
die de heer Stooker op deze dag ten deel vielen. Na hetgeen de dagbla
den bij zijn vertrek over de persoon en het werk van de heer Stooker 
hebben gemeld, behoeven wij daarvan niets meer te zeggen. De leden 
van Oud-Utrecht, die zich ui teraard interesseren voor het oude stads-
schoon en de monumenten, weten welke betekenis deze functionaris 
heeft op dit terrein. Men kan het alleen maar betreuren, dat de heer 
Stooker niet een aantal gelijkgezinde voorgangers had. Ware dat zo 
geweest, dan zou het aanzien van de stad Utrecht vandaag anders we
zen; tal van bouwrwerken, die zonder pardon zijn neergehaald en ver
vangen door minderwaardige bouwsels, zouden dan het historisch ge
zicht van Utrecht gered hebben. 

Maar laten wij dergelijke bespiegelingen niet maken en liever dank
baar zijn voor wat de heer Stooker gedurende zijn actieve dienst al
thans heeft kunnen doen. Het bestuur van Oud-Utrecht was unaniem 
van mening, dat deze figuur het volste recht had op het erelidmaat
schap van de vereniging. Bij monde van de voorzitter, ir. J. D. M. Bar-
det, heeft Oud-Utrecht zijn erkentelijkheid uitgesproken, waarna aan 
de heer Stooker de oorkonde van het erelidmaatschap is overhandigd. 
Zo bezit Oud-Utrecht naast de heren G. A. Evers en dr. G. A. W. ter 
Pelkwijk weer een derde erelid. 

Menigeen zal, bij het lezen van de levensdata des heren Stooker, 
verbaasd zijn geweest, dat deze door en door Utrechtse figuur (hij was 
immers ook beheerder van de Domtoren!) niet in Utrecht geboren is, 
doch te Maarssen. Maar dat geeft dan weer accent aan het feit, dat de 
heer Stooker in heel de provincie graag geraadpleegd wordt als het op 
zaken van oudheidkunde en restauraties aankomt. 

He t zou een verzuim zijn, wanneer wij niets zeiden over de publkis-
tische verdiensten van de heer Stooker voor Jaarboek en Maandblad 
van Oud-Utrecht . Geregeld kregen we de laatste jaren het vertrouwde 
telefoontje ui t de Domtoren: ,,Je moet eens bij me komen kijken: ik 
h e b weer wat!" En het is een prett ige gedachte, dat er bij de heer 
Stooker nog het een en ander in het vat zit. Maar behalve dat hijzelf 
schreef of andere schrijvers bijstond, heeft de heer Stooker menigeen 
„beleefd doch dr ingend" tot schrijven aangespoord. Veel meer bij
dragen dan de lezers vermoeden, zijn dank zij „de man van de Dom
toren" in dit maandblad verschenen. 

Onze hoop is slechts, dat de heer Stooker wat dit betreft niet met 
pensioen zal gaan. 

D E J . 

A M E R S F O O R T O F R H E N E N ? 

Deze aanhef doelt niet op de rivaliteit, welke wellicht in de 
middeleeuwen bestond tussen de tweede en derde stad van 't Sticht; 
ik geloof t rouwens niet, dat dit ooit een stri jdpunt was en de r ang
orde met Ut rech t als eerste stad nimmer werd aangevochten. D e 
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vraag, welke ik de lezers wens voor te leggen, is de volgende: 
Een dertigtal jaren geleden verscheen bij de kunstzinnige am-

sterdamse uitgever, wijlen H. J. Paris, een serie aardige boekjes over 
17e eeuwse nederlandse schilders. W . Steenhoff behandelt in een 
der deeltjes het oeuvre van Hercules Seghers, een schilder met bij
zondere kwaliteiten, wiens reproductietechniek meer dan eens 
nieuwe wegen volgde. Onder de 24 afbeeldingen, welke het werkje 
verluchten, stellen de nos 1, 2 en 18 volgens het onderschrift een 
gezicht op Rhenen voor. 

W a t 1 en 2 betreft, beide reproducties van schilderijen in een 
Berlijns museum, is dit niet twijfelachtig. Van af de top van de 
heuvel, waartegen het stadje is gebouwd, ziet men over de rivier in 
de Betuwe, waar een aantal kerktorentjes topografisch juist zijn ge
plaatst. Ook het schip van de kerk te ener zijde van de toren en het 
hof van de koning van Bohemen ter andere zijde, heffen iedere 
twijfel daaromtrent op. 

Anders staat het met no. 18, een reproductie van een ets, welke 
te vinden is in het Rijksprentenkabinet, verbonden aan het Rijksmu
seum te Amsterdam. Hierop ziet men als meest dominerend détail 
afgebeeld een toren, welke wat vorm en verhoudingen betreft voor 
iemand, die Amersfoort kent, onmiskenbaar de O.L. Vrouwetoren 
van Amersfoort voorstelt. Volkomen daarmee in overeenstemming 
is ook het op enige afstand rechts daarvan aangebrachte spitsje van 
de St. Toriskerk. Om de toren zijn een aantal huizen gegroepeerd, 
doch zodanig, dat de stad in hoofdzaak rechts ligt. Links van de 
toren verheft zich op flinke afstand aan de horizon het relief van de 
Amersfoortse Berg. De voorgrond bestaat uit een min of meer ruig 
landschap, hetwelk ik ter ondersteuning van mijn mening, wel gaarne 
wat meer effen zou hebben gezien. Maar ondanks deze tekortko
ming staat het voor mij vast, dat hier Amersfoort en niet Rhenen 
werd afgebeeld. 

Daar het ongetwijfeld van belang is, dat in vroeger tijden vervaar
digde stadsgezichten, onder de juiste benaming in onze musea voor
komen, vestigde ik in 1938 op een en ander de aandacht van de heer 
De Stuers, conservator van het Rijksprentenkabinet. Deze was ech
ter van andere mening, welke hij als volgt formuleerde: 

,,Deze benaming is inderdaad de juiste en tot nu toe altijd volge
houden, daar op de meeste van Seghers' etsen, waarop deze toren 
voorkomt, niet alleen een rivier te zien is, doch ook andere topogra
fische details, waardoor dit dan ook niet anders dan de Rijn kan zijn. 
Ook op andere schilderijen van zijn hand is de stad Rhenen duidelijk 
te herkennen, ook weer door de ligging van het stadje aan de rivier. 
Ik geef toe dat er inderdaad enige overeenkomst bestaat tussen de 
torens van Amersfoort en Rhenen, maar in dit geval, temeer daar 
het werk van deze bijzondere meester sedert lang nauwkeurig is be
studeerd, bestaat er voor ons niet de minste twijfel omtrent de juist
heid van deze benaming." 

Dat was niet erg bemoedigend! 

53 



Ik besloot hierop, nadat ik ook door het oordeel van een vriend 
gesterkt was, de mening van de toenmalige burgemeester van 
Amersfoort te vragen: 

Deze antwoordde mij: ,,Ik ben het volkomen met u eens: de repro
ductie no. 18 van W . J. Steenhoff over Hercules Seghers stelt Amers
foort voor. Ook onze stadsarchitect ir. Van der Tak is van die 
mening." 

Dit oordeel bracht ik eveneens ter kennis van de heer De Stuers, 
doch deze blijft onvermurwbaar. Zijn antwoord luidt: ,,Ook na ver
gelijking met andere tekeningen met gezichten op Rhenen, zoals bij
voorbeeld van de bekende tijdgenoot en schilder van stadsgezichten 
P. Jzn. Saenredam (1597—1665) behoeft voor ons hierover niet 
meer de minste twijfel te bestaan." Verder betoogt hij, dat ter wille 
van arrangement en compositie kunstenaars dikwijls tegen de wer
kelijkheid zondigen en willekeurig details wijzigen, maar dat des
niettemin vaak door zekere gegevens een of andere stad of oord in 
hun werk betrekkelijk spoedig te herkennen is: ,,zoals in dit geval". 
,,Wij herhalen u dus nogmaals, dat wij over deze kwestie hier in het 
Rijksmuseum niet de minste twijfel meer koesteren!" 

Hiermede — Amersfoorts oud-burgemeester onderschrijft 't in 
een volgende brief — houdt alle debat op. Maar deze blijft daarbij 
aan mijn zijde staan, terwijl hij opmerkt, dat de heer De Stuers geen 
enkel argument te berde bracht. 

Profiterende van een zonnige dag in maart 1938 heb ik getracht 
het punt te vinden, vanwaar Hercules Seghers Amersfoort zag. Ik 
meen dit gevonden te hebben aan de Hessenweg 'n honderd meter 
vóór de Kopermolenbrug. Het bleek mij, dat om de voor de Amers-
foortse toren karakteristieke lijnen te doen uitkomen, welke ook op 
de ets zichtbaar zijn, de toren in ochtendbelichting moest worden 
genomen en aldus werd de foto te 8 uur des morgens gemaakt. Ik ben 
daarop ook nog eens naar Rhenen gereden en heb ook daar getracht 
'n punt te vinden, dat met de op de ets herkenbare topografische ge
gevens klopte. Helaas was de toren in reparatie en daardoor groten
deels ommanteld. Het is mij echter niet mogen gelukken Rhenen zó te 
zien, als dit met het oog op de door de heer De Stuers als onaanvecht
baar uitgesproken mening gewenst was. De gérant van De Koer
heuvel maakte terstond de juiste opmerking, dat men bij Rhenen de 
stad links van de toren zou moeten zien en niet rechts zoals de ets 
vertoont. Bovendien zou links in de Betuwe de toren van Resteren 
zichtbaar moeten zijn. 

Dit eerste argument was trouwens ook door mij opgemerkt. 
Gaarne onderwerpen wij thans deze puzzle aan het oordeel onzer 

lezers. Tekening en foto zijn bij dit artikel afgebeeld. 

Hoevelaken. S. W . MELCHIOR. 
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