
het tot de gemeenschapstaak behoort Utrecht's ongeëvenaarde Oude-
gracht opnieuw in passende staat te brengen. In den glans eener 
nieuwe belichting zal ze dan een monument van burgerzin worden, 
t«t voldoening van den stadgenoot, ter bewondering van den 
vreemdeling. 

ST. PIETERSKERK. 
1048—1 Mei—1948. 

Daar staat het als een fanfare voor de oude kerk van de Aller
hoogste op de calendae van Mei geconsacreerd onder aanroeping 
van den Prins der Apostelen door de Bisschop van Utrecht, Sint 
Bernulfus. 

En de kerk zelf staat „aan het eindje der wereld" van buiten 
en van binnen lang niet gaaf meer, wat na bijna 900 jaar geen 
wonder is en wel te vergeven aan... het gebouw. 

Sloeg niet na 30 jaar van haar bestaan het vuur uit vensters 
en dak, zo erg, dat herbouw nodig was. 

En weer brandde het in 1148 — u weet wel, dat jaar, waarin de 
zuster van de Nuwe Graft haar naam van Oude Gracht kreeg en 
onze stad haar eerste fikse brandvoorziening. 

Ook in 1581 brandde het, maar toen was het het ' woeste vuur 
der ontevredenen, die de Papisterij te lijf gingen met fakkel en 
houweel. En in die Sint Pieter was heel wat te verderven, want 
de kerk was zeer rijk. Ze bezat natuurlijk een hoofdaltaar, een 
h. kruisaltaar, altaren ter veneratie van S.S. Simon en Judas, 
Jakob, Christofoor, de beide Johannessen, Baptist namelijk en 
Evangelist, Thomas, Sinterklaas, Stefanus, Laurentius, Filippus, 
Blasius, een Maria-altaar vóór het koor, van S- Victor en Maria 
Magdalena, Bartholomeüs en Antonius, Maria nog eens, Petrus 
en Andreas, dat onder het orgel stond, Catharina en Ursula met 
de XI M.M.V. (de elf martelaressen of de elfduizend Maagden) 
en dan was er nog de kapel met een altaar van sinte Petronella. 
Wie nu bedenkt, dat al deze altaren, het waren er minder dan de 
genoemde namen zouden doen wanen, omdat sommige patronen 
een altaar moesten delen — met kandelaars, missalen, „pellen en 
alderhand kledagie" versierd waren en vereerd, en dat aan de 
altaren gewoonlijk een Vicarie met grondkapitaal verbonden was, 
die verstaat, dat de kerk zeer rijk geweest moet zijn. De archieven 
van het Kapittel van sint Pieter zullen trouwens van die rijkdom 
nog veel kunnen vertellen. 

Haar rijkdom blijkt ook nog uit de vermelding, dat ze geheel 
afgeschilderd is geweest, wat zeggen wil, dat al haar deuren, al 
haar muren schitterden van 't zuiverst licht, in kleur weerklaatst. 
En dan is 't ook geen wonder, dat de geschiedschrijver zegt: hier 
heeft de beeldenstorm zeer zwaar gewoed. 
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Na die dag van rouw en noden, was ze voor de eredienst onge
schikt geworden. 

In 1583 woonden er ,,de jongens van de Graaf van Leicester". 
W i e kan zich voorstellen, hoe na het vertrek van die troepen de 
kerk er toen uitzag? 

Wel — in 1587 zou men haar dan ook maar afbreken: er was 
in de stad ruimte genoeg voor de belijders der nieuwe religie en 
die der oude, waren al weggekropen in hun schuilkerken. 

Maar . . . de doden waakten over hun grafsteden en de vroed
schap, niet van zins in conflict te komen met de aanzienlijke 
families, welker verwanten in sint Pieters schoot rustten, trokken 
hun besluit weer in. Daarom staat de kerk er nu nog, als rust
plaats voor hen, die er vroeger baden. 

In het begin der 17e eeuw treffen we de Engelsen er aan als 
„Worshippers" en nadat er een dertigtal jaren wetenschappelijk 
gesneden en geanatomiseerd was, werd ze in 1656 toegewezen 
aan de Wallons, die ze, waarschijnlijk omstreeks 1812 in eigen
dom kregen. 

Maar ook de trouwe franse kerkgangers zagen in 1674 hun 
huis des gebeds ontluisterd, toen de cycloon de twee slanke torens 
en het dak wegruimde. 

Men herstelde het gebouw slechts gedeeltelijk en bouwde pp 
de viering dat kostelijk babymutsje, waarin de oudste klok van 
Utrecht hangt, die in 1485 is gegoten. 

Wanneer men de kerk onder haar pleisterlaag gezet heeft, 
weten we niet, wel weten we, dat deze er al veel te lang op zit. 

De kerk is gesticht door St. Bernulfus, de opvolger van Adel-
bold, de Dombouwer. Deze bisschop stichtte ook de St. Janskerk, 
de St. Paulusabdij die met de voormalige St. Marie een kruis 
vormen met de Dom als middelpunt. Van die kerken is de St. 
Pieter het best bewaard. Hiermede bedoelen we, dat het gebouw 
nog vrij goed is overgebleven, want van de prachtige tuinen, de 
„kloostergang", de claustrale huizen, door de Regenboog vaa 
St. Pieter — die nu prozaisch de Kromme Nieuwe Gracht heet —̂* 
omgrensd, is niets meer over, alles bebouwd met woonhuizen en 
kantoren en voor een deeltje geplaveid als St. Pieterstraat. Alle
maal productief gemaakt en bijna alles lelijk geworden, maar.*, 
doelmatig! 

De kerk is een bezoek waard, ze stemt tot stille inkeer en haar 
crypt of krocht, haar muurschilderingen en stukjes beeldhouw
werk vertellen nog iets van oude eeuwen. 

In de crypt liggen de overblijfselen van haar stichter, de Leilige, 
die zijn epitheton waarschijnlijk te danken heeft, behalve aan zijn 
voorbeeldig leven, aan het feit, dat hij stichter van de kerk is 
geweest. 

Van zijn lijfelijk bezit wordt een deel bewaard in het Rijks 
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museum te Amsterdam en zijn wondermooie albe in het Museum 
der Oudkatholieke kerk in Utrecht. 

Dr. Lieftinck vermeldt in zijn onlangs uitgegeven inaugurale 
rede een notitie, waarin staat, dat Bernulfus de kerk construxit a 
fundamento. Dat woord roept een vraag op: bouwde hij de kerk 
met de fundering of lag deze reeds en bouwde hij een kerk op 
een oude fundering, hetzij van een vroegere kerk of van een civiel 
gebouw? — Ziedaar een vraag voor Oud-Utrecht. 

En tot slot: bij elk jubileum past een wens. Het zij deze: Moge 
nog eens de dag lichten, waarop men de „doelmatigheid" zal ver
binden met schoonheid en dan de kerk van de Allerhoogste, toch 
gesticht voor het geestelijk leven, een parel zijn geworden van 
herwonnen pracht, een stille wijkplaats voor vroom Utrecht en 
een sieraad van onze stad, die haar duizend jaar overleven zal. 

E. L. 

MARKGRAVIN WILHELMINE V A N BAYREUTH 

De Republiek der Verenigde Nederlanden had na haar grote 
bloeiperiode tijdens de 17de eeuw ook in de 18de eeuw in de oren 
van landgenoten, maar vooral ook van buitenlandse tijdgenoten 
nog een zeer goede naam. Dat bemerkt men herhaaldelijk bij het 
lezen van oude reisjournalen en mémoires. Een voorbeeld hiervan 
vormen de gedenkschriften van markgravin Wilhelmine van 
Bayreuth. 

De schrijfster was de oudste dochter van koning Frederik Wi l 
lem I van Pruisen en Charlotte van Hannover. Zij werd in 1709 
geboren en huwde in 1732 haar verwant Frederik erfprins, later 
markgraaf van Brandenburg-Bayreuth (1735—1763). Frederik de 
Grote was haar broer. Haar ongelukkige jeugd bracht prinses 
Wilhelmine door in Berlijn en omgeving. Van de wereld zag zij 
aanvankelijk niets; haar eerste, reis maakte zij, toen zij na haar 
huwelijk naar Bayreuth trok. Pas veel later heeft zij deze schade 
enigszins ingehaald, zonder echter werkelijk „bereisd" te worden. 
Men moet dan ook niet verwachten in haar mémoires, die het tijd
perk van haar geboorte tot het jaar 1743 omvatten, veel opmer
kelijks over het buitenland te vinden. 

Des te opvallender is het daarom, dat zij juist Nederland her
haaldelijk noemt, te meer wanneer men bedenkt, dat de Hohen-
zollerns toentertijd nog niet door zulke nauwe familiebanden met 
het huis van Oranje gelieëerd waren, als later, onder Willem V, 
het geval zou zijn. 

Hier volgen de summiere, maar als symptoom toch niet geheel 
onbelangrijke, mededelingen over Utrecht, die de markgravin 
neerschreef. 

De eerste maal dat zij Utrecht noemt is, wanneer zij, bij het 
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