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M E D E D E E L I N G E N U I T D E VEREENIGING. 
Het Bestuur noodigt de leden met hunne Dames uit tot deel

neming aan een excursie op Zaterdag 8 Mei a.s* naar den Dom, 
die onder leiding van architect Th . Haakma W a g e n a a r bezichtigd 
zal worden. 

Den deelnemers wordt verzocht om kwart over twee uur in de 
Kloostergang bijeen te komen. 

Namens het Bestuur: A. N. L. OTTEN, Voorzitter. 
]. W. C. VAN CAMPEN, Secretaris. 

UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 
XXIII. HEULEN. 

Aan de beschrijving der steenen boogbruggen van de Oude-
gracht, in de door hem bewerkte nieuwe (derde) uitgave van 
Broers' historische wandelingen i ), heeft de heer C. W . W a g e n a a r 
het verhaal eener oude Utrechtsche legende toegevoegd, die tot de 
hooge bruggen in nauwe betrekking staat. 

„Een paar eeuwen geleden, toen de karossen pas in zwang geko
men waren, bestond bij de welgestelde hovenierszonen de zeer 
eigenaardige gewoonte, om zondags met het beste paard voor de 
sjees, naar stad te rijden en dan een Absteedsche schoone met zich 
mede te voeren, die brug op, brug af, langs de Oudegracht werd 
geleid, om haar aan de verblufte poorters te toonen. 

,,Eens was er een rijke boerenzoon uit Abstede verloofd geraakt 
met 'n dito boerendochter en oudergewoonte moest zondags het 
beste paard voor de sjees en ging het in gestrekten draf stadwaarts, 
waarbij zelfs de Tolsteegpoort, tegen het verbod in, in draf geno
men werd. Hossend en ratelend ging het over de groote keien van 
Achter de Twijnstraat, de Vollerbrug over, en de overzijde van 
de Oudegracht weer langs, welk een dolle jool, totdat men — o 
schrik, — langs ,,den gesloten steen" reed, maar biesje schrok... 
(voor wie, zegt het verhaal niet, maar dat laat zich wel vermoe
den) ... en op hol sloeg. 

„In dolle vaart ging het nu de Geertebrug op en het beest, even 
onredelijk als alle hollende paarden, nam zijn draai te kort, reed 
met sjees en hoveniers tegen de leuning der brug aan, die maar al 
te gewillig bezweek en paard, sjees en jongelieden te water liet 
gaan. De hovenier met z'n uitverkorene en het onredelijke paard 
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schoten er jammerlijk het leven bij in en dit onheil bracht groote 
ontsteltenis in Abstede te weeg. In de eerste weken durfde geen 
hovenier „den gesloten steen" meer voorbij; maar eindelijk was er 
een durver, die het toch te dwaas vond om zich door zoo'n onnoo-
zelen kei een genoegen te laten ontnemen. En de volgende zondag 
zag men hem weer met zijn schoone langs Utrechts Oudegracht 
rijden, brug op, brug af, en nu onder het geroep van ,,heul! heul!' 
(help!), wat die ongelukkige drenkelingen ook geroepen hadden 
toen ze in 't water lagen te spartelen. 

„Het nieuwtje sloeg in bij de hoveniers en weldra zag men ze 
iederen zondagmiddag weer binnenrijden om te ,,heulen", zooals 
men het toen noemde, en dan ging dat heul-geroep steeds gepaard 
met het wisselen van eenige flinke zoenen, als belooning voor den 
gewaanden redder. 

„Dat vonden onze vroede vaderen nu toch wel wat al te aan-
stootelijk. Eerst was 't een aardigheid geweest waar iedereen om 
gelachen had; nu werd het een ergernis, waarvoor men de kinderen 
moest in huis halen. En de voorzichtige vroedschap, op de eerbaar
heid zijner jeugdige poorters bedacht, oordeelde het noodig „ter 
wille der goede zeden van de poorters", het „heulen" te verbieden. 

„Uit was de pret. De hellebaardier van de Tolsteegpoort kreeg 
'n scherpe instructie om de „heulers" voor de poort te weren, men 
kon rijden als vroeger, maar „heulen" niet. En de jongelui, die in 
het simpel rijden ook al bitter weinig vermaak hadden, keerden 
het „stichtelijk" Sticht den rug toe en lieten zich zondags niet 
meer zien." 

Mogelijk is het, dat de stedelijke ordonnantie van den loden 
Juli 1655 ook met het oog op deze rijderij werd uitgevaardigd en 
dat ze als gevolg van sommige voorvallen af en toe in herinnering 
werd gebracht (1656 en 1659) en aangevuld ( 1711, 1718 en 1725). 
„Considererende en apprehenderende d'ongelukken voor desen 
gebeurt, ende die noch meer souden können gebeuren, door 't onge
schikt ryden met paerden ende wagens, ende diergelyke", schreef 
ze voor, dat „binnen dese stad en voorsteden, niet en worde gerent 
ofte niet sterk gedraaft. Ende sullen de contraventeurs ... verbeu
ren, voor de eerste reyse drie guldens, voor de tweede reyse ses 
guldens, ende na gelegenheyd arbitralyk gestraft worden.. . Ende 
ingevalle de voornoemde boeten niet terstond betaalt en worden, 
sullen de paerden van de contraventeurs (buyten de Vryheyd [het 
stadsgebied] woonende) voor dezelve mogen aangehouden werden, 
ter tyd toe de boeten voldaan zijn, ende sullen d'ouders voor hare 
kinderen, ende de heeren voor hare knegts hebben te betalen." 2) 

Het door Wagenaa r overgeleverde verhaal, waarvan de her
komst jammer genoeg niet genoemd werd, wekt den indruk dat het 
heulen van Utrechtschen oorsprong is. Het was echter ook in Hol
land en in Zeeland en wellicht ook in andere provincies bekend. 

Niemand minder dan Joan van Heemskerck, raadsheer in den 
hoogen raad van Holland, heeft reeds naar den oorsprong van het 
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gebruik gezocht en getracht er een verklaring van te geven. Hij 
vertelde „dat het woordt heule, en heulen, niet min oud, en dien 
volgende duyster is, dan de ghewoonte dieder op slaet, sommighe 
heule nemende voor een heuvel, om dat de brugghetjes daer men 
over rijdende dit heulen op in 't werck stelt, heuvelsche wijse zijn 
ghekromt, in 't midden hooghachtigh, en voor en achter afgaen-
de. Andere voor-ghevende dat heul in oudt Hollandts te seggen 
is het hol van een sloot, of ghegraven vaert. Andere dat heule is 
so veel als hulpe, en dat aen malkanderen te heulen, of heul 
soecken, niet anders is dan troost en toe-verlaet aen den anderen 
te begheeren. Doch watter by beduydt, of watter mee ghemeent 
mach wesen, 't is seecker dat alle dese uytlegginghen van 't woort 
eenighszins op de sake selfs slaen. W a n t wy sien dat dit heulen 
altijt gheschiedt op een bruggetje, dat het brugghetje leydt over een 
slootje, en datmen met het roepen van heul, heul; en daer op 
malkanderen om den hals te vatten en te kussen, schijnt als heul 
en hulpe aenden anderen te soecken. 3) 

Ter illustratie laat Van Heemskerk dan een lang verhaal volgen 
van een schaking in Den Haag, dat eindigt met het verongelukken 
der geliefden bij een brug onder Leidschendam. 

Volgens de taalkundigen kan heul slechts een verwulf de (holle 
of bolle), meestal éénboogs steenen brug beteekenen en kan het 
woord geen hulpkreet bedoelen weer te g e v e n 4 ) . De oorsprong 
van het heulen zal dan ook wel liggen in de vele schijnbaar gevaar
lijke bruggen, waaraan ons waterland rijk was en die door de jeugd 
meer gezocht dan gemeden werden. ,,De min vindt geerne heu
len" 5 ) , en „men komt niet by één bruggetje, of t' is heul, heul!" 6 ) . 

Wanneer Tamme Lubbert, een buienman, zijn vriendinnetjes 
Soetje Strijckers en Fijtje Goris op de Haagsche kermis ontmoet, 
dan mist hij op het Buitenhof een brug: 

„Stonden wy thans op een heultje, 
'k Gaaff jou, en die soete sus, 
Alle bey een brave kus, 
Dattet klapten anje kaken ." 7 ) 

En zelfs „een oudt voer-man hoort geerne 't geklap van de 
sweep", nog af en toe en 

„Wenscht hij te mogen zijn daer Kees met Aefjen speult, 
En daermen uytter borst op alle bruggen heult." 8 )  

E. 
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Een Utrechtsche heul (Stadsdam onder Oudenrijn). 
Naar een linoleumsnede van S. de Jongh. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
De zijde-weverij vroeger te Utrecht. 

— In verband met de toenemende be
langstelling in de oude Utrechtsche 
industrieën, o.m. nog onlangs in dit 
maandblad (blz. 30—31) tot uitdruk
king gekomen, was pastoor A. E. 
Rientjes te Maarssen zoo vriendelijk 
een afschrift te zenden van de zake
lijke gegevens, die dr. Jan Kalf reeds 
in 1902 in het Verslag van het St. Ber-
nulphusgilde (blz. X X X I V - X X X V ) 
publiceerde. Die belangwekkende me-
dedeelingen over de zijde-weverij, 
eigenlijk de zijde-handel in de late 
middeleeuwen te Utrecht, worden hier 
gaarne en onder dankbetuiging voor 
de gewaardeerde aanwijzing opnieuw 
in herinnering gebracht: 

Onder de Noord-Nederlandsche 
steden is alleen van Utrecht beweerd, 
dat het vóór de tweede helft der 
XVIde eeuw een eenigszins belang

rijke zijdeindustrie zou hebben be
zeten. 

De Linas, die de vader is van deze 
meening, grondde haar op een aantal 
fluweelen in het Aartsbisschoppelijk 
Museum te Utrecht bewaard. 

Het feit, dat de stad Utrecht later 
om haar fluweelindustrie bekend is 
geworden, schijnt een versterking der 
gissing van De Linas. Maar het 
schijnt dit alleen, omdat de bedoelde 
stoffen met het latere „Velours 
d'Utrecht" niets gemeen hebben. 
W a n t het bekende ,.velours d'Utrecht ', 
in de XVIIIde eeuw volkomen juist 
beschreven als een „panne courte 
à chaine et trame de fil. et velouté 
de poil de chèvre", is geen zijden stof 
en het patroon werd er in gedrukt, 
terwijl de bedoelde lapjes van om
streeks 1500 zijn met ingeweven 
patroon. 


