
goede kennisse hadde; Gelijck oock getuyge, dat mijn voorn. Vader 
in den Jaere 1672 deser werelt is overleden inden O u d e r d o m van 85 
a 86 Jaeren. Alle 't welcke alsoo waerachtich sijnde,, présentere 
't selve ten allen tijden bij vermaninge nàerder met Solemnelen eede 
te becrachtigen: Des t 'Oirconde is dese bij mij Attestant geteijckent 
Op den vierden Meert 1697 tot Renswoude. 

Dit merck 1 2 ) ^ ^ is aldus 
bij Beernt > v jT Jansz. 

Attestant voorsz. ^ \ / selffs 
geseth y Mij preesent 

Aert Jansz. / J. Boumeister 
als 1697 Notar is 

getuyge 

Een anecdote als zodanig' heelt weinig waarde. Hier echter is zij 
tekenend voor de verhoudingen aan de grens. Wel is zij niet pikant-
romantisch als de huwelijksrituele maagdenrool der Sabijnen, maar 
zij is een voorbeeld van mensenroof uit vijandschap. 

D. P H I L I P S 

12) Het (huis) merk stelt vermoedelijk de levensboom voor. Het tweede lijntje 
van boven rechts duidt op een jongere familietak. Het streepje door de 
stam zinspeelt op kerstening. „Over huismerken is, in 't bijzonder in ons 
land, weinig geschreven, en dat weinige getuigt dan nog maar al te 
dikwijls van misverstand" zegt dr. P. J. Meertens, directeur van het Volks-
kunde-bureau der K..N.A. v. W. in zijn inleiding tot het aardige alzijdige 
boekje van dr. H. W. M. j . Kits Nieuwenkamp „Het raadsel der huis
merken" Amsterdam 1955. Dr. Kits Nieuwenkamp, de grondlegger van de 
folkloristische heraldiek in ons land, beijvert zich in de studie der huis
merken. Vgl. zijn opstel „Iets over huismerken in 't algemeen" in „Oost-
vlaamse zanten" 23ste jaargang 1948. Van deze ongezochte gelegenheid 
moge ik gebruik maken de aandacht van onze leden te richten op huis
merken, meestertekens, grafmerken, analphabetentekens, koopmansmerken, 
notarismerken, poorters- en vissersmerken. 

G R I J P B A A R VERLEDEN 

Zij, die zich bij h u n belangstelling voor de geschiedenis van Utrecht 
in hoofdzaak l ichten op de 19e eeuw, vinden een dankbaar arbeids
veld. Het is waar, dat Utrecht in die periode weinig meegemaakt 
of tot stand gebracht heeft van grootse allure. Veeleer teerde de 
stad nog méér in dan zij al van het midden der 16e eeuw af had 
gedaan. Professor Van Oosterzee, hoogleraar te Utrecht van 1863 tot 
1882, schreef in 1869 een versje, waarin hij de Domtoren ziet met 
een grote slaapmuts er op. Dat was karakteristiek voor het Utrecht 
van de vorig eeuw'. 

Toch moet men voorzichtig zijn met het geven van zo'n algemeen 
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J. H. Verheyen, Geertekerk te Utrecht, 1819. 
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oordeel. Wie /ich in de historie verdiept, ontmoet namelijk meer
malen hlijken van het tegendeel. Er was wel degelijk leven in 
Utrecht en er werd ook iets gepresteerd, dat meer dan locale en 
meer dan eigentijdse betekenis had. 

Een bewijs hiervan levert het Genootschap Kunstliefde te Utrecht , 
dat bij de viering van zijn 150-jarig bestaan de tentoonstell ing Beitel 
en Palet op touw gezet heeft. Wie in het Centraal Museum de zalen 
rondgaat (en hiervoor bestaat tot 15 december gelegenheid), krijgt 
een heel andere indruk van Utrecht dan het algemene oordeel 
suggereert. Voor de 20e eeuw is da t al heel evident, maar het geldt 
evengoed voor de periode, die nu honderd jaar achter ons ligt. De 
heer Pieter Christoffel Wonder , oprichter en directeur van Kunst
liefde in 1807, die ons met een vrijmoedige en zelfbewuste blik ui t 
zijn zelfportret toekijkt, lijkt zeker niet iemand, die genoegen n a m 
met een „dooie boel". Deze man wist wat hij wilde. Leest men de 
geschiedenis van Kunstliefde, zoals deze bij he t 140-jarig bestaan 
door mr. J. W. C. van Campen te boek gesteld is, dan treedt klaar 
aan de dag, dat P. C. Wonder ook geregeld opvolgers heeft gehad 
die in zijn geest handelden. Aldus werd het Genootschap Kunst
liefde een instelling, waarmee Utrecht voor de dag kon (en kan) 
komen. He t genootschap heeft, volgens de heer J a n Engelman in 
de catalogus van Beitel en Palet, „tradities, die van verre her inneren 
aan de dagen der Verlichting en die het een eigen aangezicht geven 
onder de stedelijke verenigingen". 

In Kunstliefde bezit Utrecht een bewijs (er zijn méér bewijzen!), 
dat het in de 19e iets van wezenlijke waarde bezat. Misschien ver
diende het dit bewijs destijds niet. De affaire tussen de kunstver
zamelaar Boymans en burgemeester Van Asch van Wijck, die ten
gevolge had, dat de schilderijencollectie-Boymans niet in Utrecht 
maar in Rot te rdam belandde, spreekt duidelijke taal! Gelukkig heeft 
het Genootschap Kunstliefde er voor gezorgd, dat het schilderijen-
bezit van de stad Utrecht in de 19e eeuw voor een groot deel 
behouden bleef. T o e n in 1921 het Centraal Museum werd geopend, 
kon de collectie schilderijen, door de goede zorgen van Kunstliefde 
gespaard, aldaar worden ondergebracht. Dr. Maria Elisabeth Hout 
zager, directrice van het Museum, maakt hiervan in de catalogus 
met dankbaarheid melding. Zij spreekt ook van een ereschuld, die het 
Centraal Museum ten opzichte van Kunstliefde heeft. 

Dat het Museum met de tentoonstelling Beitel en Palet bezig is de 
ereschuld in te lossen, valt alleen maar te loven. Natuurl i jk aller
eerst gezien van artistieke zijde. Maar er zijn meer kanten aan deze 
expositie. Daarom wordt er in di t maandblad ook mededeling van 
gedaan. 

Het Genootschap Kunstliefde vertegenwoordigt een stukje stads
historie. En het is grijpbare historie! De beminnaars van de 19e eeuw, 
het tijdperk van grootvader en overgrootvader, herleeft hier geheel. 
Voor een reconstuctie van de middeleeuwen, de gouden eeuw, zelfs 
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de 18e eeuw moeten wij ontzaglijk veel tevoorschijn halen, en dan 
bestaat nog de kans dat wij een scheef beeld krijgen. Maar voor de 
19e eeuw hebben wij niet meer nodig dan de twee genoemde voor
vaders. Met behulp van hun her inner ingen en aanwijzingen kunnen 
wij honderdvijftig jaar zowat omvatten. 

Betreft dit de geschiedenis van Kunstliefde als zodanig, nog sterker 
komt de stadshistorie uit in datgene wat tentoongesteld is. Van de 
eerste zalen smullen velen, die het oude Utrecht liefhebben. Wat 
een aantrekkelijkheid bezit het frisse paneel van Verheven, de Geerte-
kerk in 1819. Dit thans herleefde kerkgebouw zien we ook van 
b innen op een schilderij van Bosboom (niet. het bekende stuk van 
de avondmaalsviering). Voorts is er een interieur van de Buurkerk 
van mevrouw Adriani-Hovy, die in he t begin van deze eeuw de 
oude kerken van de stad in beeld bracht (het Heemschutboekje 
over Utrecht van dr. A. van Hulzen bevat hiervan verscheidene 
afbeeldingen). De tentoonstelling krijgt een treffend accent, nu juist 
op 7 november mevrouw Adriani is overleden. Zij was erelid van 
Kunstliefde, maar de stad had eveneens verplichtingen aan haar, om
dat zij tal van Utrechtse objecten heeft geschilderd. 

Mevrouw Adriani legde ook het inter ieur van de oude schouwburg 
op het Vreeburg vast, zoals de expositie Iaat zien. Van G. W. P. van 
Dokkum is een orginele „opname" van het Pausdam aanwezig, en 
wij zitten midden in de modernen bij B. jonkers , die op suggestieve 
wijze het huis Lievendaal op Lepelenburg vereeuwigde. W. van 
Leusden prijkt o.a. met een ets van het Vreeburg. Ook J. H. Moes-
mans „het gerucht" is gemakkelijk te lokaliseren! 

Wie bui ten de singels gaat, kan plezier hebben in het gezicht op 
de Domtoren van Charley Toorop . Zij maakte het omstreeks 1917 
en koos als „s tandpunt" de Ostadelaan, zodat ook de kasteelachtige 
contouren van het r.k. oudeliedenhuis zichtbaar zijn. Jat ie Schmidt-
van Melle zocht voor haar „staalconstructie" het Pegusgebouw uit. 

Naast datgene wat als schilderij of ets het stadsbeeld van Utrecht 
vastlegt, zien wij de portret ten van bekende LJtrechters. Beets is er 
te v inden op het,schilderij van Thérèse Schwartze, en Jan Hendr ik 
Brom in zijn atelier, door A. G. A. van Rappard . Mgr. E. Lagerwey 
en nog enige andere levende stadgenoten ontbreken hier niet. De 
afdeling „beitel" geeft op dit gebied nog meer. Daar zien wij o.a. 
dr. H. van der Vuurst de Vries, in beeld gebracht door Pieter 
d 'Hont . 

Tenslot te zijn er de penningen, die de gedachtenis aan eertijds 
vooraanstaande figuren uit Utrecht bewaren. Een penning uit 1864 
op het 25-jarig burgemeensterschap van mr. N . P. J. Kien, die de 
eerste-steenlegsrer was van het aebouw voor Kunsten en Weten-
schappen en van het oude gedeelte van de Wil lem Arntzstichting 
tegenover het Centraal Museum; een penning op de 70e verjaardag 
van prof. Donaers (1888), op net óO-jarig priesterschap van ingr. 
G. W. van Heukelom (1909) e.d. 
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Portret van N'icolaas Beets (1814—1903) door Thérèse Schwänze, 1881. 

Beets dichtte zelf op dit portret: 

Die vriendelijkheid past bij geen tabberd, roept men luid. 
Och, laat mij vriendelijk zien! Trek eer mijn tabberd uit. 
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Er zijn dus, ook voor degenen die niet in de eerste plaats voor 
de kunst gaan, redenen genoeg om Beitel en Palet te bezoeken. 
Laat n iemand de kans verzuimen om dit stukje grijpbaar verleden 
van Utrecht binnen zijn bereik te krijgen. Wie de catalogus koopt, 
bewaart een goede her inner ing aan de tentoonstelling, en bovendien 
heeft hij daarmee in een notedop de geschiedenis van Kunstliefde 
steeds bij de hand. DE T. 

EEN M E R K W A A R D I G K O O R K A P S C H I L D 

O p de in de/en zomer gehouden tentoonstelling van „ laa tmidde l 
eeuwse pa ramen ten" in het Oud-Katholiek Museum was ook aan
wezig de koorkap van bisschop David van Bourgondië, 1456—1496, 
welwillend daarvoor afgestaan dooi' den aartsbisschop van de oud-
katholieke kerk van Utrecht. Aan vele leden van „Oud-Utrecht" is 
dit kunstwerk bekend uit het opstel van dr. D. T h . Enklaar in het 
jaarboekje der vereniging 1931. Met schild of clipeus heeft echter 
een iconografie, waarop wijlen prof. dr. W. Vogelsang reeds wees 
in 1918 bij de tentoonstell ing „Utrecht 's kunst in opkomst eti bloei 
650—1650" in het Centraal Museum en hij wees daarbij naar het 
„Speculum Lumanae Salvationis". Dit beroemde platenboek of blok-
druk in latijnse of nederlandse tekst behoort tot onze oudste druk
ken. Het bleef echter bij mondelinge aanwijzing van de typologische 
voorstellingen, welke hier de verrijzenis van Christus vergezellen, zoals 
op de tentoonstellingscatalogus van 1948 slaat aangegeven: „Op het 
schild de verrijzenis van Christus met links een groote beestenkop". 
Deze beschrijving vinden wij ook in de dissertatie van mej. dr. B. 
Jansen over „het laatgotisch borduurwerk in Neder land" blz. 153. 

„De clipeus, zo lezen wij daar, stelt de verrijzenis van Christus 
voor met op de voorgrond de ontstelde wachters, links een grote 
beestenkop". Dr. B. Jansen getuigt elders (blz. 43): „Iconografisch 
merkwaardig is de grote hondekop links op tie voorstelling. Het 
is mogelijk, dat hier nog gedacht is aan de nederdal ing van Christus 
ter helle. De renaissance kende de juxtapositie van taferelen uit de 
oudheid met die uit het leven van Christus: de nederdaling van 
Hercules in de onderwereld, waar hij Cerberus de helhond over
weldigde, wordt vergeleken met de nederdaling van Christus ter 
helle. Het is mogelijk dat een dergelijke gedachtengang heeft voor
gezeten". In het „ T e n geleide" van de in september van de dit jaar 
gehouden tentoonstell ing wordt de voorstelling weergegeven met 
nagenoeg dezelfde woorden als in de aangehaalde'dissertatie en „links 
een grote dierenkop De hellemond." (No. 24.) 

Wat is nu de betekenis van deze dierenkop? Volgens de Biblia 
pauperum werd de verrijzenis altijd afgebeeld met twee constante 
prototypen: Jonas in het zeemonster (Jonas 1 : 2, Math. XI I : 40) en 
Samson met de poorten van Gaza. (Recht. 1 6 : 3 ) . Bij jonas leest 
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