
UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN: I 
HET O N V R U C H T B A R E (?) BUURKERKHOF. I 

Het schijnt voor Constantijn Huygens behoefte te zijn geweest 
zijne vrije gedachten in gebonden stijl weer te geven, getuige de 
vele gedichten van groote verscheidenheid, die hij heeft nagelaten. 
( )ok op de vele dienstreizen, die hij gedurende zijn lange leven I 
(1596 1687) gedaan heeft, moet hij de vrije uren met het maken I 
van verzen en versjes op onderwerpen, die hem onderweg getroffen 
hadden, gekort hebben. Zoo maakte hij tijdens den tocht van Den I 
Haag naar Oost-Friesland en terug, die over Utrecht ging en van I 
26 December 1648 tot 12 Januari 1649 duurde, verscheidene knie- f 
dichten. Tusschen Zwolle en Elspeet vloeide den 9den Januari 1649 
een versje uit de pen, waarin een toen blijkbaar nog te Utrecht 
gangbaar volksverhaal werd vastgelegd. 

Templum Buerkerck, cuius in coemeterio gramen 
successere negant. 

Nescio num vero similis, num proxima falso 
Gramen huic fundo 'detrahat historia. 
Quidquid id est, turba haec hodie miracula turbat, 
Quae tcrit hoc vere relligiosa solum. l ) . 

In vrije weergave: 
De Buurkerk, op welker kerkhof, naar men zegt, 
het gras niet groeit. 
Ik weet niet of het waar of onwaar is, 
Het verhaal, dat in dezen bodem geen gras wil groeien. 
Hoe het echter zij, de groote schare die dezen grond 
in waarlijk godsdienstigen ijver voortdurend vertreedt, 
Is heden ten dage de oorzaak van dit wonder. 

Het Buurkerkhof was in Huygens' tijd al de onoogelijke binnen
plaats, zooals het nu nog is. Het was toen reeds lang niet meer het 
ruime en voorname plein, het middelpunt van de burgerlijke neder
zetting, die zich geleidelijk aan bij den hoofdtoegang tot den 
burcht, 'de Borch- of St. Meertensbrug. steeds breeder uit ontwik
keld had. 

Ten noorden was het kerkplein waarschijnlijk door de achterzijde 
der langs de Oudegracht gelegen panden, ten oosten door die der 
huizen op 'de Zoutmarkt, begrensd geweest. Aan den zuidkant werd 
het in den beginne 'door de huizenrij aan de zuidzijde der Boter-
straat, aan de westkant door die aan de westzijde der Donkerstraat 
afgesloten. 

Ongeveer ter plaatse van het huizenblok, dat nu tusschen 'de 2de 
en 3de Buurkerksteeg, tegenover den toren der kerk staat, stond het 



eerste raad- en rechthuis van Utrecht . Wel l i ch t bestond de Buur-
kerk reeds in het begin der elfde eeuw, al wordt ze eerst in een 
oorkonde van 1131 als de eenige parochiekerk der s tad genoemd. 
Het raad- en rechthuis dateert uit denzelfden tijd en heeft langer 
dan twee eeuwen dienst gedaan. Het werd afgebroken nada t 
„Hasenberch" , op de plek van het tegenwoordige stadhuis , in 1343 
was aangekocht en ingericht. 2 ) . 

Aan den buitenrand der uitgestrekte ruimte liepen de voornaam
ste paden van buiten de sedert het midden der 10de eeuw door bis
schop Balderik ommuurde stad. Zij voerden naar de voormalige 
Burcht (het Domple in) , die bij de vestiging van het bisdom aan 't 
einde der 8ste eeuw, geleidelijk aan het centrum was geworden, van 
waarui t het kerkelijk, s taatkundig en maatschappelijk leven werd 
geleid. Die paden werden allengs ombouwd met de huizen van 
ner ingdoenden en daardoor ontstond eerst de Zade l s t raa t , zeer 
waarschijnlijk 'de eerst bestrate weg in de Utrechtsche burgerwijk. 
Z e is in de 12de eeuw de ,,platea suburbana ' (de voors tadss t raa t ) 
genoemd en als ,,via lapidea (s teenweg) aangewezen. Sedert 1330 
staat ze als , ,Saelstrate" vermeld, de weg 'die naar ,,dye sale" , de 
residentie van den bisschop leidde. Langs den anderen kant, de 
noordzijde, ontwikkelde zich ook een straat , die in 1220 de ,,via 
civitatis" (de s tadss t raa t ) heette, doch in 1339 de ,,nywe Steen-
vvech" werd genoemd. Sindsdien heeft ze den naam van Steenweg 
behouden. De kerk had hier geen belendingen, maar op korten af
s tand was een muur ter begrenzing van het kerkhof gezet. Die 
muur heeft in het vierde kwartaal der 16de eeuw voor huizen plaats 
gemaakt, vermoedelijk in 1586, toen het koor der kerk werd afge
broken en ook door ondiepe winkelpanden is vervangen. Door die 
afbraak werd tevens een rechte verbinding (de Choors t raa t ) van 
O n d e r de lakensnijders met de Lijnmarkt verkregen. 

V a n hare stichting af heeft 'de Buurkerk een bijzondere plaats in 
de stedelijke gemeenschap ingenomen, niet alleen als bedehuis, 
maar ook als plek waar de richtlijnen van het maatschappelijk leven 
der buren werden aangewezen. N a d a t de burgerij door klokgelui 
was gewaarschuwd, geschiedde hier bijna dagelijks de afkondiging 
der jongste raadsbeschikkingen van algemeene strekking. Die afkon
digingen gebeurden bij goed weer ook wel onder de boomen op het 
kerkhof. De ten archieve bewaarde buurspraak- of luiboeken, die 
van 1385—1579 aanwezig zijn, behooren tot 'de belangrijkste ge
schiedbronnen der stad. 

O p oï omstreeks kerkelijke hoogtijdagen werden op het kerkhof 
geestelijke spelen vertoond en bij plechtigheden vonden hier uit-
deelingen van levensmiddelen plaats, zooals bij de inhuldiging der 
bisschoppen, op hooge feestdagen, bij het houden van groote om
gangen, en vooral op St. Maar t ens - of schuddekorfsdag, en op den 
eersten Merdag, als ook het kerkhof met meiboomen opgemaakt was . 
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G E D R A N G O P D E B I S S C H O P S T R A P 

„Kunnen wij, mensen van de 20e eeuw ons wel eenigermate 
voorstellen wat een grandioze en kleurige stoet de Bisschopstrap 
besteeg en zich in de Michaels-kapel verzamelde?1' 

Aldus de heer A. Brom Jr. in de Decemberaflevering van het 
Maandblad , wanneer hij refereert, dat een nieuwe bisschop van 

De zaterdagsche markt werd er tot 1391 gehouden, in welk jaar 
ze naar de Mar iaplaa ts overging. Verkoop van bepaalde waren, die 
aan een seizoen of aan een vierdag gebonden waren, was er ook ge
oorloofd. 

He t kerkplein is blijkbaar altijd ook een drukke en gezochte ver
bindingsweg geweest, en 'de oude Utrechtenaren schijnen in den 
regel zoo'n haast te hebben gehad, dat zij van noord naar zuid en 
omgekeerd de kerk als doorloop gebruikten. Alleen tijdens de preek 
en andere gewijde bijeenkomsten was het verboden er met hand-
voertuigen en vee te passeeren. Evenals in de Statenkamer, die van 
het Janskerkhof naar de Hoogt voerde, is die passage tot in het 
inntst der 19de eeuw geoorloofd geweest. 

Ui tgezonderd een deel, dat als begraafplaats in gebruik bleef, is 
het plein in 1669 bestraat geworden. De bewoners van de noordzijde 
der Zade l s t raa t moesten tot dat-doel ƒ 348 ,— in de totaalkosten, 
zijnde ƒ 1511,—, bijdragen. In 1789 vond de laatste begrafenis op 
het Buurkerkhof plaats. :!) 

Behalve in twee massa-kelders in 'de kerk vonden de kostelooze 
begravingen, dat waren in de meeste gevallen die vanwege het ge
recht, de diaconie en het gasthuis geschiedden, ook wel op het kerk
hof plaats . In 1789 was er in deze kelders geen ruimte meer en be
sloot het s tadsbestuur de armenlijken der Buurkerk-parochie voor
taan op daar toe afgepaalde gedeelten der Jacobi- en Nicolai-kerk-
hoven te laten begraven. 

Aangenomen dat in de middeleeuwen den groei van het gras 
door de groote bedrijvigheid belemmerd werd, dan moet op Huygens ' 
gezag aanvaard worden, dat na de hervorming alleen het veelvuldig 
en levendig kerkbezoek den wasdom op het Buurkerkhof heeft ver
hinderd. 

E. 


