
Mogelijk houd t deze stijging verband met de aanleg van werven, 
werfmuren en kelders langs dit gedeelte van de Nieuwe Gracht, da t 
al vrij zuidelijk ligt en waar deze typisch Utrechtse aanleg pas laat 
tot stand kwam. 

De 17de eeuwse huisjes zijn opgetrokken in baksteen van 23 /11 ,2 / 
4 cm; tien lagen per 49 cm. Ze zijn heel eenvoudig van plat tegrond: 
achter de voordeur is een portaaltje, waarin een deur naar de kamer 
zit en van waarui t een vrij stijle trap (zonder stootborden) naar de 
zolder loopt. Onder de t rap bevindt zich een kast, daarachter ligt — 
iets naar voren komend — de bedstee, daarachter is nog een kast. In 
de tegenoverliggende wand is een schouw aangebracht . 

De zolderruimte was in de meeste gevallen niet onderverdeeld, de 
kap was nog deze eeuw ten dele vernieuwd en geheel beschoten. De 
zolderbalklaag was vrij fors: 16 ,5x22 cm, 80 cm har t op ha r t 
(grenenhout) . Langs enkele der scheidingsmuren tussen twee huisjes 
trof men twee strijkbinten van 5 x 16,5 cm aan, op andere plaatsen 
echter liep de balklaag gewoon door en bestond de scheiding ui t een 
vu lmuur van kleine steentjes (17/8/4 cm, 18de eeuws). Vermoedelijk 
heeft op die plaatsen oorspronkelijk slechts een houten wand gezeten. 
Dat slechts bij enkele scheidingen een ui t de bouwtijd daterende 
tussenmuur te vinden is zou er — zoals reeds gezegd — op k u n n e n 
wijzen, dat het gehele rijtje in etappes is vernieuwd. 

In de loop der eeuwen zijn sindsdien nog een aantal kleine wijzi
gingen aangebracht: houten vloeren, grotere schouwtjes, venster
roeden i.p.v. glas in lood, beschoten kappen. Ui t 1849 dateerden nog 
de twee toiletgroepjes, die — zelfstandige bouwseltjes vormend — de 
enige voorziening voor het gehele hofje waren! 

Dat het overigens mogelijk is, dergelijke „Kameren" h u n rol in he t 
stadsbeeld te laten spelen mèt een nuttige functie als goed bru ikbaar 
huisje voor één of twee personen moge blijken ui t het voor de 
Beyerskameren in de Lange Nieuwstraat opgestelde plan voor res
tauratie en woningverbetering. Binnenkort zal h ierop nader worden 
teruggekomen. 

Ir. C. L. T E M M I N C K G R O L L 
4) De meeste huisjes bezaten nog de 17de eeuwse kruiskozijnen, willekeurig 

verdeeld trof men enkele schuiframen aan. 

E N I G E A A N T E K E N I N G E N OVER H E T V E R W I J D E R E N 
VAN DE W A P E N B O R D E N U I T DE 

U T R E C H T S E KERKEN IN 1795 

Wie in de achtt iende eeuw en ook vroeger een van de utrechtse 
parochiekerken betrad, moet wel onder de indruk zijn gekomen van 
de grote hoeveelheid wapenborden, die daar hingen. Zij bedekten 
"aan alle zijden de wanden der kerken en kapellen, versierden de 
zerken en omringden de pilaren. Groote en kleine, eeuwenoude en 
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nieuwe wapenborden hingen soms van 't verwulfsel tot aan de 
grond" i ) . In de Buurkerk waren in 1759 zelfs 583 borden te zien, 
terwijl er toen — om nog een voorbeeld te noemen — in de Jacobikerk 
230 werden geteld 2). Het is te begrijpen, dat vreemdelingen die ons 
land bezochten, zich niet konden voorstellen in een republiek te zijn. 
Zij waanden zich "wel in eene monarchie, waarin de adel aan 't roer 
zat" 3). En als zij goed keken, was maar al te duidelijk "dat de goede 
Hollanders meer van den koophandel en zeevaart wisten, dan van de 
l 'art du blason." Dat ieder, die door het geluk "maar eenigszins boven 
den burger- of boerenstand was opgebeurd", met een "eigen" wapen 
voor de dag kwam en het voeren van een familiewapen door niet 
adellijke, aanzienlijke burgers hier heel gewoon was, zullen deze 
verbaasde vreemdelingen niet hebben geweten *). 

Aan de "dwaasheid" dezer blazoenen kwam een radicaal einde toen 
in januar i 1795 de franse troepen ons land bezetten en de roep van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap weerklonk. De provisionele 
repraesentanten van het voormalig gewest Utrecht besloten in hun 
vergadering van 3 februari 1795, dat "volgens het Fransche systhema" 
en uit hoofde van gelijkheid alle onderscheidingstekenen moesten 
verdwijnen, waaronder alle wapenborden uit de kerken der her
vormde godsdienst. Ook de van wapens voorziene kussens in de 
regeringsbanken moesten ui t de kerken worden verwijderd. Het 
dragen van andere cocarden, linten of strikken, dan de "gewoone 
Fransche driecouleurigen" werd verboden. De zittende colleges 
werden vervangen en de plaatsen der ambtenaren werden langzamer
h a n d door "verdienstige vaderlanders" ingenomen. Bij publicatie van 
12 februari werd bekend gemaakt, dat het personeel van "zodanige 
Burgers welke Domestieken zijn houdende" voortaan "geen Levery 
of uitgemonsterde kleederen, het zij van Koorden, Lissen, Epolette 
of Gecouleurde Knoopen", meer mocht dragen 3). En op hun koet
sen of rijtuigen mochten geen wapenschilden meer voorkomen. 

1) G. D. J. Schotel, De Openbare Eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. 2e druk, vermeerderd door H. C. 
Rogge. Leiden. 1906. blz. 125 cv . 

2) Geheimschrijver van Staat en Kerke der Provincie van Utrecht 1759. blz. 24 e.V. 
s) Schotel t.a.p. 
4) Dit was niet alleen met de wapenborden in de kerk het geval. Ook op 

koetsen e.d. werden familie-wapens, of wat men daarvoor hield, aangebracht. 
Schotel vertelt van een burgerkoets, waarop een wapen was geschilderd "zoo 
sterk geécarteleert" . . . . "met zoo veel helmen en andere adelijke wissewasjes, 
die ik in 't neerduitsch niet weet te noemen, opgeluisterd", dat, had hij de 
eigenaar niet gekend, hij gezworen zou hebben "dat het niet minder dan een 
keurvorstelijke statiekoets moest zijn." 

5) Het bekende Dagverhaal van Hendrik Kcclell vermeldt over de geboden 
veranderingen allerlei interessante bijzonderheden, die ik maar kort kan 
noemen, omdat zij niet alle met het onderwerp van dit artikel te maken 
hebben. 
De betreffende publicatie werd afgedrukt in de Utrechtse Courant van 1-1 
februari 1795. 
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Gezicht in het oostelijk gedeelte van het schip en het noordertransept van de 
Geertekerk, uit het zuiden. Foto naar een c. 1790, vermoedelijk door C. van 

Hardenbergh vervaardigde aquarel. 
Foto: Gemeente-Archief. 

De nieuwe heersers konden tevreden zijn. De Utrechtsche Courant 
van 4 februari 1795 bevat het volgende bericht: "Heden is het de 
wil des Volks geweest, de Familie-Wapens uit de Kerken wech te 
ruimen, zijnde zulks met die van de Domkerk aangevangen. Dezelve 
worden voor brandstoffe aan den behoeftige overgelaten." Hierover 
verhaalt Keetell, dat gedurende „het opruimen van de kussens en 
wapenborden in de Domkerk. . . . aldaar een woeste hoop de over
hand" kreeg. De wapenborden "wierden van boven nedergeworpen, 
aan spaanders gehakt en voor brandhout aan het gemeen ten 
prooy gelaten". En zoals het gewoonlijk gaat als de gemoederen 
verhit zijn, bleven ook toen "de hevigste twisten" niet uit. "Die dolle 
onzinnige schepsels" vielen als "woeste beesten" op de spaanders aan. 
En toen men zag hoe zelfs de werklieden "ten eenenmalen over
weldigt wierden" besloot men "dit werk in de overige kerken op 
eene bezadigder wyse te vervolgen." 

De provisionele municipaliteit, zoals de stedelijke overheid enige 
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tijd genoemd werd, vaardigde reeds de volgende dag (dus 4 februari) 
een publicatie uit, waarin zij verklaarde "met aandoening" van de 
onvoorzigtigheid gehoord te hebben, waarmede men zich "aan de 
Schilden of Wapenborden" vergrepen had. Bepaald werd, dat vanaf 
6 februari de wapenborden door de nabestaanden van de overledenen 
moesten worden weggehaald, een daad waarvoor wel enige moed 
vereist werd. Wanneer men aan deze oproep niet tijdig gehoor gaf 
zouden de borden "ten behoeve van de algemeene Armen komen te 
vervallen." 

O m d a t de Buurkerk reeds in januar i 1795 door de franse militairen 
gevorderd werd om als h ooimagazijn en als veldbakkerij te dienen, 
moest deze in zeer korte tijd worden ont ru imd. De honderden wapen
borden werden ijlings "afgenomen" en naar de Jacobikerk overge
bracht. Dat de kerkmeesters van de Jacobikerk daarover zeer onte
vreden waren valt gemakkelijk te begrijpen, maar het duurde toch 
nog tot 28 jun i voor de heer Essenius werd verzocht " inden Raad der 
Gemeente te willen voordraagen, dat daer de meeste wapenborden 
van de 'Buur - in de Jacobijkerk waren overgebragt, dezelve alhier in 
de weg zijn, zo wel voor het begraven der lijken als voor het schoon
maken van de kerk, of de Raad der Gemeente niet zoude kunnen 
goedvinden op Stadskosten die wapenborden weder na de Buurkerk 
of wel na eene andere bequaame plaets te doen brengen." Maar op 
14 jul i was er nog niets gebeurd en vroegen kerkmeesteren nogmaals 
om "ontlast te worden van de wapenborden die ui t de Buurkerk in de 
Jacobiekerk waeren overgebragt" 6). T i e n dagen later valt dan het 
besluit, "de in de Jacobiekerk nog staande oude wapenborden naar 
het deezer Stads kinderhuys te doen transporteeren en aldaar te 
laaten aan stuk slaan en verbranden" 7). 

Achteraf kan men het betreuren, dat dit besluit genomen werd, 
maar het verzoek van de kerkmeesteren van de Jacobikerk was alles
zins gerechtvaardigd. Zij deden de raad mededel ing dat de wapen
borden ui t de Buurkerk "wegens te doene begravingen" driemaal 
waren verplaatst en, dat men met geen mogelijkheid de kerk kon 
schoonmaken, "temeer daar de wapenborden ui t de Jacobiekerk 
zelve aldaer zijn geborgen". En dan niet te vergeten de kosten, die 
gemaakt moesten worden. Want men kon wel beslissen dat de 
wapenborden uit de kerken moesten worden verwijderd, maar aan 
de consequenties van een en ander dacht het stadsbestuur niet. 
Kerkmeesteren zaten echter met de "veroorzaakte deffecten aan de 
b inne m u u r e n en pilaren deser kerke" en moesten voor een deug
delijke reparat ie zorgdragen. Daar kwam nog bij, dat "het saisoen zo 
verre ver lopen" was, dat "het buijten tijcis zijn zal om alle Koperwerk 
te doen schuuren", als gevolg waarvan alleen het koperwerk van de 
preekstoel en van "de lesenaar des voorlezers, benevens alle de 

6) Resoluties van de Kerkmeesters der Jacobikerk. (Cat. der bij het Stadsarchief 
bewaarde archieven II nr. 373.) 

T) Notulen van het Stedelijk Bestuur. (Cat. Archief der Stad Utrecht III nr. 1). 
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Blakers" een beurt konden krijgen. Tenslotte besloot men de "ver
mist wordende Blakers en een Standaard bij de lesenaar" te doen 
vervangen. Er was dus niet alleen "onvoorzigtiglijk" gehandeld met 
de wapenborden, maar ook met de verdere inventaris der kerken. 

De raad der gemeente nam op 14 september het besluit om ook de 
wapenborden van de Jacobikerk te doen verbranden. Daarover was 
aanvankelijk enig misverstand ontstaan, omdat steeds gesproken was 
over de wapenborden van de Buurkerk, die in allerijl naar de Jacobi
kerk waren getransporteerd. Kerkmeester Bettink kreeg opdracht 
"omme aan de Godshuizen binnen deezen Stad te doen aanzeggen, 
dat zij dezelve met den eersten kunnen laaten haaien; en in gevalle 
zulks niet binnen de eerste 14 (dagen) mogte geschied zijn, ze alsdan 
gelijk de anderen in het deezer Stads Kinderhuis te doen verbranden." 

Hieruit blijkt, dat men de opbrengst van de niet opgehaalde 
wapenborden allereerst aan de godshuizen had toegedacht en het 
merendeel der wajjenborden wel vernietigd moet zijn. 

In een volgend artikel hoop ik iets mede te delen over de oorsprong 
van het gebruik om wapenborden in de kerken op te hangen. 
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Prof. dr. B. H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa 
(500—1850). Aulaboek, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1960. 

De schrijver, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, 
zegt in zijn voorwoord, dat bij een boek van bescheiden omvang als 
dit, veel moest worden weggelaten. Desondanks lijkt dit boek veel 
op een gestopte worst. Men krijgt het als buitenstaander bij het lezen 
soms benauwd van de enorme hoeveelheid leiten, die op goed vier
honderd bladzijden samengeperst zijn. De onoverzichtelijke methode 
van hoofdstuk-indelen en verwijzen belemmert bovendien het vlotte 
lezen. 

Het boek bevat intussen een massa wetenswaardigheden. Men 
verneemt er o.a. uit, dat men te Houten in 1834 62.000 kg mest per 
hectare op het land bracht en meer van zulke kleinigheden. Na
tuurlijk ontbreken ook de grote lijnen niet, maar men ontkomt toch 
niet aan de indruk dat de schrijver verdronken is in dit onderwerp 
van enorme omvang. In West-Europa neemt Nederland een beperkte 
plaats in, en in Nederland is de provincie Utrecht maar klein. Zij 
komt slechts enkele keren ter sprake, o.a. bij het hoofdstuk over 
ontginningen in de middeleeuwen. 

K. Sierksma, De gemeentewapens van Nederland. Prismaboek, Het Spectrum, 
Utrecht/Antwerpen, 1960. 

Een verbazend nuttig boekje voor ieder, die belang stelt in gemeente
wapens, al was het alleen maar voor het wapen van zijn eigen dorp 
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