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EEN DANKWOORD, TOT D E N SCHEIDENDEN 
GEMEENTEARCHIVARIS Dr. W . C. SCHUYLENBTJRG 

GERICHT. 
Nu Dr. Schuylenburg met 1 Januari a.s. zijn ambt van gemeente

archivaris neerlegt, stelt de Vereeniging Oud-Utrecht er prijs op, 
hem, die van de oprichting af deel uitmaakte (en naar wij hopen 
nog vele jaren deel zal uitmaken) van haar bestuur en de redactie 
van het Jaarboekje, haar hulde en dank te brengen. Zij toch staat 
vooraan in de rijen van degenen, die zijn werk voor de stad, oud 
en nieuw, buitengewoon hebben leeren waardeeren. 

Dat werk is, dit mogen wij vertrouwen, nog lang niet ten einde. 
Met de gemeente, waar hij nu reeds meer dan 40 jaren woont en 
arbeidt, is hij te zeer samengegroeid dan dat zijn warme belang
stelling voor haar zou kunnen verkoelen. Ongetwijfeld zal hij èn 
in de verschillende besturen en commissies, waarin hij zitting heeft, 
èn als algemeen gezocht en zeer gewaardeerd raadsman nog veel 
voor haar willen doen. Slechts zal het accent zijner bemoeiingen 
worden verlegd, nu zijn ambtstijd ten einde is. 

Het is op hetgeen hij in ambtelijk verband voor Utrecht deed 
dat thans het licht moet vallen, en natuurlijkerwijs wordt daarbij 
in dit Maandblad een bijzondere schijnwerper gericht op zijn even 
veelzijdigen als gewichtigen en vruchtdragenden arbeid in het be
lang van oud-TJtrecht. 

Vooreerst dan heeft hij menig uit een rechtskundig oogpunt 
merkwaardig stukje uit Utrecht's rijke historie blootgelegd en op 
heldere wijze verklaard. In die richting lag de taak, welke hem bij 
zijn komst in 1900 werd toevertrouwd en spreekt uit den hem toe
bedeelden titel van „ambtenaar belast met het rechtskundig onder
zoek ten behoeve der gemeenteadministratie". 

Een schat van gegevens op historisch-juridisch gebied ligt be
sloten in de honderden rapporten, die hij over acute kwesties uit
bracht, aanvankelijk in de zooeven genoemde qualiteit, daarna als 
commies-chartermeester, waartoe hij in 1908 werd benoemd, en 
ook nog als gemeentearchivaris, als hoedanig hij met ingang van 
1 Januari 1919 den grootmeester-pionier op het gebied van het 



archiefwezen en boeienden Utrechtschen geschiedschrijver Dr. 
Mr. S. Muller Fzn. opvolgde. Veilig kon het gemeentebestuur op 
Schuylenburg's kompas varen, want zijn rapporten waren steeds 
het resultaat van een nauwkeurig, scherpzinnig onderzoek. Cri-
tisch en onbevooroordeeld ging hij te werk. Hij was er op uit, ieder 
het zijne te geven, en kende daarom ook aan de Gemeente geen 
greintje meer recht toe dan haar naar zijn overtuiging werkelijk 
toekwam. Kennelijk wilde hij er het zijne toe bijdragen om te ver
hoeden, dat de overheid, in wier dienst hij was, onberaden acties 
zou ondernemen of hare machtspositie zou gebruiken om burgers 
tot erkenning van dubieuze gemeentelijke rechten te brengen. 

Vanzelf moest hij bij dezen arbeid, dien hij gedurende bijna 
20 jaren onder het alziend, scherp oog van zijn chef verrichtte, 
buitengewoon goed vertrouwd raken met de stad en haar ge
schiedenis, want de problemen, waarvoor het gemeentebestuur on
ophoudelijk kwam te staan en die hem dan werden voorgelegd, 
waren van een verrassende verscheidenheid, zooals men zich die 
slechts in een groote oude en toch levende stad met een belang
wekkende historie denken kan. 

De bundels rapporten over den eigendomstoestand der werven 
vormen alleen reeds voor lange jaren een rijke, zelden falende bron 
van veel waarde. Toch maken zij slechts een klein onderdeel uit 
van het materiaal, dat de heer S. in den loop der jaren heeft bij
eengebracht en geordend. Toen ik er dezer dagen nog eens weer 
een oog in sloeg was het alsof ik in enkele tellen bliksemsnel de 
stad en haar omgeving in alle richtingen doorkruiste en overal 
vandaan fragmenten uit haar historie te voorschijn zag springen: 
eigendomsrechten en onderhoudsplichten ten opzichte van tallooze 
stoepen, balies, kelders onder de straat, boomen, slooten; de rechts
toestand van bruggen o.a. in verband met vaarrechten; huur
rechten en erfdienstbaarheden; vischrechten; de positie der ge
meente met betrekking tot verschillende jaagpaden, sluizen, wate
ren en bruggen buiten haar grenzen; de afkoop van Stads kleine 
schulden; oude ambachtsheerlijkheden; de huurweer onder Lauwe-
recht; de geschiedenis van oude stichtingen, begrafenis- of doo-
denbussen, het Drankverkoopersgilde, en zooveel meer. In ge
dachte maak ik met den archivaris opnieuw een onzer veler ge
meenschappelijke kruistochten door de stad, b.v. een, die ons voert 
langs de Vinkenkade, Pijlsweerd, het Zwarte water, het Zwarte 
Paard, de perceelen-Enkelstroth bij de Bleekerskade en de Ka
naalstraat, de Koningspoort, het oude Vredenburg, de Stads-
rnanège, het wed aan de Ganzenmarkt, het slootje aan het Jans
kerkhof, de Hofpoort, het Militair Logement, het Zakkendragers-
huisje, de Minutensteeg, de Roode Poort, Manenburg en Rots
oord: 'zooveel namen, zooveel kwesties, en . . . . evenveel puntige, 
zakelijke, doorwrochte rapporten van den thans scheidenden 
Archivaris. 



Maar ook los van opgeworpen rechtsproblemen ontsloot zich 
langzamerhand voor zijn geest gansch oud-Utrecht, gelijk het voort
leeft in monumenten en bouwsels, rechtsbronnen, geschiedkundige 
geschriften en topografische beschrijvingen, prenten uit den histo
rischen atlas, voorwerpen uit het historisch museum, schilderijen en 
teekeningen van Utrechtsche meesters of op Utrechtsche motieven. 

Aan al deze voor de kennis van oud-Utrecht belangrijke afdee-
lingen heeft hij vóór en na zijn voortreffelijke zorgen gewijd, eerst 
als rechterhand van Mr. Muller, onder wiens stuwende, sugges
tieve leiding zijn eigen persoonlijkheid allerminst teloor ging, later 
als archivaris, tevens directeur van het Gemeentemuseum. 

De oude Utrechtsche rechtsboeken en verdere bescheiden had
den al spoedig geen geheimen meer voor hem; zijn uitgebreide 
kennis omtrent hetgeen daarin besloten lag stelde hij — ik spreek 
ook uit eigen ervaring — met groote gulheid ter beschikking van 
de velen, die om voorlichting bij hem aanklopten. Het uit docu
mentair oogpunt uiterst belangrijk materiaal van den historischen 
atlas wist hij gestadig uit te breiden en op de hoogte van den tijd 
te houden. Elke passende gelegenheid greep hij aan om een deel 
van den rijkdom der portefeuilles in aantrekkelijken vorm te 
etaleeren en daardoor de belangstelling van de burgers voor hun 
stad telkens te verlevendigen. 

Meestal werd voor zulk een expositie een ruimte beschik
baar gesteld in het Museum, waaraan zijn naam voor altijd met 
eere verbonden blijft. Ja, dat Museum heeft onder zijn krachtige, 
beleidvolle directie menige verrassende, verblijdende metamorphose 
ondergaan, waarvan hij zelf op eenvoudige, sobere wijze en met 
die bescheidenheid, welke hem kenmerkt, rekenschap heeft ge
geven o.a. in de voortreffelijke inleidingen tot den catalogus dei-
schilderijen en dien van het historisch museum der stad, — boek-
deelen, schier elke bladzijde waarvan getuigenis aflegt van het 
talent, waarmede hij de directie voerde. 

Het behoort zeker tot het merkwaardigste van zijn loopbaan, 
dat hij, die in de rechten had gestudeerd, zich allengs ontpopte als 
een volmaakte museumdirecteur: een man van fijnen smaak en 
uitgebreide kennis op kunstgebied, beschikkend over grooten takt, 
een bijzondere overredingskracht en een meer dan gewoon talent 
voor onderhandelen alle eigenschappen, die hem vooral bij 
zijn streven naar verrijking van de schilderijenverzameling uit
nemend te stade kwamen. 

Binnen mijn bestek valt, wat het Museum betreft, hetgeen de 
heer S. deed voor een doeltreffende opstelling en oordeelkundige 
ordening van het historisch gedeelte, daarnaast zijn telkens met 
groot succes bekroonde pogingen om de collectie van Utrechtsche 
meesters (15e—19e eeuw) te verrijken. Hoe belangrijk die ver
zameling in de laatste tientallen jaren geworden is doet een be-



zoek aan het Museum zelf zien, maar ook een blik in den Cata
logus: haar beschrijving van de hand van de nieuw benoemde di
rectrice, Jonkvrouwe Dr. C. H. de Jonge, beslaat ongeveer 100 
blzz. tekst. Ook mag ik niet onvermeld laten de toegewijde, wèl 
beloonde zorgen voor het in 1930 aan de Van Hoornekade opge
graven oude schip, en zeker evenmin de tot in de puntjes ver
zorgde ontvangsten in de zalen en kruidtuinen van het Museum, 
waardoor het vele schoone van oud-Utrecht ook aan de vreemde
lingen in al zijn rijkdom wordt geopenbaard. 

Hoe ten slotte de heer S. buiten Museum en Archief, ni. in de 
stad zelve voor de monumenten waakt en er, o.a. in de Schoon
heidscommissie, het zijne toe bijdraagt, dat dank zij hetgeen thans 
gebouwd wordt oud-Utrecht in latere eeuwen veel schoons zal 
bevatten, — wij weten het allen en zijn ook daarvoor hoogst 
erkentelijk. 

Inderdaad is Utrecht, en niet in de laatste plaats Oud-Utrecht, 
dezen uitstekenden bewerker, verzorger en beschermer van 
Utrecht's verleden grooten dank verschuldigd. Het is mij een voor
recht, aan mijn goeden vriend en hooggeschatten medewerker ge
durende zooveel jaren dien dank namens onze Vereeniging te 
brengen. 

Bilthoven, 1 December 1940. FOCKEMA ANDRE/E. 

EEN DOOR KAREL V AAN DE BUURKERK 
GESCHONKEN GLASRAAM. 

Het origineel van den hier afgedrukten brief van zekeren ,,An-
thonis Eversoen, glaesmaker" berust in het archief van de heeren 
en graven van Culemborg (inventaris no. 259). Hij werd daar, in 
gezelschap van een kwitantie van den glasmaker (ter somme van 
170 Hollandsche guldens en 3 stuivers) voor in 1525 te Hoog
straten geleverde glazen, gevonden door Mr. A. P. van Schilf-
gaarde, hoofd-commies aan het Rijksarchief te Arnhem. Deze zond 
een afschrift ervan ter plaatsing in ons maandblad, zoo mogelijk 
te voorzien van een bijschrift. 

.-«, «UjP - - "niiiMttI<~~fiiiH '*%a*äHRgÄ»ö 
,,Edele, hoochgeboren heer van Alein, greef tot Hoochstraten, 

heer tot Culenborch, heer tot Borsel, stadhouder van Hollant ende 
den Sticht van Utrecht etc. Uwer genaden sullen gelieven te 
v/eten, hoe dat die Keyserlijke Maiesteit heeft gegeven t 'Utrecht 
in den Dom, als Uwer genaden wel weten, een glas, ende ie begeer 
vruntelick op Uwer genaden, dat mijn Uwer genaden doch niet 
vergeten en willen, alsoe mijn Uwer genaden toegeseit heft, als 
Uwer genaden bescheit had, wat daer in comen sal. Soe begeer ie 
vruntelick, dat Uwer genaden mijn doch gedachtich wesen willen, 


