
hutspot met knolle en een worst van de os, die ick geslacht heb, 
daer hij scheen heel wel mee te vrede te sijn, want sprack noch te 
Dieren van de worst, die hij hier gegeeten had en sij noch van 
Middachten lieten haelle die ich daer gesonde had." 

Een boeiend boek, dat besloten wordt met een beschouwing 
over de architectuur van wijlen prof. dr. ir. D. F. Slothouwer. 

JOAN V A N BROEKHUIZEN. 

De stad Utrecht is in haar geschiedenis niet rijk aan dichters 
geweest en in strikte zin was de dichter Joan van Broekhuizen, die 
driehonderd jaar geleden, op de 20e November van het jaar 1649, 
te Amsterdam geboren werd, dan ook geen Utrechtenaar, maar 
hij heeft toch vvrij lang in de bisschopsstad gewoond en wordt 
door sommigen als een typisch Utrechts dichter beschouwd. 

Waarom? Ik zou het niet weten, zo schrijft Gabr. Smit in het 
Utr. Kath. Dagblad. Hij moet in Utrecht een meisje hebben gehad, 
want hij heeft in Trier een gedicht geschreven waarin hij zijn een
zaamheid beklaagt. Die kan hij alleen dragen, schrijft hij, wanneer 
hij weet dat zij aan hem denkt: 

O wonderlijke min! o kragt niet om vertolken! 
Met my was 't ook gedaan, en 't leven liet ik hier, 
Zoo niet uw gunstig oogh quam dringen door de wolken 
En zag van Utrecht af tot binnen 't oude Trier. 

Maar hij vond, dat er ook in Vianen aardige meisjes woonden, 
want een gedicht „Aan de Juffers N.N.", dat hij ondertekende 
..In 't Bosch van Vianen 1676", bewijst, dat hij ook dââr zijn hart 
verloren had. Aan „Mejuffrou" Charlotte Lochon, die hij in een 
ander vers „onder Viaanse boomen by de blanke Lek" zo teder 
toezingt? Wij weten het niet. Trouwens, ook langs de Vecht liep 
hij verliefd te dwalen: 

O schoone Vecht, die met uw zilverklaare horens 
Bewaakt d'aloude pracht der Bisschoplijke torens; 
O schoone Vecht, in wie ik mijn behagen vin, 
Gij draagt in uwen arm de hoop van mijne min. 

In ieder geval: hij woonde in Utrecht gedurende de jaren, 
waarin ieder jong dichter nu eenmaal verliefd behoort te zijn en 
daarvan in zoetvloeiende, welluidende verzen behoort te getuigen. 
Dat deed hij dan ook. Al heeft die zelfde verliefdheid binnen 
Utrecht hem haast zijn leven gekost, want hij werd er bijna gedood 
in een duel, waarvan verder niets bekend is. 

Dit is alles wat in Broekhuizen's verzen over Utrecht te lezen 
valt. Maar wij weten toch nog wel wat meer over zijn verhouding 
tot de stad. 

Wij weten eerstens hoe hij er kwam. Hij werd in Amsterdam 
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geboren en stond — daar zijn vader spoedig na zijn geboorte over
leed — onder voogdij van een oom, die hem naar de Latijnse 
school deed. Hij maakte er voortreffelijke vorderingen en bleef 
zijn gehele leven een zeer bekwaam latinist, hetgeen blijkt uit zijn 
latijnse verzen en zijn bewerking van Propertius, maar zijn oom 
vond, dat er met dergelijke geleerdheid niet genoeg te verdienen 
viel en deed hem in de leer bij een apotheker. Zijn levensbeschrij
ver Van Hoogstraten deelt mede, dat hij daar met tegenzin zijn 
tijd besteedde aan ,,het koken en smoken, het wassen en plassen", 
totdat hij op de vlucht ging en dienst nam als cadet bij de infan
terie. Al spoedig werd hij tot vaandrig bevorderd en bracht de 
krijgsdienst hem in Vlaanderen, Brabant en Duitsland; in 1673 
kwam hij weer naar Amsterdam, waar hij benoemd werd tot luite
nant over een vendel van de stadsbezetting. Het jaar daarna 
maakte hij als officier van de zeesoldaten onder Mïchiel Adriaensz. 
de Ruyter een tocht naar de Franse bezittingen in Amerika. 

Nog waren zijn omzwervingen niet ten einde, want tot aan de 
vrede van Nijmegen in 1678 diende hij in ons land en Duitsland 
— o.a. te Trier — waar hij verschillende belegeringen mee
maakte, maar in 1678 kwam hij in Utrecht. Hij had hier een 
uiterst aangenaam garnizoen — overigens niet alleen door het 
meisje, dat hij in Trier zo smachtend bezong. Aan de universiteit 
vond hij hier de beroemde professor Grevius „die uitmuntende in 
alle soorten van wetenschappen der stede tot groot sieraedt 
strekte, en uit alle de gewesten van Europa meenigte van jonge
lingen naar zich trok, die zich naer deze merkt van wijsheit 
begaven, om verrijkt met edele wetenschappen weder in hun 
vaderlant te keeren." 

De jonge officier bracht op de kamer van deze hooggeleerde 
heer vele uren door, praatte met hem over zijn Propertius-vertaling 
en over vele andere dingen, want hij was ongemeen leergierig en 
daarenboven een zeer aangenaam, levendig causeur. Aan deze 
Utrechtse jaren bleef hij altijd de prettigste herinneringen 
behouden. 

Hij bleef hier tot hij in Amsterdam als hopman werd aangesteld. 
In 1697, na de vrede van Rijswijk, werd hij gepensionneerd en 
huurde hij te Amstelveen ,,eenen hof verzien van bequame 
woning", die hem overigens weinig geluk bracht: hij werd bed
legerig, sukkelde meer en meer, werd voortdurend somberder en 
stierf de 15de December 1707. 

Zijn letterkundige nalatenschap was niet groot, — zeker niet 
voor zover het zijn aandeel in de Nederlandse poëzie betrof, want 
hij schreef — naast zijn uitgaven van Propertius en Tibullus — 
een aanzienlijk aantal latijnse verzen, die zonder twijfel fraai zijn. 
W a t zijn Nederlandse gedichten betreft: vijf jaren na zijn dood 
werden zij door zijn vriend Dirk van Hoogstraten uitgegeven, 
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voorzien van een interessante levensbeschrijving. Het zijn er nog 
geen dertig: enkele herderszangen in de geest van zijn tijd, char
mante idylles van verliefde herders en herderinnen, die in een 
sierlijk opgetuigd, maar tegelijk uiterst helder waargenomen 
Vecht- of Lek-landschap elkaar smachtend toezingen. Die herders
zangen zijn niet bijster belangrijk, maar ze zijn toch beter dan de 
meeste andere uit die tijd. En waar hij die modestijl durfde los
laten, blijkt nog veel duidelijker, dat hij zich gunstig van zijn 
tijdgenoten onderscheidde: in zijn sterkste momenten schreef hij 
een helder, fijn gedicht van grote bekoorlijkheid, zoals de ,,Mor
genzang". Daarin is hij op zijn best, — geen groot, maar in ieder 
geval een zuiver dichter, wiens stem in het vaak wat plechtstatige 
zwaar orgelende koor der Nederlandse poëten iets laat weer
klinken van het hoge leeuwerikslied. 

UNIVERSITAIRE INSTITUTEN. 

De inrichting van het Psychologisch Laboratorium aan de 
Wittevrouwenstraat 9 was nodig geworden doordat in 1918 de 
psychologie een zelfstandig onderdeel van het Utrechtse hoger-
onderwijs was geworden. In dat jaar werd een lector in de experi
mentele psychologie aangewezen, wiens leeropdracht vier jaar later 
aan een professoraat werd verbonden. 

Tot in 1923 kon de hoogleraar gebruik maken van een werk
kamer in de psychiatrisch-neurologische kliniek aan de Nicolaas 
Beetsstraat. In dat jaar werd hem echter het grootste deel van het 
huis Wittevrouwenstraat 9, dat juist door de kunsthistorie „en de 
classieke studie" verlaten was, ter „beschikking gesteld." De beide 
voorkamers der eerste verdieping — zo schrijft de heer G. A. 
Evers in de Sol Iustitiae — waar het instituut voor middeleeuwse 
geschiedenis tot 1930 was gehuisvest, bleven en zijn nog bij de 
universiteitsbibliotheek in beheer en werden als juristen-leeszalen 
ingericht. 

Het huis is het af en toe vergroote wachtgebouwtje der militaire 
paleisbewaking en bestond aanvankelijk uit slechts een lokaal voor 
de manschappen en een daarachter gelegen kamer voor de officie
ren. In 1834 werden de tegenwoordige perceelen Wittevrouwen
straat 1—9 met een deel van den grond, waarop het zeer breede 
inrijhek, weleer de hoofdingang tot het paleis, stond, door het rijk 
onderhands voor 6000 gulden verkocht. Ter plaatse zijn toen parti
culiere woningen gebouwd, eensdeels door een verdieping op de 
voormalige keukens van het hof en op het wachthuis te zetten, 
anderdeels door aanbouw op de plaats van het toegangshek. In het 
midden moest een doorgang blijven bestaan, om het oude admini
stratie-gebouw der universitietsbibliotheek te kunnen bereiken. 
Eerst in dien tijd is de nog bestaande groote poort aan de Witte-
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