
voorzien van een interessante levensbeschrijving. Het zijn er nog 
geen dertig: enkele herderszangen in de geest van zijn tijd, char
mante idylles van verliefde herders en herderinnen, die in een 
sierlijk opgetuigd, maar tegelijk uiterst helder waargenomen 
Vecht- of Lek-landschap elkaar smachtend toezingen. Die herders
zangen zijn niet bijster belangrijk, maar ze zijn toch beter dan de 
meeste andere uit die tijd. En waar hij die modestijl durfde los
laten, blijkt nog veel duidelijker, dat hij zich gunstig van zijn 
tijdgenoten onderscheidde: in zijn sterkste momenten schreef hij 
een helder, fijn gedicht van grote bekoorlijkheid, zoals de ,,Mor
genzang". Daarin is hij op zijn best, — geen groot, maar in ieder 
geval een zuiver dichter, wiens stem in het vaak wat plechtstatige 
zwaar orgelende koor der Nederlandse poëten iets laat weer
klinken van het hoge leeuwerikslied. 

UNIVERSITAIRE INSTITUTEN. 

De inrichting van het Psychologisch Laboratorium aan de 
Wittevrouwenstraat 9 was nodig geworden doordat in 1918 de 
psychologie een zelfstandig onderdeel van het Utrechtse hoger-
onderwijs was geworden. In dat jaar werd een lector in de experi
mentele psychologie aangewezen, wiens leeropdracht vier jaar later 
aan een professoraat werd verbonden. 

Tot in 1923 kon de hoogleraar gebruik maken van een werk
kamer in de psychiatrisch-neurologische kliniek aan de Nicolaas 
Beetsstraat. In dat jaar werd hem echter het grootste deel van het 
huis Wittevrouwenstraat 9, dat juist door de kunsthistorie „en de 
classieke studie" verlaten was, ter „beschikking gesteld." De beide 
voorkamers der eerste verdieping — zo schrijft de heer G. A. 
Evers in de Sol Iustitiae — waar het instituut voor middeleeuwse 
geschiedenis tot 1930 was gehuisvest, bleven en zijn nog bij de 
universiteitsbibliotheek in beheer en werden als juristen-leeszalen 
ingericht. 

Het huis is het af en toe vergroote wachtgebouwtje der militaire 
paleisbewaking en bestond aanvankelijk uit slechts een lokaal voor 
de manschappen en een daarachter gelegen kamer voor de officie
ren. In 1834 werden de tegenwoordige perceelen Wittevrouwen
straat 1—9 met een deel van den grond, waarop het zeer breede 
inrijhek, weleer de hoofdingang tot het paleis, stond, door het rijk 
onderhands voor 6000 gulden verkocht. Ter plaatse zijn toen parti
culiere woningen gebouwd, eensdeels door een verdieping op de 
voormalige keukens van het hof en op het wachthuis te zetten, 
anderdeels door aanbouw op de plaats van het toegangshek. In het 
midden moest een doorgang blijven bestaan, om het oude admini
stratie-gebouw der universitietsbibliotheek te kunnen bereiken. 
Eerst in dien tijd is de nog bestaande groote poort aan de Witte-
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vrouwenstraat verrezen. Het verbouwde wachthuis, waarin een 
particuliere kliniek der professoren Donders en Snellen gevestigd 
was, werd in 1879 door het rijk voor ƒ 14.475.— teruggekocht. De 
inrichting als tandkliniek in 1895 vereischte de aanbouw van een 
paar flinke zalen, onder en boven, aan de achterzijde. 

Sindsdien is de indeeling niet noemenswaardig gewijzigd en bevat 
het gebouw behalve werkkamers voor den hoogleraar, den conser
vator, de assistenten en den technicus, een ruime college- en een 
praktikantenzaal. 

De „Volkenkunde", Drift 29. 
In 1913 werd een hoogleraar voor de ethnologie benoemd. Aan

vankelijk genoot hij gastvrijheid in het pathologisch instituut aan 
de Pasteurstraat, waar hem tijdelijk een werkkamer was afgestaan. 
Vandaar verhuisde de hoogleraar in 1916 naar den zolder van het 
pharmacologisch instiuut, dat toen nog in het voormalige pest-
gasthuis Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk gevestigd was, 
en een jaar later trok hij voor enkele maanden naar een vertrek in 
het geographisch instituut aan de Plompetorengracht nr. 11. Eerst 
in 1918 kon een duurzamer verblijf worden aangewezen in de ook 
al vaker vermelde torenkamer van het universiteitsgebouw. Daar 
is de volkenkunde gedurende 22 jaar beoefend en haar studie geleid. 

In het late najaar van 1940 werd naar het groot schijnende, maar 
klein zijnde pand aan de Drift verhuisd. Het achterhuis en de 
bovenverdiepingen zijn bij het aangrenzende leeszalencomplex 
getrokken. Het oorspronkelijk groote pand werd indertijd ten 
behoeve van de paleisinrichting voor 21.000 gulden verworven, de 
diepe tuin m de basse-cour van het paleis opgenomen. Het vertrek, 
dat de bestemming van koningin Hortense's salon heeft gehad, is 
thans de kamer van den hoogleraar, waar eens haar slaapkamer 
was, daar werken nu assistenten. De koningin van Holland heeft 
er slechts negen dagen en negen nachten, van 14 tot 23 April 1810, 
verblijf gehouden; keizerin Marie Louise heeft er van 6 tot 9 Octo
ber 1811 gelogeerd. Na af en toe voor verschillende doeleinden te 
zijn gebruikt, diende het in lateren tijd als dienstwoning van den 
concierge van het naastgelegen archiefgebouw. 

Een bijzonderheid van de Utrechtsche volkenkunde is, dat ze 
museum noch bibliotheek rijk is. Toch kan ze de vakliteratuur 
vrijwel volledig aanwijzen, omdat ze over een voortdurend bijge
houden catalogus van het boeken- en tijdschriftenbezit der Neder-
landsche openbare bibliotheken beschikt. In dien catalogus staan 
niet alleen de titels der zelfstandig, in boekvorm, verschenen wer
ken, doch ook die der artikelen in tijdschriften vermeld. De indee
ling is systematisch en regionaal, zoodat behalve de vakliteratuur 
over onderwerpen, de geschriften zoo noodig ook volgens land
streken worden genoemd. Het alphabetisch deel van den catalogus 
wijst bovendien de titels op de schrijvernamen aan. 
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