
Organist van de St. Bavo te Haarlem, 
en deze op zijn beurt niet, zooals J. 
W . Enschedé veronderstelde, zoon 
van Thomas, zilversnijder en stads
trompetter aldaar, in 1648 nog „pre
ses van de musiciens" genaamd, doch 
van Hans of Johan, die 4 November 
1616 als „courwachter off trompetter 
op de Buurkerktoren" te Utrecht ver
meld wordt. E . 

De „appelleerder" van den Dom. — 
In 1944 vestigde dr. E. H. ter Kuile 
de aandacht op een tot dusver onbe
kend functionaris in de bouwwereld 
der oude tijden; den appelleerder, die 
in 1484 bij de St. Laurenskerk te Alk
maar vermeld wordt en wiens ambt 
in een overeenkomst van 1512 bij den 
bouw van de Nieuwe kerk te Delft 
uitvoerig beschreven wordt. 
Aan de hand van gegevens uit de 

inmiddels verschenen, door wijlen 
professor dr. N. B. Tenhaeff verzorg
de uitgave der middeleeuwsche dom
rekeningen, deed mejuffrouw Herma 
M. van den Berg nu mededeelingen 
over vaklieden, die op overeenkom
stige wijze te Utrecht hebben gewerkt. 
Behalve bij de Domfabriek, worden ze 
in de late middeleeuwen ook bij de 
uitvoering van werken aan de Klaas-
en Jacobikerk genoemd. 

Zooals de sehr, in haar opstel in het 
Bulletin van den Nederlandschen oud
heidkundigen bond (5de serie 1-1947, 
blz. 18—22) door woord-afleiding en 
verklaring aannemelijk maakt, w as de 
„appelleerder" in Alkmaar en in Delft 
de onderbaas, de vóórwerker of eerste 
arbeider, die op aanwijzing van den 
bouwmeester of architect met de uit
voering der werkstukken was belast, 
tot op zekere hoogte den dagelijkschen 
arbeid leidde. E. 

Utrecht als bezette stad in 1672. — 

[ De vijfde interfacultaire leergang, de 
eerste na den oorlog, die in het voor
jaar van 1946 aan de rijksuniversiteit 
te Groningen plaats vond, was aan 
„de reactie van ons volk op de be
vrijding" gewijd. In de eerste van de 
vier toen gehouden samenkomsten 
sprak prof. jhr. dr. P. J. van Winter 
over „bevrijding van bezetting in onze 
historie". Aan het inmiddels in druk 
verschenen verslag (Groningen, 1946; 
116 blzn 8°) is het volgende ontleend: 

Ter inleiding verklaarde de spr. 
o.m., dat onze geschiedenis nog nooit 
opzettelijk werd onderzocht met het 
oog op wat ons nu vervult. To t nu 
toe is er nooit aanleiding geweest de 
gedragingen onzer voorouders onder 
vreemde bezetting en na herstelde 
onafhankelijkheid te beschouwen, zoo
als wij dat nu willen. Wij zijn immers 
langen tijd voor overheersching ge
spaard gebleven en ook de bijzondere 
gewaarwordingen en aanvechtingen 
daarna waren ons tot voor kort on
bekend. Hoe zouden wij die in onze 
bronnen dan hebben kunnen opmer-
merken? De gezochte verheldering kan 
eerst komen, wanneer wij het verleden 
opnieuw gaan doorzoeken met het oog 
op de vragen van nu en misschien ook 
omgekeerd door hetgeen wij dan vin
den onze vragen juister leeren stellen. 
W a t ik ondernemen kon, zegt prof. 
van Winter verder, was (omdat geen 
tijd voor voldoende bronnenstudie be
schikbaar was) dus niet anders dan 
iets te vertellen van hetgeen mij bij 
verschillende schrijvers, wier werken 
ik weer eens ter hand nam, is opge
vallen in verband met de overden
kingen, die onze bezetting en bevrij
ding bij mij zelf hebben doen opkomen. 
De bronnen geven niet veel aanknoo-
pingspunten voor een vergelijking met 
onze omstandigheden. 
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Na sommige gebeurtenissen in ver
schillende jaren, die wellicht door over
eenkomst zouden treffen, als voldoende 
bijzonderheden bekend waren gebleven, 
in herinnering gebracht te hebben, 
komt de spr. al heel gauw tot 1672— 
'73, jaren van Fransche overheersching 
over een deel van ons land, waarvan 
meer gegevens zijn overgeleverd. 
Daardoor was het mogelijk een indruk 
te krijgen van wat een werkelijke be
zetting door vreemd krijgsvolk in dien 
tijd van reeds gevormd nationaal besef 
heeft beteekend. Vreemd krijgsvolk 
van een veroveringslustig heerscher, 
die op machts- en gebiedsuitbreiding 
uit was en wiens plannen met ons land 
weinig verschild hebben van wat onze 
onderdrukkers van 1940 en volgende 
jaren zich hadden voorgesteld. An
nexatie van een groot stuk van ons 
grondgebied en overigens het vestigen 
van een gezag, dat zich blijvend naar 
den overwinnaar zou moeten schikken, 
lagen ook in 1672 in de bedoeling en 
evenzeer was als de drager van dat 
schijngezag een figuur gekozen, die 
men malcontent mocht achten. Hij 
heette Willem van Oranje en het is 
één van de groo*e diensten, dl? hij het 
land heeft bewezen, dat hij voor de 
onwaardige rol van zetbaas toen heeft 
bedankt, ondanks alle achterafzetting, 
die zijn jeugd had vergald. 

Zien wij naar Utrecht, dat, onver
dedigd achtergelaten, eind Juni 1672 
voor de Franschen moest capituleeren 
en tot 23 November van het volgende 
jaar bezet bleef. Zwaar drukte het 
regiem, niet in de eerste plaats door 
de maatregelen van den militairen 
gouverneur, al stelde natuurlijk ook 
hij zijn lang niet lichte eischen, 
maar veeleer door de willekeur 
van den Franschen intendant voor 
politie en justitie: confiscaties, 

schattingen, speciaal van de roerende 
en onroerende bezittingen van degenen 
die naar het niet bezette gedeelte des 
lands waren gevlucht, of van dat hun
ner verwanten, maatregelen tot ach
terhalen van „vijandelijk vermogen", 
wraakzucht jegens hen die als notoir 
anti-Fransch bekend stonden .plicht 
tot aangifte van wapenen, registratie 
van gasten. Het begon alles „tout 
doucement" en nam geleidelijk in 
strengheid toe, totdat tenslotte bijna 
alle voorwaarden der capitulatie waren 
geschonden. Van ingrijpen in de regee
ring was weinig sprake en eerst laat, 
van pressie tot bepaalde benoemin
gen slechts in een enkel geval. De 
staatskerk werd ongemoeid gelaten, 
hoewel de Dom aan de katholieken 
moest worden overgedragen en huwe
lijken voor het altaar gesloten rechts
geldig werden verklaard. 

Het stemt ons onbehaaglijk als wij 
lezen dat de stad aan gouverneur en 
militairen bevelhebber een feest aan
biedt en dat de burgemeesters ook aan 
een contradiner aanzitten. „Men remar-
queerde", noteert de chroniqueur, ,,dat 
ten drie uren het festin al gedaen ende 
de gasten al gescheyden waren, ende 
men niet tot schandelijk toe gedroncken 
hadde, gelijk 's maendags te voren was 
geschiet". In meer vertrouwde sfeer 
gevoelen wij ons bij lectuur van 
een „Kort en bondigh bewijs dat het 
beter was geweest op aenkomst van den 
koningh van Vrankrijk in de provincie 
en stadt van Utrecht, de heeren van 
de reaeering en principale inwoonders 
alle van daer waren geweken, als zich 
slaefachtigh de Fransen te hebben 
onderworpen". Er wordt in betoogd 
dat de blijvers „niet alleen gene schat
tingen voor de borgerije hebben kön
nen afgedaen krijgen, ofte yets beson
ders voordelijcks verrichten, maer oock 
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zelfs haer persoonen ende achtbaerheyt 
niet buyten serviliteyt ende disrespect 
van de Franschen hebben können hou
den". Maar naar te verwachten is, la
ten de beschuldigden dat niet onweer
sproken en zoo verschijnt er dan een 
ander vlugschrift, waarin cijfers wor
den gegeven van wat gevraagd en wat 
betaald is, opdat blijken kan wie „den 
Intendant in sijn dessein om penningen 
te vinden voordelijck" zijn geweest, zij 
die op hun post bleven of zij die de 
vlucht hadden genomen. 

Als de bezetting is afgetrokken, ge
voelen allen het als een herademing. 
De laatste maanden zijn de ergste 
geweest. Wanneer de oorlogskans be
gint te keeren, neemt de krijgstucht af 
en valt de Franschman tot „bittere 
wraakzucht en desperaate verwoed-
heyd, sich meer en meer tot plunde
ren en rooven, moorden en branden, 
schoffieren en meer andere haatelijke 
uytspoorigheden begevende". De troe
pen, die een eindweegs in Holland zijn 
doorgedrongen, worden teruggenomen 
en gedekt door de verwoeste streken 
zet de vijand zich in Utrecht, dat op 
zijn aanwijzingen door de bevolking 
met schanswerk moet worden versterkt. 
Tenslotte worden al die kunstwerken 
en ook de stad zelf zonder slag of 
stoot prijsgegeven en trekken de Fran-
schen oostwaarts af onder het meene
men van gijzelaars. 

Groot is de algemeene vreugde in de 
stad. Er wordt oranje gedragen en de 
wapenen komen weer te voorschijn. 
Er wordt hier en daar een vuurtje 

gestookt van een schildwachthuisje en 
eenige ruiten moeten er aan gelooven, 
vooral bij katholieken, die zeer ijverig 
den kansel van den Dom met roeden 
hadden gegeeseld. Met ongeduld wacht 
men op de komst van de vaderland-
sche troepen en den intocht van den 
prins. Het zal een groote teleurstelling 
worden, want wel verre van een blijde 
inkomste te beleven, ziet de stad zich 
terstond als veroverd gebied behandeld 
en volgt de terugkeer van het gewest in 
de Unie pas, nadat het regeeringsreg-
lement is aanvaard, dat het zelfbestuur 
aan banden legt en den stadhouderlij
ken invloed sterk vergroot. , 

Tot zoover professort Van Winter 
over het gebeuren in Utrecht, zoo goed 
als woordelijk gevolgd. De zuivering 
kwam eerst later en dan nog in hoofd
zaak onder de stads- en provinciale 
regeerders, die in hun beleid tekort 
waren geschoten. Het was echter niet 
du eigen burgerij, die hun ter verant
woording riep, maar het waren de 
machthebbers elders , vooral in Hol
land, die hun vervanging eischten en 
die zoodoende de aandacht van eigen 
tekortkomingen hebben afgeleid. V a n 
blijvende tegenstellingen tusschen de 
stedelingen onderling is niet gebleken 
en de verdraagzaamheid die b.v.b. ten 
opzichte van den kameleon Everard 
Meyster, den Amersfoortschen keitrek
ker uit „de Krakeling" Achter St. Pie-
ter, werd getoond, wettigt het vermoe
den, dat Qeen spanningen bleven 
bestaan. E. 

24 


