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In haar beschrijving van de Nederlanden gaf Marjorie Bowen ' ) 
een bijschrift bij de reproductie van een door Carlo Maratti in 
1670 geschilderd portret van den graaf van Sunderland. Het sluit 
daar bij het uitvoerige opstel over de provincie Utrecht aan. 

„Op den schoorsteenmantel (hunner bescheiden kamer in een 
klein huis aan de Maliebaan) stond een schets van mylord in zijn 
jeugd, die mylady overal met zich meenam. Het was een potlood-
teekening van abt Maratti, schets voor het schilderij te Althorp 
(Sunderlands landgoed in het graafschap Lincoln), geschilderd 
toen mylord in Italië was. Hij was genomen in klassieke kleeder-
dracht en in den vollen bloei van zijn schoonheid. Niets kon een 
grooter contrast vormen dan die schets met de verschijning van 
mylord, zooals hij er nu uitzag in zijn Hollandsche kleeding." 

Tijdens de regeering van koning Karel II (1660—1685) was 
Sunderland als staatssecretaris van Engeland opgetreden. 

,,In dezen man", schreef Macauly 2 ) , „spiegelde zich de staat
kundige zedeloosheid van zijn tijd op de levendigste wijze af. 
De natuur had hem, bij een doordringend verstand, een rusteloozen 
en snooden gemoedsaard en een laag gevoelloos hart gegeven. 
Zijn karakter had eene oefenschool doorloopen, waardoor al zijne 
ondeugden tot den hoogsten trap van ontwikkeling gebragt waren. 
Bij zijne intrede in het openbare leven had hij verscheidene jaren 
in diplomatische betrekkingen buiten 's lands doorgebragt, en was 
hij, gedurende eenigen tijd, gezant in Frankrijk geweest." 3 ) . 

Onder koning Jacobus II (1685—1688) werd Sunderland tevens 
lord-president van het hoogerhuis en wist hij 's konings vertrouw
den raadsman te worden, tot hij in 1688 wegens zijn dubbelzinnig 
optreden in ongenade dreigde te vallen. 

Een bij zijne intriges passende medewerkster was zijne vrouw, 
de schoone en rijke Anne, dochter van George Digby, den tweeden 
graaf van Bristol, met wie hij in 1665 was gehuwd. Zij was „eene 
listige vrouw, die onder het mom van vroomheid, waar zij zelfs 
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eenige ernsthafte mannen de oogen door wist te verblinden, 
kuiperijen van verliefden zoowel als van staatkundigen aard 
onderhield" 4 ) . 

Om het koninklijk vertrouwen te herwinnen ging Sunderland, 
die zich protestant noemde, tot de roomsch-katholieke kerk over, 
zooals ook de koning bij zijn huwelijk in 1660 eerst heimelijk en 
in 1671 openlijk had gedaan. Nadat echter weldra bleek, dat hij 
een verradersrol bleef spelen, achtte Sunderland zich niet meer 
veilig in Engeland, ofschoon de koning hem wel ontslagen, doch 
verder ongemoeid had gelaten. Hij wist niettegenstaande zijn 
wankel geworden financieelen toestand toch een aanzienlijk bedrag 
bij elkaar te krijgen, en vluchtte in November, als vrouw verkleed, 
naar Holland. Aanvankelijk verbleef hij te Rotterdam, waar hij 
in Februari 1689 met zijn vrouw gevangen zat, doch spoedig werd 
vrijgelaten 5 ) ; in de volgende maand was hij te Amsterdam. 

Te Amsterdam veranderde hij opnieuw van godsdienst en gaf 
<,hij zijn voornemen te kennen, om het overschot zijner levens
dagen aan boete en gebed te wijden. Van Amsterdam naar Utrecht 
gegaan, maakte hij daar de algemeene opmerkzaamheid gaande 
door zijn geregelde verschijning en vrome aandacht bij de gods
dienstoefeningen der Hugenoten. Kon men de brieven van hem 
en zijn vrouw gelooven, zoo had hij voor altijd de wereldsche 
eerzucht vaarwel gezegd, en verlangde alleen daarom naar zijn 
terugkeer uit de ballingschap, omdat hij zoo gaarne vóór zijn 
sterven nog eens het land zou terug zien, waar hij eenmaal het 
levenslicht had aanschouwd. Mögt het hem vergund worden, zijn 
onrustig leven te eindigen in de kalme eenzaamheid van zijn land
goed, Althorpe, zijn laatste wensch zou vervuld zijn; en hij wou 
met vreugde zijn hoofd verbeuren, zoo hij immer de grenzen van 
zijn eigendom overschreed." 6 ) . 

Sunderlands kerkgang was voor Marjorie Bowen het uitgangs
punt van haar bijschrift. 

,,Lord Sunderland zat in de groote kerk te Utrecht. Zijn ge
stalte, eenvoudig in het zwart, onderscheidde zich in niets van al 
die andere gestalten eenvoudig in het zwart en hij hield het gelaat 
in zijn hand verborgen, terwijl hij in devote houding voorover 
gebogen zat. 

„Lang, zwaar en eentonig murmelde de preek voort zonder 
eenige verheffing of daling in het stemgeluid van den spreker. 
De groote gewitte ruimte van de verminkte kerk was vervuld van 
het kleurlooze middaglicht, dat ongehinderd door de hooge ven
sters van gewoon glas stroomde. 

,,Toen de dienst was afgeloopen en de overvolle banken leeg
liepen, en een dichte stemmige menigte van rustige menschen de 
kerk uitstroomde in de helle zon van den loomen achtermiddag, 
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toen eerst wierpen enkele kerkgangers een kouden, onderzoeken-
den blik op den verbannen staatsman, die zich zoo gedwee tus-
schen hen bewoog. 

„Mylord bleef het langst zitten, terwijl hij nu en dan eens 
zuchtte en telkens zijn mooie hand als in een opwelling van 
devotie voor zijn gelaat hield. 

,,De predikant daalde af van den preekstoel en begroette zijn 
doorluchtigen bekeerling. De vleiende manieren van mylord, die 
twee koningen hadden betooverd, hadden ook den Calvinistischen 
geestelijke ingepakt, die, streng en kortzichtig als hij was, kleurde 
van genoegen bij het aanschouwen van mylords boetvaardigheid, 
die immers zijn eigen welsprekendheid had teweeggebracht. 

„Samen verlieten zij de kerk. 
„Zij namen afscheid bij de beroemde Maliebaan, en de graaf, 

die den Hollander minzaam nog even staande hield op den 
drempel, dankte dezen in de vriendelijkste bewoordingen voor de 
stichting, die zijn preek hem had verschaft. 

„Mylady was tehuis en zat alleen in de donkere, stijfgemeubi-
leerde kamer. Evenals mylord had zij, wat haar nog van haar 
schitterende schoonheid was gebleven, trachten te verbergen 
achter een puriteinsch kleed. Zij had thee gezet en zuchtte over 
een pakket brieven — de laatste brieven van thuis. 

,,Ik weet niet, zeide de gravin, hoe ik het zal uithouden. 
„Och kom, antwoordde mylord met zijn lief sten glimlach, het 

is zeer amusant. Als je kunt leeren slapen, rechtop zittend en met 
open oogen, is het best uit te houden in een Hollandsche kerk. 
Utrecht is een allergezelligste stad. Daarenboven, wij zullen hier 
niet lang blijven. 

„Wij kunnen onmogelijk naar Engeland terugkeeren. 
„Mylord trok de fijne wenkbrauwen op. Hij dacht, dat, als hij 

twee Engelsche koningen naar zijn hand had gezet, hij het ook 
wel zou klaarspelen met den derden, maar hij liet zich hierover 
niet uit, ook niet tegenover zijn vrouw." 

Inderdaad waagde Sunderland zich weer in Engeland te ver-
toonen, nadat daar, na de troonsbestijging door Willem III, de 
gemoederen allengs tot rust waren gekomen. Weliswaar was hij 
met name uitgesloten van de overigens vrijwel algemeen uitge
vaardigde amnestie, doch hij vermoedde terecht, dat hij nu niets 
meer te vreezen had. In April 1691 kwam hij in Engeland terug 
en verbleef hij aanvankelijk op zijn landgoed, doch na enkele 
maanden verscheen hij weer in den kring der hovelingen en een 
jaar later ging hij ook weer aan het politieke leven deelnemen. 
Hij stierf in 1702 op 62-jarigen leeftijd 7 ) . 

Sunderlands verblijf te Utrecht wordt ook door verschillende 
geschiedschrijvers verhaald, maar bijzonderheden worden nergens 
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genoemd en Bowens mededeelingen daaromtrent worden niet door 
eenige aanwijzing bevestigd, dus ook niet door gegevens uit 
Utrechtsche archivalia aangevuld. E. 
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HOE EEN SILEZISCH S T U D E N T IN 1664 TE UTRECHT 
KWAM. 

Friedrich Lucä, in zijn tijd en in zijn geboorteland Silezië een 
theoloog en historicus van naam, eindigde zijn door de tijds
omstandigheden nogal bewogen leven in 1708 als predikant te 
Rotenburg. Ook zijn eigen lotgevallen heeft hij uitvoerig beschre
ven, welke beschrijving anderhalve eeuw na zijn dood door een 
nazaat is openbaar gemaakt *). Aan het daarin voorkomende 
hoofdstuk (blz. 40—50): Meine Studien zu Nimwegen und 
Utrecht, zi'n de volgende bi'zonderheden ontleend. 

In 1644 geboren te Brieg, waar zijn vader leeraar aan het gym
nasium was, studeerde Friedrich, na dat gymnasium afgeloopen 
te hebben, aanvankelijk, van 1662 tot 1664, aan de Heidelbergsche 
universiteit. Om zijne studie te voltooien, vermoedelijk om den 
doctorstitel te verwerven, trok hij in het laatstgenoemde jaar naar 
Nijmegen, waar enkele jaren tevoren een hoogeschool was op
gericht. Ze was in 1655 als illustre school van het kwartier 
Nijmegen gesticht, in 1656 tot kwartierlijke akademie en univer
siteit verheven, doch werd reeds in 1679 opgeheven. Toen Lucä 
er in April van 1664 aankwam, volgden er, blijkens zijne aan
teekeningen, dertig studenten de colleges van vier professoren in 
even zoovele faculteiten. 

De stad Nijmegen en hare inwoners bevielen den jongen student 
wel, maar de hoogeschool niet, omdat ze niet het recht bezat 
„Doktores zu ^promoviren und Magistros zu creiren". Bovendien 
waren de studenten allemaal jongens, die juist de schoolbanken 
hadden verlaten. In de stad heerschte de zwarte dood en in bijna 
alle straten stonden voor vele huizen lijkbaren, om aan te geven1, 
dat daar pestlijders verpleegd werden, wat hem angstig maakte 
en afkeer van de stad wekte. 

Lucä bewoonde een kamer bij den praeceptor der Latijnsche 


