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Rijksarchief of in onze instelling berust heeft". Uit deze mede-
deeling van Dr. A. Kessen mogen we besluiten, dat niemand ooit 
het zoogenaamd Maastrichtsche missaal met 't officie der H. 
Wilgefortis heeft gezien of gelezen; de bewering hieromtrent van
wege L. de Wolf èn Welters èn Schnürer berust dus uitsluitend 
op een losse aanteekening van wijlen kanunnik Duclos, waar
schijnlijk aan pater Cahier ontleend. Men mag zich dan ook 
afvragen, of hier geen misverstand in 't spel is geweest en of er, 
door de verkeerde toepassing van het Trajectense uit den titel 
van 't Utrechtsche missaal op het Limburgsche Trajectum, geen 
denkbeeldig missaal met Wilgefortisofficie te Maastricht werd 
ingesmokkeld? A. E. R. 

KONINGIN HORTENSE TE UTRECHT. 

(Voortzetting en slot van bladz. 72). 

Keetell gaf, misschien in zijn vreugde over de lang verbeide 
terugkeer der koningin, een andere en een meer fleurige be
schrijving van haar komst en verblijf te Utrecht. 

Daar hadden wij dan, schreef Keetell, „waarlijk het geluk 
van Haare Maj. de koningin binnen onze muuren te ontvangen, 
's Avonds omtrent 7 uuren kwam Haare Maj. aan het paleis 
aan met haar oudste zoontje den kroonprins en een groot ge
volg van verscheide rijtuigen, wordende het jongste prinsje te 
zwak beschouwt om aan zo een verre reis bloot te stellen. 
Eensklaps ontstond er grote drukte en beweging in de stad, en 
voornamelijk omtrent het paleis; alschoon Haare Maj., van de 
rijs vermoeid zijnde, niet alleen een ieder audiëntie wijgerde, 
maar zelfs zig stil met twee staatdames in haar kamer bleef 
ophouden. 

,,Nu had het battaillon gardes alhier order gekregen om zig 
na Amsterdam te begeeven, uit hoofde dat aldaar een generale 
inspectie van alle gardes zoude plaats hebben; weshalven het 
zelve 15 April 's voormiddags ten 10 uuren derwaarts opmar-
scheerde: maar de koning per expresse verwittigt zijnde van 
Haare Majs. arrivement alhier, wierd de inspectie afgecomman-
deert, en kreeg het battaillon, tot omtrent Maarssen gevordert 
zijnde, contraorder om weer herwaarts te rug te keeren; vermits 
Zijne Maj. van voornemen was om zig spoedig alhier bij zijne 
beminde ega te koomen vervoegen. Ten 1 uur kwamen de gardes 
weder binnen. 

,,En ten 2 uuren gaf Haare Maj. publieke audiëntie aan collégien 
en corporatien, dog niet aan particuliere persoonen. Middeler-
wijl zagen wij al telkens rijtuigen van 's konings gevolg binnen 
koomen en 's avonds ten 7 uuren een compagnie gardes curas-
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siers. Het was juist dien dag palmzondag en zeer schoon weder; 
zodat bij dit alles nog gevoegt de drukte van de paardenmarkt, 
niemand zig konde herinneren, ooit zo een levendige palmzondag 
te hebben bijgewoont. 

,,'s Anderen daags 16 April kwamen nog twee comnagnien 
hussaren en één curassiers binnen, en vervolgens de gansche dag 
door rijtuigen met heeren en dames en bediendens, en wagens 
met pakgoederen, alle tot het hof behorende. Het was, of het 
gansche hof tot ons overkwam, 's Avonds ten 7 uuren arriveerde 
de koning zelve met vijf rijtuigen, door hussaren geescorteert. 
Terstond wierden op de Domtoren en de publieke gebouwen de 
vlaggen uitgestoken. Verder gebeurde er niets, 

„De volgende dag, 17 April, was er ten 11 uuren publieke 
audiëntie bij den koning, dog ook maar alleen voor de gecon
stitueerde machten en eenige commissien van corporatien, en 
niet voor bijzondere persoonen. 

„Ten een uur deeden Hunne Maj. een toer na de lusthoven 
Beerschoten en Vollenhoven boven de Bilt, welke toen ter tijd 
door de dood van der zelver eigenaar, den heer de Smeth, voor 
eenieder te zien waren. 

„De kroonprins diverteerde zig van tijd tot tijd met vier van 
de jongste pages onder anderen met een kiereboetje met een 
span van zes bokjes . . . 

„18 April 's voormiddags ten 11 uuren was er groote inspectie 
van alle de gardes op de plaats van het paleis [langs de Witte-
vrouwenstraat], eerst van de infanterie en daarna van de 
cavallery. De koning deed dezelve in persoon, terwijl de koningin 
zig voor één van de bovenvenster raamen vertoonde. Ten half 
één was er publieke audiëntie bij Hunne Maj. voor heeren en 
dames. Het getal van de dames was groot, waarover Haare Maj. 
zig zeer vereert betoonde. Dit was de eerste maal, dat de Utrecht-
sche dames door de koningin waren ontvangen . . . 

„Den 19 Apr i l . . . Op deeze dag begon het paaschfeest met 
de witte' Donderdag. Om in geen verveelend herhaal te ver
vallen, zeggen wij maar kortelings, dat de kerkdienst in de 
kapel, als ook die van 20 April, de goede Vrijdag, in alles die 
van de twee vorige jaaren gelijk waren. Op de witte Donderdag 
waren de koning, de koningin en de kroonprins tegenwoordig; 
maar op de goede Vrijdag de koning maar alleen met den kroon
prins. De aanbidding van het kruis wierd gedaan eerst door den 
koning met den kroonprins aan de' hand, vervolgens door de 
geestelijken van den altaar, toen door een staatdame, daarna 
door vier kamerheeren, en eindelijk door eenige particulieren, 
als de heeren Heilman, Bosch, Mulder, enz, 

„Na het eindigen van de kerkdienst deeden Hunne Maj. een 
toertje na Zeyst, de koning met twee kamerheeren te paard en 
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de koningin in een koets met zes paarden. Ten 3 uuren kwamen 
Hunne Maj. weder binnen . . . 

,,Den 22 April viel de paaschdag in. De kerkdienst was gansch 
niet minder plechtig en statig als in de vorige jaaren. Zij wierd 
gedaan door den bisschop met acht priesters. Het musiek, dat 
door de Italiaansche operisten wierd uitgevoert was overheerlijk 
schoon. De koning, koningin en kroonprins deden alle de kus 
van het evangelie en de eerbewijsing aan de reliquie. Het was 
reets half 2 geslagen, eer de kerkdienst geeindigt was. Na dezelve 
gaven Hunne Maj. weder audiëntie aan heeren en dames . . . 

„Den 23 April, tweede paaschdag, wierd een bijzondere kerk
dienst gehouden voor het hof, en onmiddelijk daarna de gewone 
kerkdienst, beyde zonder eenige plechtigheid. Op deeze dag 
wierden wij weder door het gansche hof verlaten. Na dat 's mor
gens vroeg alle de gardes cavallery vertrokken waren, nam de 
koningin 's middags ten 12 uuren de reis aan met de kroonprins 
en een gevolg van drie koetsen; en ten 2 uuren volgde de koning 
Haare Maj. op met vier koetsen, alle na Amsterdam. Men had 
wel gedacht, dat de komst van den hartog van Reggio het vertrek 
van Hunne Maj. zoude verhaast hebben, maar niet, dat dit ver
trek voor eeuwig zoude geweest zijn. En nochtans is zulks niet 
dan maar al te waar gebleken." 

Niettegenstaande door uiterlijk vertoon getracht werd een 
anderen indruk naar buiten te wekken, moet Hortense's verblijf 
in Holland ondragelijk zijn geweest. De koning liet haar doen 
en laten in 't geheim nagaan en ze leek meer gevangene dan 
koningin. Persoonlijk contact was er niet en Louis had tevoren 
zelfs alle verbindingen tusschen zijne en hare vertrekken in het 
Utrechtsche paleis laten dicht metselen, zooals ook te Amster
dam was geschied. 5) 

Spoedig wist Hortense wegens gezondheidsredenen toestem
ming te verkrijgen, om naar Het Loo te vertrekken en haar ge
slaagde vlucht vandaar, in 't laatst van Mei, bracht haar de 
verlangde uitkomst. Haar gevreesde verblijf in Holland heeft ze 
intusschen nog 27 jaar overleefd en juist een eeuw geleden 
(5 October 1837) stierf ze als balling te Arenenberg in Zwitser
land. E. 

5) Het hof van Holland, onder de regering van Lodewijk Bonaparte. Door 
een Auditeur [A. Garnier] . Amsterdam, 1823. Blz. 270—271. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 

Abraham Bloemaert. — Het mu
seum van de Hermitage te Lenin
grad verwierf een 34-tal teekeningen 

van Abraham Bloemaert, welke te 
voren in kleinere Russische musea 
werden bewaard. Daardoor is de 


