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en Rijksmuseum te Amsterdam, of naar andere openbare ge
bouwen. De groote allegori van Amsterdam, waarmee Lairesse 
in 1672 plafond en wanden beschilderde van het huis van den 
Amsterdamschen burgemeester Andries de Graeff (Heeren
gracht 446), versiert nu de z.g.n. Bolzaal van het Vredespaleis te 
's-Gravenhage. De vier Italiaansche landschappen van Frederik de 
Moucheron (1634—4686), door Lairesse op den voorgrond ge
stoffeerd met vrouwenfiguren ten halven lijve, die leunen tegen 
een lambrizeering, eertijds aanwezig in het huis van den kunst-
lievenden koopman Jacob de Flines (Heerengracht 132), bedekken 
thans de wanden van de Raadzaal der Rijksacademie van beel
dende kunsten te Amsterdam. Zij werden door den toenmaligen 
eigenaar van dit huis, den Heer R. P. Tutein Nolthenius, in 1921 
aan de Academie in bruikleen aangeboden en in 1929 ten ge
schenke gegeven ter herininnering aan zijn vriend Antoon der 
Kinderen. 

Een zeer geliefde versiering van de huizen op de Heeren
en de Keizersgracht was toenmaals ook de beschildering van 
benedengangen en voorportalen met basreliefs, welke den indruk 
maakten van marmeren platen. Zij werden aangebracht op de 
zoldering en in gangnissen, welke door „platte pylers" werden 
gescheiden. Veel aandacht trokken indertijd de zinnebeeldige 
voorstellingen welke Lairesse ,,in 't graauw" schilderde voor het 
huis Messina (Heerengracht 164), de voorname woning van den 
rijken zijdelakenhandelaar en kunstverzamelaar Philips de Flines 
(1640—1700). Dergelijke schilderingen treft men nu nog aan in 
het gebouw Odeon, Singel 460, bij het Koningsplein, waar zij 
gemakkelijk voor ieder te bezichtigen zijn, daar dit oorspronkelijk 
aan de kunst gewijde gebouw thans tot verkooplokaal is gede
gradeerd. Deze schilderingen zijn niet gesigneerd . 

Van de succesvolle kunstenaarsloopbaan van Gerard Lairesse 
vormt de donkere episode van zijn gedwongen verblijf te Utrecht 
de inleiding. C. C. v. d. G. 

SEVENTOORN E N HERTENHUIS 
(oude namen in eere hersteld). 

Iedere poging, hoe bescheiden ook, tot verlevendiging en ver
fraaiing van ons utrechtsch stadsbeeld verdient waardeering. 
Wanneer zoo'n poging tevens een overblijfsel uit vroeger dagen 
in eere houdt of doet herleven, is er reden, in dit Maandblad er 
de aandacht op te vestigen. Het is er ver van af, dat een goed 
gebouw of een aardige gevelsteen meer of minder er niet erg 
op aan zou komen. Zoo rijk is Utrecht waarlijk niet aan groote 
objecten met wat zwier, verhouding, fantasie, dat de kleinigheden 
verwaarloosd zouden mogen worden. Zelfs het weder aanbrengen 
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van een ouden huisnaam is al iets, dat den voorbijganger, die 
niet geheel ongevoelig is voor het historisch karakter van zijn 
stad, een kleine vreugde geeft en dus waarde heeft. 

De twee bescheiden pogingen in bovenstaande richting, waar
voor hier belangstelling' gevraagd wordt, betreffen beide perceelen 
aan de Oudegracht, tusschen Potterstraat en Jacobijnenstraat. 

Het eerste, Oudegracht nr. 70, werd reeds in 1582 als ,,van 
outs genaempt den Seventoorn" aangeduid en in de volgende 
eeuwen tot 1803 toe, wellicht ook nog later, komt deze naam, 
afgewisseld door ,,de Seven Toornen" en „die Seven Toorens" 
in de eigendomsbewijzen van het huis geregeld voor. Of er ooit 
een steen met een afbeelding van zeven torens in den gevel 
gestaan heeft of dat het huis enkel dien naam droeg, is onbekend. 
Ook aangaande beteekenis en bedoeling van naam of voorstelling 
tast men in het duister. Een of ander herinnert zich wellicht ooit 
het gedicht gelezen te hebben van William Morris ( 1834-—1896): 
,,The Tune of seven towers", geïnspireerd op een vreemd-roman
tisch schilderij van Dante Gabriel Rosetti met denzelfden titel — 
maar wijzer wordt men daar niet mee. Hoe het zij, in 1941 heeft 
de eigenaar van het perceel, de heer B. H. Wit te in den ver
nieuwden gevel een steen doen aanbrengen, waarop in een car
touche vermeld staat: 

1582 
den Seventoorn. 

Een bescheiden, goede gevelsteen, door Willem van Kuilen
burg in Drachenfels-trachiet uitgevoerd. Met deze eenvoudige 
gevelversiering werd een voorbeeld gegeven, dat anderen mogen 
navolgen. 

Het andere perceel, dat door zijn jongste veranderingen iets 
tot verfraaiing van het stadsbeeld bijdraagt, is Oudegracht 86. 
Op die plaats stond reeds in 1444 het „Huis ten Hart", bewoond 
door „Ghysbert Clutinck, die schilder", van wien overigens niets 
bekend is. Twee jaren later werd het als „Huis ten Herte" publiek 
verkocht. In de tweede helft der 16e eeuw behoorde het aan de 
adellijke familie Snoey of Snoye: het wordt dan genoemd „het 
Groote Huis ten Hart", ter onderscheiding van het noordwaarts 
daarvan gelegen, aan de (Lange) Hartsteeg grenzende „Kleine 
Huis ten Hart" (nr. 84), dat dezelfde eigenaars had en langen 
tijd met het groote huis één perceel vormde. Tegen 1600 blijken 
Groot en Klein Huis ter Hart van elkaar gescheiden te zijn 1). 
Er zijn ter plaatse aanduidingen, dat in het tegenwoordige gebouw 
nr. 86 nog gedeelten van het middeleeuwsche huis aanwezig zijn. 
Van het midden der 18e tot in het laatst der 19e eeuw toe wordt 
het perceel in de transportakten steevast „het Hertenhuis'' ge
noemd en het is deze naam, dien de tegenwoordige eigenaar, de 
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heer A. Harder, boven den ingang heeft doen aanbrengen. 
Verder is de gevel wat opgeknapt en verloor het houten liggende 
hert boven de hooge hardsteenen deuromlijsting zijn dof-bruine 
tint voor een blinkend-gouden kleur. „Zum goldnen Hirsch" is 
men geneigd den thans in het perceel gevestigden piano- en orgel-
handel te betitelen. 

Tegelijk met deze uitwendige verbeteringen, die voor het 
aspect van de Oudegracht ter plaatse haar verdiensten hebben, 
onderging ook het interieur grondige wijziging. Een achtereen
volgend gebruik van twee eeuwen als cementhandel, steenhouwerij 
en ijzerhandel was de situatie binnenshuis niet ten goede gekomen. 
Van een zekere welvaart en smaak getuigde nog een kamer met 
groen-geverfde houten betimmering met gouden biezen, die in 
hoofdzaak diende als omlijsting van een vijftal groote doeken 
met zomer- en winterlandschappen en drie in grisaille geschil
derde voorstellingen, vermoedelijk dateerend van omstreeks 1800. 
Daar de kwaliteit dezer beschadigde en verwaarloosde schilde
ringen de hooge kosten van een restauratie niet dekte, zijn zij 
thans verwijderd. De niet-onaardige betimmering evenals de in 
stuc uitgevoerde schoorsteenboezem met een Mercuriuskop en 
eenige emblemen bleven echter behouden. 

Bij den jongsten eigendomsovergang (1941) dook het verhaal op, 
dat het Huis ten Hart de woning geweest zou zijn van „den opper-
jachtmeester van graaf Floris V" . Wanneer men zich realiseert 
— een der weinige jaartallen, die niemand vergeet — dat Floris V 
in 1296, uit Utrecht ter jacht gereden, vermoord werd, wordt men 
reeds om dit vroege jaar sceptisch gestemd ten aanzien van de 
waarschijnlijkheid van het bericht, dat elders geen steun vindt. 
Ook de vrij moderne benaming van opperjachtmeester wekt wan
trouwen. Bij navraag naar de herkomst bleek het verhaal een 
mondelinge familieoverlevering te zijn, die niet verder dan tot 
in het laatst der vorige eeuw te volgen viel. v. C. 

1) Ook het perceel nr. 88, dat doorgaans „het Blaauwhuys" heette, heeft een 
tijdlang één perceel gevormd met nr. 86; vandaar dat het in de 17e eeuw ook 
een enkele maal als „het cleyne huys ten Hart" voorkomt. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
De geboorteplaats van paus Adri-

aan. — In het tweede stuk zijner uit
voerige geschiedenis van de biblio
theek der groote kerk te Emden, dat 
in het 25ste Jahrbach der Gesellschaft 
für bildende Kunst und vaterländische 
Altertümer zu Emden (1937, blz. 1 8 ^ 
53) staat afgedrukt, doet Ernst Kochs den lateren tijd door belangrijke lega-

belang wekkende mededeelingen over 
de vele boeken van buitengewone 
bibliografische of historische beteeke-
nis, welke in die bibliotheek zijn op
genomen. 

De bibliotheek bestond reeds in den 
aanvang der 16de eeuw en werd in 


