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D I C H T E R S W O N I N G E N T E U T R E C H T 
I. INLEIDING. 

W i e het buitenland bereist, kan daar menigmaal het huis van 
een groot dichter bezoeken, nog gemeubeld als bij diens leven. 
Welk een intiem genot is het rond te dolen door de vertrekken 
van Goethe's geboortehuis te Frankfort, van zijn sterfhuis te Wei-
mar, hoe vol herinneringen is Schillers woning aldaar. Op dergelijk 
bezit kan ons land niet boog en. Wel is het Muiderslot gemeubeld 
in den stijl van de 17e eeuw, maar dit huisraad is er later in ge
bracht, het stamt niet uit den tijd toen Hooft daar slotvoogd was. 

Ook aan ongemeubileerde dichterswoningen zijn wij arm. Vondel 
heeft minstens zes huizen te Amsterdam bewoond, in twee daarvan 
woonde hij op kamers. Van de vier overige zijn er drie afgebroken. 
Zijn mooie sterfhuis op het Singel werd in 1894 gesloopt bij den 
aanleg van de Raadhuisstraat; het huis „de Kraeck", Warmoes
straat 110, waar Vondel zijn uitgebreiden zijdehandel dreef, viel 
in 1911 ten offer aan den bouw van de nieuwe Effectenbeurs. 
Alleen zijn ouderlijk huis, ,,de blauwe draeck", nu Warmoesstraat 
nr. 39, het vierde huis benoorden de Heintje Hoeksteeg, waarin 
zijn vader zich in 1596 als hoedenstof f eerder vestigde, waar de 
dichter tot minstens 1631, vermoedelijk zelfs tot 1647, woonde, 
waar het uithangbord „de rechtvaerdige trouw" het eerst en het 
langst heeft utgehangen, waar hij trouwde met Maaike de Wolff 
en zijn kinderen werden geboren, waar hij Roskam en Geboorte-
klok schreef, staat nog overeind, maar in welk een toestand! Het 
is samen met de beide belendende perceelen na uitbreking van 
tusschenwanden, trappenhuis en bedsteden gemaakt tot één groot 
vertrek, dat thans dienst doet als opslagplaats. 1) Geen gevel
steentje geeft aan, dat Nederlands grootste dichter hier waarschijn
lijk wel een halve eeuw heeft gewoond. 

Ook in Utrecht hebben dichters van beteekenis gewoond en van 
enkelen hunner is het woonhuis bewaard gebleven. 

Niet van de groote Utrechtsche dichteres der middeleeuwen, 
zuster Bertken (1426 of 1427—1514), die ons zuk een kostbaren 
schat van mystiek proza en gedichten heeft nagelaten. Het ge-
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boortehuis van „die devote maghet Berta Jacobs dochter" is on
bekend; van haar 30e tot haar 87e jaar bewoonde zij een enge kluis 
in de Buurkerk met een venstertje dat uitzag op het altaar. Hier 
heeft zij in eenzaamheid en stilte door boete, gebed en meditatie 
zich voorbereid tot de eeuwige zaligheid: 

Ie sie den enghen wech bereyt, 
Die recht totter ewigher vroechden leyt. 

Hier heeft zij in hooge geestesverrukking haar visioenen beleefd, 
kon zij in volle overgave zeggen: 

Geen vroude en mach mi meer lusten in alder werelt wijt. 
Alleen is mijn begheren, o jhesu, daer ghi sijt; 
In vrouden aen te scouden dijn soete, claer aenschijn; , 
Eewelijc sonder eynde in dinen love te sijn. 
Deze kluis, waarin Bertken op haar verzoek ook is begraven, 

die zich in of vlak naast het oude koor van de Buurkerk moet heb
ben bevonden, is met de afbraak van het koor verdwenen. Over 
de vrijgekomen ruimte loopt thans de Choorstraat. 

II. DIRCK RAPHAELS CAMPHUYSEN. 
Evenmin kennen wij de Utrechtsche woonplaatsen van den dich

ter Dirck Raphaels Camphuysen (1586—1627). Het eerst kwam 
hij hier, vier en twintig jaar oud, na de voltooiing van zijn theolo
gische studiën te Leiden. Hij voelde zich toen nog niet rijp voor 
het predikambt en werd huisonderwijzer en secretaris bij Baron 
Gideon van Boetzelaer, Heer van Langerack en Nieuwpoort. Het 
zal wel een aanzienlijke woning zijn geweest, waarin hij drie 
jaar lang een onbezorgd leven heeft geleid, maar het is niet meer 
na te gaan waar zij stond, want zij was geen eigendom. De jonge 
dichter was er een op de handen gedragen huisgenoot. Het be
zielde jeugdportret, dat de Utrechtsche schilder Abraham 
Bloemaert, Gorkummer van geboorte als Camphuysen, van hem 
schilderde, staat ons borg voor zijn beminnelijk karakter, nobele 
inborst en veelzijdige begaafdheid.2) Het stelt Camphuysen voor 
op den leeftijd van twintig of een en twintig jaar, toen hij in huis 
woonde bij den rector van de Latijnsche school te Gorkum en door 
dezen werd klaargemaakt voor de studie aan de universiteit. Daar
vóór was de jonge man tot zijn achttiende jaar opgeleid in de tee
ken- en schilderkunst, waarin hij uitstekende vorderingen maakte. 
Het portret doet recht aan den schilder en aan den dichter, het 
stelt den veelbelovenden jongeling als gelauwerd luitspeler voor. 
Camphuysens jeugdschilderwerk en -verzen zijn niet bewaard ge
bleven. Bij zijn komst te Utrecht zal hij als dichter nog weinig of 
geen naam hebben gehad, maar van den omgang met den talent-
vollen, geestdriftigen en zachtaardigen jongen man moet de familie 
Van Boetzelaer hebben genoten. Toen hij zijn ontslag nam, zag 
men hem noode vertrekken, Mevrouw werd er zelfs ziek van. 
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Twee jaar later keert Camphuysen te Utrecht terug na zifn aan
stelling op 24 Febr. 1614 tot leeraar aan de oude en vermaarde 
Hieronymusschool. Deze stond op de Kromme Nieuwegracht ter 
plaatse van het tegenwoordige Remonstrantsche kerkgebouw. Hij 
is inmiddels huisvader geworden. Waar heeft hij toen gewoond? 
W e weten het niet. Waarschijnlijk in een gedeelte van een huis, 
want zijn inkomen was gering en het jonge gezin breidde zich 
jaarlijks uit. In dezen tijd valt Camphuysens bekeering, meermalen 
preekt hij nu in den Dom en hij bereidt zich voor tot het predik
ambt. Tenslotte zegt hij de Hieronymusschool vaarwel en wordt 
in 1617 te Vleuten beroepen. Reeds in 1619, na de veroordeeling 
der Remonstranten, legt hij zijn predikambt neer, op 26 Jan. 1620 
volgt zijn officiëele verbanning. Als hij. telkens verdreven, bedreigd 
en opgejaagd, door ons land zwerft, dicht hij zijn Stichtelijke 
Rijmen, die tot in de eerste helft der 19e eeuw algemeen werden 
gelezen en gezongen, en zijn Uitbreiding van de Psalmen, zijn 
zwanenzang. Nog leeft hij voort door zijn dichtregels: 

Ach! waren alle menschen wijs 
En wilden daarbij wel, 

De aard' waar' haar een paradijs, 
Nu is zij meest een hel. 

en 
Daar moet veel strijds gestreden zijn, 
Veel kruis en leeds geleden zijn, 
Daar moeten heil'ge zeden zijn, 
Een nauwen weg betreden zijn 
En veel gebeds gebeden zijn 
Zoolang wij hier beneden zijn — 
Zoo zal 't hierna in vreden zijn. 

Menigeen weet niet meer dat deze verzen van Camphuysen zijn, 
maar de verzen zelf zijn zoo algemeen menschelijk, dat zij van ge
slacht op geslacht bleven voortleven. 

!) Ton Koot. Vondels's zes woningen in Amsterdam. In: Maandblad van 
Amstelodamum 31e prg — 1944. blz. 60—63. 

2) W . Vogelsang, Een portret van Dirck Rafaëlsz. Camphuysen. In: Ge
denkboek A. Vermeylen. 's Gravenhage [. 1932]. Blz. 530—534. Met afb.  

DE BUITENPLAATSEN PEKING EN CANTON T E BAARN. 

Van deskundige zijde wordt ons nader bericht, dat ook Kramm's 
mededeeling als zou Scherenberg een gezantsschapsreis naar China 
hebben gemaakt (zie Maandblad van 1 Dec. 1945, blz. 104), mis
leidend is. Kramm vermeldt meer ongecontroleerde geruchten. 
Mogelijk had Scherenberg een zijdelingsche relatie met het kan
toor van de O. I. C. of volgde hij de „Chinoiserie" van zijn tijd, 
maar vast staat, dat hij Indië niet zelf heeft bezocht. 

C. C. v. d. G. 


