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Het aantal vergaderplaatsen was voldoende, om — zooals beslo
ten werd— „hier over een remonstrantie aen de Ed. Achtb. Heeren 
Regierders deser stadt over te leveren, met verzoek van remedie". 

Den 26en Augustus was een „remonstrantie" gereed en ter tafel. 
Maar het stuk werd niet in zee gezonden. De kerkeraad meende 
goed te doen zich eerst eens op de hoogte te stellen van den inhoud 
van dergelijke stukken, welke door „gedeputeerden" (blijkbaar be
doeld van de kerk) van Zuid-Holland en Zeeland aan „haere res
pective overicheden" waren aangeboden, en ook kennis te nemen 
van „zeecker geschrift, genoemt Anatomie etc", dat eenige jaren 
tevoren (in de marge staat hierbij: „Ao. 1644") was verschenen, en 
daaruit een „generael en bondich vertooch" te distilleeren. (De be
woordingen, waarmede de strekking van den inhoud werd aange
duid laat ik maar achterwege.) Dat „vertooch" zou dan met de 
lijst aan de vroedschap overhandigd worden. 

De aangewezen opstellers moesten een paar maal aangespoord 
worden. Eindelijk (het was al 31 Januari 1648 geworden) viel het 
besluit om een buitengewone vergadering te houden, om de „remon
strantie" te beoordeelen. Zij was dus blijkbaar gereed. O p 28 
Februari had de lezing van het stuk plaats, en „is den broederen 
welgevallen". Gecommitteerden tot de overhandiging van het stuk 
werden benoemd. Het stuk zelf is in het notulenboek overgeschre
ven: het beslaat ruim zeven folios dicht beschreven. 

Gedurende de twee volgende jaren werden bij nieuwe klachten 
van den kerkeraad over de „stouticheden" nu ook gevoegd die over 
het uitblijven van de in het stuk gevraagde maatregelen. K. 
x) Ten opzichte van hun bezigheid opdat oogenblik was deze betiteling — hoe 

goed ook bedoeld — toch minder juist. 
2) Zie hierover: E. E. A. ] . M. Theissing, Over klopjes en kwezels. Proef

schrift. Utrecht, 1935. 
3 ) Zie Maandblad 1943, bl. 33—36 over het „Heulen". 

U T R E C H T S C H E D I C H T E R S W O N I N G E N 
IV. JODOCUS VAN LODENSTEYN. 

Jodocus van Lodensteyn (1620—1677), te Delft uit aanzienlijke 
en vermogende ouders geboren, als theologisch student te Utrecht 
nog eenvoudig Joost geheeten, werd in 1653 als predikant te 
Utrecht beroepen. Hij voelde zich daar volkomen thuis in den 
kleinen kring van predikanten van strengere richting, enkele 
Utrechtsche burgers en ook eenige vrouwen, waaronder Anna 
Maria van Schurman, die zich om zijn leermeester Voetius had 
gevormd. Dit gezelschap schuwde op het voorbeeld van de Engel-
sche Puriteinen alle wereldsche vermaken en hield zich alleen met 
geestelijke belangen bezig. Steeds hebben Voetius en Lodensteyn 
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geijverd tegen de pracht en overdaad, die destijds bij de Utrecht-
sche burgers geregeld toenamen; zij vonden hun aanhangers bij 
de smalle gemeente, die streng gereformeerd was, en met diepen 
eerbied naar beiden opzag. 

Lodensteyn betrok hier een buiten de wallen gelegen woning, de 
buitenplaats „het Park", waar hij tot zijn dood is blijven wonen. 
Het huis stond ter plaatse van de huizen nr. 24 en 25 op het 
Maliesingel, maar had niet den omvang van deze beide. Achter 
het huis strekte de tuin zich uit tot aan de Nachtegaalstraat, toen 
nog Nachtegaalsteeg genoemd. Rechts vielen de grenzen van het 
huis en den tuin vrijwel samen, maar links liep de tuin naast het 
huis nog door tot aan den achterkant van de huizen der School
straat; dit linker deel eindigde ter hoogte van het tegenwoordige 
Schoolplein1). Van dezen grooten tuin heeft Lodensteyn volop 
genoten. Daar vond hij de eenzaamheid en de stilte, die hem zoo 
lief waren, kon hij zich rustig overgeven aan zijn godsdienstige 
overpeinzingen: 

O heilig eenzaam! met God gemeenzaam! 
W a s ik maar met u gemeen! 

Dicht bij het huis lag rechts, aan den kant van de Maliebaan, 
het tuinhuis, waarin Lodensteyn zijn piëtistische geestverwanten 
ontving. Daar zijn Prof. Voetius en Anna Maria van Schurman 
meermalen zijn gasten geweest. 

Levenslang leed Lodensteyn onder een zwakke gezondheid, toch 
leefde hij als een asceet. Zomer en winter stond hij 's morgens 
tusschen drie en vier uur op. In het gebruik van spijzen was hij 
zeer matig, bijna nooit kwam er vleesch op zijn tafel, doch voor 
zieken liet hij in zijn keuken de lekkerste spijzen bereiden. Onge
huwd woonde hij in gezelschap van een oude en een jonge dienst
maagd, met wie hij 's ochtends en 's avonds huiselijke godsdienst
oefeningen hield. Toen in 1664 en volgende jaren besmettelijke 
ziekten te Utrecht duizenden slachtoffers eischten, was hij te allen 
tijde bereid aan ziek- en sterfbedden te verschijnen. 

In 1673 behoorde Lodensteyn tot de twintig aanzienlijke bur
gers, die 7 Nov. uit Utrecht werden weggevoerd als onderpand 
voor de brandschattin^ van 5^^ non nml/̂ gr* -urglUo At> c+^A ^an 
Frankrijk moest betalen. De gevangenschap op het fort Nieuw 
Rees bij Kleef was vol ongemakken en het duurde tot 2 Febr. 
1674 eer tien wagens vol geld uit Utrecht naar Kleef vertrokken. 
Den volgenden dag had de uitwisseling der gijzelaars plaats en 
op den avond van 4 Febr. reed Lodensteyn Utrecht weer binnen. 

Tijdens zijn gevangenschap dichtte de zachtmoedige man: 

Zalig, zalig, niets te wezen 
in ons eigen oog voor God, 
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eigen zin en lust te vreezen, 
steeds te rusten in ons lot, 

need'rig, kinderlijk en stil 
ons te voegen naar zijn wil. 

Diepe wijsheid zijn uw paden; 
wijsheid zonder eind of paal 

zijn, o hooge God, uw daden, 
zijn uw wegen altemaal! 

Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid, 
wij aanbidden, zwijgen stil, 

want de wezenlijke goedheid 
maakt het goed met dat zij 't wil. 

Beide liederen zijn onder de gezangen van de Nederlandsche 
Hervormde kerk opgenomen met nog twee andere van Lodensteyn 
w.o. het bekende 't Oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden 
is het niet! 

De bundel, waarin Lodensteyn de meeste van zijn gedichten 
verzamelde, heet Uyt-spanningen. Hierin komen er twee voor die 
betrekking hebben op Utrecht, beide van 1659. Het eerste, ge
dateerd op 23 Louwmaand, is een klacht over het vellen van de 
boomen aan de Nieuwe gracht en heet Trajectina Strages ofte de 
Nieuwe-gragt ontboomt: 

De tijd van seventig of tagtig jaar 
Had ons de Nieuwe Gragt in 't groen gesteld! 
En ziet de tijd van zeven dagen maar 
Heeft boom en struyck en alles neergeveld: 
't Geen lange jaaren groeyden, 
Soo korte dagen roeyden. 

Lodensteyn klaagt het stadsbestuur wegens deze gewelddaad 
aan: 

Een goed besluyt na rijper overleg, 
Bebolwerckt met een vaderlijcke straff, 
Dat ruymden alle tegenstanden af: 
En kapten 't al als met een zeysen aff, 
't Dee dicke boomen beven, 
En kosten veel' er leven. 

Op 14 Oogstmaand herdenkt Lodensteyn in „De Verlossinge 
des Heeren van de Vereenigde Nederlanden 's jaars 1629, door 
de veroveringe van Wesel", hoe Utrecht destijds ernstig werd 
bedreigd door de in de Veluwe binnengevallen Spaansche troepen 
en toen in de stad een ware paniek heerschte: 
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O Utregt! doe gy 't buyrige land 
Met krijg en vreemde gasten 
Bezet zaagt, wiens moordadige tand 
Ook u dreygd' aan te tasten; 
W a t was u 't hert benaud en ang 

Gy benaud en ang, 
W a t was u bang! Wat was u bang! 
W a t was doe 't hert u bang. 

Daar zaagd gy 't branden op uwe wal, 
En hoorden 't volck vast kermen, 
En spelden in haar val uwen val, 
Ja voelden 's in 't erbermen. 
Het mes u op het hert gezet, 

• Op het hert gezet, 
En geen ontzet. En geen ontzet, 
En gy zaagt geen ontzet. 

Lodensteyns gedichten verschenen met melodieën, want zij 
waren bestemd om in de bijeenkomsten der vromen te worden 
gezongen. In godsdienstige gezinnen placht men den Zondag te 
besluiten met het zingen van een of ander lied van dezen bemin
den dichter. Aldus is Lodensteyn aan duizenden te Utrecht tot 
stichting, troost en bemoediging geweest. 

Ook in ander opzicht bleef de invloed van Lodensteyn voort-
werken. Dat gedurende de gansche 18e eeuw naast de losse en 
dartele levenswijze der zeer Franschgezinde hoogere standen het 
piëtisme hier in eere bleef, is aan hem te danken. In ruimen kring 
bleef men hem herdenken als den wakkeren en eerlijken predikant 
van indrukwekkende welsprekendheid, die zijn kerk en zijn gods
dienst hoog boven alles stelde. 

Met de verdere geschiedenis van zijn tuin en huis zijn wij 
onvoldoende bekend, daar de eigendomspapieren niet zijn bewaard 
gebleven. Lodensteyns biograaf vermeldt, dat huis en tuin later 
onder den naam van „het Park" tot pleziertuin zouden zijn inge
richt (P. Jzn. Proost, Jodocus van Lodensteyn, Leidsche disser
tatie, 1880, blz. 31 ). Waarschijnlijk is dit zoo op te vatten, dat deze 
plezier- of buitentuin zich uitstrekte over het terrein dat links 
van het huis lag, want het huis zelf is tot 1870 bewoond gebleven 
en in het begin van deze eeuw leefde nog de herinnering voort aan 
den grooten tuin, die zich achter dit huis tot aan de Nachtegaal
straat uitstrekte. 

In 1870 is de gemeente dit terrein gaan bebouwen, de nieuwe 
straat kreeg den naam van Parkstraat. Heel jammer is, dat toen 
Lodensteyns fraaie Renaissance-huis met het aardige trapgeveltje 
en de hooge stoep die naar den monumentalen hoofdingang leidde, 
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werd afgebroken. Een gekleurde teekening van J. de Beyer, in 
kopergravure overgebracht door H. Spilman, aanwezig op het 
Gemeente-archief, bewaart de herinnering. Een afbeelding hiervan 
vindt men in de Utrechtsche Volksalmanak van 1850, ook bij M. 
}. A. de Vrijer, Lodensteyn, in de serie Uren met groote mystici, 
Baarn [1943], In 1873 kocht de gemeente eenige perceelen grond 
„van de voormalige hofstede genaamd Het Park" ten behoeve van 
de aldaar op te richten school der vierde soort voor jongens. 
Oorspronkelijk stond deze midden in het weiland. Toen daarbij een 
nieuwe straat verrees, heette deze de Schoolstraat. 

x) Minuutplan van het kadaster gemeente Abstede, sectie A. 

AELT MET DE IJZEREN H A N D 
Of hij in de „wandeling" zoo geheeten heeft weet ik niet. Het 

was Aelt van Moerselaer, die in een „vechtelick" tegen Jan van 
Aernhem zijn hand verloren had. Schepenen, raden en ouder-
mannen verleenden hem in hun vergadering van 15 Juni 1528 
toestemming een „ijzeren ofte metalen hand weder te moegen 
doen maken ende te dragen, hem (=om zich) mede te moegen 
behelpen". Het was iets bijzonders voor dien tijd, óf het werd 
genotuleerd, omdat de stad de kosten zou betalen. Maar er zullen 
wel niet veel menschen met kunsthanden rondgeloopen hebben. En 
waarom zou hij dan niet zoo genoemd zijn? K. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Hendrik Goudt. — Naar aanleiding 

van de boek aankondiging van R. 
van Luttervelt van J. J. ten Hove 
(pseud, van D. Hoek) Het raadsel 
van Arend en Hendrik Goudt in het 
voorlaatste nummer i (blz. 14.—16) 
wensch ik te verwijzen naar Bode's 
Studien zur Geschichte der Hollän
dischen Malerei, waarin deze Hen
drik Goudt behandelt in verband met 
Elsheimer, wiens vurige vereerder 
deze geweest is. Deze leefde met 
Elsheimer een groot deel van diens 
leven samen. Hij bespreekt Goudt's 
teekeningen en etsen, o.a. zeven of 
acht teekeningen in museum Boymans, 
achter op een van welke Goudt's adres 
staat geschreven als „An den edelen 
erentfesten Joncker Goudt op het 
janskerkhof in Utrecht" 1 ) . 

W a t zijn werken betreft noemt 
Bode enkele teekeningen in het mu
seum te Berlijn, „eenige menschen in 
gesprek" in het Brunswijker museum, 
en Bathseba onder den naam van 
Elsheimer in het bezit van den Heer 
van Beckerath, een kleine compositie 
in het Louvre (een penteekening en 
een moeder met kinderen in een 
kamer). Verder schrijft hij over zijn 
verhouding met Elsheimer dat hij 
reeds in het jaar 1608 met hem 
samenleefde en tot het eind van zijn 
leven heeft verpleegd en hem in zijn 
kunst min of meer heeft gevolgd. 

C. A. B. van H E R W E R D E N . 

a) Persoonlijk zijn deze teekeningen 
mij niet bekend. 


