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De Zomertocht 1940 zal vermoedelijk in den namiddag van 
Zaterdag 25 Mei a.s. plaats vinden. Als gevolg van de tijdsomstan
digheden is het dan echter niet mogelijk het voorgenomen bezoek 
aan Vianen te brengen. Het Bestuur heeft nu een anderen tocht 
op denzelfden dag in voorbereiding genomen, waarvan de uitkomst 
in het omstreeks 15 Mei a.s. verschijnende: nummer van dit Maand
blad, onder vermelding der bijzonderheden zal worden mede-

JAN V A N H A T T E M f. 

Op 17 April 1940 overleed Jan van Hattem, voorman-steiger-
maker en metselaar bij de herstellings- en onderhoudswerken van 
den Domtoren. Jan van Hattem was zijn officieele naam. Voor hen, 
die aan de restauratie-werken verbonden waren, zelfs voor hen, 
die door belangstelling, door bewondering voor het bouwwerk tot 
veelvuldig bezoek aan den toren gelokt werden, had de naam, ont
leend aan de registers van den Burgerlijken stand, geen klank. 
Voor hen bestond alleen „Hannes". 

In 1901 hadden Rijk en Gemeente elkander — eindelijk — ge
vonden, na de opwekkingen, de aanklachten, van Mr. S. Muller 
Fzn. en den Directeur van Gemeentewerken, Ir. F. J. Nieuwenhuis, 
om een eereschuld af te lossen ten aanzien van het hooge symbool, 
door eerstgenoemde gekenmerkt als ,,De Domtoren, geheel eenig 
in ons land: niet de toren van Utrecht, maar de toren van Neder
land". 

Aan het einde van dat jaar kwam een nauwelijks meerderjarig 
man, stoer, eerlijk en trouw, als zij, die in vroeger eeuwen het 
machtige bouwwerk, steen voor steen, hadden durven richten naar 
Boven, de'kleine schare versterken, die jarenlang zou arbeiden om 
te herstellen wat de tand des tij ds had verwoest — wat onkunde 
en gebrek aan liefde hadden misvormd en verminkt. 

De moed, om tot de kern van het samenstel door te dringen, had 
ontbroken; in stede gebreken in vollen omvang op te sporen en te 
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herstellen, was bemanteling, onttrekking aan het oog, schendende 
ombeugeling en ondoelmatige verankering van gescheurde onder
deden •—' lapwerk —• verkozen. 

Die tijd was voorbij. 
„Hachelijke" arbeid werd niet meer geschroomd; zorg, toe

wijding, eerbied drongen tot oplossingen, met zekerheid volvoerd. 
De jonge „Hannes" werd de rechterhand van hen, die leiding 

gaven. Hem werd tot taak het oprichten der steigerwerken, der 
ondersteuningen, der stempelingen. Om de slanke lantaarn groei
den gebinten uit houten stijlen en balken, kundig samengevoegd 
tot plaatsen, waar op veilige wijze de werkers konden onderzoeken, 
uitbreken, vervangen. 

Gebroken gewelven werden gestut, schenkels en ribben zouden 
tijdelijk, tot de aaneensluiting, het nieuwe werk schragen. 

Boven het tweede vierkant reikten, tot ver naar buiten, zware 
houten vakwerkliggers, door schoren en diagonalen ondersteund; 
zij zouden dienen bij het ophijschen der materialen. 

De jonge steigermaker kreeg in dat alles zijn deel, vaak het 
moeilijkste; wat uitermate gewaagd, halsbrekend, scheen, werd hem 
toevertrouwd —- door hem met volkomen kalmte en zelfbeheer-
sching verricht. 

De arbeid vorderde, Hannes werd ouder, rijper. Een enkele aan
wijzing was voldoende om den geoefende te doen begrijpen, wat 
noodig was. Een opdracht, hem verstrekt, kwam in orde, geen 
maatregel werd verzuimd. 

Toen in den aanvang der restauratie weinig middelen beschik
baar waren, het aantal der werklieden zeer beperkt was, werd hij 
een hoofdfiguur onder hen. 

In latere jaren, nadat Rijk en Gemeente de noodzakelijkheid 
eener snelle uitvoering hadden aanvaard en ook bevorderden, bleef 
Hannes onder de vele tientallen arbeiders raadsman en helper, die 
in alles, bij vervoer en stellen van natuursteen, bij metselwerken 
en bij ondervangingen, bijsprong en zijn krachten bood. 

Zijn open, vriendelijk gelaat, zijn rustig, zacht gemoed, gepaard 
met flinkheid, maakten hem tot aller kameraad en steun. 

Zoo heeft hij gewerkt, tot het einde der restauratie, van 1901 — 
1931; daarna bleef hij aan den toren verbonden voor onderhouds
werk, voor wijziging en aanvulling van enkele onderdeden, bij de 
algemeene restauratie nog achterwege gebleven. 

Een hoogtepunt in zijn leven: 
H.M. de Koningin had bijzondere wijding gegeven aan de be

ëindiging der restauratie, door Hare tegenwoordigheid' bij de in
gebruikneming van de Michaëls-kapel in Januari 1929. 

H.M. had den wensch te kennen gegeven ook de Egmonds-kapel 
te bezoeken. Bij Haar terugkeer in eerstgenoemde kapel hadden 
de autoriteiten deze ruimte verlaten. 
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Enkelen, betrokken bij de werken, mochten worden voorgesteld 
aan Hare Majesteit. 

Tot hen behoorde Hannes, die begiftigd was geworden met de 
zilveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Toen mocht hij van de Landsvrouwe deze woorden vernemen: 
„Mijnheer van Hattem, Ik hoor, dat bij dezen moeilijken arbeid 

geen ongevallen zijn voorgekomen; dit is zeker voor een groot deel 
te danken aan uwe goede zorgen, aan uwe toewijding en voor
zichtigheid." 

Deze lof was volkomen verdiend en de belooning voor een leven, 
gewijd aan één werk, in volledige overgave. 

Hannes werkte niet alleen met hoofd en handen, doch ook met 
zijn hart en uit al zijne daden, zijne omzichtigheid tot in het kleinste 
kleine — bleek eerbied voor het monument, dat hem had opgeëischt. 

In de laatste jaren viel te bespeuren, dat de inspanning bij den 
zwaren arbeid den eertijds zoo forschen man had aangegrepen, 
afgemat, ten slotte gebroken. 

Sinds enkele maanden werd het beklimmen van de torentrap hem 
te machtig. 

Hij nam voorloopig rust en maatregelen werden beraamd om 
hem een onbezorgden levensavond te gunnen. 

De rust, hem toegedacht, is hem niet hier — doch, naar wij ver
trouwen, Elders deelachtig geworden. v. H. 

PHILIPS V A N MARNIX V A N SINT ALDEGONDE 
IN UTRECHT. 

I. Gevangenschap op Vredenburg, 1573—1574. 

Weldra zal de 400ste verjaring van de geboorte van Marnix 
worden herdacht. Vroeger werd aangenomen, dat Marnix in 1538 
te Brussel werd geboren, doch door een latere vondst is vrijwel 
komen vast te staan, dat hij tusschen den 8sten Maart en den 
20sten Juli 1540 het eerste levenslicht zag. De veronderstelling van 
professor Van Schelven, dat Marnix een 1 Mei-kind is geweest, 
lijkt daarbij zeer aannemelijk 1). 

De redenen, die Marnix herhaaldelijk naar Utrecht hebben ge
bracht, waren een gevolg van zijn volkomen toewijding aan de 
zaak van den Zwijger, in wiens dienst hij zich had gesteld. Weder-
keerig schonk prins Willem hem persoonlijke vriendschap en 
onbegrensd vertrouwen. 

De eerste maal kwam Marnix als gevangene in Utrecht, nadat 
hij den 4den November 1573 2) bij ,,de Schantse op Maeslandtsche 
Sluyse" in handen der Spanjaarden onder bevel van Francisco 
Baldeo was gevallen. Aldegonde, toen goeverneur van Delft, 
Rotterdam en Schiedam, was bij de organisatie der verdediging 


