
JAMES BOSWELL TE UTRECHT 1763-1764 *) 

In 1763 kwam een jonge Schotse edelman, James Boswell, te 
Utrecht in de rechten studeren. Het Schotse recht, geheel verschil
lend van het Engelse, was grotendeels Romeins recht, en hierin 
heetten de Nederlanders destijds de grote leermeesters. Goldsmith 
en Fielding kwamen hier rechten studeren. Ook de vader en de 
grootvader van James, beiden rechtsgeleerden, hadden te Leiden 
gestudeerd. Bovendien voelden zij zich aan Holland verwant: 
de grootmoeder van James' vader, Alexander, die zich naar zijn 
familiebezit Lord Auchinleck noemde, stamde uit de adellijke familie 
van Sommelsdijk. Voor zijn zoon verkoos Alexander als studiever
blijf Utrecht boven Leiden: van Utrecht verwachtte hij meer invloed 
op diens beschaving en manieren. 

James had deze nog wel van node. Twee jaar had hij thuis in 
verzet geleefd met zijn vader, die hem rechten wilde laten studeren. 
Daarna liet Alexander zijn zoon naar Londen gaan om er andere 
bezigheid te vinden. Een jaar lang leefde de drie-en-twintigjarige er 
als een losbol, met geen ander ideaal dan een „high-bred man of 
pleasure" te worden. Doch de kennismaking met zijn landgenoot 
Samuel Johnson, als schrijver reeds lang door hem bewonderd, 
bracht James op beteren weg. Johnson vatte voor den jongen man, 
die waarschijnlijk in verstrooiing afleiding zocht voor de diepe 
zwaarmoedigheid waaraan hij leed, medelijden en een warme vader
lijke genegenheid op. Hij overreedde hem in Utrecht te gaan stu
deren. De dreiging van den vader de toelage te beëindigen kan 
hier mede van invloed zijn geweest. 

In het begin van augustus 1763 deed Johnson Boswell uitgeleide 
naar Harwich, waar zij hartelijk afscheid namen. Zij beloofden 
elkaar te blijven schrijven, een belofte die ze levenslang hielden. 
Na Johnson's dood schreef Boswell „Life of Johnson" (1791), de 
beste biografie die in de Engelse literatuur is verschenen. 

Op zondagmorgen 7 augustus landde Boswell te Rotterdam, 
waar een vriend van zijn vader hem gastvrij ontving. Na een ver
blijf van een paar dagen aldaar en ook te Leiden ging hij met de 
trekschuit naar Utrecht, een reis van negen uur. Hij was er de 
enige passagier en voelde zich hoe langer hoe neerslachtiger worden. 
Bij zijn aankomst op zaterdagavond 23 augustus vond hij Utrecht 
een afschuwelijke stad. 

Hij nam zijn intrek in het Nieuwe kasteel van Antwerpen, des
tijds gelegen op de Ganzenmarkt, ter plaatse waar nu een rooms-
katholieke school is. Hij werd daar bediend in een hoge, ouderwets 
gemeubelde slaapkamer en hoorde de Domklokken ieder uur een 
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sombere psalm spelen, wat hem nog melancholieker maakte. Hij 
kreunde bij de gedachte den gehelen winter in zo'n vreselijke stad 
te moeten wonen, 

Den volgenden ochtend voelde hij zich nog ellendiger. Het bij
wonen van den Engelsen kerkdienst in de Mariakerk, die stond op 
de plek van het tegenwoordige Gebouw van Kunsten en Weten
schappen, bracht geen verlichting; op straat kon hij zijn tranen niet 
inhouden. Hij besloot Utrecht te verlaten en vertrok den volgenden 
dag weer naar Rotterdam, waar hij opnieuw gastvrij werd ontvan
gen. Doch hij kwam tot inkeer en begreep dat geregelde bezigheid 
zijn neerslachtigheid zou overwinnen; op 7 september keerde hij 
in Utrecht terug. 

Hij huurde nu kamers in het logement-koffiehuis Keizershof, dat 
stond in den noordwesthoek van het Domplein, met uitzicht op 
den Domtoren. Het huis bestaat niet meer, maar de herinnering 
leeft nog voort in het binnenpleintje met de huizen 11 tot 15, dat 
ook, zij het niet officieel, den naam van Keizershof draagt . 

Ook huurde hij een knecht, die de kamers voor hem inrichtte, 
zijn kleren onderhield en hem 's ochtends om zeven uur wekte. Hij 
maakte nu iederen avond een programma op van zijn bezigheden 
op den volgenden dag, vermeldde daarna hoe hij zich hieraan had 
gehouden, laakte of prees zichzelven. 

's Ochtends las hij de klassieken, van elf tot twaalf maakte hij 
toilet, van twaalf tot een liep hij college, van een tot drie wandelde 
en dineerde hij, van drie tot vier nam hij Franse les, daarna las hij 
en maakte eiken avond een Engels gedicht van tien regels. Zijn 
dagelijkse wandeling was de Maliebaan, destijds met haar zijlanen, 
waar de deftige families hun tuinen en koepels hadden, een geliefde 
wandelplaats. De maaltijden gebruikte hij in Plaats Royaal, een 
koffiehuis in de Minrebroederstraat ter plaatse van de tegenwoor
dige Sint Willebrorduskerk, en bij Jacob Koster in De gouden 
Leeuw aan de zuidzijde van het Oudkerkhof. 

Op 20 september ging Boswell voor het eerst naar college. Aan
komende studenten plachten de openingscolleges bij te wonen van 
de drie professoren die te Utrecht rechten doceerden; zij namen 
dan wie hun het beste beviel, tot leermeester. Boswell koos profes
sor Trotz, een uitstekend jurist. 

Op 9 October bracht deze hem een avondbezoek. De verhoudin
gen waren toen anders dan nu. De professoren genoten behalve 
hun wedde van de stad ook emolumenten: uit private lessen en hun 
aandeel in examen- en promotiegelden. De openbare colleges waren 
voor iedereen kosteloos toegankelijk en werden niet geregeld ge
geven, op de private colleges kwam het eigenlijk aan. Boswell volgde 
van twaalf tot een met enige andere studenten een privatis'simum 
over het burgerlijk recht, waarvoor hij aan Trotz veertig gulden 
betaalde. Dit is blijkbaar het enige geweest dat hij aan de rechts-
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geleerdheid deed: op zijn dagprogramma's komt geen studie van 
de rechten thuis voor. 

Bij zijn bezoek vertelde prof. Trotz dat hij eerst in Franeker 
had gedoceerd, maar een beroep naar Utrecht had aangenomen, 
omdat Utrecht een zeer elegante stad was en hij dit korte leven zo 
aangenaam mogelijk wenste door te brengen. Boswell moest er toen 
bij zichzelf om lachen, dat Utrecht, zo somber voor een Londenaar, 
voor een Franeker een paradijs was. 

Over de Utrechtse studenten was Trotz niet best te spreken, hij 
noemde ze „luizakken", die liefst de koffiehuizen bezochten om de 
gazetten te lezen en nieuws te horen. Studentensociëteit was des
tijds een bovenkamer in een koffiehuis, waar de studenten de trap
pen opstormden, hun schotsgeruite mantels afwierpen, de hoeden 
aan de pinnen hingen en zich aan haard of kachel de pijpen lieten 
ronddelen. Ook deden ze veel aan biljarten. 

Weldra zag Boswell hen, verkleed en gemaskerd, met een kapi
tein aan het hoofd, de straat schrik aanjagen, waarna een drink
gelag en luidruchtig gezang volgden. Zelf woonde hij ook wel eens 
zo'n studentenavondje bij, waarvan hij in zijn aantekeningen ver
meldde dat hij er bijna dronken was geworden. Van een rustiger 
studentengezelschap op Woensdagavond, waar uitsluitend Frans 
werd gesproken, was Boswell de stichter of een der medestichters. 

Aan het Frans, lessen en thema's, besteedde Boswell het grootste 
deel van zijn tijd, in de conversatie oefende hij zich ten huize van 
den Anglicaansen predikant Brown, die met een Zwitserse was 
getrouwd. Hij wilde goed Frans kennen als hij in de kerstvacantie 
het verfranste 's-Gravenhage zou bezoeken. 

Mogelijk zal deze kennis hem ook reeds te -pas zijn gekomen 
toen in October de adellijke families van hun buitenverblijven in 
Utrecht terugkeerden en het gezelschapsleven daar begon. Boswell 
had voor enige aanzienlijken introducties meegekregen o.a. voor 
den graaf van Nassau la Leek, den hoofdschout, die feitelijk de 
stad bestuurde. Tot anderen verschafte diens schoonzuster, de gra
vin van Beverweerd, hem toegang. Zij gaf hem een lijstje van voor
name dames, bij wie hij zijn kaaitje moest afgeven en daarna een 
bezoek brengen; hierop ontving hij uitnodigingen. Dan trok Bos
well zijn scharlakenrood, met goudgalon afgezet, pak, zijn witte 
zijden kousen en mooie schoenen aan en versierde zijn sabel met de 
kwast van zilver en zijde. Een Barcelona-zakdoek en elegante tand-
stokerdoos voltooiden de uitrusting, waarin Boswell zich ,,a man 
of fashion" voelde, die zijn waardigheid ophield. 

Hij begon Utrecht met zoveel schone en beminnelijke dames nu 
een zeer aangename stad te vinden, die tevens uitstekende gelegen
heid gaf tot studeren en vreemdelingen te ontmoeten. Doch toen hij 
in de kerstvacantie Den Haag bezocht, waar een achterneef hem 
aan het hof en in de hoogste kringen introduceerde, beviel deze 
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stad, die Boswell aan Parijs deed denken, hem oneindig beter. Hij 
had hierna moeite om weer aan Utrecht te wennen, al bleven diners 
en avondpartijen afleiding geven en werd hij daar beurtelings op 
verschillende dames verliefd. Het langst op Belle van Zuilen, de 
drie-en-twintigjarige dochter van Diederik Jacob Tuyll van Seroos-
kerken, heer van Zuilen. Deze bewoonde 's winters het huis op de 
Kromme nieuwe gracht, waar nu het St. Bonifacius-lyceum is ge
vestigd. Daar en 's zomers op het kasteel aan de Vecht werd Bos
well hartelijk ontvangen. Hij en Belle deden elkaar enige liefdes
verklaringen, maar verder is dit niet gekomen. 

Op 25 maart schreef Boswell aan zijn vader dat hij Utrecht 
moe was. 

Van wat hij hier bijwoonde hield hij korte aantekeningen. Hij 
bezocht een concert van het Collegium Musicum Ultrajectinum, 
waarvoor het koor van de Mariakerk was ingericht; boven den in-
ingang stond met vergulde letters Stads Musicgzaal. Degelijke mu-
ziekbeoefenaars gaven hier wekelijks op zaterdagmiddag te vier 
uur een concert, dat ook de liefde voor de muziek moest aankweken 
bij de studerende jeugd. Maar Boswell zegt, nadat hij dit heeft 
bezocht, dat hij daar nooit meer zal heengaan. De opvoering van 
een Franse komedie kon hij niet volgen, daar het Frans te vlug 
werd gesproken. Op 10 februari ging hij naar de Catharijnepoort 
om daar den hertog van Brunswijk Wolfenbuttel en zijn gemalin 
te zien ontschepen en in de koets plaats nemen. Drommen volks 
stonden toen langs den oever geschaard, de aanzienlijken keken 
toe vanuit hun koetsen, voorzien van voetenwarmers en een goede 
fles wijn. Op 12 maart bezocht hij den paardenmarkt, die Boswell 
een der grootste van de wereld noemde. Over een parade van een 
regiment infanterie in de Maliebaan was hij opgetogen, maar het 
hinderde hem toen dat alle toeschouwers zeer gekleed waren terwijl 
hijzelf „in undress" was. Bij het beklimmen van den Dom trof het 
hem dat het gezin van den klokkenluider op de eerste verdieping 
verscheidene goedgemeubelde kamers bewoonde. Hij zag ,,de oude 
bibliotheek van de kanunniken", waarmee hij waarschijnlijk de boe-
kenkamer van de Mariakerk bedoelde, maar hij zegt er geen woord 
over. Evenmin over zijn bezoek aan Van Mollem's tuinen aan de 
Vecht, destijds een der bezienswaardigste curiositeiten van Utrecht. 

Jacob van Mollem, een Amsterdams zijdefabrikant, had omstreeks 
1700 zijn fabriek overgebracht naar de Vecht, daarbij een groot 
huis laten zetten en tuinen aangelegd. Hij noemde deze stichting 
Zijdebalen. Geen reiziger die de tuinen niet bezocht en vol bewon
dering was voor het sterrebos met acht lanen, den doolhof, een 
vijver met waterspuwende zwaan, een grote kom met menagerie, 
marmeren busten en groepen, oranje- en citroenbomen, myrten en 
laurieren. Peter de Grote was er opgetogen over, maar Boswell 
zwijgt. Weliswaar hield hij over Utrecht geen dagboek, maar over 
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zijn kleding, zijn gezondheid, een verzuim van zijn knecht, kon hij 
in zijn aantekeningen vrij uitvoerig zijn. 

Bij zijn vertrek op 18 juni 1764 noemt Boswell Utrecht een ruïne 
met stegen vol ellendigen, die leven van aardappels, jenever en 
bocht, dat zij koffie en thee noemen. Hij is dankbaar dat hij aan 
den wens van zijn vader voldaan, zijn kennis vergroot en de banden 
met zijn verwanten vernieuwd heeft. Met een ouderen Schotsen 
edelman gaat hij nu Europa bereizen. Vier jaar later vestigt hij zich 
als advocaat in Schotland. De korte studietijd te Utrecht schijnt 
hiervoor een voldoenden grondslag te hebben gelegd. 

C. C. VAN DE GRAFT. 

KLEINE MEDEDELINGEN 
Tentoonstelling Universiteitsmuseum. Om
dat het natuurkundig laboratorium der 
Rijksuniversiteit te Utrecht 250 jaar be
staat, wordt in het Universiteitsmuseum 
(Trans 8, Utrecht) een tentoonstelling ge
houden. Deze duurt van 8 februari tot 
1 maart. 

leiding door de historische afdeling van 
het Centraal Museum te Utrecht. Op 28 
februari vindt iets dergelijks plaats in de 
zalen van het Aartsbisschoppelijk Museum. 
Beide keren zijn de kosten ƒ 0,60 per 
persoon (entree inbegrepen). De rond
leiding beginnen om acht uur. 

Een zonderling wegpatroon. Zowel op de 
kaart als op het terrein wordt men ge
troffen door het uiterst grillige verloop 
van de wegen bij Nijendijk (Dwarsdijk), 
dat de logische lijn Trechtweg-Caspar-
gauw-Hollende Wagen-Achterdijk zo ruw 
en schijnbaar willekeurig onderbreekt. 
Daar dit terrein ligt tussen Weerdestein 
en Wijkersloot zou ik de veronderstelling 
willen uiten dat het misschien een bezit
ter van deze namen is geweest, die min 
of meer anoloog met Starlngs Hoofdige 
Boer, op eigenzinnige wijze bij de ont
ginning van dit gebied de eisen van het 
doorgaande verkeer geheel heeft veron
achtzaamd. Misschien kan een van de 
lezers licht werpen op de wegnaam Cas-
pargauw? In Eembrug komt Caspargouw 
als boerderijnaam voor. In Chesterton's 
The flying inn komt een bijzonder aar
dig vers voor over allerlei mogelijke oor
zaken van wegkronkels. Hij vermeldt 
daarin niet de oude Kooirechten, die bij
voorbeeld in Oud-Loosdrecht een nog be
strate maar nu afgereden bocht verkla
ren. M. E. 

Rondleiding Centraal Museum. Op 21 fe
bruari kan men deelnemen aan de rond-

Oud ambacht verdwünt. In de Woerdense 
Courant van 16 december 1955 lezen we: 
Linschoten heeft een zeer oude naam en 
een niet minder oude vermaardheid. De 
Linschoter schaats leverde een zeer tast
bare bijdrage aan de beroemdheid van 
het plaatsje; zij toonde dat behalve de 
landbouw een stevige nijverheid onder
deel vormde van de economie van dit 
plattelandsplaatsje. 

De laatste Linschoter schaats, met zijn 
fraaie krul is reeds lang geleden gemaakt, 
maar toch hebben we de laatste maker 
van dit instrument nog zeer goed per
soonlijk gekend. 

Was dit een voorwerp van handnijver-
heid, deze schaats, niet minder bekend 
was een andere tak van handnijverheid 
in Linschoten en in Snelrewaard: de 
klompenmakerij. Deze beide dorpen met 
hun vele peppels, wilgen, beuken en essen 
vormden een bij uitstek geschikte plaats 
om de klompenmakerij uit te oefenen. 
Talloze klompenmakersgeslachten woon
den dan ook hier, die hun producten met 
de hand vervaardigden. Helaas had de 
industralisatie het mooie oude handvak 
bijna geheel verdrongen. 

Eerst dezer dagen echter is pas de 
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