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een betrouwbaren gids in den doolhof der archivalia beschikte? 
Zeker, er zijn de inventarissen — en die van het Utrechtsch oud-
archief zijn terecht geprezen —, doch zonder den levenden mensch, 
die ze door en door kent en aan hun totstandkoming heeft mede
gewerkt, laten zij nog dikwijls in den steek. 

Welnu, het Utrechtsch archief bezit in den heer Van Klaveren 
zulk een gids: bekwaam, speurziek, welwillend en behulpzaam, 
voor geen inspanning in dienst van de wetenschap terugdeinzend 
en dat alles trots een zeer hinderlijk organisch gebrek, dat hem 
in een normaal verkeer met zijne medemenschen zou belemmeren, 
zoo hij niet de krachtig willende man ware, die hij is. Honderden 
en honderden zullen in den loop der verloopen veertig jaren met 
dankbaarheid de nimmer falende hulp gedacht hebben, die zij bij 
een bezoek aan en gebruik van het oud-archief van Utrecht van 
den heer Van Klaveren hebben mogen genieten. 

Onder hen zullen uit den aard der zaak zich vele leden van 
,,Oud-Utrecht" bevonden hebben en nog bevinden, maar ook uit 
anderen hoofde verdient de jubilaris een prijzend en dankend 
woord aan het hoofd van dit Maandblad. Van de oprichting van 
,,Oud-Utrecht" af een ijverig lid, heeft Van Klaveren den lezers 
van het Jaarboekje en van het Maandblad in een bijna onafzien
bare reeks van omvangrijker en korter artikelen, dikwijls alleen 
geteekend met de enkele letter K, doen profiteeren van zijne uit
gebreide en degelijke kennis van de oudere en de jongere geschie
denis onzer stad, daarbij uit den aard der zaak steeds puttende uit 
de rijke bron van archiefstukken, waarvan hij de medehoeder is. 
Niet minder ook moet „Oud-Utrecht" onzen vriend dank weten 
voor de conscientieuse wijze, waarop hij gedurende een lange reeks 
van jaren de Kroniek achterin het Jaarboekje heeft verzorgd. 

,,Oud-Utrecht" biedt dan ook, zij het post festutn, den heer Van 
Klaveren hare hartelijke gelukwenschen aan bij zijn zeldzaam 
jubilee en wenscht hem nog een aantal jaren toe van vruchtbaren 
arbeid in den wijngaard der stadshistorie. W . A. F. B. 

PASTOOR RIENTJES. 

De viering van het 40-jarig priesterschap van pastoor A. E. 
Rientjes op 15 Augustus 1.1. geeft een ongezochte aanleiding 
eenige zijden van zijn veelomvattende werkzaamheid in herinnering 
te brengen. 

Iemand met een historische en kunstzinnige belangstelling als 
de pas gewijde priester Rientjes had, kon moeilijk een betere eerste 
standplaats aangewezen hebben gekregen dan de pastorie van 
Jutfaas, waar Mgr. G. W . van Heukelum, de groote promotor 
van de herleving der kerkelijke kunst in Nederland, sedert 1873 
resideerde. Later 1) is Rientjes „den eenigen erfgenaam van diens 

i) Het Gildeboek, 1923, bh. 32. 
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geestelijken rijkdom" genoemd. Na twee jaren werd hij aangesteld 
(1910) tot kapelaan der St. Willibrorduskerk te Utrecht en tevens 
tot bestuurslid en conservator van het, toen nog in huize Loener-
sloot aan de Nieuwegracht gevestigde, door van Heukelum ge
stichte Aartsbisschoppelijk Museum,, waarvan het fraaie poortje 
met de afbeelding van St. Maarten ook nu nog de aandacht trekt. 
Daar heeft hij, tusschen zijn vele andere, hier niet genoemde, 
werkzaamheden door, den evenveel geduld als kennis en liefde 
eischenden arbeid verricht van de beschrijving der reeds omvang
rijke collectie, die den grondslag heeft gevormd voor de tegen
woordige catalogiseering in het Centraal Museum. 

In 1920 immers werd het Aartsbisschoppelijk Museum met de 
stedelijke verzameling oudheden en schilderijen ondergebracht in 
het nieuwe Museumgebouw aan de Agnietenstraat. Heeft de ver
bouwing en inrichting daarvan een storm van kritiek doen losbre
ken, evenzeer had de jarenlange voorbereiding der symbiose van 
aartsbisschoppelijke en stedelijke collecties haar eigenaardige 
moeilijkheden meegebracht. Gevoeligheden moesten worden ont
zien, wederzijdsche rechten en plichten afgebakend. Van Heukelum 
was in 1910 overleden, de voortzetting der besprekingen van den 
kant van het Aartsbisschoppelijk Museum viel voor een belangrijk 
deel op de schouders van conservator Rientjes, — aan den anderen 
kant stond, voor de Gemeente, de museum-directeur, archivaris 
Muller, niet de gemakkelijkste man om mee te onderhandelen. 

In die utrechtsche jaren beschreef hij ook, historisch en icono
grafisch, de katholieke kerken van de stad Utrecht in de ,,Offi-
cieele Kerklijst" ( 1914—1920) in een weinig aantrekkelijken, blijk
baar al te haastigen vorm, maar vol gegevens, die men voor het 
iconografische gedeelte nergens, voor het historische deel slechts 
her en der verspreid aantreft. Het is jammer, dat de schrijver nooit 
gelegenheid heeft gevonden deze artikelen eens grondig onder
handen te nemen en in een behoorlijke editie uit te geven. 

Een ander gebied, waarop zijn belangstelling en liefde voor de 
kerkelijke kunst gelegenheid kreeg zich te ontplooien, was het St. 
Bernulfus-gilde, ook een stichting (1869) van Van Heukelum. 
Rientjes was jarenlang Ie Secretaris, later Deken van dit genoot
schap, waarvan hij zelf het doei eens omschreef als: ,,een innigen 
band ie leggen tusschen opdrachtgevers en kunstenaars, de 
kunstenaars gelegenheid te geven hun kennis te verrijken en hunne 
werken te bespreken en te vertoonen, bij de geestelijkheid de aan
dacht er op te vestigen, hoe de nieuwe techniek, de nieuwe wen
dingen op het gebied der kunst aldoor nieuwe mogelijkheden bie
den om schoonheid te scheppen en den luister en de majesteit van 
het Huis Gods te doen stralen voor de biddende schare". 2) 

Aan Rientjes' conservatorschap van het Museum kwam een 
einde door zijn benoeming tot pastoor te Hellendoorn in 1923. In-

2) Gedenkboek 1919—1929 van het St. Bernulfusgilde. blz. XVI. 
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tusschen was hij geworden tot een onzer beste kenners der kerke
lijke iconografie en oudheidkunde en bovendien iemand, die van 
zijn wetenschap steeds hulpvaardig wist mee te deelen aan ieder, 
die er om vroeg. 

Ook in het Oversticht verloochende zich zijn historische belang
stelling niet en het duurde niet lang of hij nam een bestuursplaats 
in bij de „Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis" en publiceerde evenzeer in haar Verslagen en 
Mededeelingn als hij zijn studies op het van ouds geliefde icono
grafisch terrein en op dat van de nieuwe kerkelijke kunst in het 
mede door hem geredigeerde Gildeboek (van het St. Bernulf us-
gilde) bleef schrijven. 

In 1929 keerde hij naar het utrechtsche terug als pastoor van 
Maarssen. Nu werd het het „Oudheidkundig Genootschap Niftar-
lake", dat hem in zijn bestuur opnam en bijdragen van zijn hand 
in zijn Jaarboekje zag verschijnen. 

Ook „Oud-Utrecht", waarvan hij vrijwel van de oprichting af 
lid is, mocht in zijn Jaarboek eenige artikelen van hem opnemen, 
nl. over de St. Michaëlskapel op den Domtoren (1929), Geert-
Groote en den Domtoren (1932) en De roode deur aan den Dom 
te Utrecht (1934). 

Aan een zoo langdurige en vruchtbare werkzaamheid als door 
pastoor Rientjes ontplooid is in het belang van kerkelijke kunst 
en locale geschiedenis en ten bate van de door zoovelen bewon
derde schatten van het Aartsbisschoppelijk Museum, brengt ook 
,,Oud-Utrecht" gaarne warme hulde. 

J. W. C. VAN CAMPEN. 

DE BURCHT TRECHT, E N DE WORDING 
V A N DE STAD UTRECHT. 

Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het artikel 
door Dr. P. W . A, Immink in het maandblad van ,,Oud-Utrecht" 
5 Aug. 1946. Ik ben het — althans op vele punten — met den 
schrijver eens. Als ik op enkele gedeelten daarvan hier nog wat 
nader inga, dan is dat slechts, omdat ik meen de gegeven voorstel
ling nog weer wat beter te kunnen fundeeren. Allereerst over de 
plattegrond: „Utrecht in 690". 

Het zou de moeite waard zijn, als we die als gids konden ver
trouwen, want de geschreven bronnen hebben voor de topographie 
van het 7e eeuwsche Utrecht niet veel anders opgeleverd dan een 
chaos van tegenstrijdige meeningen. Dat lag niet aan de kundige 
onderzoekers, als Gosses — Tenhaeff — e.a., maar aan den aard 
van het materiaal. 

De bedoelde plattegrond is een veelomstreden document. S. 
Muller Fzn. hield haar voor de phantasie van een 17e eeuwsche 
humanist, en daarom waardeloos voor het topographische onder
zoek. Holwerda herkende er evenwel de typische indeeling van een 


