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gaat door een of anderen geheimzinnigen invloed, dan kan hij soms 
gedurende langen tijd den indruk daarvan niet van zich afzetten. 

Herhaalt het verschijnsel zich op geregelde tijden, en weet hij 
geen verklaring of oplossing te vinden, dan maakt hij anderen deel
genoot van die oorzaak van zijn vrees of zorg of nieuwsgierigheid. 

Wanneer eenige menschen tezamen zooiets bij herhaling waar
nemen, dan verbreidt het gerucht daarvan zich met even geheim
zinnige snelheid door de samenleving. Allen wie het gerucht ter 
oore gekomen is, zijn verlangend, om dat verschijnsel zelf ook waar 
te nemen, om zich ook bloot te stellen aan het ondergaan van dat 
geheimzinnige of dat huiveringwekkende, dat — naar zij vernomen 
hebben — op een bepaald aangeduide plaats is waar te nemen. 
Belangstelling, nieuwsgierigheid, ongeloof of bijgeloof, al of niet 
en in min of meerder mate gemengd met angst en vrees drijven 
veel menchen naar de bedoelde plaats. 

In de maand Augustus van het jaar 1662 waren de bewoners 
van de Varkenmarkt getuige van zoo iets onbegrijpelijks. En mis
schien ook wel eenige voorbijgangers. Het waargenomen verschijn
sel herhaalde zich. W a t zou het zijn? Zou het morgen wéér te 
zien zijn? En den volgenden avond was het aantal nieuwsgierigen 
grooter. Ja, het verschijnsel werd weer waargenomen. En het bleef 
onverklaarbaar. Het aantal nieuwsgierigen groeide in gelijke mate 
als het gerucht der spookverschijning zich verspreidde. 

Dat gerucht bereikte ook de vroede vaderen der stad. Zij hoor
den het en vonden het ongehoord. Namelijk dat praten over spoken. 
Bovendien was dat samenkomen van zooveel burgers niet bevor
derlijk voor de rust en orde. W i e de oorzaak daarvan was — want 
zij twijfelden geen oogenblik, of het was iemand, geen spook! — 
behoorde gestraft te worden voor zijn euveldaad, die de gemoede
ren van zooveel burgers in onrust bracht. Zoo werden ,,d'heeren 
van den Ed. gerechte geauthoriseert, om op de naem van de Vroed
schap te concipiëren een publicatie tegens het bijeenrotten van 
allerley volck omtrent seeckere huysinge, uytcomende op de 
Verckenmerckt, ter saecke van eenich geimagineerde spokerije, 
ende daer bij een praemium te beloven voor den geenen, die weet 
aen te wijsen den persoon, die sulcx sal hebben gedaen." 

De publicatie zal wel uitgevaardigd zijn en de premie in uitzicht 
gesteld. Maar van die publicatie is geen exemplaar bewaard geble
ven. En of de premie uitgekeerd en de dader gestraft is, weet ik 
evenmin, als waarin die spokerij bestaan heeft. K. 

E E N OPERATIE IN 1670. 

In de stadsrekening over 1669/1670 teekende de kameraar onder 
het ,,alderhande uytgeven" aan: ,,d'heer Schepen Velthuysen ge-
restitueert vijff ende tsestich gld. verschoten aent snijden van de 
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steen tsoontje van ... (niet ingevuld) metten appendentien van 
dien." Op de bijbehoorende kwitantie staan daaromtrent enkele 
bijzonderheden vermeld: 

Specificatie van gedane kosten voor een jongen, 
die op stadtskosten van de steen gesneden is. 

Voor het snijden 30— 0—0 
Aenden apotheecker 8—12—0 
Voor de kost en kamerhuer 22—10—0 
Voor het kaf in de beddekens 0— 6—0 
Noch aen briefloon en vracht voor 

het transport van het bedde 0—16—0 
Noch drie gulden ses stuivers aen 

reisgelt 3— 6—0 

Samen 65— 0—0 

Belieft bij d'hh. borgermeesteren ende regierders der stad 
Utrecht om bij d'h. cameraer Vander Lingen betaelt te worden 
ter somme van vijf f ende tsestich guldens, dien sulcx nevens 
quitantie in reeckeninge sal worden gepasseert. Actum den 22 Au
gustus 1670. (get.) J. Quint. 

Ick onderschreve in qualité als de commissie tot het snijdden 
gehadt hebbende, bekenne voldaen te sijn. (get.) L. v. Velthuysen. 

Blijkbaar droeg de stad toen de kosten der chirurgische behan
deling van een elders wonenden jongen, voor wien ze niet alleen 
de huisvesting, doch zelfs het reisgeld en de transportkosten van 
zijn bed betaalde. Er zal dus wel een bijzondere reden voor deze 
ongewone vrijgevigheid zijn geweest. 

Eerst sedert kort^waren de Utrechtsche heelmeesters in staat 
operaties met de nieuwste instrumenten uit te voeren. Bij vroed
schapsresolutie van den 28sten Februari 1670 was ,,die van den 
chirurgijns-gilde toegestaen de bovencamer aende oostsijde in 
stadshuysinge het Keyserrijck (hoek Oudegracht—Ganzemarkt) 
te doen repareren". Vroeger, sedert 1658, was hun gilde-kamer in 
de ,.Abraham d'Oliekerk" aan de Lange Nieuwstraat onderge
bracht geweest. 

Kort tevoren — resolutie van den 27sten December 1669 — had 
de vroedschap reeds de ,,meubileringe van hare gilde-camer" goed
gevonden, en machtiging verleend ,,tot het maecken en toestellen 
van een kas, voorsien met allerhande chirurgische instrumenten, die 
bij ider gildebroeder in tijd van nood, op de ordre daer toe bij 
den gilde te beramen, sullen cunnen worden gebruykt." 

De inrichting van zaal en instrumentarium geschiedde echter niet 
voor stadsrekening, doch werd door de heelmeesters zelve betaald. 
„Op het versoeck vande overluyden van het chirurgijngildt," vond 
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de vroedschap den 25sten Juli 1670 goed daartoe een leening aan 
te gaan en werden ,,ingevolge van hare resolutien vanden 27 
December 1669 ende den 28 February 1670 geauthoriseert mr. 
Everard van Sypesteyn ende Cornells van Pijlsweert, chirurgijns, 
omme tot laste van desen gilde te mogen op interest negotieren vijf 
hondert gulden capitael, om daer mede gereet te voldoen de 
onkosten bij haer aangewend tot accomodate en meubileringe 
vande gildecamer en het toestellen van haere gilde casse, mitsga
ders te mogen innen ende ten desen eynde employeren de vier 
stuyvers, die ider gildebroeder tot de voorseyde onkosten ter maend 
gehouden is te voldoen.' 

Een inventaris van het instrumentarium uit het jaar van aankoop 
komt niet onder de bewaard gebleven stukken van het gilde voor, 
maar uit het gildeboek blijkt, dat aanvulling der verzameling hoogst 
zelden plaats vond, en dat ze eerst sedert 1715 vermeerderd schijnt 
te zijn. De lijst der voorhanden voorwerpen, in 1715 in het gilde
boek ingeschreven, mag derhalve wel voor een zoo goed als juiste 
opgave van den aankoop in 1670 worden gehouden. In Februari 
van dat jaar droegen de dekens van het gilde de volgende bezittin
gen aan het nieuwe bestuur over: 

Een yser glossocomium 
Twee sagen 
Een extripatie mes 
Een kogel schroeff 
Een mes tot een fistul ani 
Een troscar (trois-quarts) om het water af te 

tappe 
Twee arteri tangen 
Vijff cauteri ijsers 
Twee custodien ofte kokers 
Twee trepanen: Vijff kroonen. 
Het lenticulaar met sijn hecht. 
Een trepaen sagije (zaagje) met zijn hecht. 
Elff instrumenten behoorende tot de trepaen. 
Een verborgen insisi mes 
Een ravenbeck 
Een hollen bij tel 
Een houtije (houtje) met een custodie daerin 
Twee aciis berbettiana 
Een polipus tangh 
Een mont schroeff 
Een blecke been laey (lade) 
Twaleff servetten, een tafellaken 
Twee kopre kandelaers 
Een konfoor: 3 grote en 1 klijn blouw 
Een insisie scheer. 
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2 ord. boeke; Rekening boeken 
Een biet van een tafel, groot en kleiin. 

Het aantal leden van het chirurgijnsgilde in 1670 wordt nergens 
genoemd, doch zal wel grooter zijn geweest dan dat van het Col
legium medicum, dat toen omstreeks 40 leden telde. Een genees
kundige moest in dien tijd reeds akademisch geschoold zijn, maar 
een heelkundige kon nog door de praktijk gevormd worden, al werd 
ook wel eenige theoretische kennis van hem geëischt. In vele geval
len mocht hij dan ook niet zonder medewerking van een genees
kundige ingrijpen. 

Dat één stel instrumenten voldoende werd geacht voor allen, 
toont wel aan, dat het aantal te verrichten operaties niet groot was. 

Lambertus van Velthuysen (1622—1685) was theoloog-medicus 
en zal als deskundig lid van de vroedschap wel aangewezen zijn 
geweest, om toezicht op de behandeling van den jongen te houden. 

E. 

K L E I N E M E D E D E E L I N G E N 

De toren in het stadssilhouet. — In 
een door reproducties van eigen tee-
keningen geïllustreerd praatje over 
het silhouet in de bouwkunst, in het 
laatst verschenen kerstnummer van 
De tampon (XXIII—1942. blz. 81 — 
86) betoogt de heer Chris Schut: 

Bouwen is feitelijk ruimtekunst, en 
de vorm van het bouwwerk, van de 
massa zooals deze zich in zijn om
trekken tegen de heldere lucht aftee-
kent, noemen we: het silhouet. 

Dit silhouet nu is van ongewone 
beteekenis. Het is een van de facto
ren, die de schoonheid van het werk 
bepalen; bovendien houdt het in zich 
één der meest strenge wetten, welke 
aan die schoonheid ten grondslag lig
gen en die het gebouw voornamelijk 

in zijn daklijn en beëindiging naar 
boven beheerschen. 

Ontegenzeggelijk, 't meest markan
te element in het silhouet is: de toren. 
Daar kunnen de Utrechtenaren van 
meepraten! W a a r men ook hun stad 
nadert of verlaat, het is de Domtoren 
die men als eerste en laatste indruk 

van de stad meekrijgt. Deze toren  
ik kan het niet laten er even bij stil 
te staan — die de zwaarst beproefde 
van Het Sticht wordt genoemd, omdat 
hij een ,.dubbel kruis" draagt, is eer
biedwaardig, niet alleen door zijn 
ouderdom, maar ook wat zijn jeugd 
betreft. W a n t had hij niet 61 jaar 
noodig (1321 —'82) om geboren te 
worden? 

Ten slotte wijst de sehr, op het 


