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KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Romeinsch Utrecht. —• In de Mede

delingen van de raad van leraren bij 
het voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs (nr. 33—25 October 1943) 
deed de heer W . Theunissen verslag 
van eene voordracht, die prof. dr. G. 
van Hoorn den 22sten Juli tevoren in 
de vergadering van de klassieke sectie 
der katholieke leerarenvereeniging 
„Sint Bonaventura" heeft gehouden. 

Professor Van Hoorn sprak daar 
over „Romeins Utrecht", zulks bin
nen de omlijsting van „Nederland in 
de Romeinse tijd". Aan de hand van 
een serie lichtbeelden werd, meer in 
bijzonderheden, gewezen op de oud
ste sporen van Romeinse bewoning te 
Utrecht, waar ± 50 na Chr. een 
Romeinse legerplaats werd aangelegd. 
Een heerbaan liep van Nijmegen langs 
Rijn, Kromme Rijn en Oude Rijn naar 
zee; bij de splitsing van Rijn en Vecht 
lag de vesting van het Domplein (wel
licht Albiobola geheten) ; 5 K.M. oos
telijk was de versterkte vloothaven 
Fectio, bij het tegenwoordige Vech
ten, het uitgangspunt van de Romein
se expedities tegen de Germanen tus
sen Eems en Weser" . 

De spreker gaf daarbij een overzicht 
van de Domplein-vondsten bij de op
gravingen in de jaren van 1929 tot 
1938. „Zij vormen het bewijs, dat de 
oudste legerplaats met haar houten ge
bouwen in 69 na Chr. bij de opstand 
der Bataven onder Civilis is verbrand 
en dat kort daarna de legerplaats her
steld werd, omstreeks 150 na Chr. her
bouwd werd met een ringmuur en ge
bouwen van steen. Omstreeks 258 na 
Chr. is Utrecht door de Romeinen 
voor goed verlaten. De mestal frag
mentarische vondsten uit Utrecht wor
den uitstekend aangevuld door de beter 
bewaarde voorwerpen uit Vechten. On

der meer een Romeins slot, een un
ster met een verschuifbaar gewicht, de 
instrumenten van een arts die niet veel 
verschillen van de tegenwoordige 
(sonde, spatel, pincet, operatie-zaagje). 
W a r e kunstwerkjes vertonen gegra
veerde stenen uit zegelringen, ont
leend aan mythologie en dagelijks 
leven. De fibulae (mantelspelden), 
onderworpen aan de mode, gaven, 
evenals de munten, een vrij nauw
keurige datering." 

„Een paar stenen met geheimzinnig 
in elkaar vervlochten, letters", op de 
na de vergadering bezochte tentoon
stelling „20 eeuwen Utrecht", gaven 
door de vernuftige ontcijfering van 
prof. Vollgraff de naam van de ves
ting van het Domplein aan. Hij heeft 
Albiobola als oudste naam van 
Utrecht herkend en verklaard als 
„woonplaats aan de Albis" (de Rijn-
arm die langs Utrecht naar zee 
stroomde). Door het opschrift op de 
bovenste steen, beginnend met HS 
Coor. II ( = Hispanorum Cohors II) , 
werd het bewijs geleverd, dat deze 
legerafdeJSng der Spaanjse hulptroe
pen hier in garnizoen lag, overigens 
nog bevestigd door de vondst van 
een paar dakpannen met het stempel 
van dezelfde cohors der Spaanse 
voetknechten." E. 

Adam Elsheimer en Hendrik Goudt. 
—• Aan een ongeteekend artikel in 
„De Tijd" van 18 September 1943 is 
het volgende ontleend: 

„Er is een ets van Rembrandt be
kend, die een navolging uit de derde 
hand mag heeten. Het is een boeiende 
landschapsvoorstelling, maar het merk
waardige is, dat Rembrandt de plaat 
waarvan hij drukte, verworven had 
uit de nalatenschap van Hercules 
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Seghers. Hij heeft de plaat zoodanig 
afgeslepen en bijgewerkt, dat men de 
voorstelling van Tobias met den En
gel niet meer herkent. De prent van 
Seghers is een navolging van een 
gravure van Jonkheer Hendrik Goudt, 
een Utrechtsch edelman, die te Rome 
heeft gewerkt. En deze had niets an
ders gedaan dan in zwart en wit ge-
copieerd een klein schilderij van Adam 
Elsheimer. Zóó weinig lieten groote 
en oorspronkelijke kunstenaars, ware 
revolutionnairen, als Rembrandt en 
Seghers, zich gelegen liggen aan het 
feit, dat de trouvaille van hun werk 
werd gedaan door een ander. Van 
hetzelfde schilderijtje van Elsheimer 
zijn niet minder dan negen navolgingen 
bekend. 

Adam Elsheimer (1578—1610) moet 
dus in zijn tijd reeds als iets bijzon
ders hebben gegolden. En hij was ook 
werkelijk iets heel bijzonders, zijn stijl, 
zijn manier was volkomen zijn eigen
dom. Hij was een eigenzinnige, uit 
zijn eigen beker drinkende, sterke per
soonlijkheid, die op geniale wijze de 
tirannie van het Italiaansche maniëris
me verbrak. . . . 

Als zoovele kunstenaars heeft Els
heimer een triest, door zware gelde
lijke zorgen gekweld bestaan gekend. 
Volgens Rubens, die te Rome met hem 
omging en overigens groote bewonde
ring had voor zijn uitzonderlijk talent, 
was hij „lui". Elsheimer had nl. geen 
zin om groote en vlotte schilderijen 
naar den smaak van het publiek te 
maken, hij schilderde alleen datgene, 
wat hij door en door voelde, het ge
heim der zwaarmoedig ruischende na-
tuurtafereelen, waarin de figuren on
dergeschikt bleven, a. h. w. gedetermi
neerd door het diepe, geheimzinnige 
waaien der boomen en het elementaire 
gisten van den bodem. Zijn steen

eiken, met hun zware bladerkruinen 
schijnen zelfs iets menschelijks te krij
gen, het prachtig spel van licht en 
donker beheerschen zij door hun groo
te, gigantische massa's. Hij gaf een 
schilderkunst voor schilders en leverde 
alleen af wat diep verantwoord was, 
zoodoende kon hij het zout in de pap 
niet verdienen en het is bekend, dat 
hij zelfs armlastig was . . . 

Geen wonder dat hij in de schuld 
kwam. In de eerste plaats bij Jonk
heer Hendrik Goudt, die zich zijn 
vriend noemde, maar tenslotte vervuld 
bleek van een eigenaardige haat-liefde. 
Goudt verzamelde met waren harts
tocht al wat hij van Elsheimer te pak
ken kon krijgen en hij heeft, toen hij 
repatrieerde, vele schilderijen, gravures 
en teekeningen van Elsheimer meege
bracht . . . 

Het staat vast, dat de Utrechtsche 
jonkheer Elsheimer zeer vereerd heeft 
en dat hij bezeten was van diens 
kunst, welke hij tot in alle bijzonder
heden nadeed. Zijn gravures zijn op 
zich zelf nauwgezet en voortreffelijk, 
hij had in Elsheimers werk blijkbaar 
een inspiratiebron gevonden, die hij 
in zijn eigen innerlijk niet bespeurde. 
W a s dit ook de oorzaak ervan, dat 
bij alle liefde, tenslotte een geheime 
rancune zich baan brak? Het kan zoo 
zonderling toegaan tusschen menschen, 
die van den demon der artistieke 
creatie vervuld zijn. De Hollandsche 
jonkheer nam de producten van Els
heimers geest — en schoot den berooi
den kunstenaar geld voor. Of de ruil 
billijk was vermelden de historiebla-
den niet, maar zeker is, dat op 'n dag 
in den edelman de geldduivel sterker 
werd dan de liefde voor den bewon
derden meester en diens kunst Goudt 
liet den armen Adam gijzelen en toen 
deze uit de gijzeling ontslagen werd, 
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was hij een gebroken man. Kort daar- | zee teruggegaan. En in de oude stad 
op stierf hij aan een maagkwaal, z o o 
als sommigen beweerden, aan „melan
cholie", zooals een romantischer be
richt vermeldt. In ieder geval is 
Goudt, lichter aan goud, maar zwaar 
beladen met kunstwerken van Elshei-
mer naar het lage land aan de Noord-

Utrecht, waar de grachten, de steenen 
en de zwanen tot waanzin uitnoodigen, 
heeft hij vele jaren krankzinnig voort
geleefd. Heldere oogenblikken kreeg 
hij alleen nog, als men hem sprak over 
de kunstwerken van Elsheimer, die in 
zijn bezit waren . . ." 

U T R E C H T IN R O M A N V O R M . 

GEERLINCK (JOHANNES) , pseud, van J. B r o u w e r f , Van
daag geen spreekuur. Het verborgen leven van een oude stad. 
[Amsterdam], 1941. 8°. 

De plaats, waarin deze ongewone roman speelt, is een academiestad (blz. 
50—52), een keurige, deftige stad met een rijk verleden, een rijke geschiedenis 
als cultureel centrum, en daarvóór als politiek en clericaal centrum (blz. 77). 
Voor den nieuwen dokter, die de praktijk van een onverklaard-plotseling over
leden, bejaarden medicus heeft voortgezet, was er weinig tijd noodig geweest, 
om hem te doen thuis gevoelen in deze gezellige oude stad, waarin h£Ê leven 
nog niet ontaard was in het tumult van de haastig aan elkander voorbij schie
tende vreemden, doch waarin nog het bewustzijn der innerlijke gemeenschap 
was bewaard gebleven. Het rustige vertier werd nog gedragen door een rhyth-
me van hart en geest, hetwelk, zonder dat de menschen het wellicht beseften, 
telkens opnieuw gewekt en verinnigd werd door den sonoren beiaard van de 
voormalige kathedraal en de melodieuze carillons van de kerken, die hun klank
rijk spel over de stad en haar inwoners lieten uitgolven (blz. 99). 

Recht en zwaar verhief de toren van de kathedraal zich, en zooals hij daar 
stond, hoog uitstekend boven de stad waarop hij nu al eeuwen had neergezien, 
vormde hij een be lof te . . . Eeuwenlang had hij daar gestaan, hij had de stad 
onder zich zien groeien en veranderen. Stormen waren er over heen gegaan, 
het geweld van oorlog en burgertwisten had er gewoed, besmettelijke ziekten 
en andere rampen hadden haar geteisterd, meer dan eens was de vuurgloed 
over de stad getrokken en had honderden huizen in de asch gelegd, een ge
deelte van de kathedraal was zelfs verwoest en de handen der menschen hadden 
haar niet in haar vroegere grootschheid kunnen herstellen, maar de toren stond 
daar, onverlet en machtig, zooals eeuwen her een geslacht van bouwmeesters 
hem had doen verrijzen. Van alle kanten uit de provincie keek men naar hem 
op, hij richtte de schreden der menschen die zich naar de stad begaven, nu 
zoo goed als eeuwen geleden, toen pelgrims en kooplieden naar deze stad op
trokken. Zooals hij de schreden der menschen had gericht, zoo had hij ook hun 
gebeden geleid. Zij hadden in hem het symbool der onvergankelijkheid gezien, 
de vastheid, de onverzettelijkheid, de hoogste uitdrukking van hun streven naar 
het eeuwigdurende en het verhevene, en in de tijden dat alles scheen onder te 
gaan, menschelijke en goddelijke instellingen aan de vernietiging en den spot 
werden prijsgegeven, de wereld uit haar voegen werd gelicht en al het bestaande 
scheen te verkeeren, was de toren over de beroeringen heen blijven zien, en 
had hij daar, rustig, machtig en onverzettelijk, de verschrikte menschen herinnerd 
aan eeuwige waarden, die door geen menschenhand of willekeur kunnen worden 
aangetast (blz. 288—289). 

Op deze treffende wijze wordt, warm en gevoelig, de geest van een Oud-
Hollandsche stad in woorden weer gegeven, en waar in Nederland slechts één 
academiestad is, die vroeger bisschopszetel was (en weer is), daar mag aan
genomen worden, dat Utrecht het uitgangspunt dezer beschrijving was, dat haar 
sfeer deze uitbeelding karakter gaf. 


