een beeld van 12 tot 15 m hoog geheel uit de toon vallen. Bovendien was 
er het bezwaar dat er twee beelden zeer dicht bij elkaar zouden komen te 
staan. 
Het geeft een aardig beeld van de snelle wisseling van esthetische maatsta-
venn dat tien jaar later alle overwegingenn die hier met zo grote stelligheid 
worden geponeerd, niet meer van kracht blijken. Dat ook andere dan estheti
sche overwegingen een rol speelden, bewijst de ferme uitlating die van een 
vooraanstaand lid van de Utrechtse Schoonheidscommissie werd vernomen: 
Geen rooms beeld op het Domplein. Hoe dit zij, Schuylenburg adviseert: het 
Domplein kan niet, het Lepelenburg is ongeschikt, en op het Janskerkhof en 
in Oudwijk is het niet op zijn plaats. De gemeentelijke commissie vestigde de 
aandacht op het gedeelte van de Mariaplaats voor het gebouw van St. Johan 
de Deo, dat voor het beeld als het ware aangewezen is. Ook burgemeester en 
wethouders waren van die mening. Als nu de Nederlandse Katholiekendag 
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voor plaatsing op de Mariaplaats voelt, zou zij dat in een brief aan het ge
meentebestuur moeten meedelen. 
Een geharnast tegenstander van dit voorstel was Jan Eloy Brom, die we al 
eerder hebben leren kennen als een man van geprononceerde standpunten, 
die hij bovendien met verve en welsprekendheid kon verdedigen. Hij had 
vanaf het begin het denkbeeld verdedigd het monument op het Domplein te 
plaatsen, en meende dat zijn voorstel daartoe te snel en op basis van een zeer 
voorlopige schets terzijde was gelegd. Hij schreef in dezelfde december
maand een helder, krachtig be-argumenteerd en tevens gloedvol memoran
dum dat hij zowel aan Schuylenburg als aan mgr De Jong deed toekomen. 
Daarmee beoogde hij tot een nieuw onderzoek te komen over de meest ge
schikte plaats voor het beeld. Voor hem was er maar één plek de meest aange
wezene: de plaats waar Willibrord zijn eerste kerkje en later zijn kathedraal 
stichtte, het Domplein van Utrecht. Elke andere keuze zou naar zijn mening 
volstrekt willekeurig zijn. Als het beeld niet daar komt te staan, vormt het 
slechts een gradueel verschil dit monument op de Mariaplaats, in Oudwijk, in Bun-
nik, in Zierikzee of in Delfzijl onder te brengen. Het Domplein is historisch de 
aangewezen plaats. De geschikte plek is er ook, nu het lelijke 19e-eeuwse 
portaal tegen de transeptgevel is gesloopt, waardoor een nieuw esthetisch 
monstrum is ontstaan: de eindeloze, gladde, kale muur die, 25-30 meter hoog, 
thans het middenschip afsluit. Daarvoor moet nu iets anders en iets beters in 
de plaats komen. De indruk die het middenstuk van de transeptwand nu, na 
de sloping van het portaal, biedt is er een van doodsche leegheiden verveling, van 
ijzige saaiheid, van volkomen machteloosheid, gebrek aan durf, van geestelijke ar
moede en onvermogen. De wand schreeuwt om een plastisch werkend centraal 
accent, om een krachtige verlevendiging in een of andere vorm, om iets in elk 
geval. Welnu, dit „iets", dat hier zoo dringend vereischt is, wordt thans, juist nu, 
aangeboden in de beoogde schenking van het Willibrord-monument! Is er geluk
kiger coïncidentie mogelijk? 

Brom weerlegt daarna het drietal door Schuylenburg gereleveerde bezwaren 
met argumenten waarvan de validiteit tien jaar later duidelijk aan het licht 
zou komen. Allereerst de redenering van de Rijks Monumenten Commissie: 
wees voorzichtig op het Domplein iets nieuws te brengen, het maakt zo mak
kelijk inbreuk op het geheel zoals het thans is. Antwoord, of liever, vraag van 
Brom: Is dit geheel thans dan zó bevredigend, zoals ik het hiervoor geschetst heb? 
Komt deze waarschuwing niet hierop neer: Wees voorzichtig en . . . doe niets? 
De Gemeentelijke Monumenten Commissie heeft bezwaar tegen een nieuw 
beeld op het Domplein. Brom brengt daartegen in: waarom zouden wij niets 
nieuws mogen stellen naast het werk van vroeger eeuwen? Heeft niet elke pe
riode dat gedaan? Toont niet elke oude kathedraal, die geen dood monument 
werd, de wisseling van de tijden? Iedere eeuw heeft er het zijne aan toege
voegd, en daaronder is veel dat men nooit meer zou willen missen. De Ge
meentelijke Schoonheids Commissie wil geen beeld ter plaatse van 12 tot 15 m 
hoog. Brom: over de afmetingen van het beeld is niets voorgesteld. Waar
schijnlijk zullen afmetingen die veel geringer zijn wenselijk blijken. De meer
derheid van de commissie is bovendien gekant tegen twee beelden dicht bij 
elkaar. Broms redenering is: het Domplein is duidelijk in tweeën gedeeld, het 
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ene deel wordt beheerst door het Universiteitsgebouw, het andere door Dom
kerk en -toren. Men zou van een Universiteitsplein en een Domplein kunnen 
spreken. Ieder der twee beelden, vóór het Universiteitsgebouw stond sedert 
1883 het standbeeld van Jan van Nassau, zal zijn eigen plaats en eigen waarde 
hebben, en ze zullen elkaar geen schade doen. Het voornaamste is dat een ac
cent in het midden van de transeptwand onmisbaar is. 
Aan het slot van zijn betoog haalt Brom genadeloos de gesel over de Maria-
plaats, dit karakterlooze tweede rangs pleintje, omringd door uiterst leelijke 19e 
eeuwsche gebouwen van K en W en ziekenhuis en voorts door allerlei kleine rom
melige huisjes . . . de plaats waar vroeger de kippenmarkt was . . . , in een diepte 
ligt. . . zodat het ,,plein" zelf niet veel anders is dan een ruime met gras begroeide 
kuil. 
Zo'n plek is misschien geschikt voor een pomp, zeker niet voor een monu
mentaal standbeeld. En dan: het gebouw van St. Johan de Deo met zijn spich
tige, droge 19e eeuwsche namaak-gothiek is pretentieus en uitgesproken lelijk en 
als achtergrond voor een kunstwerk ten eenemale ongeschikt. 
Dat Jan Eloyn evenmin als zijn oom Gerard Brom, de verven spoedig te smeuïg 
waren, bewijst de peroratie van dit toch al kleurrijke betoog: Een figuur van 
deeze betekenis eert men niet door een beeltenis in een kuil op de Mariaplaats, pre
cies op de plaats, die tot voor kort geschikt geacht werd voor een urinoir. Zulk een 
figuur geeft men een eereplaats of. . . geen plaats! 
De aartsbisschop, voor wie dit verhaal ook bedoeld was, schrok wel van 
Broms argumenten, maar deelde ze niet in alle opzichten. Hij moet zich op 
zijn dagelijkse wandelingen door de stad een eigen oordeel hebben gevormd, 
dat hierop neer kwam dat hij Broms voorkeur voor het Domplein deelde, 
maar niet diens afkeer van de Mariaplaats, althans niet in die mate: Als het 
Domplein niet gaat, zou ik de Mariaplaats niet ongeschikt vinden, liet hij weten. 
Wel vreesde mgr. De Jong dat de kritiek van Brom, als zij eenmaal in de 
openbaarheid zou komen, de geestdrift voor het beeld en de geldinzameling 
zou doen bekoelen, terwijl het toch ook niet aangenaam is dat critiek wordt uitge
oefend, als het beeld er eenmaal zal staan. De architect, onder wiens leiding de 
Domkerk werd gerestaureerd, prof D. F. Slothouwer, liet weten dat een 
standbeeld op de plaats waar Brom het wilde aan zijn ideeën geweld aandeed. 
Slothouwer wenste uitdrukkelijk dat de wand één geheel zou vormen om te 
laten zien dat hij slechts een nieuwe afscheiding is tussen de oude pijlers en de 
ontbrekende domruimte die op het plein wordt aangegeven. Een beeld, vóór 
die wand opgericht, was daarom een obstakel om de grootse conceptie van de 
oude Domkerk als een geheel te doen voelen. Het denkbeeld-Brom ontmoet
te dus bij de deskundigen en verantwoordelijken aan alle kanten tegenstand, 
en zijn bezwaren tegen de beschikbare plaats vond men overdreven. 
Nadat de prijsvraag in oktober 1939 met de bekroning van Termotes ontwerp 
was voltooid, barstte de discussie, die tot dan toe binnenskamers was geble
ven, ook los in de Utrechtse en de landelijke pers. Al aanstonds maakte de re
dacteur voor beeldende kunsten van De Tijd bezwaar tegen de keus van de 
Mariaplaats. Hij toonde daarbij aan dat alle inzenders, beeldhouwers en ar
chitecten, met die plek in hun maag hadden gezeten. Keer terug, gemeente
raad, van de dwalingen uws weegs, was zijn slotsom, en zet het beeld waar het 
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Onthulling van het Willihrordstandbeeldop 7 november 1947 (Foto-archief De Spaarnestad, Haarlem) 

historisch en plastisch thuishoort: tegen de hoge muur op het Domplein, Jan 
Engelman opende de Utrechtse polemiek met een artikel in Het Centrum met 
een pleidooi voor het Domplein, een standpunt waar de redactie zich bij aan
sloot, in de hoop dat de gemeenteraad zou worden wakker geschud en er als
nog een geducht woord over de plaats van het monument zou worden gespro
ken. Een soort enquête, daarna door Het Centrum onder bevoegde beoorde
laars geëntameerd, moest de raadsleden ter oriëntatie dienen. Dr W. A. F. 
Bannier, de conservator van het Universiteitsmuseum, noemde de Maria-
plaats volkomen ongeschikt. De pastoor van de Willibrordus, H. Th. Mets, 
meende dat het Domplein de aangewezen plaats was en dat er daarna nog 
veel plaatsen waren die de voorkeur verdienden boven de Mariaplaats. Ir S. 
van Ravesteyn kwam de afwijzing van de Mariaplaats versterken, maar achtte 
ook het Domplein ongeschikt. Pastoor A. E. Rientjes, oud-deken van het St. 
Bernulphusgilde en pastoor te Maarssen, vond het Domplein historisch de 
aangewezen plek, maar vroeg zich wel af of het beeld bij de tegenwoordige si
tuatie van het Domplein wel tot zijn recht zou komen. Ir G. M. Leeuwenberg, 
architect en gemeenteraadslid, vond dat dat zeker wel het geval zou zijn en 
achtte het zelfs plausibel dat men Jan van Nassau, die ten opzichte van Willi
brordus . . . tenslotte een secundaire figuur is, zou verplaatsen. Ook de architect 
Willem Maas vond natuurlijk dat het Domplein de geschikte plaats was, en 
opperde de gedachte Jan van Nassau voor het transept te zetten en Willibrord 
op de plaats van Jan van Nassau. Ook zijn vakbroeder Joh. A. Wentink wees 
de Mariaplaats af en het Domplein aan. Mensen als Louis Wijmans, secreta
ris van het genootschap Kunstliefde, en de beeldhouwer Joh. Uiterwaal, die 
zelf met liefst twee inzendingen aan de prijsvraag had deelgenomen, deelden 
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die mening. Steph. Uiterwaal, ook beeldhouwer en ook mededinger in de 
prijsvraag, was een eenzame verdediger van de Mariaplaats. Hij vond de plek 
bij de Domkerk ongeschikt: De beste plaats die er op het Domplein is wordt inge
nomen door Jan van Nassau en hierover . . . past het ons beter te zwijgen. Ook dr 
Frits van der Meer, toen nog maar net lector in de christelijke àrchaeologie, 
deed zijn duit in het zakje. Hij vroeg zich af: Is het niet jammerlijk, een gewijde 
en nationale figuur te verbannen naar deze karakterloozen hoek, en de enorme Fin-
galsgrot van het Domfront, die onvergelijkelijke kaap, een contrapunctisch effect te 
onthouden en naakt te laten, netjes tot op den grond gerestaureerd? 
Aan de vooravond van de herdenkingsdag, op 6 november 1939, trok Het Cen
trum de conclusie uit deze niet zeer brede maar wel hoogstaande maatschap
pelijke discussie: Komt terug op het genomen besluit. Zet Willibrord niet in een 
onaanzienlijken hoek, alsof hij straf verdient. Laat hem zijn emblemen heffen op de 
plek waar hij ze 1200 jaar geleden heeft opgeheven. Er zijn nu waardige en verant
woorde suggesties genoeg gegeven. Men wacht op een daad, die ons verlost van een 
algemeen gevreesde oplossing. 

Zo ging de dag van het feest voorbij, terwijl de kruitdamp van de discussie 
nog volop te snuiven was. Maar ziet, in het Utrechts Dagblad van dezelfde 
avond verscheen een ingezonden brief van de bekende Utrechtse makelaar 
en kunstverzamelaar L. H. van Baaren 28), die heel discreet, alhoewel de mee
ning van ondergeteekende vermoedelijk weinig gewicht in de schaal zal leggen, 
Mariaplaats en Domplein allebei ontraadde, het laatste omdat men toch met 
de mogelijkheid moest blijven rekenen dat de Domkerk ooit weer zou wor
den verbonden met de toren. Maar in zijn voorlaatste alinea brengt hij de be
oogde oplossing naar voren: Het komt mij voor, dat de meest uitgelezen plaats is 
het Janskerkhof en wel midden op den verkeerscirkel, waar thans een bloempark is 
aangelegd. St. Willibrord staat aldaar op een belangrijk centraal punt, waar alle 
richtingen samenkomen en men vrij rondom het monument kan heenlopen. Tevens 
is deze plaats een zeer oude historische plek, onmiddellijk gelegen bij Willibrordus-
kerk, Janskerk en Domkerk. 
Misschien was Van Baaren wel op deze gedachte gekomen door het briefje 
dat Gerard Brom op 26 oktober had laten afdrukken in Het Centrum: 
Ik wil gaarne getuigenis afleggen voor de rechtbank van de openbare mening en op 
mijn beurt bevestigen, dat het Domplein de beste, de Mariaplaats de slechtste plek 
voor het gedenkteken is. Mocht de keus tussen beide pleinen onmogelijk zijn, dan 
zou het Janskerkhof in aanmerking kunnen komen. 
De Utrechtse Schoonheids Commissie was in die bedrijven opnieuw aan het 
werk getogen. Het resultaat was een nieuw advies, nu uitgaand van het voor
liggende ontwerp van Termote, dat zij een te „dynamisch" beeld achtte voor 
de kleine ruimte van de in eerste instantie daarvoor bestemde Mariaplaats, 
met de daar aanwezige, enigszins enge bebouwing. Zij noemde nu twee nieu
we mogelijkheden: de Neude en het Janskerkhof. Het college van burgemees
ter en wethouders liet de Neude vallen, omdat naar zijn mening het midden-

28) L. H. van Baaren, 1888-1964, was aannemer en vooral makelaar en taxateur. In de jaren 30 
begon hij met zijn zuster mej. J. F. van Baaren in hun woonhuis 'De Drie Regenbogen', Oude 
Gracht 317, kunst te verzamelen. In 1966 werd het huis als museum open gesteld. Thans is deze 
collectie Van Baaren opgenomen in het Centraal Museum. 
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terrein daarvan als parkeerruimte beschikbaar moest blijven. Het verenigde 
zich dus met het tweede alternatief: het Janskerkhof. 
Tot grote opluchting van alle partijen werd dit voorstel op 1 februari 1940 
door de gemeenteraad aangenomen. In een enthousiaste brief, gedateerd 8 
februari, dankt pastoor Nolet de Utrechtse burgemeester voor al zijn moei
ten, in het vertrouwen dat in het begin van het volgend jaar de aanbieding van het 
monument aan Uw Gemeente kan plaats vinden. 
Dat plan zou echter door de uitbreiding van de oorlog tot over onze lands
grenzen worden verijdeld. Pas in 1946 kon Termote zijn werk afmaken, en de 
aanbieding moest daarna nog eenjaar worden uitgesteld. In de nacht van 3 op 
4 november 1947 werd het bijna 2000 kg wegende gevaarte op het Janskerk
hof op zijn sokkel gehesen. Op vrijdagochtend de 7e, feestdag van de heilige, 
vond de onthulling plaats, voorafgegaan door het tien minuten luiden van de 
Domklokken. Op de stoep vóór Pays-Bas hadden de genodigden een plaats 
gekregen, de minister-president voorop, en nu ook met een vertegenwoor
diger van H.M. de Koningin. En met aartsbisschop De Jong die aan zijn fiere 
verzetshouding het kardinaalspurper had verdiend. Maar met hem ook verte
genwoordigers van andere kerkelijke gemeenschappen in ons land. Pastoor 
Nolet voerde namens de schenkers het woord. Hij sprak over scheuringen en 
de schaamte daarover, en over de slechte tijden die achter ons lagen. Maar 
dat we nu weer in vrijheid konden leven, nog in kommer en druk, maar vrij. 
En over Willibrord, die ons hier moet vermanen dat waar voorlopig de eenheid 
van geloven ontbreekt, de eenheid van liefde blijkbaar zij. 

Zo werd het twaalfde eeuwfeest van Willibrords sterven over de oorlogsjaren 
heen een teken van eenheid en een oproep tot werkelijk oecumenisch denken 
en doen. Want het Utrechtse stratenplan rond het beeld, door Van Baaren zo 
toepasselijk gereleveerd, stond en staat model voor de plaats die Willibrord in 
het geestelijk leven van ons land inneemt: waar alle richtingen samenkomen. 
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