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Blijkbaar is het spoedig duidelijk geworden, dat Soestdijk niet de 
meest geschikte plaats voor den aanleg van een „jardin des plantes" 
was, want de Koninklijke courant van den 29sten Augustus 1808 
bracht de mededeeling, dat „de groote kruid-tuin, de verzameling 
tot de natuurlijke historie, en de menagerie te Haarlem zullen wor
den gevestigd; reeds is een gedeelte der menagerie op het kasteel 
te Soestdijk vereenigd." 

Den 26sten November was te Soestdijk alles voor het transport 
gereed, zooals uit een declaratie van den stalhouder J. van Leersum 
blijkt, die toen „voor het leveren van 26 paarden ter vervoering der 
menagerie naar Haarlem, drie dagen ieder paard à ƒ 6.— daags is 
ƒ 468.'—•" in rekening bracht en dat bedrag den 21sten Februari 
1809 uitbetaald kreeg. 

Aan onderhoudskosten hadden de dieren gedurende hun verblijf 
van vier maanden op Soestdijk een uitgaaf van niet minder dan 
2391 guldens, 16 stuivers en 8 penningen gevorderd. Dat bedrag 
was voor den aankoop van vleesch, brood, graan, zaad, zemelen, 
lampolie, stroo, zaagsel en zand besteed. Verdere bijzonderheden 
geven de rekeningen niet, alleen wordt van zwart brood voor den 
beer en van graan voor de partijzen gesproken. 

Reinwardt genoot een inkomen van 3000, Alpy van 1600 gulden 
per jaar, behalve vrije huisvesting. 

Te Haarlem, waar ze in de stallen van het Paviljoen geplaatst 
waren, hebben de dieren evenmin lang rust genoten. In 't laatst van 
Mei 1809 werden ze naar de Orangerie in den Hortus medicus te 
Amsterdam overgebracht. Bij koninklijk besluit van den lOden Juni 
1810 werd „het aanleggen van eenen meer uitgebreiden planten-
tuin . . . uitgesteld, tot dat de staat der publieke schatkist daar toe 
meerdere ruimte zal geven". Den 17den Juli d.a.v. werden de dieren 
publiek verkocht, nadat keizer Napoleon eerst nog overwogen had 
ze naar den Jardin des plantes te Parijs te laten vervoeren. Bij den 
verkoop telde de menagerie 62 nummers, doordat de oorspronkelijke 
collectie voornamelijk door aankoopen van vogels, die uit 's rijks 
schatkist betaald waren, was aangevuld. De lotgevallen der ver
zameling te Haarlem en te Amsterdam zijn meer uitvoerig in „de 
Natuur" jrg. 32 (1912) beschreven. E. 

OPROER IN HET UTRECHTSCHE TUCHTHUIS, 1822. 

In zijn nog altijd zeer te waardeeren „Geschied- en oudheid
kundige beschrijving . . . der stad Utrecht" (Utrecht, 1846. 3 dln. 
8°) vertelt Nicolaas van der Monde, de verdienstelijke boek
drukker en stadshistoricus, uiteraard ook van de Tuchthuissteeg 
(dl. I, blz. 289—291). Zij ontleende haar naam aan „het sombere 
arrest- en provoosthuis". dat daar sedert 1615 in een gedeelte der 
vroegere gebouwen van het begijnhuis van St. Nicolaas gevestigd 
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was. Verdere bijzonderheden van dat tuchthuis vertelt Van der 
Monde niet en hij volstaat met te schrijven, dat „de tooneelen van 
muiterij der gevangenen, alsmede de pogingen tot derzelver be
vrijding, bij staatsomwentelingen of in tijden van onrust, den 
naburen soms vele zorgen baarden". 

Over die gevangenisoproeren is tot nu toe weinig bekend ge
worden en Van der Monde's mededeeling maakt dan ook, althans 
op menschen van den tegenwoordigen tijd, een overdreven indruk. 
Toch blijkt ze juist te zijn geweest, zooals de hierachter herdrukte 
berichten uit de Utrechtsche courant van 17 en 19 Juni 1822 be
vestigen. Blijkens die berichten is het toen al in Utrecht Ameri-
kaansch toegegaan. 

Het tuchthuis aan de Tuchthuissteeg, thans de Doelenstraat, is 
in 1854 door de toen nieuw gebouwde en nu sedert enkele jaren 
reeds weer buiten gebruik gestelde gevangenis op Wolvenburg 
vervangen. E. 

Utrecht den 16. Junij. Gisteren had alhier in het Tuchthuis, onder de gevan
genen een groot oproer plaats, waartoe het afkondigen van het jaarlijksch ontslag, 
of afslag, aanleiding schijnt gegeven te hebben. Zoodra men aan de gevangenen 
het besluit van den Koning had bekend gemaakt, bespeurde men eene algemeene 
woeling onder de gevangenen, welke 160 à 180 in getal zijn. Hij die geen afslag 
bekwam, vermeende, dat hij daarop aansprak had, terwijl die, welke afslag 
had bekomen, daarmede niet tevreden was, en op een oogenblik, even als had er 
eene vroegere afspraak bestaan, geraakten alle de gevangenen in oproer. Dadelijk 
waren de weefgetouwen en andere werk-machines vernield; de zwaarste sloten 
werden verbroken, en door het openbreken van afzonderlijke gevangenplaatsen, 
waren reeds vele gevangenen, ten getale van 40 à 50, bijeengeraakt. Men bekwam 
spoedig adsistentie van de militaire wacht van de Tolsteegpoort, doch zulks 
belette echter niet dat aan de muren gebroken en met steenen geworpen werd. 
De glasramen werden uitgehaakt en ook daarmede naar omlaag gesmeten; op 
verschillende plaatsen werd ook beproefd om de zoldering doortebreken, hetwelk 
gelukkig werd verhinderd, echter niet dan nadat eenige gevangenen gekwetst 
waren. De aanwezige militairen waren echter te gering in getal om hetgeen 
allerwegen plaats greep, te keeren; doch gelukkig kwam nog tijdig genoeg een 
sterk detachement van de hoofdwacht, als andere militairen, toesnellen, als ook 
eenige manschappen der kavalerie, die veel toebragten, om te voorkomen dat den 
oploop, die buiten het gevangenhuis inmiddels plaats greep, gevaarlijk worden 
kon. De verschillende autoriteiten is het alzoo gelukt, de gevangenen, en na dat 
men de militairen van scherpe patronen had voorzien, en na dat deze op de 
binnenplaats in het gezicht der gevangenen, het geweer geladen hadden, in zoo 
verre in bedwang te houden, dat de verdere braak heeft opgehouden. Gelukkig 
is deze beweging bij dag begonnen, als wanneer men spoedig militaire hulp 
konde bekomen. Men heeft een sterke wacht in het gevangenhuis gelaten, en op 
die wijze wordt een aanmerkelijk getal gevangenen, die door het verbreken der 
afzonderlijke gevangenhokken zijn bijeen geraakt, belet iets verders te onder
nemen. De nacht invallende is het niet mogelijk geweest de afsluiting der afzon
derlijke gevangenplaatsen te herstellen; doch, men heeft die gevangenen, door 
verschillende militaire posten, die op de zolders, beneden en overal om en in 
het huis uitgezet zijn, op die wijze, provisioneel onder genoegzaam bedwang 
teruggebracht. 

— den 17. Junij. Heden zijn elf à twaalf der oproerige gevangenen uit het 
Tuchthuis, in rijtuigen, onder escorte van Kurassiers, naar het Stadhuis over-
gebragt. De rust in het Tuchthuis is thans weder geheel hersteld. 


