
eigen aard terugvinden", maar de Utrechtenaren vooral zullen 
geboeid worden door de verscheidenheid van opgegraven voor
werpen, die inzicht geven in het leven en werken der Romeinen 
hier ter plaatse, en door de gevonden aanwijzingen in den bodem, 
die een reconstructie van hun castellum mogelijk maakten. 

In 't bijzonder kunnen dus de Utrechtenaren zich een denkbeeld 
vormen van de wijze waarop hun stadsgebied met de naaste om
geving in de eerste eeuwen onzer jaartelling bezet, en bijna gelijk
tijdig ook bewoond geweest. Een catalogus, die tevens een 
gids is, geeft eerst algemeene aanwijzingen, volgt dan de indee
ling der zalen, noemt rubrieksgewijs de aangegeven nummers en 
beschrijft daarbij den aard en de beteekenis der voorwerpen. 

Nu de grootste drukte voorbij is, geen drommen leerlingen van 
gymnasia en middelbare scholen meer de zalen vullen, bestaat nog 
gedurende enkele weken (tot en met 3 October a.s.) rustig gele
genheid ook Utrecht te leeren kennen in den vorm, waaruit de 
thans 1900-jarige stad gegroeid is. E. 

HENDRIK V A N ARNHEM SCHRIJVER V A N DE LATIJNSE 
BIJBEL IN VIER DELEN A N N O 1402-1403. 

Een van de meest imposante handschriften, nu tentoongesteld 
in het Centraal Museum als specimina van Middeleeuwse Utrechtse 
boekkunst,i is stellig de statige foliant met zware gothische letters 
beschreven, die het vierde en laatste deel uitmaakt van de bekende 
in de Kon. Bibliotheek te Brussel berustende Latijnse Bijbel (Cat. 
T . _ I i it», u i . 1 i zen 1 zen £\ ur_i t__,.i , - - 1 , -•— 
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elk der delen geeft te kennen, dat dit machtige werk eertijds be
hoorde aan het Karthuizerklooster Nieuwlicht, even buiten Utrecht 
bij de Vecht gelegen. 

De op de banden achter een hoornen plaat aangebrachte 
opschriften vermelden de inhoud van elk deel afzonderlijk en 
bovendien de datum in het liturgische jaar, waarop het diende te 
worden in gebruik genomen.1) 

Deel I (Zaterdag voor Septuagesima) bevat de vijf boeken van 
Mozes, Josua, Richteren en Ruth. 

Deel II (Zondag na Pinksteren) bevat de boeken Koningen, 
Spreuken, Prediker, Job, Tobias, Judith en Esther. 

Deel III (Zondag vóór Paschen) bevat Jeremia, Ezra, Hande
lingen der apostelen, Kanonieke brieven, Openbaring en Kronieken. 

Deel I V (1 October) bevat de twee eerste boeken der Makka-
bëen, Daniël, Ezechiel, de twaalf Profeten, Jesaia en de brieven 
van Paulus. 

1) Catalogus codicum maimscriptorum bibliothecae universitatis Rheno-Traiec-
tinae, II, blz. 265. 
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Zoals men ziet, is deze Bijbel geen volledige Vulgaat, maar eer
der een epistolarium, waarin de boeken van het Oude Testament, 
de Handelingen, de Brieven en de Openbaring naar de liturgische 
orde zijn gerangschikt. 

De vier delen zijn stellig niet in hun huidige volgorde geschreven. 
Dit blijkt uit de contemporaine, vermoedelijk door de afschrijver 
zelf geschreven explicits, die de delen I en III beëindigen:2) 

Deel I (fol. 238v.) Anno Domini millesimo quadringentesimo 
secundo décima septima mensis Januarii hoc volumen finitum est 
per manus Henrici de Aernhem, orate pro eo. (In het jaar des Heren 
1402, op 17 Januari, is dit deel voltooid door de handen van Hen
drik van Arnhem. Bidt voor hem). 

Deel III (fol. 222v.) Anno Domini millesimo quadringentesimo 
tercio feria quarta in die Cinerum hec biblia est finita in quatuor 
volutninibus Deo dante gratia (sic!) per manus Henrici de Aern
hem, orate pro eo. (In het jaar des Heren 1403, op Aschwoensdag 
(28 Februari) is deze Bijbel in vier delen voltooid bij Godes gratie 
door de handen van Hendrik van Arnhem. Bidt voor hem). 

Het is dus zonder meer duidelijk, dat het huidig? derde deel het 
laatst door Hendrik van Arnhem geschreven is. W i e was deze 
Hendrik?3) Het toeval wil,-dat hij ook in andere Utrechtse bron
nen vermeld wordt. 

In het rekeningjaar Oct. 1404—Oct. 1405 betaalde de ontvanger 
der prebenden van de overleden Domkanunniken 2 gld. 10 wit aan 
Hendrik van Arnhem, de schrijver, voor enige schrifturen; *) in 
het rekeningjaar Oct. 1406—Oct. 1407 ontving onze Hendrik 
77 gld. 22 wit voor het schrijven van een antiphonarium ten behoeve 
van de Dom.5) Op 5 lan. 1409 wordt als nieuwe burger van 
Utrecht o.m. ingeschreven „Henricus van Aernhem, die scriver". 6) 
Blijkbaar was Hendrik reeds geruime tijd in Utrecht als schrijver 
werkzaam, vóórdat hij het burgerschap der stad verwierf. Uit deze 
gegevens valt af te leiden, dat de Bijbel moeilijk in het Karthuizer-
klooster kan geschreven zijn, zoals de Catalogus op gezag van 
Prof. Bijvanck vermeldt. Gezien zijn verwerving van het Utrechtse 
burgerschap moet Hendrik van Arnhem immers leek geweest zijn. 
En bovendien, ware hij Karthuizer monnik, dan zou hij stellig frater 
genoemd zijn. 7) 

2) Aldaar, blz. 265. 
3) Verg. voor het hiernavolgende Jbk. Oud-Utrecht, 1945/"46, blz. 99 en dit 

Maandblad, 1947, blz. 76. 
4) N. B. Tenhaeff, Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, 

blz. 280. 
5) Aldaar, blz. 284. 
6) Dit Maandblad, 1935, blz. 35. 
7) Verg. C. J. de Wit, Die Utrechtschen Miniaturen des 15. Jahrh. (1927), 

blz. 65. 
8) Bijv. A. W. Bijvanck, La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux, 

blz. 21. 
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Het staat eu. geenszins vast, dat de enige miniatuur in deze Bijbel 
voorstellende de dood van Alexander de Grote, als illustratie bij 
de aanvang van het eerste boek der Makkabëen, ook het werk van 
onze schrijver is. In de kunsthistorische literatuur neemt men dit 
doorgaans wel aan, 8) maar in dàt geval is de vroegst gedateerde 15e 
eeuwse Utrechtse miniatuur blijkens het bovenstaande zeker niet 
uit het Karthuizerklooster afkomstig. 

F. KETNER. 

E E N BEZOEK BIJ NICOLAAS BEETS. 

In een „Sammlung der Examenaufgaben Deutsch-Niederländisch, 
für das Elementardiplom, aus den Jahren 1893—1913, Gronin
gen, 2e druk, 1914 komt een stukje-ter-vertaling voor, dat in 
hoofdzaak het bezoek van een duitsch reiziger aan Nicolaas Beets 
beschrijft. De verzamelaar, de heer W . Uittenbogaard te Arnhem, 
moest, indertijd geraadpleegd, het antwoord schuldig blijven op de 
vraag, wie de schrijver er van was of, aan welk boek of tijdschrift 
het was ontleend. Hij kon alleen vaststellen, dat het stukje, blijk
baar een fragment van een uitvoeriger beschrijving van Utrecht, van 
vóór 1900, misschien wel van c. 1890 dateerde. Daar Beets als een 
bejaard man beschreven wordt, van een bijzonder hoogen leeftijd 
echter geen melding wordt gemaakt (de hoogleeraar overleed in 
1903 in den ouderdom van 89 jaren), is de laatste dateering goed 
mogelijk. Mocht met de „Amsterdamer Ausstellung", de groote 
Koloniale tentoonstelling van 1883 bedoeld zijn, wat zeer waar
schijnlijk is, dan zou het jaartal nog met omstreeks zeven jaren 
vervroegd moeten worden. 

All diese Merkwürdigkeiten hatten wir gebührend gewürdigt, auch die Grach
ten, die so hohe Ufer haben, dass unter der Fahrstrasse noch kasemattenartige 
Gewölbe angebracht werden können (stellenweise auch nur ein höheres und ein 
niederes Ufer, was denn vollends einen eigentümlichen Anblick gewährt,) *) 
wir hatten das Utrechter Gebäk „Theerandjes" eingekauft, und die Zeit war 
schicklich, um unsern Besuch zu machen. In die Boothstraat wies uns ein 
Briefträger und in derselben zeigte man uns auch sofort und nicht ohne Stolz 
das Haus des D r . B e e t s . Es liegt in einer stillen freundlichen Umgebung, 
die einem Gelehrten und Dichter wohl behagen kann. Das schmale Vorhaus 
und, nach der Gasse zu, das Bezuchzimmer entsprachen ganz dem, was ich 
bisher in holländischen Häusern und früher schon in der „Camera Obscura" 
kennen gelernt hatte. Bald erschien auch der Hausherr, wohlgenährt, weiss-
haarig, frische aber zarte Röte auf den Wangen; die ganz schwarze Kleidung 
verriet den Professor der Theologie, und auch der Rede war die Gewohnheit 
des Dozierens anzuhören. Da ich tags zuvor angemeldet worden war, bedurfte 
es keiner Vorstellung oder Rechtfertigung meines Besuches. Zu meiner Über
raschung aber erklärte Beets, dass es ihm schwer falle deutsch zu sprechen — 

1 ) De nadruk valt blijkbaar op „ein". De schrijver zal de Oudegracht langs 
de Vischmarkt en achter Choorstraat en Lijnmarkt, waar slechts aan één zijde 
werven zijn, op het oog gehad hebben. 
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