
G E W E L F B E S C H I L D E R I N G IN DE K L O O S T E R G A N G 
VAN H E T C A T H A R I J N E C O N V E N T T E U T R E C H T 

Tijdens het restaureren van enkele traveeën van de westelijke vleugel 
van het Cathari jneconvent kwamen bij het schoonmaken van de ge
welven op verschillende plaatsen restanten van schilderingen te voor
schijn. Ze stelden alle gestyleerde planten voor. Deze resten waren 
weliswaar zo fragmentarisch, dal ze niet zonder fantasie gecomple
teerd zouden kunnen worden, maar ze konden vrijwel alle in h u n ge
heel gespaard blijven. Men kan zich dus nog een voorstelling van de 
oorspronkelijke toestand maken. 

Het schilderwerk bevond zich op een pleisterlaag, welke direct op 
de baksteen was aangebracht; men kan dus aannemen, dat het da
teert uit de bouwtijd van de kloostergang (2e kwart 16e eeuw), al
thans weinig jonger is. Behalve de plantaardige voorstellingen in de 
velden zag men nog resten van rode biesjes langs de zijkanten der 
ribben, terwijl de fraai gebeeldhouwde kraagstenen geaccentueerd 
waren door zwarte contouren op het achterliggend muurvlak. 

In de tot nu toe gerestaureerde gedeelten heeft men niets aan
getroffen; de kans om in de nog te restaureren delen wat te vinden 
lijkt gering. 

O p bijgaande plat tegrond zijn de plaatsen aangegeven, waar de 
fragmenten werden gevonden. Van het steeds repeterend motief langs 
de gordelribben werd bovendien een reconstructie-tekening gemaakt 
door de verschillende vondsten met elkaar te combineren. 

Ir. C. L. T E M M I N C K G R O L L 

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

In Oud-Utrecht van mei van dit jaar publiceerde ik een artikeltje 
over een ets van Hercules Seghers, aanwezig in het Rijks Prenten
kabinet te Amsterdam, welke m.i. ten onrechte: „Gezicht op Rhenen" 
wordt genoemd en volgens mij, en vele Amersfoorters met mij, Amers
foort uitbeeldt. Door de plaatsing in dit orgaan, hetwelk toch ook 
min of meer de provincie bestrijkt, hoopte ik enige reactie ui t te lok
ken, hetzij van voor- of tegenstanders van mijn bewering. Alleen de 
oud-burgemeester van Amersfoort, die ten volle mijn s tandpunt deelt, 
schreef mij, dat hij mijn artikel besprak met de burgemeester van 
Rhenen, die als zijn mening gaf, dat de afgebeelde toren positief 
niet de Cunera toren voorstelt. 

Natuurli jk had ik ook een overdruk van mijn stukje aan het 
Rijks Prentenkabinet gezonden, waar thans een andere directeur in 
functie is, dan voor twintig jaar, toen ik mijn artikel schreef. Ik 
deelde hem thans ook het oordeel van Rhenens burgemeester mede. 
Prof. Van Regieren Altena antwoordde: ,,Ik kan niet ontkennen, dat 
de stadsprofielen bijzonder veel overeenkomst vertonen, maar dan 
blijft toch het verschil in de accidentatie van de v o o r g r o n d . . . . " 
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Dus nog steeds geen ruiterlijke erkenning, dat de benaming fout 
is. Ik bracht dit antwoord over aan Graaf van Randwijck, die mij als 
volgt antwoordt : ,,Ook al is de directeur een ander geworden, zo 
schijnt het toch aan Het Prentenkabinet moeilijk te zijn om rondui t 
te zeggen: Onze directie heeft zich vergist of verkeken! Daar in is 
geen schande, dat doen we allemaal wel e e n s . . . . Die accidentatie 
bewijst weinig of niets. Zijn Hooggeleerde heeft weinig rond ge
keken in de na tuur ; hoe door plantengroei in korte tijd een land
schap een geheel ander aanzien krijgt. 

Dat gebruik van het woord ,accidentatie' lijkt m i j . . . . wonderlijk! 
Wan t daar in ligt besloten het begrip ,toevallig', dus indirect ,vat
baar voor verander ing ' — en hij wil zich baseren op iets dat vast
staat om een bewijs te hebben." 

Ook het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentat ie volgt 
deze gedachtenwisseling met belangstelling. Mag ik daarom lezers 
van Oud-Utrecht , die een eigen oordeel over deze kwestie bezitten, 
ui tnodigen mij h u n mening kenbaar te maken? 
Hoevelaken S. W. M E L C H I O R 

W I J K BIJ D U U R S T E D E 

,,Hoe oud Wijk bij Duurstede is, weet niemand", zo begint H. Hij-
mans zijn in 1951 uitgekomen boekje over deze stad. Wel weet men, 
dat in ieder geval omstreeks het jaar 800 Dorestad een handelscentrum 
van betekenis was. Deze plaats verdween dank zij de N o o r m a n n e n in 
de loop van de 9e eeuw van het toneel. En daarmee was het met de 
grote glorie van Wijk bij Duurstede gedaan. 

De bouw van het slot Duurstede bracht in het midden van de 13e 
eeuw een gedeeltelijke herleving van de vroegere nederzett ing teweeg. 
Bij de aanvang der 14e eeuw verkreeg de plaats stedelijke rechten. 
Weer een eeuw later vestigde bisschop David van Bourgondië zich op 
het kasteel, dat toen tot een vorstelijke verblijfplaats uitgroeide. In 
tleze welstand deelde ook de stad. Maar nadat Philips van Bourgon
dië, laatste van de op Duurstede residerende bisschoppen was over
leden (1524) nam de tweede bloeiperiode van de stad af. Zij is daarna 
als een stille plaats blijven voortbestaan, totdat zij bij de aanleg van 
het Amsterdam-Rijnkanaal weer „in het nieuws" kwam. 

Inmiddels hadden zij, die zich interesseren voor oudheden en mo
numenten, de stad al lang ontdekt. Bij opgravingen in het midden 
van de 19e eeuw waren enorme hoeveelheden beenderen tevoorschijn 
gekomen. Zij bevestigden de berichten over de grote nederzett ing in 
de Romeinse tijd. Nog stelliger deden dit de vondsten aan munten 
en gebruiksvoorwerpen, die naar boven kwamen en waardoor men in 
staat werd gesteld om de bloeiperiode nauwkeurig te dateren. 

In de jaren 1923—1928 verichtte dr. J. H. Elolwerda een weten
schappelijk bodemonderzoek ter plaatse, waar men het vroeg-middel-
eeuwse vicus had vermoed, namelijk op een terrein bui ten de tegen-
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