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rugkeerden en de steden weer groote vrijheid kregen tot het in
richten van een eigen bestuur, bleven weliswaar de gilden afge
schaft, maar daarnaast kwam het voorschrift te staan, dat de wet de 
noodige bepalingen zou maken „tot het verzekeren aan iederen 
burger van deszelfs eerlijk bestaan." Het lag •— gezien de hiervoor 
vermelde gevallen — voor de hand, dat vooral Utrecht van de 
tegemoetkomende houding van het Staatsbewind een dankbaar ge
bruik zou maken, om in deze karakteristieke gildestad de econo
mische gebondenheid der stedelijke huishouding zooveel mogelijk 
te herstellen. Het kwam in onze stad dan ook spoedig tot de uit
vaardiging van een generale bedrij f sordonnantie (Dec. 1800). Maar 
tevens klonk in Utrecht het eerste, krachtige protest tegen het plan 
tot het herstel der economische gebondenheid. Dti verzet ging uit 
van het raadslid M. P. Eyck, den voormaligen revolutionnair-
patriottischen burgemeester van 1795. Het waren de bekende argu
menten van de individualistisch-economische politiek, die Eyck nog 
eens naar voren bracht. Maar zijn bemoeiingen waren vergeefsch; 
de toenemende reactie op de vrijheidsleuzen voerde ook in Utrecht 
tot herstel der organische orde. De fouten van het vroegere gilde-
systeem meende Utrecht voldoende te kunnen corrigeeren door een 
algemeene verlaging van de admissie- en proefgelden, alsmede door 
de moderniseering van de proefstukken van enkele gilden. Het ont
brak echter niet aan klachten over clandestienen terugval tot de 
oude eischen, zelfs over het vorderen van proefmaaltijden! Bij het 
herstel der Onafhankelijkheid ontwikkelde zich aanstonds een al
gemeene en dringende actie tot herstel van het corporatief systeem. 
Ook hier liet Utrecht een krachtig pro-gilden geluid hooren. In het 
rapport van de oude gildestad Utrecht uit 1814 werd het verval der 
gilden alleen beschouwd als een gevolg „van de losbandige denk
wijze in den tijd van 1795 tot 1798", waarom de burgemeester het 
niet dan allerheilzaamst oordeelde „indien onze geëerbiedigde 
souverein konde goedvinden. . . . alle de nog aanwezende gilden 
onder het toezicht van het stadsbestuur zooveel mogelijk te her
stellen." 

Tot het laatste toe heeft Utrecht haar aard als karakteristieke 
gildestad niet verloochend. W. G. v. R. 

N I E U W E RECHTSPRAAK E N EEN N I E U W GEBOUW. 

Op 28 April 1835 werd de herziene wet op de rechterlijke orga
nisatie door de Tweede Kamer aangenomen. De herziening van 
het Burgerlijk wetboek was reeds afgeloopen en die van het wet
boek van koophandel zou nog volgen. 

Bij Kon. Besluit van 10 April 1838 werd bepaald dat de rech
terlijke organisatie èn de nieuwe wetgeving met 1 October d.a.v. 
zouden worden ingevoerd. 
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In Februari 1837 was sprake van de „op handen zijnde ver
timmering van het Hofgebouw" in de Hamburgerstraat. Op 26 
September van dat jaar werd door den Gouverneur der Provincie 
de „eerste steen" gelegd, waarbij deze „met weinig doch kracht
volle woorden" de belangrijkheid dezer gebeurtenis in het licht 
stelde. 

De verbouwing kwam in September 1838 gereed. Zoodoende 
kon op 27 September de door den Gouverneur uitgenoodigde 
„aanzienlijke schaar" in de groote zaal van het nieuwe Justitie-
gebouw getuige zijn van de installatie van het nieuwe Provinciale 
Gerechtshof, dat volgens genoemd Kon. Besluit op 1 October 
zijn werkzaamheden zou aanvangen. 

De benoemde leden van het Gerechtshof kwamen op genoem
den dag tegen elf uur in het gouvernementsgebouw (Paushuize) 
bijeen. Vandaar begaven zij zich begeleid door den Gouverneur 
in 7 rijtuigen naar het vernieuwde gerechtsgebouw in de Hambur
gerstraat. De detachementen cavallerie, die den stoet openden en 
sloten, zullen meer bedoeld zijn ter opluistering, dan om te sym-
boliseeren dat het recht door de macht geschraagd moet worden. 

De Gouverneur hield een toespraak, waarin hij o.a. sprak van de 
belemmeringen, die het verkrijgen van een „vaderlandsche wet
geving" in den weg hadden gestaan, en het „geluk van den tegen-
woordigen stond", waarop die nieuwe wetgeving zou aanvangen, 
de zorgen van Z . M. om, die te verkrijgen, „van het hoog belang en 
nut, van het publiek vertrouwen, zoo wel op de wetten als op de 
inrigtingen der regtsmagt en op hen, wien de edele taak wordt op
gedragen, om dezelve toe te passen", enz., alsmede wat door de 
provinciale Gedeputeerde Staten gedaan was, „om een nieuw 
gebouw ten gebruike van het provinciaal Hof en de arrondisse-
ments-Regtbank in deze hoofdplaats te bestemmen en tot tempel 
der geregtigheid in te wijden, waartoe hetzelve thans ten gebruike 
wordt opengesteld". 

Na de hieropvolgende beëediging beantwoordde de president 
van het nieuwe Hof, Mr. A. G. Smith de toespraak van den Gou
verneur en legde den nadruk op het „gewigt der gebeurtenis van 
dezen dag". De invoering van de nieuwe rechterlijke macht en 
daarvoor geschikte wetboeken noemde hij een der weldaden van 
Z.M.'s regeering. Vervolgens heette hij de leden van het Hof 
welkom „in deze aan het heilige regt gewijden tempel, op dien 
zelfden grond en fondamenten herbouwd, waar het voormalig 
Hof van Justitie van Utrecht nu meer dan drie eeuwen, en wel 
in de lente van het jaar 1530, onder Keizer Karel den vijfde, is 
geïnstalleerd." 

Kon de vereeniging „Oud Utrecht" nu bogen op een meer dan 
100-jarig bestaan, dan zou zij onder hare leden toen zeker ge
noemden president geteld hebben. Hij had getracht in het Raads-
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dagelijksch boek, zoowel als in de memorialen van het vroegere 
Hof over diens installatie en de daarbij plaats gehad hebbende 
plechtigheden iets te vinden. Dat was vergeefsche moeite geweest. 
Hij weet dit aan de, aan de instelling van het toenmalige Hof voor
afgegane, onrustige tijden, de overgang van het wereldlijk gezag 
van den bisschop op Karel V, wat ,,in dien tijd aan velen onaan
genaam" was, evenzeer als de door den keizer gemaakte „verande
ringen", die „zoo zeer afweken van de oude herkomsten en voor-
regten". Natuurlijk vergat hij niet de „vernieuwing van het ge
bouw" in zijn rede te vermelden. 

Na de president sprak de procureur-generaal van het Hof, Mr. 
W . Th. Baumhauer, een lange redevoering uit. Op zijn wijze wees 
hij op den langen tijd, dien het geduurd had vóór „de invoering 
van eene vaderlandsche wetgeving" en de „inrigting van de reg-
terlijke magt" tot stand was kunnen komen, bracht het herstel der 
provinciale hoven onder de aandacht, en na 3 kolommen wel
sprekendheid ten beste gegeven te hebben liet hij het aan een nóg 
welsprekender man over, om aan den Gouverneur den door diens 
bemoeiingen en medewerking welverdienden lof toe te zwaaien, 
wat de meeste der hoorders misschien wel een zucht van verlich
ting zal hebben doen slaken. Daarmede was de plechtigheid ten 
einde en de stoet keerde weer in dezelfde samenstelling naar 
Paushuize terug. 

Den volgenden dag, 28 September, trok opnieuw een stoet in de
zelfde samenstelling langs denzelfden weg heen en terug. De 
Gouverneur installeerde en beëedigde toen de leden van de 
Arrondissementsrechtbank en van de Kantongerechten. De in-
stallatierede werd toen beantwoord door den president der recht
bank, Mr. W . J. Ras, terwijl de officier, Mr. J. J. van Hees van 
Berkel, een „speech" afstak, „waarin hij de regtpleging hier te 
lande van den beginne af doorliep", over de opgedrongen Fransche 
wetgeving sprak en natuurlijk „over de thans ingevoerde nationale 
uitwijde". 

Den daaropvolgenden dag ontbond de president van het nieuwe 
Gerechtshof de Rechtbank van Eersten Aanleg, waarvan hij even
eens president was, en daarmede was de laatste belemmering 
voor den aanvang van de werkzaamheden door de nieuwe col
leges verwijderd. K. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 

Robbert Robbertzoon, de organist ! „In het begin der 17e eeuw was de 
van den Dom. — Aan de Nieuwe vermaarde organist van de Domkerk 
Rotterdamsche Courant van 25 Sep- j te Utrecht, Robbert Robbertz, vanwege 
tember 1.1. is het volgende ontleend: ! zijn Remonstrantsche gevoelens in 


