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burgerschool te Utrecht bezoeken. ,,In Holland hiess es nicht 
Gymnasium, man sagte Hoogere Burgerschool". {Blz. 46). De 
vergissing wordt hierdoor nog grooter, want de eerste H, B. S. 
te Utrecht, de Rijks aan de Kruisstraat, werd eerst in September 
1866 geopend, toen R. al lang en breed te Zürich, als leerling 
van het daar gevestigde Polytechnikum was. 

R. heeft dus geen voorbereidend hooger onderwijs genoten en 
heeft daardoor geen akademische examens af kunnen leggen. 
De bewering, voor de zooveelste maal ook hier herhaald, dat 
Utrecht „ihm den Aufstieg zum Universitätsstudium versperrt" 
heeft, wordt dus evenmin door Neher aannemelijk gemaakt. E. 

BAKKERS IN NOOD. 
(Voortzetting en slot van blz. 51). 

Helaas, zij konden niet. En mag men de Heeren Gecommit
teerden tot de rijding gelooven, dan hadden zij bij het doen 
hunner voorstellen „verscheide zwarigheden" voorzien, welke 
„door den tijd, wanneer deze resolutie begon effect te sorteeren" 
aan den dag zouden treden, vooral tegen de bepaling waarbij 
het aantal broodbakkers moest uitsterven tot op tachtig. Zij 
waren gezwicht voor de „menigvuldige aanzoeken van die van 
den gilde" en hadden zooveel mogelijk getracht door middel van 
de verschillende bepalingen aan de klachten en bezwaren der 
bakkers tegemoet te komen. Maar het was toch die verwachting, 
die hun deed voorstellen dit punt „alleenlijk provisioneel te 
arresteeren", ten einde de mogelijkheid open te houden daarin 
„te gereeder" weer verandering te kunnen aanbrengen. 

De uitkomst had dan ook aan de verwachting van Gecommit
teerden beantwoord. Want een groot aantal bakkers en ook 
verhuurders van bakkerijen hadden zich op 1 November 1784 
met een request tot de Vroedschap gewend, „in 't brede alle-
geerende verscheide inconvenienten" tegen het genomen besluit, 
en verzoekende „dat zooverre dezelve behelst de uitsterving en 
vermindering van de broodbakkers . . . tot op een getal van tagtig, 
alsmede de verhoging van de leges door de bakkersknegts, 
vreemdelingen zijnde, bij 't doen van derzelver proeve als bakker 
aan den gilde te betalen, mogte worden buiten effect gesteld en 
te dien opzigte wederom alles als van ouds den vrijen loop 
gelaten". 

Zoo schreven Gecommitteerden 17 Januari 1785 in hun advies 
op het (helaas niet teruggevonden) request, waaruit zij de hier 
laatstaangehaalde regels overnamen. Na met dekens en over
heden van het gild „conferentien" gehouden te hebben en ook 
„afzonderlijk in den hunne (te) hebben gebesoigneerd", meenden 
zij te moeten adviseeren, om het besluit aangaande de beperking 
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van het aantal broodbakkers in te trekken. Echter moest het bij 
het 3e artikel van dat besluit van 9 Mei 1783 bepaalde „ten 
stricste geobserveerd" blijven. Ook meenden zij dat aan hen en 
hunne opvolgers opgedragen kon worden om toe te zien, „dat 
geene nieuwe bakkerijen in de nabijheid of gezicht van anderen 
worden geaccordeerd", om elkander in hun broodwinning zoo 
min mogelijk te hinderen. Gecommitteerden hadden nog hunne 
hersenen afgepijnigd, een middel te vinden om de vermeerdering 
der bakkerijen „meer effacieus" t e verhinderen, maar zij hadden 
niets kunnen uitdenken, „dat niet of aan dezelve of aan veele 
andere zwarigheden zoude laboreeren, en de remedie dikwijls 
erger dan de kwaal zoude maken". Zij onthielden er zich dan 
ook van in dit opzicht „iets stelligs voor te dragen". 

Wat aangaat de „classificaties in de betalinge der leges", 
meenden Gecommitteerden, dat die niet op het oude bedrag of 
tot één „classe" teruggebracht moesten worden. De „daartegen 
ingebrachte redenen" vonden zij niet voldoende, temeer niet, 
omdat „vreemdelingen door dezelve (niet) zouden werden 
buitengesloten en het alleszints billijk is, dat aan inboorlingen . . . 
eenige praeferentie boven dezelve werde gegeven." 

Gecommitteerden hadden hiermede hun adviseerende taak be
ëindigd. Maar zij benutten deze gelegenheid, om de Vroedschap 
te wijzen op „de continueele inconvenienten" veroorzaakt door 
de hooge boeten, gesteld op het toegeven van koekjes enz. Zij 
waren overtuigd van de „vrij algemeene overtreding" van dit 
verbod, de moeielijkheid van het achterhalen der overtredingen 
„wegends de alleszints bedekte wijze" waarop zulks geschiedde, 
en de „hardigheid" die er in scheen te zijn gelegen, om een enkele, 
die dit verbod op minder „clandestine" wijze overtrad, te ver-
oordeelen in die hooge boete, tot de betaling waarvan de meesten 
niet in staat waren. Meermalen hadden zij daarover met dekens 
en overheden gesproken en zij hadden zeer gewenscht, dat een 
afdoend middel „tot stuitinge van deze algemeene overtreding" 
gevonden had kunnen worden en „aan de heilzame intentie van 
dit ordmatoir" zou kunnen worden voldaan. Maar helaas, niets 
hadden zij kunnen vinden. In arren moede meenden zij nu aan 
de Vroedschap te moeten adviseeren om „dit geheele artikel 
provisioneel te surcheeren" en te zien wat dit tot gevolg zou 
hebben. Tenzij de Vroedschap er toe mocht overhellen en wat 
ook dekens en overheden van het gild wel schenen te wenschen, 
om de op de overtreding daarvan gestelde boeten te bepalen op 
twee, vier en zes ducaten resp. bij Ie, 2e en 3e overtreding, 
maar die boeten dan ook „zonder eenige conniventie te doen 
executeeren". Op de nakoming der overige artikelen moest echter 
naar de meening van Gecommitteerden, nauwkeurig toegezien 
worden. 

Nadat ook dit rapport van Gecommitteerden door haar leden 
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bestudeerd was besloot de Vroedschap 31 Januari 1785 tot in
trekking van de bepaling tot beperking van het aantal brood
bakkers op 80, — het onder 3 van het besluit van 19 Mei 1783 
bepaalde moest „ten strikste geobserveerd worden", — Gecom
mitteerden kregen last om toe te zien, dat geen nieuwe bakke
rijen in de nabijheid van andere gevestigd werden, — de bij dat 
besluit vastgestelde „classificatien" zouden blijven gehand
haafd, — met de „executie" van het verbod tot het geven van 
koekjes enz. zou tot nader orde „gesupercedeerd" worden, — 
en Gecommitteerden moesten dekens en overheden van het gild 
gelasten op de nakoming van de overige artikelen „exactelijk" 
acht te geven en kregen zelf de opdracht er alle mogelijke aan
dacht aan te besteden, dat het brood op het juiste gewicht en 
van behoorlijke hoedanigheid gebakken werd. 

Zoo hadden dan de menigvuldige klachten, samensprekingen 
en besluiten geen ander gevolg, dan dat de kosten, verbonden 
aan het doen van de meesterproef aanmerkelijk waren ver
zwaard, dat de vestiging van bakkerijen was gebonden aan een 
te verleenen toestemming, de samenstelling van het brood nauw
keuriger bepaald en het toezicht op de uitoefening van het bedrijf 
verscherpt was. 

(Nadruk verboden). G, VAN KLAVEREN Pz. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
De koorbanken der St. Jans- en 

der Domkerk. — In het proefschrift, 
waarmede dr. J. S. Witsen Elias 
onlangs aan de rijksuniversiteit te 
Utrecht den doctorstitel verwierf, 
worden „de N ederlandsche koor
banken tijdens gofhiek en renais
sance" beschreven. „Deze kerk-
meubelen", zegt de sehr., „bevinden 
zich meestal nog op de plaats waar
voor zij gemaakt zijn. Enkele zijn 
door documenten of door de bouw
geschiedenis hunner kerk min of 
meer nauwkeurig te dateeren. Zij 
vormen hierdoor vaste punten in de 
ontwikkelingslijn onzer beeldhouw
kunst. Daarnaast bieden de koor
banken als onderwerp van studie 
echter nog een voordeel boven de 
afzonderlijke beelden, doordat zij 
veelal een geheel complex van 
sculpturen dragen, die te samen 

een geestelijken inhoud uitdrukken. 
Naast de vormentaal geven zij ook 
de gedachtenwereld van hun tijd 
weer" . 

Na beschouwingen over „de ont
wikkeling der koorbanken in het 
algemeen tot het eind van de 14e 
eeuw" en over de „ontwikkeling en 
algemeen karakter der Nederland-
sche koorbanken tot het eind van 
de 16e eeuw", geeft de sehr, eene 
beschrijving van de nog aanwezige 
„Nederlandsche koorbanken der XV 
en XVI eeuw", waaraan de volgende 
gegevens ontleend zijn. 

„De kapit telkerk van S. J a n t e 
Utrecht had in de 14e eeuw koor
banken, die zijn verdwenen. De zit
plaatsen der 15e eeuwsche koor
banken zijn verwerkt in 17e eeuw
sche banken, die zich in het Noorder 
dwarspand bevinden. De geverfde 


