
toen een pastoor die ,,opten huyse van de Doerenweert" resideerde, 
te krijgen, maar vergeefs. Zodoende kwam een eind aan de katho
lieke zielzorg te Veenendaal. *) 

In 1594 stierf Siliginius' vader. „Item dat den Predicantz vader 
inde kerkck es begraven, daervan geen betaelling, ergo hyer nyet", 
zegt de rekening 1594-95. Siliginius stierf of vertrok in 1610 en werd 
opgevolgd door Helmichius. 22) 

D. PHILIPS. 

2-) Niet de befaamde Wernerus Helmichius, maar vermoedelijk zijn zoon. Zie 
Wernerus Helmichius door dr. J. Hania Pzn. (1895). Bid. 88—89. 

*) Het proces der protestantisering van Noord-Nederland is nog altijd een waar 
crux. Reeds Fruin worstelde er mee in zijn opstel „De wederopluiking van het 
katholicisme in Noord-Nederland". (De tachtigjarige Oorlog IV bid. 16 e.v. — 1909—). 
Hij schreef het overgaan tot de reformatie toe aan het lage zedelijk peil van de 
laatste pastoor. Rogier wijt het vooral aan het eindigen van de katholieke ziel
zorg en ksnt ook grote invloed toe aan sociaal-economische en politieke factoren. 
Kruit verwijt Rogier de bevolking te passief voor te stellen en wijst op overtuigd
heid en geloofskracht van velen (Verklaringen van de geografische verbreidingen 
der kerkelijke gezindten in ons land. Soc. Buil. Kerk en Wereld 1948 No. 2). Tot 
de laatste conclusie kwam ook in 1954 de Nijmeegse hoogleraar Dr. R. R. Post in 
zijn ,.Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie XII. Het laatste 
woord over dit probleem blijkt nog niet gesproken. 

HET JANSKERKHOF TE UTRECHT. 

II. 

Een vorig praatje over de bebouwing langs het Janskerhof, in 
het meinummer, werd beëindigd toen wij vluchtig de bouwwerken 
van Frederick Matthijs van Lobbrecht hadden bekeken en de mooie 
Twentsche Bank. 

Bezien wij thans verder de zuidwand van dit plein, dan treft ons, 
met uitzondering van de studentensociëteit, een uitermate gave be
bouwing, waarvan de bovengenoemde Twentsche Bank wel het eerst 
is ontstaan, 1648 ongeveer. De verdere bebouwing is van rond 1660. 
Tot 1658 zag men hier nog slechts de scheidingssloot met daarover 
een inzicht in de tuinen van burgemeester Booth en van Van Reede 
tot Drakesteyn. Dan komt in dat jaar de overeenkomst tot stand 
met deze eigenaren, waarna de Boothstraat kan worden aangelegd, 
en de gedeelten tuin grenzend aan het Janskerkhof bouwterreinen 
werden. Burgemeester Booth blijft wonen in het reeds toen be
staande huis, dat nu uitgang krijgt op de Boothstraat, en verkoopt 
zijn terrein in twee bouwpercelen, en wel aan Van Nellesteyn en 
burgemeester Martens, terwijl Van Reede van Drakesteyn verkoopt 
aan burgemeester De Gooyer, die later van dit stuk weer een deel 
aan de Boothstraat verkoopt aan Ghijsbert Theuniszoon van Vianen, 
in 1662. Of bij deze-verkoop reeds een gereed bouwplan ter tafel 
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heeft gelegen, weten wij niet, maar vermoeden wij slechts, want alle 
drie de huizen werden in 1660 ontworpen door Ghijsbert Theunis-
zoon van Vianen, en in 1662 bouwt dezelfde bouwmeester voor 
zichzelf aan de Boothstraat een werkplaats, later koetshuis van het 
perceel De Gooyer. 

Over deze bouwwerken zijn wij merkwaardig goed ingelicht, 
want van het huis Martens bleven in het archief Martens van Se-
venhoven alle bestekken, ook die van latere wijzigingen, bewaard. 
Inwendig hebben deze huizen nogal wijzigingen ondergaan, maar 
uitwendig zijn zij vrij gaaf tot ons gekomen. Alleen missen wij node 
de oorspronkelijke kruiskozijnen, met de voor deze bouwmeesters 
zo typerende houten roede-indeling. Door de grote ruitindeling van 
thans missen deze gevels de oorspronkelijke geslotenheid, en bovenal 
het wit van het verfwerk der roetjes. Doen deze gevels thans wat 
somber aan, vroeger waren zij vrolijker en tevens wat huiselijker 
door de kleinere schaal der ruiten. 

Toch blijft het zeer de moeite waard deze gevels aandachtig te 
bezien en te vergelijken, want subliem is de wijze waarop enerzijds 
elk huis voor zichzelf spreekt, maar anderzijds deze huizen tezamen 
werken als een grotere eenheid, hoe deze elkander steunen zonder 
onderdeel zonder meer van dit grotere geheel te worden. 

Onze vlakkere tijd zou hebben volstaan met drie volkomen ge
lijke huizen, gelijk gedetailleerd. Niet alzo hier: bij deze huizen is 
elk detail op zichzelf bekeken, door eenzelfde geest doortrokken 
en daardoor toch tezamen werkend, maar elk huis op zichzelf blijft 
een individu. Hier valt voor een stedebouwer van nu nog heel 
wat te leren. 

Links en rechts van deze huizen was de bebouwing uit ongeveer 
dezelfde tijd, het perceel in de zuidwesthoek is vrij gaaf en het zou 
mij niet verwonderen als ook dit huis aan Ghijsbert Theuniszoon 
moest worden toegewezen, maar te bewijzen is dit niet. Heel jam
mer dat enige der percelen rechts plaats hebben moeten maken voor 
de sociëteit, die èn wat materiaal èn wat vormgeving betreft in deze 
mooie rij erg detoneert. 

Willen wij nog een werk van dezelfde bouwmeester aan dit Jans
kerkhof bezien dan moeten wij ons omdraaien, en kijken naar Jans
kerkhof 11, een perceel waar thans een bontwinkel in is gevestigd. 
Uit notariële acten valt te bewijzen dat deze bouwmeester in 1662 
deze mooie pilastergevel bouwde, een geveltype dat zich geheel 
aansluit bij de gevels Muntstraat 4, Ambachtstraat 5 en het Pro
vinciehuis, Achter Sint Pieter 20. Het is zeer de moeite waard van 
dichterbij de mooie Ionische kapitelen te bezien, die aan de boven
genoemde huizen net zo voorkomen, en ook in de kerk te Renswoude 
zo werden gemaakt, op grond waarvan wel zeer waarschijnlijk 
wordt, dat al die huizen door dezelfde meester werden gebouwd, 
temeer waar ook andere eigenaardigheden van deze bouwmeester in 
die percelen terugkeren. Het is namelijk zo, dat elke bouwmeester 
vooral in de wijze van detailleren eigenaardigheden heeft, die spe-
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ciaal voor zijn werk gelden en die het mogelijk maken, ook al ont
breken de schriftelijke bewijzen, toch met vrij grote zekerheid wer
ken aan hem toe te wijzen. 

Eén van de voor Ghijsbert Theuniszoon van Vianen typerende 
eigenaardigheden is, zijn in baksteen uitgevoerde klassieke kroon
lijst. Als u de huizen ter weerszijden van de Boothstraat beziet, 
vindt u deze typische kroonlijst telkenmale terug. En nu vindt men 
hetzelfde detail aan het kasteel te Renswoude, aan dat te Zuilen, 
aan het kapittelhuis van St. Pieter, en aan het gebouw van de 
Lekdijk Bovendams aan de Keistraat. En wanneer men dan boven
dien in de archieven bewijzen vindt dat èn het gebouw Lekdijk 
Bovendams, ( W . Stooker schreef reeds hierover in vorige nummers 
van dit maandblad) èn het kapittelhuis van de Pieterskerk door 
Ghijsbert Theuniszoon van Vianen werden gebouwd, dan kan men 
gerust aannemen dat ook te Renswoude en bij de verbouwing van 
Zuilen dezelfde bouwmeester bezig was. 

Maar wij dwalen wat af van het Janskerkhof. En toch is er nóg 
een werk van Ghijsbert Theuniszoon aan dit plein, namelijk de 
nieuwe westgevel die in 1682 aan de Janskerk werd gezet. Bekijkt 
u eens aandachtig het mooie silhouet van deze gevel, want van de 
drie gevels aan kerken die deze bouwmeester maakte is dit wel de 
best geslaagde. Ook aan de westgevel van de Domkerk, en aan de 
westgevel van de Pieterskerk vinden wij het oeuvre terug van deze 
bouwmeester. In alle drie gevallen is dit ook uit de archieven terug 
te vinden, en ook hier is het interessant te bestuderen hoe bij alle 
drie gevallen soortgelijke opgaven verschillend en toch in geest het
zelfde werden opgelost. 

Het minst geslaagd in de westgevel der Janskerk is mijns inziens 
wel de ietwat zware poort door Van Waveren gehakt. Deze mist 
de fijnheid van detaillering zoals wij dit bij vroeger werk van deze 
bouwmeester tegenkwamen, en zoals wij dit nog zien in het gevel
steentje van de hoofdwacht, vlak ernaast. Vergeten wij echter niet 
dat Ghijsbert Theuniszoon in 1682 om en nabij de 70 was, en hoewel 
hij leefde tot 1707, en dus ongeveer 95 jaar werd, zal hij op latere 
leeftijd toch wel een en ander aan hulpkrachten hebben moeten 
overlaten. Waarschijnlijk is veel van het vroegere steenhouwwerk 
door hemzelf gehakt, of onder zijn directe leiding tot stand geko
men, in 1682 heeft hij deze poort aan Theodorus van Waveren moe
ten overlaten. 

En nu hebben wij helemaal niet gepraat over de eigenlijke 
Janskerk. Dit is een boekdeel op zichzelf, en wij hopen allen dat 
binnen niet al te lange tijd het boekwerk van dr. Haslinghuis over 
de Utrechtse kerken uitkomt. 

Bekijkt u, vooruitlopend hierop, de mooie restauratie van het 
koorgedeelte, en bewondert u vooral ook nog even het mooie stand
beeld door Termote ontworpen, zo prachtig eenvoudig van contour, 
en zo mooi bij alle belichtingen, zelfs met sneeuw erop. Dit ten 
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bewijze dat ook in een plein, dat zo typisch de sfeer ademt van 
omstreeks 1660 en vroeger, een modern beeld, mits in stoerheid 
aansluitend bij de stoere St. Janskerk, een grote verrijking kan 
betekenen. 

Waarmede wij dan weer zijn aangeland bij de tegenwoordige 
tijd en na deze beschouwelijke bezichtiging weer aan de dagelijkse 
werkzaamheden tijgen. 

P. H. N. BRIËT b.i. 

HET HUIS OUD AAN. 

Op de Oude Gracht staat even ten zuiden van de Viestraat een 
stevig bakstenen gebouw met dikke muren en een toren, van boven 
met een opengewerkte borstwering voorzien. Dat is het huis 
Oudaan, sedert 1758 tot verblijf van oude mannen ingericht. Het 
wordt echter reeds in de 14e eeuw als „Huis Zoudenbalch" vermeld, 
en eerst in 1553 heet het „Oudaan". In de middeleeuwen stond het 
temidden van lage, uit hout en stro opgebouwde woningen van on
bemiddelde buren; het maakte toen als rijkemans-steenhuis een 
grootse en sterke indruk. Geen wonder dus dat men het in 1577 en 
'78 gebruikte om van hieraf de Spanjaarden in 't kasteel Vreeburg 
te bestoken. Daartoe werden zelfs lichte kanonnetjes opgehesen en 
achter de borstwering van Oudaan gezet, omdat men vanuit deze 
hoge standplek beter over de muren van het kasteel heen kon schie
ten. Oorlogstuig van toen leek in sommige opzichten nogal op 
kinderspeeltuig! 

Hoe is de naam Oudaan ontstaan? Ettelijke keren heb ik als ver
klaring gehoord, dat het eigenlijk „Ouwe Daan" zou heten, omdat 
het naar één van zijn vroegere bewoners genoemd was, doch dan 
schreef je vanzelf „Oude Daan", werd er bijgevoegd. Dat is heel 
aardig gevonden, doch het klopt niet. W a n t de naam Oudaan is 
al ouder dan 1758. toen het voor oude mannen opengesteld werd. 
Doch dat wisten de vertellers niet. Daarom moet men een verklaring 
in andere richting zoeken. 

Anderhalve kilometer zuidoostelijk van Breukelen ligt een ander 
huis „Oudaen" dat reeds in 1354 genoemd wordt, wat in ongeveer 
dezelfde tijd valt als de oudste vermelding van dat aan de Oude 
Gracht, hoewel dit laatste toen nog wel een andere naam droeg, 
zoals hierboven reeds gezegd werd. Doch weer een halve eeuw 
vroeger namelijk in 1303 wordt een Willem Houdaen als een der 
getuigen van de bisschop genoemd. Deze Willem Houdaen behoorde 
tot een oud Stichts geslacht, dat een zijtak van het nog oudere ge
slacht Loenresloot was. Ook de namen gaan derhalve goed ver in 
't verleden terug. 

J. W . Verbürgt heeft een geschiedenis van het oude Breukelse 
Oudaen geschreven en daarin meegedeeld dat deze naam aan een 
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