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Vrij spoedig na de ineenstorting van het schip van de Utrechtse Dom in 

1674 verscheen De verwoestinge van Bozra. Het titelblad vermeldt 

Johan van Vollenhoven als auteur, wat ertoe heeft geleid dat het boekje 

werd toegeschreven aan de beken-

_HHHB___«i 
De auteur doceerde ruim veertig jaar historische 

taalkunde en taalkundige interpretatie van historische 

Nederlandse teksten aan de Nijmeegse universiteit en 

aan opleidingen voor de akten MO-A en MO-B 

Nederlands. Hij publiceerde boeken en artikelen op het 

gebied van de historische taal- en letterkunde van het 

Nederlands. In 2007 verscheen van zijn hand Joannes 

Vollenhove (1631-1708). Predikant-dichter. Een biografie 

bij Verloren te Hilversum. 

de zeventiende-eeuwse predikant 

en dichter Joannes Vollenhove. 

Ruim tien jaar later, in 1686, 

kwam twee maal Beschryvinge der 

duyven in het licht, eveneens voor 

een Utrechtse boekverkoper. Een 

aantekening in het enige bekende 

resterende exemplaar van de eerste 

druk noemt Johan van Vollenhoven als auteur. Joannes Vollenhove 

kreeg ook dit boekje op zijn naam. 

Deze bijdrage laat zien dat er goede argumenten zijn om de auteur van 

beide werkjes binnen Utrecht te zoeken. 
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Noodweer 

Augustus 1674 opende in West-Europa met noodweer. Vanuit het midden van Frankrijk 

trok het via de Zuidelijke Nederlanden naar de Republiek. 

Op den eersten deser 's avonts omtrent 8 uren ontstont by na door geheel Hollandt een 

gruwelijck onweder [slecht weer], met Donder, Blixem, Wint, Regen en Hagel vermengt. Te 

Amsterdam geschiede daer van groote schade, dewijl den krachtigen Wint de meeste Boo

men omsloegh, veel Schepen van voor de Palen [meerpalen] wegh dreef, daer van 9 sonc-

ken, en verscheyde Huysen van Gevels ontbloote. Men vont naeulijckx een Huys, dat niet 

aen Pannen, Glasen, of ergens anders aen beschadicht was. Verscheyde Moolens waeyden 

om, en 't Heek voor de Haerlemmer Poort wiert uytgeruckt en om-geworpen; doch dit ge

viel niet sonder schade, dewijl eenige Menschen daer onder sneuvelden [het leven lieten], 

'f Was toen Bede-dagh, waer door veele Menschen, die na buyten gegaen waren, nimmer 

weer te recht zijn gekomen, 

meldde de HollandtzeMercurius\/an PieterCasteleyn van augustus 1674. ' Met name in de 

stad Utrecht, waar nog de Juliaanse tijdrekening werd gehanteerd en het dus 22 juli was, 

richtte de storm - sommigen spreken zelfs van een orkaan, anderen van een tornado -

grote schade aan. Volgens de Tweejaerigegeschiedenissen van Brandt was de ravage ner

gens zo groot als in de domstad.2 De Oprechte Haerlemse Courant, uitgegeven door Abra

ham Casteleyn, een broer van de zojuist genoemde Pieter, berichtte in haar editie van 4 

augustus: 

Uytrecht den 2 Augusti. Gisteren avont ten half achten ontstont hier een schrickelick On-

we'er, dat tot half negen toe duurde; doch het slimste [ergste] was gedaen in een Quartier-

uurs: den Hemel stont gedurigh in lichten Vlam, en 't was schrickelijck den Donder en vrees-

selijcke Winden te hooren, dat verselt wierdt [gepaard ging] met het nederstorten van 

Schoorsteenen, Daecken, Gevels ende Toornen [torens], dat ieder een ongemeene verbaest-

heyt aenbracht [iedereen met geweldige verbijstering sloeg], en dat heeft veele van een 

Aertbevingh doen spreecken: de Kerck van den Dom, tot het Choor toe lagh met Pylaren en 

al ten half achten al onder den voet [neergeworpen] als een Puynhoop, sonder dat de Dom-

Toorn eenigsints beschadigt is. 

Daarbij valt te bedenken dat de kerkdienst op die biddag 's avonds om zeven uur was 

aangevangen en dat er dus ongetwijfeld mensen in de Dom aanwezig zijn geweest. 

Een kort eigentijds overzicht biedt de Pertinente [nauwkeurige] notitie van de schade die 

geschiet [aangericht] is tot Uytrecht, door 't schrickelik tempeest, op woensdag den eersten 

augusti 1674. Nieuwe stijl, in 1674 te Amsterdam bij Hieronymus Sweerts verschenen. ' De 

ramp heeft tot in onze tijd grote indruk gemaakt. Van 1 augustus tot 22 september 1974 

werd er in het Centraal Museum te Utrecht een tentoonstelling aan gewijd bij welke ge

legenheid er een catalogus verscheen onder redactie van A. Graafhuis en D.P. Snoep , en 

de Utrechtse loco-burgemeester Marka Spit maakte op 9 september 2006 bekend dat de 

storm van 1674 door de Utrechtse burgerij gekozen was tot hét Utrechts moment. 
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Ingang van de Domtoren met gezicht op de westzijde van de Dom met het noordelijk transept na de storm van 
2 augustus 1674. Tekening door Herman Saftleven, gemaakt direct na de storm, 1674. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 
2862s. 

De verwoestinge van Bozra 

Het middenschip van de gotische Dom, waar onvoldoende steunberen en luchtbogen 

waren aangebracht, is op 1 augustus 1674 ingestort en de ravage was enorm. Schilders en 

tekenaars als Herman Saftleven legden het tafereel vast,5 en het gebeurde was stof voor 

predikanten'en schrijvers." De Utrechtse predikant Jodocus van Lodensteyn beschouwde 

- in de geest van zijn tijd - het natuurverschijnsel als een straf Gods en greep het ge

schiede aan om tijdens de eerstvolgende kerkenraadvergadering een oproep te doen tot 
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een nadere reformatie van de kerk. Het consistorie gaf dominee Cornelius van der Vliet en 

een tweetal ouderlingen de opdracht daartoe voorbereidingen te treffen. Hun voorstel 

kwam in de kerkenraadvergadering van 24 augustus 1674 ter tafel en is in de acta van die 

bijeenkomst opgenomen.8 

Eén van de gedrukte gevolgen van het noodweer in Utrecht was de bundel Lof-gedichten, 

op de verwoestinge van Bozra. Stichtelijck en beweeghlijck [treffend] op de konst der regel-

maet [metriek] gebracht, en schriftmatig uytgebreyt [aan de hand van de Schrift verd uide-

lijkt], doorJohan van Vollenhoven. Behelsende het neder-storten van den Utrechtsen Dom-

kerck. Het is een boekje van tweeëneenhalve katern in kwartoformaat, verschenen voor 

boekdrukker en -verkoper Willem Clerck, die op de Neude te Utrecht zijn nering dreef. ' 

Het jaar van publicatie is niet vermeld, maar we mogen aannemen dat het werkje in 1674 

of kort erna is verschenen, actueel als dergelijke uitgaven gewoonlijk waren. 

Lofgedichten biedt enig houvast voor de datering. Zo lezen we op p. B4r in het gedicht 

van Johan van Vollenhoven: 

Hoejammerlijck is dit, dat Sperwers, ende deren, 

Door 't snoer der ledigheyd 

Daer soo gerust, en stil, med Cray, en Rave swieren, 

En 't uytterlijck gestel [bouwwerk], van Gods-dienst neder leyd. 
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By WILLEM CLERCK, Boeckdrucker en Boeck-
verkooper, wooaende op de Neude; 

Er was dus enige tijd verstreken 

sinds 1 augustus 1674, aangezien de 

vogels al bezit hadden genomen 

van de puinhopen ten gevolge van 

het voortdurend ontbreken van ac

tiviteit ('t snoer der ledigheit). Dat 

strookt met de aanwezigheid van 

de drempeldichten, '" die veelal ge

schreven werden nadat de tekst 

waar al les om draaide, was voltooid, 

was gelezen door de liminaria-

schrijvers, of zelfs al gedrukt " De 

inhoud van die drempeldichten 

maakt in dit geval duidelijk dat hun 

auteurs de tekst van het hoofdge

dicht uit de bundel onder ogen 

hadden gehad. Ze leveren boven

dien enkele, zij het vage, aanwijzin-

Titelpagina van de Lofgedichten doorJohan 
van Vollenhoven. 
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gen ter datering. Katharina Lescailje schrijft in haar lofdichten tweemaal dat de ramp 

'onlangs' heeft plaatsgevonden (pp. A2r, A2v); maar ook in de zeventiende eeuw was dat 

een vrij rekbaar begrip. 

Van Vollenhovens gedicht biedt nóg enige indicaties voor de datering. Na de titel, op p. 

By, staat de opmerking: 

Gepast op het Onweder en Storm-wind, getroffen onder anderen onsen Doms-Kercke, den 7 

Augusti 1674. Ende de herbouwinge van deselve, door de sorge onser Machten [overheden], 

na de tegenwoordige tijds gelegentheyd [overeenkomstig de tijdsomstandigheden]. 

Dat wijst erop dat Van Vollenhove zijn gedicht ook heeft geschreven in het perspectief 

van de wederopbouw van de Dom, op kosten van de (stedelijke) overheid. Dat het nog 

niet zover was, blijkt uit het drempeldicht van Bidloo: 

Al ziet gy [de Dom] noch geen hout, of steen 

Tot uw herbouwen noch bewerken 

(p.A3v). Er kan dus worden geconcludeerd dat het bundeltje in elk geval tot stand is ge

komen vóór de provisorische dichting van het gebouw, waarmee in 1677 onder leiding van 

de stadsarchitect Gerard van Vianen een aanvang werd gemaakt, maar waartoe van over

heidswege al in januari 1676 was opgeroepen. 

Want of wel soo [hoewel] men hoord, de vrede sy voor handen 

Daer med' is 't niet gedaen 

(p. Gr) kan zelfs wijzen in de richting van 1675. In maart van dat jaar drong een aantal 

Hollandse steden, onder leiding van Amsterdam, op vrede met Frankrijk aan. Wellicht 

heeft dit de dichter zijn opmerking ingegeven. Maar evengoed kan het optimisme geput 

zijn uit de oorlogsomstandigheden waaraan ook in Donderbasuyne Godts werd gerefe

reerd. De Fransen hadden na twee jaar bezetting Utrecht verlaten, Oranje had zijn nieuwe 

regeringsreglement afgekondigd en zich militair staande kunnen houden: 

Hij [Oranje] maeyt de Lelies af hij breydelt het gewelt. 

Wij waren eerst te swack, de Vijant aen 't geplonder [plunderde]. 

Prins Willem went het om, en schiet er lustigh onder. 

AI kraeyt de France Haen, haelt eerst een goeye haau [houw, slag]. 

De leeuw blijft onverstaght [onverschrokken], hij roert zijn Helden-klaau. 

Daarmee zitten we weer in 1674, toen in augustus en oktober vanwege de kerkenraad bij 

het stadsbestuur werd aangedrongen op een dusdanige reparatie van de Dom dat tot 

den godts-dienst geapproprieert mochte sijn. 
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Lof-gedichten etc. opent met een overdaad aan, uiteraard lovende, drempeldichten, die 

zelfs de tekst van het titelblad hebben bepaald. De dertien auteurs van deze liminaria 

zijn: Katryne (Katharina) Lescailje.J. PluimerJ.de Wees, (Lambert of Covard) Bidloo,Jasper 

Lemmers, P. van Geleyn.W. de Bogaart,C.Soolmans,J. van Raephorst,W.vanderMeer,P.de 

la Croix, A. Leeuw en P. van Vloten (pp. A2r-Biv). Dan volgt 'Verwoestinge van Bozra, in 

Edom' (pp. B2v-C2r), het gedicht dat in de eerdere dertien wordt geprezen. Lemmers zag 

weidse perspectieven voor de schrijver ervan, die als dichter blijkbaar nog geen naamsbe

kendheid genoot: 

Vaar voort zoo in uw lust tot d'edle Poëzy, 

Op dat gy aan de Vecht, en aan het Scheeprijk Y, 

Verkrijgen moogt een naam, dat ieder moet gelooven, 

Dat Vondels Poëzy weer straalt in Vollenhoven. 

Ook volgens Vander Meer hield het gedicht grote beloften in en ook bij hem was de ver

maarde en inmiddels bejaarde Amsterdamse dichter Vondel de ijkmaat: 

Hoe d'Hemel barst en oopent sich door vlam en vier, 

En braackt door storm op storm een schrickelijck getier, 

Dat Kerck en Pyler en Cewelfsel komt vernielen; 

Alleens [net] of't mensche en Vee en alles wouw ontzielen, 

En met een ruck de Kerck der Bisschoplijcke Stadt, 

Ter nederwerpt, met al haar onwaardeerbre schat, 

Beschrijft gy ons soo schoon o wackere Vollenhooven, 

Waer door men u hoest [spoedig] sal als Vader Vondel boven, 

En heffen uwen roem tot aen het hooge swerck, 

En stellen uw Gedicht in 't beste van de Kerck ]1 

In het exemplaar van Lof-gedichten dat in 1974 in het bezit was van H.J. de Soeten te 

Utrecht en door Graafhuis voor zijn bijdrage in het Maandblad Oud-Utrecht werd ge

bruikt, is in handschrift een gedicht toegevoegd. Het is van de hand van een zekere Wil

lem de Ridder uit Utrecht - misschien dezelfde als de schenker van het 'Utrechts psalter' 

aan de bibliotheek van de Utrechtse academie -, telt veertien strofen van vier regels elk, 

en is door Graafhuis afgedrukt. Ook De Ridder had zeer grote waardering voor Van Vol-

lenhovens geesteskind: 

En wat sij [Gods stem] 'f lant al aen komt seggen 

Van Vollenhoven uijt gaet leggen 

In Sijn weergadeloos gedicht. 

Tis waerdigh dat het in ons Sticht 
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De Dom van Utrecht vóór de storm van 1674. Het schip is nog verbonden met de toren. Tekening door Abraham Rademaker, (ca. 1660). 
HUA, Coll. Beeldmateriaal, 37128. 

Met gouden lettren word geschreven 

En oock in 't herte in gedreven 

Van ider die het hoort off leest, 

Niet door ponçoen [beitel], maer 's Heeren geest. 

Soo sal met het gedicht oock leven 

Des dichters naem, die 't heeft geschreven 

En sal noijt rotten noch vergaen 

Soolangh het Sticht [(kerk)gebou w] in 't Sticht sal staen. 

Maer onwaerdeerbre Vollenhoven. 

U dicht gaet verr'mijn loffte boven, 

En daerom sal ick swijgen stil, 

T' ontbreeckt aen kracht, en niet aen wil. 

Met deze exuberante lof heeft De Ridder een echt drempeldicht vervaardigd. Schreef hij 

het misschien, kort nadat het werkje verschenen was, in een exemplaar dat Van Vollenho

ven onder ogen zou komen? 

De acht pagina's aan gedrukte lofdichten, met in totaal honderdachtennegentig versre-
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De Domkerk na de storm. De ruïne van het ingestorte gedeelte staat nog overeind en zou pas in de ige eeuw definitief worden 

neergehaald. Anonieme ets van de situatie van 7713. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 36954. 

gels, evenaren het aantal bladzijden dat de tekst van Van Vollenhovens gedicht beslaat. 

Dat laatste bestaat uit negenendertig kwatrijnen van drieëneenhalve alexandrijn (1, V ;,i, 

1) met gekruist slepend en staand rijm: ook dat vroeg acht bladzijden druks. Maar pp. B2V-

y bevat, naast een drieregelige citaat uit Psalm 135, dat zeer wel van toepassing was op 

de actuele stormramp, '3 en de titel van het gedicht in dezelfde lettergrootte als op het 

titelblad gebruikt is, de tekst van de eerste strofe op muziek van een zekere J.C.V. voor de 

basso continuo (B2v) en de melodie {By). Het gedicht is een actualisering van Jesaia 34.5-

17 waarin Jahwehs verwoesting van de Edomitische stad Bozra is verhaald. Deze gebeur

tenis is in het kader van de leer van de goddelijke vergelding geplaatst en toegepast op 

Utrecht: 

En 't geen een Slender [profeet] eens, om Edom, heeft geschreven, 

Van 't bloed, door droncke [onbeheerst] sweerd, 

Soo even [zo ook] heeft dien storm, den Dom daer ne'er gedreven, 

En plotselijck in puyn, in grays, en stof verkeerd. 

Dezelfde gedachte, soms duidelijk door Van Vollenhovens tekst opgeroepen, vinden we in 
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een aantal drempeldichten (Lescaille, De Bogaart, De la Croix, Van Vloten), evenals in het 

gedicht van De Ridder: 

Soo quam die grooten Heer der Heeren, 

Door dese stem aen Utrecht leeren, 

Te doen recht en gerechtigheijd 

Naedat hij eenen ruijmen tijd 

Getracht had door sijn boetgesanten 

Sijn vrede haar in 't hart te planten. 

Maar Utrecht had het woort van Cod 

Veracht, versmeten,ja bespot. 

In de acta van de vergadering van de diakenen van 23 juli 1674,l4 daags nâ het onweer, 

vinden we dezelfde houding: 

Vermits het grootste gedeelte vande Domkercke op gisteren den 22. July door het extraordi

naire onweder, ende bysondere oordeel [straf] Gods was ingestort [...]. 

Auteur 

Verwoestinge van Bozra, in Edom wordt alom op naam gesteld van de predikant en dich

ter Joannes Vollenhove (1631-1708), die gedurende een korte periode werkzaam is ge

weest in het Drentse Vledder, en vervolgens tien jaar in Zwolle en, vanaf 1665, bijna veer

tig jaar in Den Haag heeft gestaan i5 Dat gebeurt in de catalogus van de Openbare 

bibliotheek Amsterdam, " in die van de Leidse universiteitsbibliotheek, r in het artikel 

van Craafhuis en in de mede onder zijn redactie verschenen catalogus uit 1974,ls en in 

het gewoonlijk zo accurate proefschrift van Annelies de Jeu. " 

Toegegeven: stof en stofbehandeling sluiten aan bij gedichten van Joannes Vollenhove, bij

voorbeeld in de verklaring van het vernielende natuurgeweld als een straf van Godswege: 

Doch dat soo schoon Gebou, soo deerlijck is verslonden, 

En in het stof geveld, 

Daer is geen oorsaeck van, als enckelijck de sonden, 

Want [als] nu den Hemel sou [wilde], soo leyd de Hel geweld [overweldigd]. 

Hoe kont men med'Gods Naem, sijn dag, en eed [verbond] te spelen [een loopje nemen], 

De God'loosheyd en schand 

Te trecken gretigh voort, met dicke wagenseien [wagentouwen], 

Men sondighd in het licht, met opgeheven hand. 
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Hoe is deydelheyd den Lande door gevlogen, 

Hoe swierdhet ragh [fijn weefsel], en haar 

Een rouwen [ruige] Bock ontrooft, of van een rups gespogen [geproduceerd], 

Soo dat het reed'lijck Dier [de mens], lijckt of't onreed'lijck [zonder verstand] waer. 

Dezelfde thematiek vinden we bij voorbeeld in Joannes Vollenhoves preken en in gedich

ten als'Op den gruwsamen nachtstorm in wintermaant desjaars 1660', 'Op den gruwza-

men brant van Londen' uit 1666 en 'Op den schriklyken val van den groten kerktoren te 

Zwol, in wintermaant MDCLXXXH'.-' In het laatstgenoemde gedicht heeft hij zelfs verwe

zen naar de Utrechtse rampspoed: 

Wat 's d'oorzaak van dees plaag? wat wekt myn klagtgezang? 

Hier buldert geen orkaan, die Uitrechts Dom kan vatten, 

En slingeren tot gruis, en waar hy gaat zyn'gang, 

Kerktorens velt en sloopt, die van zyn'adem spatten [instorten]. 

Niettemin meen ik dat de toeschrijving van Verwoestinge aan Joannes Vollenhove onjuist 

is, wat ik hieronder aannemelijk hoopte maken. 

Van half mei tot eind oktober 1674 vertoefde Joannes Vollenhove in Engeland als 

gezantschapspredikant, -' en een onmiddellijke oog- of oorgetuige van het drama van 1 

augustus is hij dus niet geweest. Daarop heeft Graafhuis in 1974 al gewezen. Wél heeft 

Vollenhove in Windsor kennis genomen van het gebeurde: op woensdag 14 augustus no

teerde hij in zijn dagboek dat hij een brief had ontvangen van zijn echtgenote, Gesina 

Haecke, neffens eenigh schriftelijk [geschreven] en gedrukt verhael [verslag] van d'over-

groote [zeer grote] schade door het schrikkelijk Onweder op den 1 Augusti/22 Julii zoo t' 

Utrecht als elders in het Vaderlant veroirzaekt. '-

Nu beschikte hij over voldoende inlevingsvermogen om vanuit de verte een passend ge

dicht te schrijven. Maar als hij het gedaan heeft, is het vreemd dat hij in zijn dagboek met 

geen woord daarvan heeft gerept, terwijl we bij de bekende gedichten die hij in Engeland 

heeft geschreven, van dag tot dag de vorderingen kunnen volgen. 

Ook wanneer het gedicht later tot stand is gekomen, is het onwaarschijnlijk dat de predi

kant het geschreven heeft. Dan immers moet men zich erover verbazen dat hij het niet, 

zoals zijn drie hierboven genoemde gelegenheidsgedichten, heeft opgenomen in Poëzy, 

een verzamelbundel die in 1685/1686 voor Henrik Boom en de weduwe van Dirk Boom in 

Amsterdam is verschenen. Zou de dichter deze schepping zijn vergeten of een reden heb

ben gehad haar niet in Poëzy op te nemen? Omwegen van fabelen en verzierde [verzonnen] 

diensten van goden en godinnen zijn niet gebruikt en onbeschaamt vertoog van bedtgeheime-

nissen komt in Verwoestinge al evenmin voor.;i Ook het criterium dat slechts werd opge

nomen alles wat was gedicht na den Kruistriomf-' uit 1656 zou niet zijn overtreden. 
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Opmerkelijk is het ook dat er in Lof-gedichten op het t i telblad en p. A2r sprake is van 'Jo-

han van Vollenhoven' en dat op p. C2r, na het gedicht, 'Joh. van Vollenhoven' staat. De 

Haagse predikant en dichter presenteerde zich in zijn gedrukte werken steeds met'J.Vol-

lenhove': zonder volledige voornaam, zonder van en zonder slot-n in de fami l ienaam. Hij 

was daarenboven erg nauwgezet. Op 4 september 1674 maakte hij in Engeland een aan

vang met het schrijven van De bontgenooten meester in 't velt tegens Vrankryk, door het 

beleit en de dapperheit van Zyn Hoogheit, naar aanleiding van de slag bij Seneffe op 11 

augustus 1674; dit gedicht verscheen in 1674 voor Jacob Lescailje te Amsterdam en is op

genomen in Vollenhoves Poëzy (pp. 363-368). Op 10 september vervaardigde Vollenhove 

een definitieve versie ervan die hij de volgende dag aan Geeraerdt Brandt heeft verzon

den, zijn Edele neffens Monsieur Lescailje de zorge van den druk recommenderende. In deze 

brief, die Joan de Haes heeft opgenomen in zijn postuum verschenen biografie van zijn 

grootvader Brandt,2S heeft Vollenhove van Lescailje 'de toezicht zijner oogen' gevergd en 

van deze én Brandt de verbeteringe der proeven. Dat laatste hield ook in - het bli jkt elders 

in de correspondentie van Vollenhove - dat de in het handschrift gebezigde schrijfwijze 

diende te worden aangehouden.'Johan'of'Joh. van Vollenhoven'zou hem geenszins heb

ben voldaan --' evenmin als het taalgebruik in Verwoestinge, dat sterk afwi jkt van het zij

ne. Zo vinden we in Verwoestinge allerlei spellingen (bij voorbeeld selve, sorge, onser) en 

woordgebruik (ende in plaats van en) die de Haagse Vollenhove niet bezigde o f - e n k e l e 

jaren later - zelfs expliciet heeft afgekeurd in zijn gedicht 'Aan de Nederduitsche schry-

vers'. ' 

Wat minder bevreemdt het dat een Utrechtse boekdrukker en -verkoper de bundel heeft 

gedrukt en uitgebracht: Joannes Vollenhove heeft weliswaar zijn gedichten gewoonli jk 

gepubliceerd bij Lescailje en de Boomen in Amsterdam, zijn preken bij Haagse verkopers 

als Michiel van Heyningen en Gillis van Limburg. Maar een Utrechts boekverkopersadres 

hoeft, gelet op het onderwerp, niet geheel te verbazen. Lescailje zou niettemin ongetwi j 

feld geïnteresseerd zijn geweest in een actueel gedicht van zijn relatie Joannes Vollen

hove over deze stof, gezien zijn uitgave van Den gestoorden hemel van een zekere J.S.V.C, 

over hetzelfde onderwerp.2 l i 

Wat opvalt is het grote aantal lofdichten dat aan de Verwoestinge van Bozra, in Edom 

voorafgaat. Joannes Vollenhove, genood en ongenood schrijver van vele l iminaria, zocht 

niemand aan om een drempeldicht te vervaardigen ten behoeve van separate drukken 

van zijn gedichten of de bundel Poëzy, maar liet daarentegen voorin afzonderlijk versche

nen en gebundelde edities van zijn preken wél dergelijke gedichten opnemen, zij het in 

aanmerkelijk geringer aantal. Veel van de auteurs van de liminaria uit Lof-gedichten kwa

men uit Amsterdam en hadden, bij voorbeeld als speler of vertaler, iets met de schouw

burg aldaar uit te staan, en verschillenden zijn bekend als lid of relatie van 'Nil Volentibus 

Arduum' (NIL), het bekende zeventiende-eeuwse dichtgenootschap uit Amsterdam. 

Katharina Lescailje was een dochter van de Amsterdamse boekverkoper, van Joan Plui-

mer, Govart of Lambert Bidloo, Jasper Lemmers, Pieter van Geleyn weten we met zeker
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heid dat ze lid van het Amsterdamse kunstgenootschap zijn geweest, '" van Bogaart, 

Soolmans, Pieter de la Croix en Adriaen Bastiaensz. Leeuw is bekend dat ze in Amsterdam 

hebben thuisgehoord. Niet voor niets heeft Leeuw het in zijn gedicht over de Dichters van 

het Y, Amsterdamse dichters dus, die zich verbaasden over (Van) Vollenhovens dichtwerk. 

Wat hadden zij met de Haagse predikant te maken? Bovendien: Pluimer, zich richtend tot 

de schrijver van Verwoestinge van Bozra, in Edom, heeft het over uwe stichtzen Dom, wat 

opeen relatie duidt tussen de dichter van Verwoestingeen de Utrechtse kerk. Jasper Lem

mers verbond in de hierboven aangehaalde passage uit zijn drempeldicht de Amstelstad 

met Utrecht, de stad aan de Vecht. En heel duidelijk plaatste W. de Bogaart de Amster

damse drempeldichters naast de Utrechtenaren: Elk een waardeert uw dicht./Verwondert 

u dan niet dat wy 't doen, en het Sticht. We mogen aannemen dat er een relatie bestond 

tussen de Amsterdamse poëten en Van Vollenhoven, én tussen deze en Utrecht. Het eer

ste kan nog niet worden aangetoond, voor het tweede bestaan sterke argumenten. 

In de zeventiende eeuw was de stad Utrecht (en Amsterdam) een aantal personen rijk die 

'Van Vollenhoven' - mét Van dus en een slot-n - als familienaam voerden;30 slechts en

kele malen vinden we in de DTB's'van Vollenhove'. Onder die Utrechtse Van Vollenhovens 

is daar een drietal de doop toegediend met de voornaam Jo(h)annes. Op 6 april 1629 werd 

een Joannes gereformeerd gedoopt, zoon van de leerkoper Gerrit Henrickx van Vollen

hoven en diens vrouw Fijgen [Fietje] Collaert die aan de Lijnmarkt woonden; hij was in 

1674 dus 45 jaar. Uit enkele notariële akten valt op te maken dat leerkoper Gerrit Hz. van 

Vollenhoven getrouwd was met Sophia Collaerts en dat zij nóg enkele kinderen hadden: 

de dochters Aletta, i : Claesje,32 Emmerentia(na),!! Judith,34 en de zonen Goris " en Abra

ham. "• 

Op 3 april 1645 is een Johannes ten doop gehouden, zoon van Lambert van Vollenhoven 

en Neeltje van Moock, wonend aan de Steenweg; in 1674 was hij dus in augustus negen

entwintigjaar. De derde werd op 25 december 1656 gedoopt, een zoon van Abraham van 

Vollenhoven en Sybilla van Sitter(t), woonachtig aan de Jufferstraat; gezien zijn leeftijd -

nog geen 18 jaar in de zomer van 1674 - kan hij als dichter van 'Verwoestinge' gevoeglijk 

buiten beschouwing worden gelaten. Abraham was, zo mag op grond van een notariële 

akte van 20 november 1674 worden aangenomen, een broer van Gerrit Henrickx van Vol

lenhoven.3 

Waarschijnlijk is één van deze drie genoemde dopelingen tijdens zijn huwelijk in de 

problemen geraakt. In het Rechterlijk archief van de heerlijkheid Aalst ligt een attestatie 

uit 1689 'betrekkelyk diefstal door Johan van Vollenhoven en zyne huisvrouw welke van 

Utrecht gevlucht tot Brakel kwamen wonen'. 's Uit het stuk blijkt dat de vrouw 'noijt wel 

befaemt tot Utrecht een geheel zilver servies' gestolen heeft en beschuldigd is van ont

vreemding van 1500 gulden uit de kamer van de Staten van Utrecht. Zij is vervolgens ge

vlucht via Brakel en Gorcum ('bij quaiijk gerenommeerde luijden verbleven') naar Holland 

waar zij verkeerd heeft met een gezelschap 'met een quade naem, dat tot Amsterdam op 
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de comédie speelde'. Ten slotte heeft ze haar toevlucht gezocht in Aalst waar ze een dus

danig leven leidde dat niemand haar huisvesting wilde bieden en predikant Wilhelmus 

van Oort haar niet tot het Avondmaal kon toelaten. De naam van de vrouw is niet ge

noemd zodat de bedoelde Johan niet nader kan worden geïdentificeerd. Het is verleide

lijk, gezien haar komst naar Brakel, haar te identificeren met de hieronder genoemde 

echtgenote van Johan van Vollenhoven die uit Brakel afkomstig was. Gezien het respect 

waarmee over deze laatste in de diverse akten wordt gesproken, lijkt dat evenwel geen 

goede oplossing. 

De eerste of de tweede Joannes " - opnieuw valt de zeventienjarige mijns inziens als 

kandidaat af-deed op 23 juli 1674, één dag nadat de storm Utrecht had geteisterd, onder

trouw te Brakel met Sophia Vernoy, die daar op 19 mei 1651 was gedoopt en de dochter 

was Willemina van Duijven en Cornells Vernoy, die onder andere schout en dijkgraaf van 

Brakel was.* Op 9 augustus werd in Utrecht de attestatie afgegeven om in Brakel te trou

wen,41 waarna zij zich op de Plompetorengracht in Utrecht gevestigd hebben. Déze Van 

Vollenhoven wordt in akten van 13 juli 1674 en van 19 september 1674 'schout van Werck-

hoven' genoemd, en in een stuk de dato 26 november 1681 vermeld als 'gewesene schout 

van Werckhoven' en maarschalk [juridisch ambtenaar] van Abcoude. Dat ambt vervulde 

hij op 21 september 1686, volgens een acte van die datum, niet meer. In maart van dat

zelfde jaar procedeerde hij, mede uit naam van zijn vrouw, tegen de Brakelse schout Carel 

van Hattem, die op 13 augustus 1686 het hoofd gebogen heeft;42 in de hierop betrekking 

hebbende stukken wordt Johan van Vollenhoven niet als schout vermeld. Op 25 februari 

1690 is de echtgenoot van Sophia Vernoy in Utrecht overleden. Wanneer zij op 10 febru

ari 1693 een proces aanspant, " wordt ze dan ook 'weduwe van zalige d' Heer Johan van 

Vollenhoven' genoemd; het gebruik van 'd' Heer' duidt erop dat de overledene een min of 

meer hoge positie bekleed heeft. De handtekening die hij plaatste onder de notariële 

akte van 22 mei 1676, waarin hij een broer van Aletta wordt genoemd, komt in hoge mate 

overeen met die onderde akte van 13 juli 1674 en 6 augustus 1678, waarin hij als schout 

aangeduid wordt. Hij was een broer van Goris van Vollenhove, die op 1 januari 1654 in 

Utrecht trouwde met Gerrichen van Leusden, een zuster van de bekende Utrechtse hoog

leraar Hebreeuws,Johannes van Leusden.44 Het is mogelijk dat déze de Georgius Vollen

hoven is over wie in de restanten van de leerlingenlijsten van de Utrechtse Latijnse school, 

de Hieronymusschool aan de Kromme Nieuwe Gracht, vermeld is dat met Pasen 1633 zijn 

schoolgeld voor de achtste, laagste klas diende te worden voldaan.45 Hij zal toen dus rond 

de tien jaar oud zijn geweest. Een Goris van Vollenhoven was in 1678 schout van Wulven, 
4f' een (andere?) oefende in Utrecht het beroep van steenhouwer uit, 4~ en was er in 1669 

deken van het steenhouwersgilde. '8 Uit de overeenkomst in de handtekeningen in de 

notariële akte van 22 mei 1674, waarin ook hij als een broer van Aletta is genoemd, en van 

1 februari 1679 waarin hij als schout van Wulven (bij Houten) is vermeld, blijkt dat we met 

dezelfde te maken hebben. De schout van Wulven was dus een broer van de schout van 

achtereenvolgens Werkhoven en Abcoude. •" 
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Ook de kerkenraadacta van de Utrechtse gereformeerde gemeente bevatten informatie 

die relevant is, maar niettemin onvoldoende uitsluitsel geeft. Op 8 juli 1669,10 juli 1673, 

en i i juli 1678 werd een Johannes van Vollenhoven tot diaken verkozen; deze electie gold, 

evenals die van de ouderlingen, voor een periode van twee jaar. Bij de bevestiging van de 

diakens in 1673 isopgemerkt:'Johan van Vollenhoven was absent,doch liet door de Ca mer-

bewaerder seggen.dat het ampt in Gods vreseaennam'. Dat liet vermoeden dat Van Vol

lenhoven toen een (ondergeschikte) ambtelijke functie bekleedde bij de raad of de Staten 

van Utrecht. Dat vermoeden werd tot zekerheid dank zij een notariële akte van 15 novem

ber 1675, waarin een Johan van Vollenhoven als'clercq vande Edele Mogende Heeren Sta

ten sLants van Utrecht' is vermeld. Deze ambtsdrager heeft dus als diaken kennisgenomen van 

de voorstellen tot nadere reformatie van de Utrechtse Nederduitsch gereformeerde gemeente 

en erover meegesproken. 

Diaken en ouderling was ook Goris van Vollenhoven: hij werd in juli 1657,1661 en 1665 ge

kozen tot diaken, in 1672,1676,1680 en in 1684 tot ouderling.50 Het is zeker niet onmoge

lijk dat deze Johan en Goris van Vollenhoven de twee bovengenoemde broers zijn. Het 

verschil in trouwdata (1654 en 1674) suggereert dat er tussen die twee een behoorlijk 

leeftijdsverschil bestond, en het verschil in de aanvang van de kerkelijke functies kan daar

mee samenhangen. Evengoed kan Goris op jeugdiger leeftijd dan Johan zijn getrouwd. 

Het is waarschijnlijk dat deze Johan van Vollenhoven, als diaken nauw betrokken bij het 

reilen en zeilen van de Utrechtse Nederduitsch Gereformeerde gemeente, de schrijver 

van Deverwoestinge van Bozra is geweest. Maar was deze diaken dezelfde persoon als de 

schout van Werkhoven, die in 1674 huwde, en de maarschalk van Abcoude? Zelfs dat hij 

niet de echtgenoot van de dievegge is geweest valt niet met stelligheid te bewijzen maar 

ligt, met duidelijk vooroordeel, misschien meer voor de hand. 

Beschryvinge der duyven 

Misschien is de schrijver van Verwoestinge van Bozra tevens de auteur van de Beschry

vinge der duyven ofte onderwijsinge ende instructie voor de beminnaers van haef, ofte lief

hebbers van de duyven. Om haren oorsprongh [herkomst], rarigheyt [eigenheid] en quali-

teyten recht te leren kennen en weten, dat in 1686 in Utrecht bij Willem van Paddenburgh 

is gedrukt, " in het jaar dus waarin Johan van Vollenhoven zeker geen maarschalk van 

Abcoude meer was. De Berlijnse antiquaar Wolf Müller heeft in 1952 het tot nu toe enige 

bekende oorspronkelijke exemplaar van dit werkje opgespoord. Hij liet er in 1964 een 

facsimiie-editie van verschijnen in een oplage van honderd exemplaren. Werner K.G.Mö-

bes, samensteller van diverse biologische bibliografieën, voorzag deze uitgave van een 

korte inleiding. Niet alles van de Nederlandse zeventiende-eeuwse tekst heeft Möbes be

grepen. Zo heeft hij geconcludeerd dat de schrijver zonder twijfel met duivenliefhebbers 

uit zijn omgeving contact heeft gehad. Eén ervan heeft Möbes zelfs bij name genoemd: 

Unbedingt aberstand er [de schrijver] mit Taubenliebhabern seiner Umgebung in Verbin-
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dung. Wiederholt weist er auf ein Züchter hin, der offenbar der bedeutendste Taubenkenner 

seiner Zeit in den Niederlanden war, einen Herr Vaselaer [...]. Vollenhoven galt er jedenfalls 

als Autorität, und es dürfte wert sein, diesem Manne nachzuspüren. 

Inderdaad: twee maal komt in de tekst een Vaselaer voor. Allereerst bij de bespreking van 

de meeuw. Een exemplaar van dat ras werd 

Nu onlangs eerst gestelt, een Vaselaer ter hand, 

Hem over Zee gestiert, uyt 't hete Moren-/a/id. 

Vervolgens bij de beschrijving van de pauwstaart. Ook van deze soort meent de auteur 

dat zij uitheems is: zij werd 

Ons uyt Algiers, Sale, o/Tunis toegesonden, 

Maer voor een Jaer of ses en wiert 'er geen gevonden, 

Maer nu geheel bekent, en by een Vaselaer, 

Gehouden voor wat vreemts, wat sonderlincks en raer. 

Het liikt me dat de historisch geïnteresseerde 

BESCHRYVINGE 
Der 

D U Y V E N 
Ofte 

Onderwijfinge ende Inftru&ie 
voor de Beminnaers van Hacf, ofte 

Liefhebbers van de Duyven. 
Om bona oorfprongb , rarigbeyt en qualittyten 

recht te leren kannen en Tutten, 

T O T U T R E C H T , 

Gedruckt by WiSem um PaJAdmih, Ordinaris Drucket 
iet E4: Mof; fieerai SüUn 'i U n £ van Utrecht, i ó 8 « . 

ornitholoog zich de moeite van een zoek

tocht naar die Vaselaer beter kan 

besparen. Het woord komt in het 

Woordenboek der Nederlandsche 

taal (WNT XVIII: 955) weliswaar al

leen voor als afleiding van het 

werkwoord vazelen (o.a. 'raaskal

len') in de betekenis 'kletsmajoor', 

maar moet in Beschryving niet wor

den opgevat als een familienaam 

maar als een (in het WNT niet ver

melde) afleiding van het andere 

werkwoord vazelen (l/l/A/TXV!11:953) 

dat 'fokken' betekende, dat op zijn 

beurt een afleiding is van vazel 

('fokker'). Een vazelaar is dus een 

fokker. 

Beschryvinge der duyven - een zeer 

vroeg werkje op het gebied van de 

kennis van de duivenrassen - blijkt 

Titelpagina van de Beschryvinge der Duyven, 
uitgegeven te Utrecht in 1686. Het enige 
overgeleverde exemplaar bevindt zich in de 
Artis Bibliotheek te Amsterdam. 
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anoniem te zijn verschenen, maar op grond van een met de hand bijgeschreven notitie 

('door de Hr. Johan van Vollenhoven gemaakt'), die in de facsimile-editie evenwel ont

breekt, heeft Möbes Beschryvinge etc. op naam gesteld van Johan van Vollenhoven. Het 

kwartoboekje beslaat twee katernen, waarvan de bladzijden A2ven B4r-v onbedrukt zijn. 

Drempeldichten ontbreken en de tekst is geschreven in gepaard rijmende alexandrijnen 

met beurtelings slepend en staand rijm. De schrijver laat blijken dat de Beschrijvinge der 

stad Leyden van Jan Jansz. Orlers hem bekend is geweest, doordat hij een citaat levert uit 

de daarin opgenomen 'Aenspraeck aen de vermaerde stadt' van Leidenaar Petrus Scrive-

rius.52 Ook de verwerking van enkele mythologische verhalen (Icarus, p. Bir, Apelles, p. 

B2v) wijst op enige eruditie. Indien hij de broer is van Goris, van wie we weten dat hij de 

Hieronymusschool heeft bezocht, zouden we kunnen veronderstellen dat, in de jaren 

waarover geen leerlingenlijsten bewaard zijn gebleven, ook Johannes daar school heeft 

gegaan en kennis van de klassieken heeft opgedaan. 

In het 'Besluyt en byvoegsel' blijkt dat de schrijver duivenhouder was - of zich zo voordeed 

- en zich realiseerde dat hij de kosten van zijn liefhebberij in de hand moest houden: 

't Is veeltijts oock gesien, als men een moye had, 

Altijt verongeluckt [omgekomen], door dit, en dan doordat. 

Dan komt een Keep'' ofUyl, die weetse te betrappen [verrassen] 

Of dan een lose [lepe] krem, v' die komtse op te snappen [opslokken], 

OfBunsigh, of wat aers [anders], altijt de moyste vat, 

Ms onlangs is geschiet, van onse Besjens [grootmoeders] kat, 

Die my de vlucht [vogels] bederft (en noch mach lek niet spreken). 

Men seght sy doet het niet, maer 't is nu wel gebleken, 

Want laest noch op mijn hoek, als [zoals] lek voorseker weet, 

Mijn besten Roecksen Hoorn [doffer] " sy glad de kop afbeet. 

En koop ick dan een aar [ander], ick werter meê bedrogen, 

Hoe menich schoone Duyf, is my niet wel ontvlogen, 

Dan [Maar] ick verswijgh het noch, ten diend niet al verteld, 

Wat dat die Duyven my, niet kosten al aan geld, 

Wast om een kleyne prijs, soo was het noch te dulden, 

Maar neen, het is altijd het Paèr van sestigh gulden [60 gulden per koppel]. 

Noch blijft het hier niet by het gaat al verder voort, 

Soo dat men noch ten laatst van hondert daalders hoort. 

Wech dan met sulcke vreugd, en laatse liever varen, 

En wild u geld en goet, voor Vrouw en Kinder sparen. 

De moraal ontbreekt niet: melk geen duiven ten koste van je gezin of anderen, want dan 

maeckt een Duyf den mensch, als sonder hert en sinnen. 

In Beschryvinge wordt één maal naar Amsterdam verwezen: 
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Een Kort-beck wel bekent, uyt Spanjen hiergesonden, 

En meest in Amstel-Stad, by Jufferen gevonden 

(p. A4.V). Die opmerking kan wijzen op enige betrekking of bekendheid met Amsterdam 

maar is anderzijds te algemeen om te concluderen tot grote verbondenheid. 

Ook dit nauwelijks bekende boekje wordt in onze tijd op naam gesteld van de Haagse 

Joannes Vollenhove: in de catalogus van de bibliotheek van de Utrechtse universiteitsbi

bliotheek (sign.: MAG: BAE 2287). Het ene exemplaar van de Amsterdamse universiteits

bibliotheek (Artis Bibliotheek 242) is toegeschreven aan Johannes van Vollenhoven, bij 

het andere Amsterdamse exemplaar (sign. Br 519-3) is geen auteur vermeld. Het titelblad 

van dit laatste exemplaar bevat de mededeling Den tweeden Druck, op nieus oversten en 

vermeerdert, wat erop wijst dat het boekje succes heeft gehad. Ook deze uitgave is voor 

Van Paddenburgh in 1686 gedrukt. 

De tekst uit de eerste druk is in de tweede geheel overgenomen. Op het titelblad zijn 

vignet en boekverkopersadres wat naar onderen gedrukt om de aangehaalde toevoeging 

plaats te bieden, en op p. A2r is een noot van twee regels toegevoegd, die geen tekstver

plaatsing teweeg bracht. Enkele plaatsen zijn gecorrigeerd. Zo is op p.A2vde in de eerste 

druk ontbrekende custode 'Van' toegevoegd en werd op p. A4.V Kort-beckjns vervangen 

door Kort-beckjens; op diezelfde pagina ontbreekt in beide uitgaven overigens de custode. 

Vastgesteld kan worden dat het zetsel van de eerste druk ook voorde tweede is gebruikt. 

Dat is - afgezien van de overeenkomende mise-en-page - bij voorbeeld heel duidelijk 

waar te nemen aan de custode op p. Bir waar'Vande'beide keren door een beschadiging 

van de letter tot'Vanae'is geworden. 

De lege bladzijden uit de eerste druk zijn in de tweede druk benut. Pagina Aiv is voor de 

helft gevuld met de Nederlandse vertaling van enkele passages uit de paragrafen 108 en 110 

van het tiende boek van Plinius' Naturalis historia. Daarop volgt 'Remedie voor de Jicht of 

Fierezijn, Podagra met haerSustersen Broers'waarin op het medicinale nutvanduivenmest 

wordt gewezen. Aan het slot van dit stukje komt het gebruik van duivenvlees ter sprake als 

afrodisiacum. Gewaarschuwd wordt dat niet elke duivensoort zich daarvoor leent: 

Sommige hebben oock gemeent, dat Duyven-vleesch gegeten, de troetelingh tot Venus-spel 

soude verwecken. Maer de Poeët Martialis seyt het tegendeel, die hier in niet onervaren is 

geweest. 

13. Epigr. 67. aldus verduytscht 

De Ringh duif is een spijs, die kan de kracht vertragen, 

Waer door een eerlijck Man sijn Vrouwe kan behagen. 

Ghy die het Echte-bed wilt schudden naer den eysch, 

En eet den Ring-duyf niet, sy maeckt onwilligh vleysch. 

De hier geboden vertaling van een tweeregelig gedicht van Martialis (Epigrammata XIII. 

67:'Palumbi') blijkt te zijn ontleend aan Tachtigh-jarige bedenckingen.een tekst die Jacob 
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Cats aan zijn Ouderdom, buyten-leven, en hof-gedachten had toegevoegd, voor het eerst 

in de uitgave die in 1658 voor J.J.Schippers te Amsterdam verschenen was.w Indien we er 

vanuit gaan dat deze toevoegingen van de hand zijn van de auteur, dan getuigen zij, op

nieuw, van een zekere belezenheid. 

Op de bladzijden B4r-v is de tekst van een Oud-Vaselaers-Lied opgenomen die op de me

lodie van Calathea geestig dier kan worden gezongen; het lied bestaat uit vier strofen van 

acht regels elk. De ik-figuur uit het lied beschrijft hoe een duivenhouder, aan wie het niet 

lukt zijn dieren allemaal op het hok te krijgen, tot wanhoop wordt gedreven. Een vilein 

advies vormt de laatste strofe: 

Op het lest hy sagh mijn staen, 

Met beschaemde kaken 

Is hy van het slagh gegaen, 

Hoor wat ickgingh maken, 

Duyvemelcker riep ick soet, 

O jou Uyl en slechte bloet [domme sukkel], 

Gaet veel liever spinnen, 

Ghy suit meerder winnen. 

De laatste pagina wordt gevuld door 'Opschrift voor een Duyve-slagh' dat de hobby van 

de duivenliefhebber uitdrukt: 

Eenyeder heeft sijn lust op aard, 

Het sy in Jacht, ofSchuyt, of Paard 

In dit of dat, elck heeft het zijn, 

Het Duyven houden, dat is mijn. 

Eynde. 

Jammer is het dat van de Utrechtse courant, die in op 15 januari 1675 onder leiding van 

Broer Appelaer is gaan verschijnen en tot begin 1711 heeft bestaan, slechts enkele losse 

nummers te raadplegen zijn, en deze betreffen juist niet de ja ren waarin het verschijnen 

van de twee bovengenoemde boekjes zal zijn aangekondigd. In de Haarlemse en Amster

damse courant trof ik geen advertentie aan. Langs die weg is dus evenmin een antwoord 

te krijgen op vragen die nog resten. 

Besluit 

De Haagse predikant Joannes Vollenhove moet het auteurschap van 'Verwoestinge van 

Bozra' en Beschryvinge der duyven dus worden ontnomen. Deze, één van Vondels twee 

zonen in de dichtkunst zoals Geeraerdt Brandt in 1682 in zijn 'Leven van Joost van den 
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Vondel' heeft vermeld, zou het niet betreuren en de eer graag laten aan wie die toekomt: 

een Utrechtse Johan van Vollenhoven, wie hij ook precies moge zijn en die de hoog opge

schroefde verwachtingen van enkele drempeldichters voor'Verwoestinge'zo te zien niet 

heeft waargemaakt. Maar Utrecht heeft er een zeventiende-eeuwse dichter, zo men wil 

een schrijver van versregels, bij. 

Gebruikte afkortingen 

HUA Het Utrechts Archief 

NA Notarieel Archief 
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Noten 

* Met dank aan mevr.drs. W.G.M. Beuker (Artis Bibliotheek), mevr.N. Stoppelenburg (Utrechts Archief) en dr. K.Smit (Utrecht) voor de in

lichtingen die ze mij verstrekten. 

1. Holiandtze Mercurius, behelssende, de voornaemste voorvallen in Europa binnen hetjaer 1674-1675. Deel 25. Haarlem: Pieter Casteleyn, 

1675:163. 

2. Tweejaerige geschiedenissen, voorgevallen in dejaeren MDCLXXIVen MDCLXXV, [...] on partijd ig lijk beschreven door V.T.V [= Geeraerdt 

Brandt], Amsterdam: Johannes van Someren, Abraham Wolfgangh, en Hendrik en Dirk Boom, 1678, 281: 'Maer nergens hier ontrent 

mocht het halen by de schrikkelykheit die men tot Uitrecht en in d'omleggende dorpen vernam [waarnam]'. 

3. Deze tekst is weergegeven in Buisman 2000, 674. Aldaar pp. 671-677 veel informatie aangaande de stormramp. 

4. Graafhuis & Snoep, 1974. 
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5. In Graafhuis, 1974 heeft de auteur de ervaring opgenomen die een zekere Jacob Pietersen genoteerd heeft in een Statenbijbel. 

6. Van de dan Utrechtse predikanten dichter Jodocus van Lodensteyn is een preek bekend die onder de titel De roepende stem des Hee

ren: leerrede over Psalm 2g, vs 1-3, gehouden bij gelegenheid der verwoesting van de Domkerk te Utrecht door storm en onweder in 1832 

en ca. 1900 werd uitgegeven. 

7. O.a. M.T., De donder-basuyne Godts, geblasen over Hollandt en Uytert, op den 1. Augustus 1674, zijnde beedach 's avondts, tusschen 7. en 

8. uuren [...]. Amsterdam, 1674. Daarin o.a. de vermelding'veel Mensch en Beesten doof. 

8. Zie voorde tekst hiervan Üeburg, Van, 1989,36-37. 

9. In 1674 heeft hij onder andere Beschouwinge van Zion en Meditatiën over eenige van 's Heeren Gods eygenschappen van Jodocus van 

Lodensteyn in het licht gegeven. Twee jaar later zou hij diens Uyt-spanningen uitgeven, de 20 succesvolte dichtbundel. 

10. Lofdichten op de auteur en/of zijn werk, geplaatst vóórin een boekof bundel. 

11. Het is de vraag of 'Verwoestinge'al was gedrukt toen de drempeldichters het ontvingen: de tekst ervan begint in het B-katern. Maar 

de drukker kan natuurlijk rekening hebben gehouden met het te verwachten aantal liminaria. Niet voor niets heeft hij die teksten in 

verschillende lettergrootten gezet. 

12. De laatste regel kan betekenen 'en uw gedicht plaatsen op de beste plaats van de kerk' en 'en uw gedicht drukken ten nutte van de 

kerk'. 

13. 'Hy doet dedampen opklimmen van't eynde der aerde./ Hy maeckt de Blixemen, met den regen./ Hy brenght de Wind uyt sijn schat-

kameren voort'. 

14. HUA, Archief 746, inv.nr. 274. In de het verslag van de kerke nraadvergadering van dezelfde dag is sprake van'schrickelijcken donderen 

blixem en seer swaren stormen' (HUA, Arch. NH Kerkenraad, inv.nr. io). Dan ook is het gebruiksklaar maken van de Dom een punt van 

bespreking. 

15. Zie over hem Dibbets, 2007. 

16. Sign.: Toonkunst WNU 207-1-37. 

17. Sign.: PORTEF10. Hetzelfde in boekbesprekingen.nl>. In deel 250 van de General Catalogue of printed Books van het British Museum 

(Londen, 1964: 288) wordt'Vollen hoven, Jan van'op één hoop geveegd met'Joannes Vollen hove'zodat het aanwezige exemplaar van 

Lof-gedichten hem ten deel is gevallen. Ook deel 641 van The national Union Catalog (Mansell,i979,554) verwijst sub Jan van Vollen-

hoven naar Joannes Vollenhove, maar bezit geen exemplaar van Lof-gedichten. Voor dit artikel is de tekst van pamflet 11217 gebruikt 

van het microfiche van Dutch pamphlets: ca. 1486-1648,1649-1750,1750-1853. Set i: The collection of the Royal Library,The Hague, 1980-

2000. Uiteraard beschreven in Knuttel, 1889-1920. In het register van deel II.2 op p. 476 wordt Verwoestinge gerekend tot de werken 

van Joannes Vollenhove. 

18. Aldaar p. 21 :'Van Vollen hoven, een vooraanstaand Haags predikant (1631-1708)'. 

19. Jeu, De, 2000,181. 

20. Deze gedichten in Vollenhove, 1686,188-190,182-187, resp. 331-336. Het tweede gedicht was in 1666 separaat verschenen voor M. van 

Heyningen in Den Haag, het derde in 1683 voor Gerard Tydeman in Zwolle. 

21. Zie Dibbets, 2001. 

22. Hij kan dus de genoemde Pertinente notitie hebben ontvangen, of bijvoorbeeld Missive, ofte korten waarachtig verhaal vande groote 

schade [...] den 22J11IÜ [...] t'Utrecht. 

23. Vollenhove in Poëzy, 409 in zijn verklaring bij het gedicht'Echtkrans voorden hooghedelen en welgeboren here Joan van Echten, here 

van Echten en 't Hogeveen, en de hoogedele en welgebore joffer Anna Elisabet van Haarsolte, dochter van den Kranenberg'. 

24. Vollenhove in 'Berecht' bij zijn Poëzy (p. *3v). 

25- Haes, De, 1740,158-160. De Haes schreef de biografie in 1712. 

26. Recentelijk nog in Stipriaan, Van, 2002, waar de predikant op p. 260 als 'Joannes van Vollenhoven' en op p. 267 als'Johannes van Vol-

lenhoven' is vermeld. 

27. Vollenhove, 1686,564-577. Zie Dibbets, 1991, en http://www.dbnl.org/tekst/dibboo1-vondo1/. 

28. Zie Tiele, 1861,97. Voor J. van Dijkte Amsterdam verscheen in 1674 Godts donder stem tot opwekkinge van ons zorgioos Nederlandt, en 

zonder nader drukkersadres in Amsterdam eveneens De donder-basuyne Godts geblasen over Hollandt en Uytert, op den i.Aug. 1674, 

en Travaat [kortdurende hevige storm] geweest tot Amsterdam, den ivan oegstmaand 1674 van J. Wybrants. 

29. Zie Dongelmans,i982. 

30. De familienaam van Joannes Vollenhove was ontleend aan de Overijsselse zeestad. Misschien mogen we uit de spelling Vollenhoven 

afleiden dat deze naam werd overgenomen van het landgoed Vollenhoven in De Bilt, eertijds een uithof van het klooster Oostbroek, 

maar zekerheid daaromtrent valt niet te bieden. 

31. \n een akte van 20 november 1674 (HUA, NA, U82aoo2-57) is sprake van een Aletta van Vollenhoven, de overleden weduwe van Lam-

bert Wissingh. Zij wordt er een dochter genoemd van Gerrit Hendn'ckxs van Vollenhoven en Sophia Coüaert en een zuster van Judith 

enClaesje. Een oom was Abraham van Vollenhoven. Daarnaast is er een akte van 22 mei 1676 (HUA, NA, U86aooi-385), waarin zij een 

zuster van Johan en Goris van Vollenhoven wordt genoemd en weduwe van Adriaen Balbiaan. Tegen dit huwelijk hadden de broers 

én haar zwager David de Roy bezwaar aangetekend op 20 augustus 1672 (HUA, NA, U86aooi-i57). 

32. In genoemde akte van 20 november 1674 genoemd als zuster van Aletta en wed uwe van schoenmaker Peter Specht, die 6 januari 1668 

was begraven (zie ook HUA, NA, U8oaoo5-294, d.d. 20 maart 1679). Over hem: Lieburg, Van, 1989, 99-105, waar hij a!s metselaar is 

vermeld. Op 4 november 1635 was hij getrouwd met zijn buurmeisje Claesje. Zij waren de ouders van Willem Specht, koopman, en de 

predikanten Philippus en Herman Specht (HUA, NA, U8iaooi-24o d.d. 17 februari 1680). In genoemde akte wordt Abraham van Vol

lenhoven haar oom genoemd. 

33. In een akte van 22 mei 1676 (HUA, NA, U86aooi-385) genoemd als echtgenote van David van Loy en zuster van de overleden Aletta. 

34. In een akte van 5 februari 1670 (HUA, NA, U7oaoo4-5;zie ook U7oaoo4-i74d.d.i3Juli 1671) vermeld als de overleden echtgenote van 

boekverkoper (elders boekbinder) Johannes van Hulshuysen,diedan drie onmondige kinderen heeft: Sophia, Anna en Aletta. Een akte 
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van 26 november 1674 (HUA, NA, 923002-57) vermeldt haar als dochtervan Gerrit Hz.van Vollenhoven en Sophia Collaert. 

35. Zie not. akten van 20 augustus 1672 (HUA, NA, U86aooi-i57) en 22 mei 1676 (HUA, NA, U86aooi-38s). 

36. Zie not. akte van 20 november 1674 (HUA, NA, ^93002-93), wssrAletts zijn (overleden) zuster wordt genoemd. 

37. Hoe de Johannes of Jan van Voflenhoven hierbij past die, gewoond hebbend Äen 't Vreburgh ontrent het drieharingsteechje'op n 

april 1707 plechtig (met 18 dragers!) ter aarde werd besteld, is niet duidelijk. Hij was getrouwd met Pietronella van Benthem die hem 

overleefde en op 26.4.1715 nog woonde op Vreburg hoek Drieharingensteeg. 

38. Streekarchief Zaltbommel, Archief 254 inventarisnummer 2. 

39. Wanneer de eerste ('1629) bedoeld is, bestaat er een relatief groot leeftijdsverschil met de bruid (*i65i). Zeker is dat déze Joan nes een 

broer Goris had, die wellicht de Utrechtse Latijnse school heeft bezocht (zie verder). 

40. Zie over hen en hun bemoeienissen met de kinderen van Sophia's overleden zuster Anthonetta: Vossen, Van-van Soest, 2006,1-17. 

41. In de Utrechtse klappers op de doopboeken wordt de doop vermeld van hun kinderen Agnes (8 juli 1677), Robbert Cornells {15 januari 

1679), en Johanna Maria (26 augustus 1680); bij de twee laatste dopen was Goris van Vollenhoven doopvader. In het Archief van de 

bank van Zuilichem berust in de civiele procesdossiers onder 186/215 dossier Jan van Volienhove, voor zichzelf en namens zijn vrouw 

contra Carel van Hattem te Brakel d.d. 16 maart 1686, en ibid. fol. 93 toezegging d.d. 13 augustus 1686 van Carel van Hattem, schout te 

Bra kei, dat hij binnen 8 maanden zal'betaelen al let genesijne E.tersaeckevan coopspenningen van denOyevaersnest [de ouderlijke 

woning van o.a. Sophia] is verschuit' aan Jan van Vollenhoven. Aldaar ook twee dossiers van processen door S. Vernoy, wed. van Van 

Vollenhoven, tegen Peter Schoock (1693) en deerven D.Jansen van Bijstervelt (1694) (185/854, resp. 186/267). 

42. Streekarchief Bommelerwaard, bank van Zuilichem, dossier 186/215. Van Hattem kwam de gesloten overeenkomst inzake de koop van 

een huis niet na. 

43. Op 10 februari 1693 tegen de erven van Dirck Jansen van Bijstervelt en op 8 juli 1694 tegen Peter Schoock, drost van de Heerlijkheid 

Poederoijen. Streekarchief Bommelerwaard Archief 186, inv.nr 267, resp. Archief 185, inv.nr 854. 

44. Acte d.d. 13 juli 1674 (GAU, NA, U86aooi-228). Uit een acte van 24 maart 1690 (GAU, NA, 8230015-28) blijkt dat de steenhouwer dan 

dood is en dat Gerrichen vier kinderen had: Johanna, Agnes, Cornelia (later gehuwd met Paulus van Lienden, procureur voor het ge

recht van Utrechtjen Pieter (later predi kant). Onduidelijk is of h ij de Goris van Vollenhoven is die ineen akte van 13 februari 1672 wordt 

vermeld als solliciteur ten bate van de legereenheid van de majoor-ritmeester Wierich Adolf baron van Clout. 

45. Es, Van den, 1877,12. 

46. Not. akte van 6 augustus 1678 (HUA, NA, Uggaooi-3i) en 1 februari 1679 (HUA, NA,U86aoo2-2o6). 

47. Not. acte d.d. 27 juli 1677 en 24 maart 1690 (HUA, NA, Ugiaoo2-65 en U82aooi5-28). 

48. Akte d.d. 22 september 1669 (HUA, NA, U7iaooi-i77). 

49. HUA, Arch. NH Kerkenraad, inv.nr.9-10. 

50. Een Pieter van Vollenhoven vervulde het diakonaat in 1655,1659 en 1663, terwijl een niet bij voornaam genoemde Van Volienhove in 

1682 ouderling is geworden. Een (andere?) Pieter van Vollenhoven wordt in een acte van 20 mei 1654 genoemd als soldaat, in een van 

24 april 1666 als klerk bij de Staten van Utrecht. Voor de gegevens uit de kerkenraadacta zie ook Üeburg,Van, 1989,158. 

51. Mevr. drs W.G.M. Beumer, adj.conservator Artis Bibliotheek te Amsterdam, was zo vriendelijk me een kopie van het boekje toe te 

zenden, waarvoor ik haar hartelijk dank zeg. 

52. Orlers, 1614. De'Aenspraaeck'in 16140p pp. **lllr-***lv, in 1641 pp. XI1-XVIII, de geciteerde passage p. ***lr, resp. p. XVII. Het relaas over de 

acht buiten de stad gebrachte duiven die door admiraal Louis Boysot met boodschappen naar de stad werden teruggezonden, op pp. 

397-401 resp. pp. 523-526. 

53. Gedacht kan worden aan keefi ('kieft'of'kievit'). We zouden dan te maken hebben met een geval van de typisch Utrechtse apocope 

van -f na een spirant. Maar stond deze vogel als agressief bekend in de zeventiende eeuw? Dr. J. Swanenberg suggereert verwant

schap met het Duitse /cep/'roofvogel'. Onomatopoetisch zou aan een valk kunnen worden gedacht. 

54. Met krem worden en werden in o.a. Utrechtse dialecten verschillende valkachtige vogels aangeduid, zoals sperwer en kiekendief. 

55. Bedoeld zal zijn: de doffer van de zwarte roek, een duif, door de schrijver op p. A2r en v genoemd. 

56. Het belangrijkste textuele verschil is dat Cats in r. 2'moet'in plaats van'kan'had vertaald. 

G.R.W. DIBBETS DE VERWOESTINCE VAN BOZRA 


