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En wanneer ook uit andere bronnen 
ware geput, dan zouden, om ook hier 
slechts enkele voorbeelden te noemen, 
Arnoldus Alberti de Regulier, die 
handschrift 40 der Utrechtsche univer-
siteitsbibiotheek verluchtte, evenals 
zijn Utrechtschen mede-broeder en 
tijdgenoot Hendrik Symonsz. van 
Delft (hs. 96) en de Utrechtsche 
Karthuizer Herman van Amsterdam 
(hs. 370) naar voren gekomen zi jn 3 ) . 
Ook zou dan aandacht geschonken 
zijn aan Hendrick van Vullenhoe uit 
Utrecht, wiens mooie werk nog slechts 
uit handschriften der universiteits
bibliotheek te Bazel bekend is *). 

Zeer waarschijnlijk is de arbeid 
dezer kloosterlingen niet tot enkele 
codices beperkt gebleven en worden 
hier en daar wellicht nog gesigneerde 
werken van hun en ook van anderer 
hand bewaard. Door de namen der 
weinig bekende, in de literatuur min
der gemakkelijk te vinden, miniaturis
ten te vermelden en de geschriften 
over hun werk onder hun hoofd 
samen te brengen, zou het fraai uit
gevoerde en rijk geïllustreerde boek 
een onmisbaar hulpmiddel bij de studie 
der middeleeuwsche boekkunst zijn 
geworden. E. 

1) E. Aeschlimann, Dictionnaire des 
miniaturistes du moyen âge et de la 
renaissance dans les différentes con
trées de TEurope. Milan, 1940. (X en 
190 blzn. met pltn.) 4". 

2) A. W . Byvanck en G. J. Hooge-
werff, Noord-Nederlandsche miniatu
ren en handschriften der 14e, 15e en 
16e eeuwen. Tekst, 's Gravenhage, 
1925. (XXIV en 88 blzn., met X X V 
bldn. en pltn.) 2°. 

3) J. Hintzen, De geminieerde hand
schriften der universiteitsbibliotheek 
te Utrecht. Met afbn. In: Oudheid
kundig jaarboek 1-1921, biz. 223-232 . 
A. W . Byyanck, De verluchte hand

schriften der Utrechtsche universiteits
bibliotheek. Met pltn. In: Het boek 
XVII-1921, blz. 1 —13, 2 6 3 - 2 6 4 ) ; -

4) K. Escher, Die Miniaturen in 
den Basier Bibliotheken, Museen und 
Archiven. Basel, 1917. (XII en 278 
blzn. met pltn.) 2°. 

Straatverlichting. — In De Tele
graaf van 18 December '41 publiceert 
K. v. d. B. een artikel, dat de moeite 
waard is om in ons maandblad ge
refereerd te worden. 

In dezen tijd van duisternis alom 
op de paden, doet het deugd te lezen, 
dat de Vroedschap van Utrecht die 
van Parijs vóór was in haar besluit, 
dateerend van 17 December 1666, om 
binnen de stadsmuren door het plaat
sen van lantaarns, de straten van 
gemeentewege te doen verlichten. Een 
historisch feit van belang! 

In 1667 volgde Parijs, in 1703 
Brussel. Dat begon met kaarsverlich
ting. Er werd bepaald, dat vanaf 1 Oc
tober tot eind Februari door de „boden 
van onderscheiden wijken" platte kaar
sen van vier in een pond met dubbele 
pitten zouden worden ontstoken na het 
luiden der waakklok te 10 uur tot den 
volgenden morgen na de boefklok 
(echter niet, als de maan haar stralen 
over het Utrechtsch territorium zond). 
Ieder huis zou een bijdrage van drie 
stuivers in het laatje storten, waar
door de veiligheid in alle opzichten 
gewaarborgd werd. Die waarborg 
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naars der lantarens, want als de kaar
sen niet geregeld verzorgd en gesnoten 
werden, wilde het niet erg met de 
verlichting. Lampen met katoenen 
pitten vervingen ze na eenigen tijd. 

Een kolfje naar haar hand waren 
voor de jeugd de lantarenpalen; 
spoedig was het „mastklimmen" een 
veel beoefende sport. Het gevolg was, 
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dat de overheid tot het lumineuze 
denkbeeld kwam, de lantarens aan de 
huizen met ijzeren armen te beves
tigen. Dat geschiedde in 1728. l ) 

Een heel merkwaardig feit deed 
zich voor, toen in 1745 in Frankrijk 
de schildlantaren werd vervaardigd, 
die een bijzonderen vooruitgang betee-
kende; Utrecht, dat de loef had af
gestoken, volgde zelfs nu niet, doch 
besloot — om onverklaarbare rede
nen — de zaak te laten, zooals ze 
was. Het vermoeden is geuit: omdat 
uit de hoofdstad gemeld werd, „dat 
het schelle licht der nieuwe lantarens 
hinderlijk was voor koetsiers". 

Eerst in 1825 schafte Utrecht — 
eindelijk overtuigd van het groote 
voordeel — de réverbères (de schild-
lantarens) aan, deelt de schrijver in 
„De Telegraaf" mede; hierin vergist 
hij zich, immers reeds in 1807 — bij 
de komst van koning Lodewijk .— 
werden in de voornaamste straten 
lantarens, elk met vier dubbele pitten 
in gebogen spiegels, z.g.n. réverbères, 
aangebracht. 2 ) 

Van uit Engeland kwam in 1805 
de triomf der straatgasverlichting, die 
in ons land door Rotterdam gevolgd 
werd, waarna op 1 October 1842 de 
Utrechtsche straten met gas werden 
geïllumineerd, dat op haar beurt in 
het begin van de 20ste eeuw voor de 
electrische lampen plaats maakte. 

Dat is nu weer utopie; thans staren 
wij in den duisteren avond als vóór 
1666; we behoeven zelfs geen lanta
rens te dooven als vrouw Luna haar 
best doet. Dr. K. A. R. 

1 ) Blijkens oude prenten hingen de 
lantaarns oorspronkelijk aan touwen 
in 't midden der straat, zoodat ze 
gemakkelijk neergelaten konden wor
den, om ze schoon te maken en te 
vullen. 

2) Zie G. A. Evers: Utrecht als 
konnklijke residentie. Utrecht 1941, 
blz. 61. 

Speelkaartdrukkers. — In het als 
gewoonlijk goed verzorgde kerst
nummer van De tampon (XXII-1941, 
blz. 113—119) schreef de heer G. van 
Klaveren Pz. een opstel over de 
drukkers, die de oude Utrechtenaren 
van speelkaarten hebben voorzien. De 
eerste was Jan Wijnoltss. van Sons-
beeck uit Deventer, die van 1614 tot 
1679 in een huis aan de Choorstraat 
heeft gewoond en fortuinlijk gewerkt. 
Diens zoon Wijnand werkte van 1645 
tot 1660 met hem samen, doch ves
tigde in laatsgenoemd jaar een zelf
standig bedrijf in een huis aan de 
Lijnmarkt, dat hij „de swarte hen" 
doopte. Het Centraal museum bezit 
gedeelten van twee verschillende, door 
hem gedrukte spellen en den omslag 
van een spel. 

Verder noemt de sehr. Henrick 
Maengiant uit Middelburg, die den 
22sten Februari 1612 burger van 
Utrecht werd, over wiens werkzaam
heid niets bekend is, en Steven de 
Groot, die den 2den April 1659 het 
stadsburgerrecht verwierf en aan de 
Loef Berchmakerstraat ging wonen. 
Misschien is de laatstgenoemde geen 
maker van kaarten geweest, doch van 
kaarden: ijzeren kammen om wol te 
bewerken, die hun naam ontleenden 
aan den kaarddistel of kaardebol, 
waarmede oudtijds en ook nog wel 
tegenwoordig de vezels werden ge
richt, tot een vlies gevormd en voor 
het spinnen geschikt gemaakt. 

Als vierde wordt Eduard Janss. ge
noemd, die in den zomer van 1659 
door den kerkeraad werd onder
houden, omdat hij zich met de ver
vaardiging van „des duivels prenten-




