
maand sitting nam, nadat sij door de algemene staten op eenen seer plegtige wijse 
waren verwellekompt. De gcdagtenis van desen banderheer wort op een gedenk
penning bewaart die in 't jaar 1671 gemaakt is ter oorsake hij toen 55 jaaren met 
sijn gemalinne Jacoba van Eeden was getrout geweest." 

Johan van Reede werd nog eens beloond, toen de staten van 
Utrecht op 20 september 1674, op aandringen van Willem III, 
Renswoude van een gewone ambachtsheerlijkheid tot een „hooge en 
vrije heerlijkheid" verhieven, een zeldzame onderscheiding, waardoor 
de ambachtsheer zo goed als onbeperkt gebieder in zijn heerlijkheid 
werd en hem zelfs het recht van doodstraf, halsrecht, werd toege
staan 8). D. PHILIPS. 
8) M. J. L. Baron Taets van Amerongen, Hooge en Vrije Heerlijkheid van 

Renswoude en Emmickhuysen, 's-Gravenhage, 1914, blz. 21-22. Hierin ook de 
latijnse tekst met een betere vertaling van de gedenkpenning dan Schoemaker 
geeft. 
Opm. 1. Het woord hapscheren, waarmee Schoemaker de Fransen betitelt, is 
een vernederlandsing van het franse happe-chair, dienaar van het gerecht, 
dievenleider. 
2. Bij de datering van de intocht der Fransen op 23 juni 1672, de processie 
op 4 juni 1673, gebruikt Schoemaker de nieuwe stijl. 

DE UTRECHTSE PALMPAAS 

De utrechtse palmpaas met haar fel rode, blauwe, gele en groene 
vlaggetjes, in vrolijk contrast met het warme oranje van de sinaas
appels en het glanzende groen van de buxuspalm, was een aardig 
specimen van kleurige volkskunst. 

In de 19e eeuw werd zij 's zaterdags vóór palmzondag aan hand-
karren en kruiwagens op de Bezem- en Bakkerbrug verkocht; buiten 
Tolsteeg en de Weerd zaten verkoopsters voor de boerenvrouwen 
die ter markt kwamen. Na 1900 kon men nog een vrouwtje aan een 
tafeltje met palmpasen op het Vreeburg, ter hoogte van de oude 
schouwburg, zien zitten en een enkele kar met palmpasen langs de 
straat zien rijden; daarna had een winkel in de Waterstraat de 
verkoop. 

De palmpaas heeft te Utrecht geen grote rol gespeeld. Niet als bij 
onze Saksische bevolking waar de oudste zoon de benodigde stok of 
dennetak uit het bos haalde, vader de palmpaas in elkaar zette en 
moeder haar opsierde. Hadden de kinderen er zingend mee rond
gelopen, dan aten zij 's avonds de sinaasappels, vijgen en rozijnen op 
en moeder kookte van de zwaantjes de zwanepap. 

Doch niet alleen uiterlijk heeft de utrechtse palmpaas zich van 
andere prachtige exemplaren onderscheiden, ook door het feit dat 
de kinderen niet op palmzondag maar op zaterdag ervóór daarmee 
rondliepen. Wat was hiervan de oorzaak? 

In de 17e eeuw heeft de strenge utrechtse hoogleraar in de theo
logie Voetius sterk tegen de volksgebruiken gestreden. Zij waren 
immers rooms-katholiek en in de grond heidens? Doch ook de 
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Utrechtse palmpaas 1906. 
Ook verguldsel kwam als 

versiering voor. 

Utrechtse palmpaas 1956. 
Bij uitzondering met behangsel

papieren vlaggetjes. 

rooms-katholieke kerk had het heidense element bestreden en zo 
mogelijk tot een hoger s tandpunt verheven. 

Een leerling en vertrouwde vriend van Voetius was dominee 
Lodensteyn, die aan zijn gemeente een strenge zondagsheiliging voor
schreef. Men mocht dan niet bui ten wandelen, niet voor zijn huis op 
de stoep zitten, maar moest binnenshuis van de ochtend tot de 
avond vasten. 

Dit calvinisme heeft op Utrecht zijn stempel gedrukt. Zouden hier 
wel ooit blijde kinderoptochten met palmpasen zingend door de 
straten zijn gegaan? In het naburige Kockengen, waar de zondags
heiliging in hoge ere wordt gehouden, heeft de jeugd zelfs geen 
palmpasen gekend. 

Iedere stad had vroeger haar eigen palmpaas die zich door een 
kleinigheid in vorm en versiering van de naburige onderscheidde. 
Deze rijke verscheidenheid was vertegenwoordigd op de palmpaas-
tentoonstelling die in 1906 te Utrecht werd gehouden. Daar zag 
men het eenvoudige broodvogeltje, dat met een paar palmtakjes in 
kop en staart op een stokje werd rondgedragen, naast reuzen-
exemplaren van vogels op een gevorkte stok of gespijkerd op een 
dwarslat; palmpasen met lange stok doorboorden allerlei lekkernijen; 
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van de palmpasen met de grote horizontaal of verticaal gedragen 
broodkrans bengelden lange trossen rozijnen af. 

He t is een geluk geweest dat men toen nog 150 verschillende 
exemplaren van palmpasen bij elkaar heeft kunnen zien en een 
aantal in beeld brengen, want daarna nam het gebruik snel af. 

He t proces van mechanisering, vervlakking en „confect ionnering" 
van ons volksleven grijpt steeds dieper in. Ook de palmpasen werden 
weggemaaid in dit onverbiddelijk proces, nog verhaast door de oor
logsjaren toen verboden was meel voor de palmpasen te gebruiken. 
Na de intrekking van dit verbod werd het palmpaasgebruik op vele 
plaatsen niet hersteld. Hiermede verdween tevens een vreugde u i t 
he t volksleven, niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin 
dat daaraan zijn medewerking verleende, en voor de groep waar
b innen de palmpaas werd rondgedragen. Alleen bij onze Saksische 
bevolking, sterk aan haar oude gebruiken gehecht, is de palmpaas 
in ere gebleven, al worden er geen optochten meer mee gehouden. 

Na de oorlogen hebben verenigingen pogingen gedaan om het 
gebruik weer te herstellen. T e Utrecht waren het enige meisjesclubs 
die palmpasen voor de kabouters gingen maken en daarmee op
tochten organiseerden, welke daarna de palmpasen aan Kinderzieken
huis en Weeshuis uitreikten. 

Padvinders en andere verenigingen hebben weldra haar voorbeeld 
gevolgd; zij doen dit niet op palmzondag maar op palmzaterdag. O p 
h u n bijeenkomsten maken zij de palmpaas, nu met een dwarsstok of 
i.p. daarvan met een groene krans. Ieder groepje van padvinders en 
van welpen marcheert daarmee des ochtends een half uu r à dr ie 
kwartier zijn eigen loop door de stad. Daarna hebben zij een enkele 
keer h u n palmpasen gebracht naar St. Antoniusziekenhuis en Dia-
conessenhuis. Eens hebben zij „een hele mooie" aan de burgemeester 
aangeboden. 

Het palmpaasgebruik is dus te Utrecht , als op menige andere 
plaats, in zeer gewijzigde vorm, blijven voortbestaan. Doch een 
volksgebruik is het niet meer en een schone volkskunst ging hiermee 
verloren. C. C. VAN DE G R A F T 

VERZOEK VAN DE P E N N I N G M E E S T E R 

De leden worden vriendelijk doch dr ingend uitgenodigd om, ter 
vermijding van onnodige kosten, het bedrag h u n n e r contr ibutie ad 
ƒ 7,50 over te schrijven op giro 5 7 5 5 2 0 ten name van „Penning
meester Oud-Utrecht" . 

Leden, die van het jaarboek een gebonden exemplaar wensen te 
ontvangen, worden verzocht in plaats van ƒ 7,50 een bedrag van 
ƒ 10.— te willen overschrijven. Mocht onverhoopt geen overschrijving 
op postrekening worden ontvangen, dan zal over de contr ibut ie 
worden beschikt plus incassokosten. 

DE P E N N I N G M E E S T E R . 
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