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ŒTRECHTSE MUSICI CONCERTEERDEN 
SAMEN MET MOZART 

Het was op 21 januari 1956 tweehonderd jaar geleden, dat Wolf
gang Amadeus Mozart te Salzburg geboren werd. Wolfgang zou 
zijn vader, die als onder-kapelmeester aan het hof van de aartsbis
schop te Salzburg verbonden was, spoedig verre overtreffen. Als 
zesjarige knaap had hij al concerten aan het hof te Salzburg en 
Weenen op zijn naam staan. 

Het is dan ook geen wonder, dat vader Leopold Mozart besloot 
met Wolfgang en zijn dochter Anne Maria (Nannerl), die vier jaar 
ouder was dan haar broer, een kunstreis te maken naar Frankrijk en 
Engeland. Op 9 juni 1763 begon de reis en vele malen werd voor 
een illuster gezelschap geconcerteerd. 

Na veel mooie en ook zeer teleurstellende ervaringen kwamen de 
Mozarts in september 1765 in 's-Gravenhage aan en toen de 
terugreis aanvaard werd viel ook Utrecht de eer van een concert 
te beurt.1 ) 

Om u een indruk te geven van wat er tot nu toe over Mozarti 
verblijf in Utrecht bekend is, volgt hier allereerst het van 18 april 
1766 daterende besluit van het Collegium Musicum Ultrajectinum 
(het sedert 1636 bestaande Utrechtse Stadsmuziek-College) dat op 
dit verblijf betrekking heeft: 

„Monsr Mozart, virtuoso, het Collegie verzogt hebbende om 't gebruik van het 
Orchest en instrumenten, is zulks naar deliberatie hem op den ouden voet en 
conditien geaccordeert." 

Op dezelfde dag nog werd het concert in de Utrechtse Courant 
aangekondigd: 

1) Bijzonderheden over Mozarts optreden in Utrecht zijn reeds gepubliceerd in: 
,,Caecilia en het Muziekcollege". 1928, nr, 15. blz. 229—233 en in „Oude Kunst", VII. 
1929. blz. 43—48. Beide artikelen zrjn van de hand van de heer P. T. A. Swillens. 
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„Sleur Mozart, Capelmeester van zyne Hoogheid den Heer Aerdsbisschop en 
Prins van Saltzburg zal de eer hebben, aenstaenden Maendag namiddag den 
21. April in de Musiek-Zael op 't Vreeburg te Utrecht een groot CONCERT te 
geven, waerin zyn Zoontje, oud 9 jaren (moet zijn 10 jaren, A. G.), en zyne Dochter 
oud 14 jaren, Sonaten en Concerten op de Clavecimbael executeeren zullen. Alle 
de Symphonien zullen van de Compositie van dien kleinen Componist zyn, die de 
verwondering der Hoven van Wenen, Vrankryk, Engeland en Holland heeft weg
gedragen. De Prijs voor een Heer met een Dame is 3 en voor een enkel Persoon 
2 guldens. De Billetten zijn te bekomen by bovengemelde Sieur Mozart, gelogeert 
by Sieur Mos in de Plaets-Royael te Utrecht." 

De hier bedoelde ,,Musiek-Zael" was voordien gevestigd geweest 
in het gebouw van de Aalmoezenierskamer aan de Brigittenstraat. 
Op 31 december 1736 besloot de vroedschap echter ,,uyt considera
tie, de musieck dagelijks is toenemende en 't vertrek in de Aalmoeze-
nierscamer het getal der Liefhebbers en Toehoorders niet kan bevat
ten" aan „heren regenten van 't Musiecq-collegie" voor het geven 
der concerten ,,het gebruyk van de groote Kamer int Bylhouder 
Gildenhuys" toe te staan. Later was daar het venduhuis van de 
familie Bresser en thans vindt men er de Vreeburg-bioscoop. 
De „Plaets-Royal", vermoedelijk het beste logement in die dagen, 
stond aan de Minrebroederstraat. Het werd later als r.k. weeshuis 
gebruikt en nu staat op het terrein de St. Willibrorduskerk. 

In het dagboek van Leopold Mozart staat over het bezoek aan 
Utrecht het volgende te lezen: 

Utrecht 
Mr. Ie Baron et Baronne d'Hammerstein 
Mr. Johnson le fils 
Mr. Kirchner Violinist \ 
Mr. Winter f ( Capital Esel. 
„, „ > Musici ( 
Mr. Gorge ( \ 

Deze beoordeling is weinig vleiend. Het is ons echter niet te doen 
om een beschouwing over de kwaliteiten van genoemde Utrechtse 
musici, maar wel om iets naders van hen te weten. Vooral omdat tot 
op heden vrijwel elk gegeven over hen ontbrak. 

Leopold Mozart noemt allereerst Baron van Hammerstein van 
wie wordt verondersteld, dat hij de in maart 1766 tot kolonel be
vorderde C. A. R. van Hammerstein was . 2 ) 

Dit is vermoedelijk wel juist: op 8 december 1760 werd „Chris-
toffel Aelbrecht Baron van Hamerstein" als burger ingeschreven. 
Verder vond ik echter niets meer over hem. 

Met „Mr. Johnson le fils" is het, wat de gegevens betreft, iets 
beter gesteld. Ook hij komt in de Lijst van Nieuwe Burgers der stad 
voor en wel op 8 maart 1769 als „Thomas Johnson, geb. 's Hage. 

2) D. F. Scheurleer, Het muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18e 
eeuw in verband met Mozart's verblijf aldaar. 1909. blz. 395. 
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Gereformeerd." Tevens is van hem bekend, dat hij reeds in 1766 
in Utrecht woonde, In november van dat jaar namelijk werd hij 
door het Collegium Musicum uitgenodigd mede te werken aan de 
voorbereidingen voor de ingebruikneming van de nieuwe muziek
zaal. Vermoedelijk had men na het door Mozart gegeven concert 
ingezien, dat de zaal te klein was. Op 21 mei 1767 volgt Johnsons 
benoeming tot „meester" in het Collegium. Hij was violist. 

Uit de bijzonderheden, welke hierna nog volgen, zal men aan
stonds zien, dat men toen slechts bij hoge uitzondering van beroeps
musici kon spreken, 

Johnson was van beroep manufacturier, hetgeen blijkt uit een no
tariële acte van 3 november 1769, waarin vermeld wordt, dat 
,,d'Heer Thomas Johnson" koopman was, negotie doende op den 
,,naem van Thomas Johnson en Compe", Hij machtigde Christoph 
Andrea te Mülheim aan de Rijn om van Samuel Jacob Hanauw al
daar een bedrag van ƒ 583 te vorderen voor de goederen „door 
dHeeren H. van Ee en Compe den 15e en 19e november 1768 aan 
genoemde Samuel Jacob Hanauw geleverd (synde de negotie der 
Engelse Manufacturen) en liquidatie der rekeningen van H. van Ee 
en Compe door den Heer Comparant overgenomen." 

Ook over „Mr. Kirchner, violinist" kan ik iets meer mededelen. 
Op 7 augustus 1762 schreef men hem in de Lijst van Nieuwe Burgers 
als volgt in: „Jan Michael Kirchener, Luthersch. Een Musikant en 
Tabaksverkoper". Nog in 1796 wordt hij vermeld in het archief van 
het Collegium Musicum. 

Bij testament van 17 januari 1784 benoemde Kirchner tot zijn erf
gename zijn bij hem inwonende zuster Wilhelmina Edsartdina 
Kirchner. In een volgend testament — van 26 juni 1789— stelde hij 
echter als zodanig aan „Juffrouw Davidina Johanna van Someren 
van Vrijenes", met wie hij kort daarna in het huwelijk trad. Zij 
behoorde tot de meer gegoede kringen van die tijd. Op 19 ja
nuari 1790 werden de huwelijksvoorwaarden getekend. Bij die ge
legenheid werd hij „Jan Michael Kirchner, meerderjarig jongman, 
Bruydegom" genoemd. De aantekening van het huwelijk had op 
10 januari 1790 plaats, waarbij gevoegd is de mededeling, dat acte 
gegeven werd om buiten (de stad) te trouwen. Bij de geboorte van 
hun twee kinderen — Gerard Maximiliaan en François Everard 
Corneille Pierre — woonden zij op de Hoogt, maar toen Kirchner 
op 4 april 1797 overleed, was hij verhuisd naar de Jufferstraat bij 
de Wittevrouwenpoort. Zijn weduwe stierf op 23 October 1807 op 
50-jariqe leeftijd en woonde toen aan de Voorstraat (Wijk H 
nr. 339). 

„Mr. (Oswald) Winter" was hoornist bij her Collegium Musi
cum en werd op 23 juli 1748, met zijn dochter Maria, burger der 
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stad. Hij werd ingeschreven als „musikant en winkelier, geb. van 
Kevelaer". Het staat echter vast, dat hij zich reeds eerder te Utrecht 
gevestigd had, en wel in de Hamburgerstraat. Op 10 september 1740 
vermeldt het huwelijksregister voor Schepenen: „Oostwald Winter 
j . m. op de Oudegragt en Johanna van Segvelt j . d. mede aldaer." 
Men krijgt de indruk, dat Oswald een zeer eenvoudig burger was. 
Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, van wie er in 1748 
reeds twee overleden waren. Het overlijden van Oswald (ook wel 
Hosualdus) Winter kon ik te Utrecht niet vinden. Hij leefde nog 
op 9 januari 1786, toen zijn vrouw stierf. De overlijdensacte ver
meldt haar als „huysvrouw van Oswald Winter in de Romerburger
straat ( = Hamburgerstraat); zij liet na „haar man en meerder
jarig kind." W a t er nadien van Oswald geworden is kan ik niet 
zeggen. 

„Mr. Gorge" eindelijk werd op 2 december 1750 in de Lijst van 
Nieuwe Burgers der stad ingeschreven: 
.Johannes de Gorgij, musicant, en zijn drie kinderen genaamd Cor
nelia, Jacobus en Johannes de Gorgij." 
Deze heeft in het Collegium Musicum een belangrijke rol gespeeld. 
Allereerst als violist en later tevens als phonascus. Deze moest het 
steeds weer terugkerende voorbereidende werk verrichten, dat aan 
het houden van concerten verbonden was. Gorgij werd op 26 Oc
tober 1768 inplaats van Gerard Nielen als phonascus aangesteld 
„op een tractement van 25 guldens jaarlijks, te genieten naar het 
overlijden van gemelde Nielen"3) Op 18 december 1769 ging zijn 
benoeming practisch in „met verhoging van 25 gl. tractement". 

Een van Gorgij's zonen was blijkbaar ook zeer musicaal. Zijn 
vader stelde alles in het werk om voor hem een plaats als violist te 
verkrijgen. Ook de deken van het Collegium — De Perponcher — 
stelde belang in hem en droeg hem voor, maar op 29 maart 1777 be
sloot men „daar niet in te treden, vooreerst omdat de Cas daar toe 
niet in staat was, ten anderen om de vrees, zulks mogelijk groote 
Discrepances zoude maaken". Maar toen men twee jaar later echter 
naar een eerste violist uitzag en het oog op de jonge Gorgij geves
tigd werd, was de vogel gevlogen. Op 11 februari 1779 besloot het 
Collegium-bestuur „den Phonascus George terstond te ontbieden 
en denzelven te vraagen, of hij aan zijn zoon in Dublin wilde schrij
ven." Hem werd ƒ 300,— salaris geboden „mits ten lannsten _half 
april aanstaande aan het Collegie antwoord gevende." Gorgij sr. 
nam nog dezelfde avond zijn ganzeveer, maar op 20 april was nog 
geen bericht terugontvangen. Men stelde toen op 25 mei de Rotter
damse violist Berkenhoff aan. 

3) Gerard Nielen overleed 6 december 1769 en werd in de Buurkerk begraven. 
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Goed vijf jaar later — op 31 augustus 1784 — werd „J. de Gorgij 
OD zijn verzoek ontslagen als Phonascus en Capelmeester wegens 
zijne ouderdom.'' Zijn overlijden heb ik helaas niet kunnen vinden. 
Wel dat van zijn vrouw Elisabeth van Gronsveld, namelijk op 9 no
vember 1799. Zij was toen weduwe van Johan Gorgij en woonde 
in de Heerenstraat. 

Dit waren bijzonderheden over Utrechtse musici, die in april 1766 
de jonge Mozart hebben gediend en geholpen zijn succes te ver
groten. Zij mogen dan volgens Mozarts vader „Capital Esel" ge
weest zijn, zij waren geen beroepsmusici, maar beoefenden de mu
ziek alleen uit liefhebberij. En het oordeel van beroepsmensen over 
„dilettanten" zal wel zelden vleiend geweest zijn. 

A. GRAAFHUIS 

UTRECHTSE BOUWMEESTERS UIT DE GOUDEN E E U W 

II 

In het januarinummer van Oud-Utrecht begon ik u de bouw
geschiedenis te vertellen van het huis Keistraat 9, hoek Kromme 
Nieuwe Gracht te Utrecht, thans eigendom van het hoogheemraad
schap De Lekdijk-Bovendams. Hier komt het vervolg. 

In 1 664 verkoopt Gijsbert Toniszoon van Vianen het terrein dat 
hij kocht van de regeerders der stad aan Rombout Mode, kanunnik 
van Sint Pieter. Het blijkt een groot terrein te zijn, dat aan de zijde 
van de Kromme Nieuwe Gracht loopt tot aan het huis van de familie 
van Zuijlen, thans St. Bonifacius Lyceum, gaat dan waarschijnlijk 
achter de huizen van de Keistraat en Achter Sint Pieter om, want 
het heeft althans stalgebouwen staan aan het Pieterskerkhof. 

Na het overlijden van de heer Mode komt het in bezit van zijn 
weduwe, die hertrouwde met Jan Gerritz. Meerman. Uit beide hu
welijken werden twee kinderen geboren, te weten Dirk en Rombout 
Mode en Gerrit en Anne Catharine Meerman. Bij testamentaire 
beschikking van 4 september 1678 worden zij als gelijke erfgenamen 
aangemerkt. Aan Rombout Mode is o.a. toegewezen „de helft van 
de huizinge op de hoek van de Buerestraat", de andere helft aan 
zijn broeder Dirk. Beide anderen gaan met de verdeling accoord, 
zijn dus op andere wijze schadeloos gesteld. 

Bij testament van 16 augustus 1710 legateert Dirk zijn helft aan 
broer Rombout, zodat deze nu het huis geheel in zijn bezit heeft. 
Ongeveer 49 jaar is het huis in eigendom van de familie Mode 
gebleven, want 28 april 1713 verkoopt Rombout Mode het pand 
aan Diderick van Romondt. 
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