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Drift eveneens; echter zou het op dezelfde wijze weergeven 
van den gepleisterden gevel van het vroegere gebouw „Irene" 
een veel te störenden indruk gegeven hebben: de nu daarvoor 
in de plaats gebrachte baksteenen gevel doet de rust behouden 
blijven. In een vijfde afbeelding, de Oudegracht op St. Nicolaas-
avond, is meer de indruk verwerkt, die de donkere zijde van 
een voorbij helverlichte ramen passeerende menschenmenigte 
maakt, dan getracht is de werkelijkheid weer te geven. Terwijl 
in een zesde dat eveneens is gedaan door als motief te nemen 
de door den grooten kastanjeboom bekroonden heuvel op het 
Lucasbolwerk, waarvoor en waarom andere planten zijn gegroe
peerd; de huizenrij, aan den achterliggen den singel staande, en 
hier slechts licht weergegeven verleenen aan het geheel voldoende 
diepte. K. 

KONINGIN HORTENSE TE UTRECHT. 

Den 4den Januar i 1802 werd te Parijs het huwelijk voltrokken 
van den 24-jarigen Louis Bonaparte, een jongeren broer van 
Napoléon, met de bijna 19-jarige Eugénie-Hortense de Beau-
harnais, dochter van wijlen den generaal Alexandre, vicomte 
de Beauharnais, en van Joséphine Tascher de la Pagerie, 
sedert 17% de vrouw van Napoléon. Louis noch Hortense, 
wier karakters s terk verschilden, hadden dit huwelijk gewild 
en bij de formeele echtscheiding in 1814 verklaarde Louis dan 
ook met eenige voldoening, dat hij gedurende zijn huwelijkstijd 
nauwelijks vier maanden in 't gezelschap zijner vrouw had 
doorgebracht. 

Door zijn broer-stiefschoonvader, weer tegen zijn zin, tot koning 
van Holland aangewezen, vertrok Louis den 15<len Juni 1806 
van Saint-Leu naar 's Gravenhage, waar hij drie dagen later 
op het Huis ten Bosch aankwam. In zijn gezelschap waren de 
koningin en hunne beide kinderen, de prinsen Napoléon-Char
les (geb. 10 October 1802) en Napoléon-Louis (geb. 10 October 
1804). 't Was de eenige keer, dat het koninklijk gezin gezamen
lijk reisde. 

Nadat de koning den 23sten J u n j z j j n feestelijken intocht te 
's Gravenhage had gehouden, verscheen weldra de officieele 
aankondiging, dat Z.M. zijn land en zijn volk met eigen oogen 
wenschte te aanschouwen en werden ook te Utrecht onmiddel
lijk schikkingen getroffen, om hem waardig te ontvangen. Be
gin Juli was alles reeds in de puntjes geregeld: een huis, door 
onderlinge na-ijver zelfs twee huizen ingericht, om hem be
hoorlijk te logeeren, een kok voor acht dagen aangenomen, om 
voor servies en eten te zorgen, een spiksplinternieuwe konink
lijke vlag voor den Domtoren gemaakt, twee verguld-zilveren 
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sleutels der stadspoorten vervaardigd, om op een geborduurd-
fluweelen kussen te worden aangeboden, een triomftempel op
getrokken, om den koning daarin toe te spreken en een huide
zuil geplaatst, om in de opschriften daarvan de roemruchte 
daden van den nieuwen koning te vermelden. En toen kwam 
plotseling de teleurstellende tijding, dat de koning van het 
voorgenomen uitstapje naar Utrecht had afgezien, en eerst een 
badkuur ging ondernemen. 

Nauwelijks was de koning van die badreis teruggekeerd, of 
den 3den October kwam weer een aankondiging van zijn komst, 
en wel op den volgenden dag. Alle man kwam natuurlijk in de 
weer om toch nog op tijd klaar te zijn en tegen half vier in den 
middag van den grooten dag t rokken alle Utrechtenaren, die 
loopen konden, de Catharijnepoort uit, den koning tegemoet. 
Maar toen al die menschen daar eenige uren hadden gestaan, 
toen het allengs donker begon te worden, passeerde onver
wachts een koerier van keizer Napoléon, die toen te Mainz 
vertoefde. De koerier vervolgde zijn reis in alle haast en ont
moette den koning onderweg bij Woerden. Na het lezen van 
den keizerlijken brief, keerde Louis onmiddellijk naar Den 
Haag terug en de Utrechtenaren stonden nog altijd op hun 
koning te wachten, toen de koerier eenige uren later weer pas
seerde en mededeelde, dat de koning niet zou komen en daar
bij de order overbracht, dat reeds den volgende morgen alle in 
de stad aanwezige troepen en ook die uit het kamp van Auster-
litz naar Nijmegen moesten marscheeren, om daar nadere be
velen af te wachten. Napoléon maakte zich tot den strijd tegen 
Pruisen gereed en Louis stelde zich aan het hoofd van het 
Hollandsche leger, dat na het verslaan der Pruisische hoofd
macht door het Fransche leger bij Jena en Auerstadt, een be
langrijk deel van noordwest-Düitschland bezette. 

Koning Louis was juist een week na de voorgenomen, doch 
mislukte intocht door Utrecht gereden, om zich naar het oor
logsterrein in Duitschland te begeven en twee dagen later was 
koningin Hortense haar gemaal gevolgd, om hem, zooals de 
Utrechtsche kroniekschrijver ietwat ironisch schreef, „in de 
ure des gevaars bij te staan". De spoedige afloop van den veld
tocht was reden, dat Louis reeds den 26sten November, op de 
terugreis naar de residentie, Utrecht weer passeerde, zonder 
ook nu maar even in de stad te vertoeven. De koningin volgde 
haar heer en meester niet onmiddellijk en keerde eerst in 
Februari van het volgende jaar via de bisschopsstad naar Den 
Haag terug. Zij maakte het beter met de Utrechtenaren dan de 
koning het tot nu toe gedaan had en de Utrechtenaren toonden 
hun erkentelijkheid door een werkelijk vorstelijke ontvangst. 

Den 4den Februari 1807 kwam de koningin met den jongsten 
prins tegen 7 uur in den avond te Utrecht aan en nam haar in-
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t rek in Groot-Paushuize, dat sedert 1798 een door den kok 
Willem Gravelaar gedreven hotel was. Daar werd H. M. op 
een voor die dagen voor Utrechtenaren wel wat ongewoon 
etensuur „op een prachtig diné onthaalt", want Hendrik Keetell 
teekende daarbij aan: ,,nb. 's avonds ten 7 uuren". Hendrik 
Keetell was de apotheker aan de Viebcug, die gedurende den 
Franschen tijd (1793—1816) een dagboek op poederpapiertjes 
aanhield, dat thans in de universiteitsbibliotheek wordt be
waard 1). Door dat dagboek zijn we thans zoo goed in bijzonder
heden over dat merkwaardige tijdvak ingelicht, 

„Na het diné", vervolgde Keetell, „ontfong Haare Maj. de 
complimenten van de commissieen van alle regeerings bestuu
ren, de academische senaat en de hervormde en roomsche 
kerkgenoodschappen. 's Anderendaags 5 February 's morgens 
omtrent 9 uuren begaf zich Haare Maj. na het Suikerhuis van 
den hr. Gobius op het Bolwerk buiten de Wittevrouwen en na 
Zijdebaalen van mevr, Siederveld buiten de Weert , om die 
fabrieken te bezigtigen". 

De suikerraffinaderij op het Lucasbolwerk dateerde uit 1720, 
toen hier ter stede eene commercie-compagnie was opgericht, 
die niet minder bedoelde dan Utrecht in eene belangrijke in
dustrie- en koopstad te herscheppen. Voor de verwezenlijking 
van dit grootsche plan, dat weldra op een misrekening bleek 
te steunen, stond de stad de grond op het bolwerk in erfpacht 
af. Het gebouw ging in particuliere handen over en de oud-
burgemeester Gobius bracht er in 't begin der 19de eeuw op 
nogal voorbeeldige wijze de toen in opkomst zijnde machinale 
beetwortelsuikerfabricage in toepassing. Tot groote vreugde der 
burgerij werd de fabriek met woonhuis in 1878 afgebroken, om 
Utrecht aan een fraai wandelpark te helpen. 

Zijdebalen was de in 1681 door Daniel van Mollem bij de 
Vecht, aan de Hoogenoord, gestichte zijdereederij, die toen aan 
mr. Eyck toebehoorde. De fabriek zal echter niet de groote 
attractie voor de koningin zijn geweest, maar wel de kunstig 
aangelegde tuin, al prijkte die niet meer in zijn vroegeren 
luister en waren de uitheemsche vogels, zoogdieren en visschen 
meerendeels verdwenen. Toch viel er nog fraai beeldhouw
werk van Crescant en Xaverij te bewonderen, waren de kun
stige grotwerken van zeldzame schelpen nog aanwezig en werk
ten de fonteinen en watervallen nog. 

„Ten 11 uuren nam Haare Maj. de reis aan na 's Hage. Zij 
reed stapvoets van Paushuisen na de Cathrijne poort met de 

1) Onvolledig afgedrukt in Tijdschrift voor geschiedenis van Utrecht 1852 
{de jaren 1793 en 1794), in De navorscher 1894—1905 (de jaren 1795—1812), 
en in het Utrechtsen dagblad 1913—1916 (de jaren 1813—1816). Het jaar 
1813 is in 1863 ook afzonderlijk uitgegeven. Het Gemeente-archief bezit een 
volledigen overdruk. 
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volgende trein: 1. Een detachement gardes cavallery, 2. Een 
koets met 6 paarden bespannen, waar in drie kamerheeren, 
3. Veertig studenten, alle in het zwart gekleed, te paard, 
4. Haare Maj. de koningin met haar jongste zoontje in een 
koets met 8 paarden bespannen, 5. Een koets met 8 paarden, 
waarin de staatdames van Haare Maj. gezeten waaren, 6. Een 
koets met 6 paarden, waarin de gouverneur [van den prins] 
met nog twee heeren van het hof gezeten waaren, En 7. Een 
detachement gardes cavallery. 

„Gansch niet wijnig menschen waaren daarbij tegenwoordig. 
Tot aan de Meern wierd Haare Maj. door de studenten be-
geleyd, die dan ook omtrent 1 uur weder terug kwamen". 

De naam van het hotel Groot-Paushuisen werd veranderd in 
die van hotel van de koningin van Holland. 

Gedurende langen tijd werd te Utrecht nu niets meer van 
het hof vernomen, tot nogmaals een bezoek des konings werd 
aangekondigd, dat in den morgen van den 2<>ten Mei 1807 op 
de doortocht naar Het Loo zou geschieden en maar enkele 
uren zou duren. Weer was alles voor een luisterrijke ontvangst 
gereed gemaakt en weer trokken de autoriteiten en tal van 
burgers naar buiten, om Z. M. te begroeten. Het kanon was 
op den wal gesjord, de nieuwe vlag van den Domtoren ge
stoken. Het was evenwel middag — het werd 1, 2, 3, 4 uur en 
nog verscheen er geen koning. De een werd ongeduldig, de 
ander hongerig, maar niemand durfde naar huis terug te gaan, 
tot eindelijk om 6 uur een koerier uit Den Haag kwam vertel
len, dat Z. M. eerst den volgenden dag om 5 uur de reis zou 
ondernemen. Den volgenden morgen stonden weer velen 
buiten de Catharijnepoort te wachten en nu scheen de koning 
werkelijk te zullen komen, want om 9 uur dreunden kanon
schoten van den wal. Alle menschen haastten zich naar de 
wegen, waar Z. M. zou passeeren, de open geschoven ramen 
werden bezet door kijklustigen, die in de ledig gehouden stra
ten tuurden. Men keek en keek, maar er kwam niet anders 
dan het bericht, dat Z. M. verkozen had de stad te mijden en 
de buitensingels te volgen, ten einde geen afbreuk te doen aan 
de officieele ontvangst en plechtige inhuldiging, die nu vast en 
zeker weldra zouden kunnen plaats vinden. 

De koning en de koningin waren afzonderlijk en langs ver
schillende wegen naar het buitenland vertrokken, om in de 
Pyreneeën herstel te zoeken en nieuwe krachten te vergaren. 
Het sterven van hun oudste kind (5 Mei 1807) had beiden 
sterk aangegrepen. De koningin had den 13den Mei Den Haag 
verlaten, tot in Laken door haar gemaal uitgeleid, de koning 
was den 29 s t e n d.a.v. van Het Loo, over Wageningen, Tiel en 
Breda naar 't zuiden afgereisd. 

Na een tweemalig samenzijn van eenige weken te Cauterets, 
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een kuur van den koning alleen te Ussat, keerde Z. M. na een 
verblijf van verscheiden weken te Parijs den 25sten September 
in Den Haag terug. De koningin bleef haar bevalling in Frank
rijk afwachten en den 20sten April 1808 werd hun derden zoon, 
Charles-Louis-Napoléon, den lateren keizer Napoléon III, te 
Parijs geboren. 

Onderwijl was Utrecht in plaats van Den Haag tot konink
lijke residentie aangewezen en was door verbouwing en nieuw
bouw een paleis aan de Drift en de Wit tevrouwenstraat ver
kregen. Met een echt Franschen slag waren de huizen aan de 
Drift in een paleis herschapen, dat in afwachting der voltooi
ing van een nieuw te bouwen vleugel, tot vorstelijk verblijf zou 
dienen. Muren waren doorgebroken om de huizen onderling 
te verbinden, sommige gangen aan de kamers getrokken en 
door het wegbreken of verplaatsen van muren grootere ver
trekken verkregen. Zoodoende ontstond eene allerzotste com
binatie van gangen, kamers en binnenplaatsjes, die meer den 
indruk van een doolhof dan van een paleis konden wekken. 
De ver t rekken der koningin lagen naast elkaar langs de Drift: 
de ruime salon en de evengroote slaapkamer zijn tegenwoordig 
de benedenvertrekken van perceel no. 29 aan de Drift en daar
bij sloot aan de kant van de Plompetorenbrug de toiletkamer 
(thans de wiskunde leeszaal der universiteit in no. 31) met 
daarachter de badkamer aan. Ten opzichte van het koninklijk 
purper, dat in de ver t rekken des konings domineerde, wekte 
de goudgele bekleeding van Hortense's appartementen een 
vrolijker stemming 2). 

Toen dit paleis zijne voltooiing naderde, werden weer de 
noodige schikkingen voor een bijzonder feestelijke ontvangst 
getroffen wanneer de koning te Utrecht zou komen, om het te 
betrekken. Men was den 28sten October nog met de voorbe
reidingen bezig, toen in den laten namiddag een koets en een 
kalès, elk met vier paarden bespannen, de stad binnen reden 
en vóór Paushuize halt hielden. Enkele dagen tevoren was dat 
hotel met den geheelen inventaris voor ƒ 88.000 door den 
koning aangekocht, om als voorloopig verblijf te dienen. De 
koning was in alle stilte aangekomen en had ook nu weer een 
officieele ontvangst verhinderd. 

„Haare Maj. bevond zig nog in Parijs, maar wierd echter 
binnen korten tijd ook alhier verwacht: waarom 6 November 
de eerepoort, die te vergeefs tot de inhuldiging van den koning 
op het Vreburg voor de Viesteeg geplaatst was, van daar wierd 

2) Voor eene meer volledige beschrijving van het paleis zie: Koning 
Lodewijk's paleis te Utrecht, in Het huis, oud & nieuw XIII-1915, blz. 
225—245, en: Het paleis van koning Lodewijk Napoleon te Utrecht en zijne 
inrichting tot universiteitsbibliotheek, in Het boek III-1914, blz. 154—174. 
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weggenomen, en op het midden van het Oudkerkhof weder 
opgericht: vermits Haare Maj., uit Vrankrijk verwacht wor
dende, waarschijnlijk die weg zou passeeren". Op oudejaar 
verzuchtte Keetell evenwel: „Wij hadden dan een jaar ge-
eindigt . . . met de tegenwoordigheid van een koning in zijn 
residentie — Versta wel! — Van een koning — Niet van een 
koning en koningin — O, neen! — Haare Maj. bleef nog al af
wezig — Wat of hier van dog de reede mocht wezen? Men 
begreep: groote liefde, maar wijnig trek". 

Utrecht scheen den koning slecht te bevallen, want een 
maand na zijn komst deelde hij in de vergadering van het Wet
gevend lichaam mede, dat het vertrek van het hof naar de 
hoofdstad des rijks aanstaande was. Op den 20sten April, juist 
toen de optische telegraaf het bericht der geboorte van zijn 
derden zoon had overgebracht, trok de koning Amsterdam 
binnen. 

„De koning was dan alweer verdwenen, en de koningin was 
nog niet eens verschenen", klaagde Keetell in zijn losbladig 
dagboek. „Er waren zooveel toebereidselen op het palijs tot 
Haar Maj. ontvangst gereed gemaakt. Er waren zooveel meu-
bilen voor Haare Maj. aangekocht: en het was alles nutteloos". 

De koningin bleef in Frankrijk en de koning deed geen 
enkele poging, om haar naar Holland te trekken. Wel drong 
hij op de overkomst van zijn oudsten zoon aan, die onder zijn 
toezicht moest worden opgevoed, maar over de terugkeer 
zijner vrouw werd in geen zijner brieven gesproken 3 ) . Keizer 
Napoléon drong echter op hereeniging aan en zond zelfs twee 
hofdames, mevrouw Maret en mevrouw Delaturbie, die den 
6den October 1808 uit Parijs te Utrecht arriveerden „en hoofd
zakelijk kwamen om te informeeren na de gelegenheid, zo al
hier en te Amsterdam als elders, om Haare Maj. de koningin 
na behoren te kunnen ontvangen; vermits Haare Maj. van 
voornemen was zig na haar koningrijk te begeeven". Hortense 
wist haar vertrek echter steeds uit te stellen en eerst in 't voor
jaar van 1810 bezweek ze voor den drang van Napoleon. Den 
Uden April nam ze te Compiègne onder tranen afscheid van 
den keizer en de keizerin en vertrok met haar oudsten zoon 
en diens gouvernante, madame De Boubers, naar Holland. De 
jongste zoon bleef te Parijs achter. Ze meende in het voor haar 
trieste waterland weldra te moeten sterven en aan de ont
moeting van een begrafenis in het eerste dorp, dat ze aan deze 
zijde van de grens passeerde, ontleende zij de zekerheid van 
haar naderenden dood 4 } . In die stemming naderde ze Het 
Sticht. 

3) Zie daarover: A. Duboscq, Louis Bonaparte en Hollande d'après ses 
lettres, 1806—1810. Paris, 1911. 8°. 

4) Mémoires de la reine H o r t e n s e . . . T. II avec notes de Jean Hanotaux. 
Paris, 1927. Blz. 72—73. 
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Den 14den April kwam ik te Utrecht, schreef ze in haar mé
moires. „Men verwachtte me niet. De koning was te Amster
dam. Mevrouw de Boubers bracht mijn zoon te bed. Mijne 
andere rijtuigen waren nog niet binnen gekomen. Ik bleef drie 
uren alleen. Wat een smartelijke overdenkingen. Een enkele 
kaars, die de concierge op de schoorsteen aangestoken had, 
was uitgegaan, zonder dat ik het gemerkt had. Ik bleef een 
oogenblik in het donker en onderging er de angst van. De 
koning kwam den volgenden dag. Hij zag zijn zoon met blijd
schap terug.. Aan mij scheen hij nauwelijks aandacht te schen
ken. Ik ontving de geheele stad en mijn bleekheid was zoo 
treffend, mijn verandering zoo opvallend, dat iedereen me 
aandachtig en medelijdend aankeek". 

(Wordt voortgezet). 

HET WITTE SPOOKKONIJN OP DE KROMME GRACHT 
TE AMERSFOORT. 

Het zal nu ongeveer een halve eeuw geleden zijn, dat onder 
de schooljeugd van Amersfoort een eigenaardig verhaal de ronde 
deed. lederen avond om klokslag tien uur heette daar op de 
Kromme gracht, tegenover het vroegere postkantoor, in een oud 
gebouw dat „Drie Ringen" als gevelsteen voert, en waaraan de 
„Drie Ringensteeg" haar naam ontleent, een wit konijn te komen 
spoken, dat te middernacht, om klokslag twaalf uur weer even 
plotseling verdween, als het er ongemerkt te voorschijn gekomen 
was. Vele bewoners van die gracht beweerden het meermalen 
„met eigen oogen" gezien te hebben. Wat die verschijning te be
duiden had, wist echter niemand te vertellen, en evenmin werd 
getracht ze in verband met den naamsoorsprong van het huis of 
met zijn vroegere bewoners te verklaren. Ook waren geen legen
den aan de naaste omgeving verbonden. J. R. 

DE UTRECHTSCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT 
BINNENSKAMERS. 

J. A. C r a m e r, De theologische faculteit te Utrecht. 
[I.] Ten tijde van Voetius. Utrecht [, 1932], (VIII en 
542 blzn. met portrn., pltn. en facs.). 8°. 
[IL] In de 18de en het begin der 19de eeuw. T. z. pi. 
[, 1936]. (CVIII en 256 blzn. met portret en plaat) . 8°. 

In het s tandaardwerk over den I C. Duker i ) , dat nog voor lange 
professor primarius theologiae der ; tijden een goudmijn zal blijven voor 
Utrechtsche hoogeschool Gisbertus ieder, die zich met Voetius en zijn 
Voetius (1589—1676, hoogleeraar te tijd uit de eerste bronnen wil bezig-
Utrecht 1634/36—1676) door Dr. A. houden, staat in de bijlagen ook 


