
Enige tijd daarna lazen de heren van den Rade aan De Groot een 
protestatie en remonstrantie voor, na afloop waarvan hij de bestaande 
gebreken niet durfde te loochenen, maar ze poogde te verontschul
digen door de bewering dat de molen kwalijk zou zijn bediend, en 
dat degenen die van zijnentwege uitgenodigd waren om de daaraan 
klevende gebreken te gaan bezien en te herstellen, dit niet hadden 
aangedurfd uit vrees voor de reeds eerder geuite dreigementen. 

Uit niets was echter gebleken dat de molen slecht was bediend, 
en zelfs al mocht dit wel zo zijn geweest, dan kwamen de gevolgen 
daarvan toch ten laste van de aannemer, aangezien de bewaarder 
door hem zelf gekozen en gecommitteerd was, en hij ingevolge de 
gesloten overeenkomst de molen op eigen kosten en risico in zijn 
gemaal en werken moest houden, tot de laatste betaling toe. 

Tenslot te was uit een desbetreffend onderzoek gebleken, dat de 
werklieden van De Groot nooit waren bedreigd. 

Daarom handhaafden regeerders hun eis dat de aannemer het 
gemaal geheel volgens het contract zou moeten opleveren en de door 
zijn wanprestatie veroorzaakte schade met de intresten vergoeden, 
aleer zij van hun kant de vierde termijn en de verering zouden 
uitbetalen. 

Nada t een menigte brieven, deducties, instructies en verweer
schriften waren geschreven en uitgegaan, en De Groot op ui tker ing 
van de laatste termijn der aannemingssom bleef aandringen, werden 
arbiters gekozen om de kwestie definitief te beslechten. 

Nog voordat de uitspraak bekend was, maakte het polderbestuur 
een „besteck omme the repareren het gaende werck aen den nyeuwen 
molen vant Brouck ghemaect op dye nyeuwe inventie, ende weder 
te maken nae douden maniere" . 

He t had volledig zijn bekomst van de inventie van Stevyn, en 
met meester Jan de Groot wilde men niets meer te maken hebben. 

W a t de arbiters tenslotte hebben beslist, blijkt jammer genoeg ui t 
de stukken niet 5). 

W. F. J. DEN UYL 
5) Oud archief gemeente IJsselstein. Inv. nr. 512. 

T E K E N I N G E N VAN ANDRIES S C H O E M A K E R 

Van de manuscripten met plaatsbeschrijvingen die Andries Schoe-
maker aan het einde van de zeventiende eeuw samenstelde, — ze 
berusten ter Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage *) — bevat he t 
deel over Utrecht ook bijzonderheden over de terreur door de 
Fransen in 1672 in de stad en de provincie van die naam uitgeoefend. 

') Beschrijving van Unecht, no 7 s! H 57. Beschrijving van Gelderland, no 78 H 41. 
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Gelicht op Rhenen. Tekening in kleuren door Andries Schoemaker ±1685. 
Kon. Bibl., Den Haae. 

Schoemaker verluchtte zijn werk met afbeeldingen die hij met de 
hand kleurde. Wij reproduceren hier de tekeningen Rhenen en Ame-
rongen, behorend bij onze bijdrage „Een kleyn steedge en een 
deftig dorp in 1672—1673", gepubliceerd in het augustusnummer 
van dit maandblad 2) . 

Schoemaker leefde ongeveer gelijktijdig met kunstenaars als 
Abraham Rademaker , Jacobus Schijnvoet, Cornelis Pronk, fan de 
Beijer en Hendr ik Spilman om er maar enige te noemen. Invloed 
van hen blijkt hij niet ondergaan te hebben: hij volgt zijn eigen 
trant. W a n t terwijl zij in hun tekeningen, etsen en gravures getrouwe 
natuurnaboots ingen, topografisch juiste afbeeldingen geven, waarbij 
alles met bijna fotografische precisie wordt weergegeven en uitgebeeld, 
zijn Schoemakers tekeningen slechts vluchtige schetsen die zeer 
impressionistisch aandoen 3). Raak /et hij de contouren van torens, 

Men zie ook de tekening Utrecht aan de buyte singel in het aprilnummer 19fi0. 
Impressionisme vindt men reeds in de schilderkunst van het hellenisme, 
voorts in de laatantieke kunst b.v. het beroemde Utrechtse psalter, in de 
barok en tenslotte in de 19de en 20ste eetiwse schilderkunst. Op de recente 
tentoonstellingen van Van Dijck en die van het Nederlandse landschap in de 
17de eeuw ontdekten wij meermalen impressionistische tendensen. 

-) 
3 ) 
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Gezicht op Amerongen. Links het kasteel. Tekening in kleuren door Andries 
Schoemaker ± 1685. Kon. Bibl., Den Haag. 

kerken, molens en wallen neer en vult ze niet kleur in en bereikt 
dan vaak een t intelende frisheid. Wellicht heeft hij de pentekeningen 
van Jan van Goyen gekend, waarin ook het schilderachtige preva
leerde boven de topogra f i e 4 ) . De laatste leefde van 1596 tot 1656 
en Schoemaker van 1660 tot 1723. Wat hiervan zij, Schoemakers 
tekeningen bekoren nog altijd door hun eenvoud en eerlijke 
spontaneïteit . Die van Rhenen is een van de mooiste. De tekenaar 
blijkt het „kleyn steedge" van de zijde der Bergpoort beschouwd te 
hebben. De molen is vermoedelijk de Binnenmolen. De andere 
rhenense molens de West- en de Oost- of Bergmolen lagen bui ten 
de veste 5). 

Imposant rijst de St. Andries omhoog op het gezicht op Ame
rongen, met zijn pseudo-basilicaal schip 6). De kerk ligt op een 
heuvel. Links ontwaren we het kasteel. D. P H I L I P S 

4) Zijn schilderijen en tekeningen waren in augustus en september te zien in het 
Gemeentemuseum te Arnhem, een unieke tentoonstelling. 

5) W. v. Iterson, De stad Rhenen, De resultaten van een rechtshistorisch onder
zoek, Assen 1960, blz. 216-221. 

6) Kunstreisboek voor Nederland, Amsterdam I960. i.V. Amerongen. 
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Rectificatie. 

Het slot van mijn genoemde bijdrage in het augustusnummer moet luiden: 
Dat fraye dorp en 't huys Amerongc behorende aan den Heer van Amerongen 

wierd niet verschoont, maar moest de tirannige Francen niet alleen gehoorsaiiien, 
maar wierd uyt geplonderl en dit heerlijk landhuys in de asse geleght." Maar 
als een phoenix herrees het kasteel tussen 1674 en 1680 uit zijn as! 

(In het aangehaalde werk van A. W. J. Mulder twee fraaie tekeningen van het 
laat-middeleeuwse huis vóór de verwoesting.) 

X l l . r W i : PUBLICATIES 

L. J. Rogier, Schrikbeeld van een staatsgreep in 1853. Meded. der 
Kon. Nederl . Akademie van Wetenschappen, aid. Let terkunde, N .R. 
dl. 22 nr. 6. Amsterdam 1959, 47 blz. 

In het stadhuis van Utrecht hangt een groot schilderij van Xicolaas Pieneman, 
dat de aanbieding voorstelt van een hulde-adres door een bepaald gedeelte 
der burgerij op de binnenplaats van Paushuize aan koning Willem III, toen 
deze op 14-17 sept. 1853 een officieel bezoek bracht aan de stad. De scène is 
bekend genoeg, maar heeft toch niet de betekenis gehad, die de organisatoren 
zich er aanvankelijk van hadden voorgesteld. Er was nl. in 1853, het jaar van 
de Aprilbeweging, waarin Utrecht een leidende rol gespeeld had, vrij alge
mene ongerustheid in den lande, zowel bij katholieken als protestanten. 
Sommigen van de eerste groep verwachtten en voorspelden ik weet niet wat 
voor ongeregeldheden en antipapistische maatregelen, een groot-protestantse 
partij (waarvan de Alg. Synode de Ned. Herv. kerk verklaarde dat zij „gods
dienstige geschillen tot masker van staatkundige bedoelingen misbruikt") 
trachtte het denkbeeld ingang te doen vinden, dat Pius IX, Napoleon III en 
Thorbecke samenspanden om het huis van Oranje ten val te brengen en 
Nederland met geweld in de armen der Moederkerk terug te voeren. Maar 
ook waren er katholieke en niet-katholieke liberalen, die Willem III van 
ongeduld zagen popelen om de grondwet op zij te zetten en een absolutistisch 
koningschap m te voeren. Men wist zelfs wanneer die staatsgreep zou plaats 
vinden: bij het koninklijk bezoek aan Utrecht. Er is niets van gekomen. De 
koning zelf heeft duidelijk besef gegeven van een koningschap boven geloofs
verdeeldheid en het bezoek aan Utrecht tot een vrij onschuldige gebeurtenis 
gemaakt. De juiste tekst van het toen door prof. G. J. Mulder aangeboden 
album blijft intussen in bijzonderheden onbekend, zolang het 'uit het 
Koninklijk Huisarchief niet ter inzage wordt vrijgegeven. Ook om karakteri
seringen van koning Willem III, koningin Sophie, minister van Hall, de 
camarilla rond de koning, Judocus Smits, J. A. Cramer e.a. is de studie'van 
prof. Rogier waard gelezen te worden. 

W. van Iterson, Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden ve r lo ren ' 
Zeist, Van de Poll-Stichting, 1960, 31 blz. (ƒ 0,75).' 

Ieder heeft wel eens gehoord van inarkegronden, buurschappen, meenten e.d. 
Toen prof. van Iterson enige maanden geleden voor de Van de Poll-Stichting 
te Zeist een lezing hield onder bovenstaande titel, begon hij, alvorens zijn 
eigenlijk onderwerp te behandelen, met duidelijk uiteen te zetten, wat onder 
die benamingen verstaan dient te worden. In het algemeen kan men zeggen, 
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U T R E C H T S E G E V E L S T E N E N EN -VERSIERINGEN 

II 

Gevelstenen en muurdecorat ies zijn 
dikwijls van /eer oude da tum. Van 
vele is het jaartal moeilijk vast te 
stellen, maar er zijn stenen in 
Utrecht die tot de 16e eeuw terug
gaan. Ook de 17e en 18e eeuw hebben 
wat dit betreit haar sporen nagelaten. 
In de 19e eeuw raakte de gevelsteen 
wat int de mode; men ging stelsel
matiger gebruik maken van wijk- en 
nummeraanduid ing bij woonhuizen 
en zakenpanden. 

Maar dan komt de 20e eeuw aan 
de beurt. Gevelstenen als aanduiding 
van het adres zijn dan geheel en al 
overbodig geworden. Daarom te meer 
valt het op dat er in onze eeuw vrij 
veel stenen en gevelversieringen wor
den aangetroffen. De verzameling van 
de heer A. Lïbaghs levert daarvan het 
bewijs. Hij heeft niet alleen in de 
binnenstad maar ook in nieuwere 
buitenwijken gevelstenen aangetrof
fen en gefotografeerd. 

Lang niet altijd is bij deze stenen 
van jongere da tum de herkomst of 
de bedoeling duidelijk. T o e n mej. dr. 
G C. van' de Graft in 1928 in 
dit blad haar nasporingen inzake 
utrechtse gevelstenen en -opschriften 
begon, verklaarde zij dat gevelstenen 
uit de jongste tijd bui ten haar bestek 
vielen. Zij noemde toen als voorbeeld 
de steen „De Wijde Poort", Maria

straat 3. Natuurli jk, wanneer het gaat over oude gevelstenen, valt 
zulk een steen erbuiten want hij is van jonge da tum. Maar het is 
toch altijd interessant om de bedoeling van die steen te weten. 

Om bij „De Wijde Poort" te blijven: deze steen verschaft ons een 
„doorzicht" op een andere poort, op een stralende dageraad in de 
verte. Doelden opdrachtgever en ontwerper op een zonnige toekomst 
in maatschappelijk of sociaal opzicht, of zaten er religieuze motieven 
achter: uitzicht op het hemelse Jeruzalem? De afbeelding kan 
overigens nog een totaal andere betekenis gehad hebben. Misschien 
was dit in 1928 voor niemand een raadsel omdat de bestemmino van 

Gevelversiering 
Karle Jansstraat 2}. 
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Gevelsteen M een marmstrat 
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Gevelsteen huis Jan Hogendorpstraal hoek Van der Duynstraat. 
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het pand dit duidelijk maakte. Maar momenteel ontbreken zulke 
aanwijzingen. 

in het huis, dat met deze gevelsteen prijkt, is een café gevestigd. 
De eigenaar zal allicht hopen dat de deur van zijn etablissement 
voor velen een ,,wijde poor t" is, want dat opent voor hem zonnige 
perspectieven. Maar het lijkt niet waarschijnlijk dat dit pand al café 
was toen de steen er werd aangebracht. Mogelijk weet iemand van de 
lezers een nadere verklaring voor „De Wijde Poort". 

Vermoedelijk is deze steen vervaardigd door dezelfde hand, die de 
steen „Bloemfontein" in het huis Van Hogendorpstraat hoek Van 
der Duynstraat maakte. Dit exemplaar dateert uit dezelfde tijd en 
er valt overeenkomst te bespeuren tussen de letters. Naar de heer 
Ubaghs vernam zou in dit huis indertijd een architect gewoond 
hebben, die in de jaren 1890-1900 in Zuid-Afrika vertoefde. O p de 
steen is een ossenwagen afgebeeld, zo bekend uit de „Grote Trek" ; 
op de achtergrond het stadhuis van Bloemfontein, de plaats die in 
de jaren van de „Grote T r e k " (1836-1852) het centrale ontmoetings
pun t van de Boeren was. 

Misschien zijn er ook in dit geval leden van Oud-Utrecht, die ons 
verdere inlichtingen kunnen geven over de vroegere bewoner van 
het huis. Dit vragen wij tenslotte nog voor een gevelversiering, die 
voorkomt in het pand Korte Jansstraat 23. Het is een der huizen in 
de z.g. „Jugendstil", die Utrecht bezit. Ging het hier alleen maar 
om een aantrekkelijke decoratie, of was de afgebeelde lieftallige 
verschijning het symbool van de instelling, die indertijd in dit huis 
was gevestigd? 

de J. 
N.B. Het eerste artikeltje over dit onderwerp bevatte de mededeling, dat het de 
heer Ubaghs „om ons onbekende redenen" niet toegestaan was zelf foto's te 
nemen van de in het Centraal Museum aanwezige gevelstenen. Wat ons toen 
onbekend voorkwam is echter, naar ons naderhand bleek, een heel gebruikelijke 
zaak. Verreweg de meeste musea staan niet toe dat de bezoekers zelf foto's maken 
van het museumbezit. Niet alleen zou dit, vooral op drukke dagen, aanleiding 
kunnen geven tot wanordelijkheden, maar bovendien zou men daardoor de 
verkoop van eigen reproducties in de wielen rijden. Deze verkoop brengt nog wat 
op ten voordele van het museum, waardoor men weer nieuwe aankopen kan doen. 

R E S T A U R A T I E S EN V O N D S T E N IN U T R E C H T 

Herenstraat 48. Het uit de tweede helft van de 17de eeuw daterende 
huis — dat één geheel vormt met zijn westelijke buur, nr. 46 — is 
ontpleisterd. Hierbij kwamen boven de vensters bogen met zand-
steenblokken in het zicht, welke worden hersteld. De houten kroon
lijst van ca. 1800 was grotendeels vergaan; na demonteren bleek, dat 
nog restanten aanwezig waren van een geprofileerde bakstenen 
gootlijst, zoals het huis aan de achterzijde nog bezit en zoals we aan 
zovele 17de eeuwse utrechtse huizen aantreffen. Ook deze lijst is in 
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