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Rijksdienst heet officieel ,,Waarborg der Gouden en Zilveren 
Werken", vroeger keurkamer geheeten, welke naam evenwel nog 
niet verdwenen is. In de 17de en 18de eeuw was het onderzoek en 
de stempeling in handen van de gilden. De keurmeesters, we 
spreken nu van essaieurs, kwamen ook uit deze gilden voort. 
De Heer B. J. }. van Baaren, controleur alhier, nam voor een 
paar jaren geleden het initiatief om te verzamelen wat voor ons 
vak historische waarde heeft, niet alleen op het gebied van de 
keurkamer maar alles wat betrekking heeft op de edelmetaal
industrie. Hij kreeg al spoedig veel hulp en medewerking en de 
ingewijden weten hoe spoedig de vrij simpele verzameling groeide 
tot een collectie instrumenten, boekwerken, enz. W e durfden toen 
voor het eerst het woord „museum" te gebruiken. Om het behoud 
en het voortbestaan van het museum te verzekeren is het geheel 
vastgelegd in een Stichting. W a s in den eersten tijd de collectie 
ondergebracht in een klein kamertje, nu heeft het museum de 
beschikking over twee ruime ineenloopende vertrekken. Men 
vindt er een fraaie collectie voorwerpen met oude keurteekens, 
platen met meesterteekens, oude voorwerpen bij een vroegere 
generatie in gebruik, een boekenkast met werken op het onder
zoek en de goudsmidskunst betrekking hebbende, plaatwerken. 
Er is al veel bezoek geweest, ieder was enthousiast over al het
geen hier verzameld was. Niet alleen de deskundige en de vak
man toonen belangstelling maar degene, die over keurkamer of 
waarborg nog weinig heeft hooren spreken, is nog meer opge
togen, vooral ook omdat het geheel zoo volkomen buiten het alle-
daagsche ligt. Meer wil ik niet zeggen over het museum, men 
kome zelf en oordeele. A. Kw. 

UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 

XXII. Een voorteeken in de lucht, 1574. 

De Utrechtsche apothekerszoon Pieter Bor ( 1559^—1635), die 
later notaris te Haarlem was, heeft een geschiedenis der Neder
landen over de jaren 1555—1600 geschreven, een werk dat de 
gebeurtenissen zeer betrouwbaar weergeeft. Over de Utrechtsche 
zaken was Bor uiteraard goed en uitvoerig ingelicht. Hij was 
daarbij spaarzaam met de vermelding van voorvallen, die meer 
op verbeelding dan op waarneming berusten, behalve wanneer 
ze door verklaringen van meer dan één ooggetuige werden be
vestigd. 

Zoo verhaalt hij de waarneming van een verschijnsel in de 
lucht boven Utrecht, dat in het vroege voorjaar van 1574, toen 
Bor hier nog woonde, gezien zou zijn en dat als het beangsti
gende voorteeken van een dreigende oorlogshandeling werd be-
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schouwd 1). Het werd gezien door „eenige borgeren die de nacht-
waecke hadden, gaende lancx der strate, sulcx zij 'tselve, ter 
requisitie vande magistraet der Stadt Utrecht, eendrachtelijck 
hebben verclaert, ende ghetuycht". De namen van die burger
wachten werden zelfs vermeld; het waren „Goossen Ewoutsz. 
Schuyt-maecker, Herman Croon, Jan Pietersz. Verhulst, Jacob 
van Es, ende Hubrecht Jansz.". 

„Zij verclaerden", zoo gaat Bor verder, „datse opden derden 
dach Februarij, des nachts omtrent twee uyren, ghesien hebben 
inde lucht een groote claerheyt omtrent soo langhe als de stadt 
lange is, ende soo breet als een ghemeen camer, in welcke claer
heyt zij gesien hebben twee groote hoopen crijgs-volex tegens den 
anderen comende, den eenen hoop uyt den zuyt-oosten, ende 
d'andere uyt den noort-weesten, wel gheweert met spiesen, ende 
met roers, houdende schutgevaert jegen malcanderen, met vijf
tigen teffens äff ende aen treckende: siende de roers aenleggen, 
afgaen, vier geven ende schindelen, so perfectelijcken oft leven-
dighe menschen hadden ghedaen, ende 'tselve omtrent een vier-
deel van een uyre geduyrt hebbende, so heeft den hoop die uyt 
den noort-westen op quamen den rugge gekeert, ende afgeweecken 
de lengte van omtrent de halve stadt, ende hebben doen daer 
wederom standt gegrepen, ende een ringh geslagen, ende inden 
selven ring hebben sij gesien de spiesen over eynde staen aleens 
off men in een dorre wout oft bosch gesien hadde: ende die van 
zuyt-westen (lees: zuid-oosten) togen achterwaerts in goeder 
ordonnantie, ende comende weder ter plaetse daer zij van daen 
gescheyden waren, hebben oock aldaer eenen rinck gheslagen? 
in wekken rinck de spiesen so menichvuldich waren, dattet oock 
scheen een dorre wout te weesen, welcke spiesen stonden en 
wiggelden over ende weder over ghelijck offe met handen vande 
landtsknechten gheswackt hadden gheworden, ende waren oock 
in meerder getal, ende beter gerust dan die geene die inden noort-
westen stonden. Ende die vanden noort-westen sijn voorts met 
een ghedruys, ende metter haest getogen tegen die vanden zuyt-
oosten houdende mette selve een tijt lang schutgevaert, ende 'tselve 
schutgevaert ghedaen sijnde, so hebben sij ghesien drie ofte vier 
stucken groff geschut, de welcke bij die vant noort-westen afge
schoten werden op die vanden zuyt-oosten, welck gheschut zij 
hebben ghesien vlammen ende roocken, gelijck men van ander 
gheschut soude mogen sien, ende 'tselve afgegaen sijnde, sagen 
dat de spiesen van die vanden zuyt-oosten gantselijck gebroockeni 
werden oft kennip stocken geweest waren, midts 'twelck die 
vanden noort-weesten voort aen vallende, die vanden zuyt-oosten 
gantselijck vernielt hebben, ende zijn beyde hoopen voorts ver
dwenen, dan als die van den zuyt-oosten vernielt waren, so sijn 
ter plaetsen daer de slach geschiet was terstont verscheenen 
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wonderlijcke bloedighe stralen schijnende louter bloet te wesen, 
'twelck omtrent een quartier uyrs bleeff staen, ende is allencxken 
vergaen ende verdweenen". 

De verklaringen der burgerwachten, blijkbaar door ieder afzon
derlijk afgelegd, waren eensluidend; alleen „Verhulst verclaerde 
al 'tselve, uytghesondert dat hij die vier stucken gheschuts niet 
en hadde ghesien". 

In den noodlottig verloopen slag op de Mookerheide, die ruim 
een maand later, den Hden Maart 1574, plaats vond, zagen 
achteraf de Utrechtenaren de verwerkelijking van de voorspelling, 
die volgens de opvatting van hun tijd in het ,,wondergesicht" 
verscholen had gelegen. E. 

1) P. Bor Chr.zn., Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke on-
eenicheyden. Dl. I. Leyden, 1621. 2°. Boek 7, blad 14 a en b. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 
De Geertekerk. — In een uitvoerig 

opstel in het Bouwkundig weekblad 
Architectura (LXII-1941, blz. 1~5) 
noemt dr. G. C. Labouchere de Geerte
kerk een zeldzaam voorbeeld van een 
grootere kerspelkerk der 13de eeuw 
in de Noordelijke Nederlanden. Na 
een toelichting te hebben gegeven tot 
de afbeeldingen en plattegronden, die 
het opstel verduidelijken, vat de sehr, 
de bouwgeschiedenis van het geheel, 
zooals dat tot 1860 heeft bestaan, als 
volgt samen: 

„Van den bouwtijd van 1256—1259 
dagteekenen de tufsteenen middenbeuk 
van het schip, dat aanvankelijk geen 
zijbeuken had, voorts de toren, het 
dwarspand en het koor, die alle van 
baksteen zijn. In de tweede helft der 
15de eeuw heeft de kerk haar eenige 
uitbreiding gekregen, doordat aan den 
westelijken gevel van het schip, ter 
weerszijden van den toren, kapellen 
aangebouwd zijn}, voorts aani der 
flanken van dat schip zijbeuken en 
aan de noordzijde van het koor een 
sacristie. N a den bouw der zijbeuken 
zijn in de flankmuren van het oor
spronkelijke schip, in welke ongetwij

feld vensters waren aangebracht, rond-
bogige zijbeuksopeningen gebroken; 
zulke openingen zijn toen ook inge
broken in den westelijken muur van 
het schip, om de ruimte der kapellen 
met die van het schip in verbinding 
te stellen. Ook zijn toen aan de ooste
lijke uiteinden der zijbeuken spits-
bogige openingen in de westelijke 
flankmuren van het dwarspand ge
broken. . . . De juiste tijd waarin deze 
toevoegingen en veranderingen hebben 
plaatsgehad is niet uit schriftelijke 
bronnen bekend; vergelijking met de 
bouwgeschiedenis der andere Utrecht-
sche kerspelkerken, in het bijzonder 
met die der St.-Nicolaaskerk, doet 
echter op grond van stijlovereenkomst 
zien, dat een en ander in de 2de helft 
der 15de eeuw moet zijn geschied. 
Ontwerper van dit werk is wellicht 
dezelfde meester geweest die onder 
meer de St.-Nicolaaskerk verbouwde; 
Jacob van der Borch, die van 1444 af 
tot zijn dood in 1475 toe, Dombouw
meester was en een der belangrijkste 
Nederlandsche beeldhouwers van zijn 
tijd moet zijn geweest. 

„In de 17de eeuw zijn er blijkbaar 


