




Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 ontstaan van de bijnaam. Wagenaar schreef: ,,. . .als de andere proveniers nog in zoeten sluimer lagen,was Jan Kuijper reeds bij de hand en zat dan gaarnein zijn kluis eenige uurtjes alleen, ongestoord door dejongere huisgenooten, die hem met hun 'jongensach-tig' gebabbel wel eens hinderden. Die liefhebberij omzich af te zonderen bezorgden hem den bijnaam van'Jan Practiseer' zooals hij in zijn laatste levensjarenalgemeen bekend was'*).&quot; Deze legende moet dusworden verworpen. Rest natuurlijk de vraag waar debijnaam dan wel vandaan komt&quot;). Marrichje Willems moet voor 1682 zijn gestorven. Op25 juli van dat jaar trouwde ,,Jan Gerrltsz. vanSchoonhoven, weduwnaar van Marrichie Willemsaan de Roode Brug&quot; met Cornelia Sanders. Het hu-welijk werd voltrokken in het Sint-Anthoniegasthuisdat buiten de Weerd aan de Anthoniedijk lag, niet vervan de Rode Brug. Cornelia werd begeleid door haarmoeder Catarijn Peters en woonde

evenals Practiseeraan de Rode Brug. Hijzelf werd begeleid door Sacha-rias van de Burg, ,,sijn goede kennis&quot;. Uit dit huwelijkwerden tussen 1683 en 1 691 twee dochters en tweezonen geboren'*). De laatste berichten die ik over Practiseer vond voor-dat hij werd opgenomen in het Sint-JobsgSsthuis be- van het Utrechtse archief lukte het mij niet daar nogmeer zonen aan toe te voegen.Bij de doop /an de zoon Willem werd in het doopboekaangetekend dat de ouders ,,aen de Roodebrugh&quot;woonden. Dit was de buurt waar Practiseer een grootgedeelte van zijn leven moet hebben gewoond, zij hetdat hij soms ook wordt genoemd als wonend buitende Weerdpoort - wat de Rode Brug niet uitsluit - en inde Weerd. Een van de akten waarin hij opgaf buiten de Weerd-poort te wonen werd op 10 november 1R76 opge-maakt voor notaris Pieter Leechburch'''). Hierin leg-den ,,Jan Practiseer, out 28 jaaren&quot;, en zijn buurtge-noten Jan Toeback en Dirck Hendricksz. Schinckeleen verklaring af ten

behoeve van de herbergier JanAertsz. van Meerwijck. Zij betrof hetgeen de getuigeneen vrouw hadden ,,hooren en sien seggen&quot; over hetvervoer van ,,seeckere sack met speek&quot; op de wagenvan de zoon van Van Meerwijck'^l. Het was deze aktedie Van Klaveren publiceerde om het werkelijke ge-boortejaar van Practiseer vast te kunnen stellen. Dezeakte is echter niet alleen van belang vanwege de leef-tijdsaanduiding maar ook vanwege het feit dat hierinvoor het eerst zijn bijnaam ,,Practiseer&quot; wordt ge-noemd. Zij ontkracht daarmee namelijk Wagenaarsop ,,overlevering&quot; gebaseerde verklaring voor het 2. Johan Maurits Ouinckhardt,portret van Jan Gerritsz. Kuij-per, alias Jan Practiseer, olie-verf op doek, 64 x 53 cm. Nietgesigneerd, gedateerd (rechtsop de tafel) 1 744, met inscriptie,,ex ungue leonem&quot; (aan deklauw herkent men de leeuw).Verblijfplaats onbekend. FotoIconographisch Bureau. 71





Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 ^fj:''-ihii Qei^thi'u^ tfUitiuif^ 4. A. Rademaker, ,,St Jobs Gasthuis te Uitrecht buiten de Catharine Poort&quot;, tel<ening in sepia, 24 x 15cm.,niet gesigneerd, niet gedateerd (ca. 1730). GAU, Top. Atlas. van Jan Practiseer. Met zijn intrede in het UtrechtseSint-Jobsgasthuis trok hij zich terug uit het openbareleven en werd ,,bejaard'. Het Sint-Jobsgasthuis (afb.4) was oorspronkelijk gesticht om lijders aan syfilis enandere geslachtsziekten te verplegen, maar sinds1 649 fungeerde het alleen nog maar als tehuis vooroude mannen. Het bestuur over het gasthuis werduitgeoefend door een regentencollege dat in de stuk-ken meestal wordt aangeduid als de broederschap.Het dagelijks beheer werd gevoerd door een jaarlijksuit de broederschap gekozen huismeester. Hij hieldtoezicht op de binnenmoeder en de meid die in hethuis woonden en de huishouding draaiende hielden. Op zaterdag 8 september was in het Sint-Jobsgast-huis ,,de broederschap in de groene kamer

verga-derd&quot; om te beslissen over het aannemen van tweenieuwe disgenoten^&quot;). Men besloot Jan Practiseer,die behalve burger van Utrecht, ,,van de gereformeer-de Religie en 77 of 78 jaeren oudt&quot; was, aan te ne-men. Maar ,,vermits de slegte staet vant huijs, hetwelke by de tegenwoordige grote reparatie aent dakvant kerkje penningen van noden heeft&quot; besloot men van de beide nieuwe disgenoten naast de normale,,uytseting&quot; (uitzet) een extra bedrag te bedingenvoor het gasthuis. Nog diezelfde avond konden debroeders die waren afgevaardigd om over de ,,somvoort huys&quot; te praten met de beide kandidaten metresultaten komen^M. Practiseer was bereid 350 gul-den te betalen. Dat was geen gering bedrag voor dietijd en het zou me niet verbazen als het ongeveer ge-lijk was aan het loon dat een ,,schippersknecht&quot; jaar-lijks verdiende. Adriaen Redeman, de andere oudeman, betaalde 100 gulden^^). Zo was Practiseer dus disgenoot van het Sint-Jobs-gasthuis

geworden. Met enige redelijkheid konden deleden van de broederschap aannemen dat de som van350 gulden die hij inbracht in redelijke mate zou bij-dragen in de kosten die zijn levensonderhoud gedu-rende de rest van zijn leven met zich mee zoudenbrengen. Wat de broeders zich niet realiseerden wasdat de man die zij voor ,,77 of 78 jaeren oudt&quot; hieldenin werkelijkheid ongeveer tien jaar jonger was. Practi-seer zou nog bijna 35 jaar onderhouden moeten wor-den. En gedurende die 35 jaar kwam hij nooit terug op 73



Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 5. G. Alberts, Portret van IsaacFerdinand Godin (1668- . .},olieverf op doel<, 76 x 60 cm.Particulier collectie. Foto Icono-graphisch Bureau. de leeftijd die hij de broeders op 8 september 1714had voorgespiegeld. We kunnen ons afvragen waar-om Practiseer een te hoge leeftijd opgaf^^). Wist hijecht niet meer hoe oud hij was? Vreesde hij dat aananderen die ouder waren dan hij voorrang zou wordengegeven bij het vergeven van de vrijgekomen plaat-sen? Jan Practiseer scheidde door zijn intrede in het gast-huis de facto van zijn vrouw. Redenen om aan te ne-men dat het was gekomen tot een persoonlijke breuktussen de beide echtgenoten zijn er echter niet. Zesweken later, op 25 oktober, traden zij gezamenlijk opals getuige bij het huwelijk van hun zoon Gerrit metCornelia Barents. En het is moeilijk voorstelbaar datzij afwezig zijn geweest toen nog geen drie maandenlater in de Domkerk hun kleinzoon Andries, eerstekind van Gerrit en Cornelia, werd gedoopt.Niet alleen de

samenleving met zijn vrouw moest JanPractiseer opgeven, hij deed ook afstand van zijn goe-deren. Hij nam slechts een geringe ,,uitzet&quot; mee inhet gasthuis. Voorin het resolutieboek van de regen-ten vinden wij een ,,memorie van 't gene ijder disge- noot in desen huyse moet inbrengen^&quot;).&quot; Ongetwij-feld heeft Practiseer een identieke uitzet mee moetennemen, vandaar dat ik de tekst van de memorie hierlaat volgen: ,,een bed peuluw [matras! en twee hooft-kussens; 2 a 3 dekens; een bedde kleed; 2 paer la-kens; 2 paer slopen; ses hembden; een tinne water-pot; een bordt en lepel en kom; voor de moeder en bo-de ider een ducaton; voor de mijd een halve ducaton;een half vat bier en pont tabacq voor de mannen.&quot;Practiseer moet het bier en de tabak met graagte aanzijn mede-disgenoten hebben aangeboden. Quinck-hardt beeldde hem nog in 1 744, enkele jaren voor zijndood af met een bierglas in de hand en tabak, pijp envuurtest onder handbereik. Ongetwijfeld was dat nietzonder reden. Naar in

het vervolg zal blijken was Prac-tiseer namelijk nog tot op hoge leeftijd een groot lief-hebber van de drank. De drank had soms een te sterke uitwerking op Practi-seer, met alle bekende gevolgen van dien. Op 20 fe-bruari 1716 legde de eerste huismeester de broeders,,een menigte van klagten Ivoor] tegens diverse dis-genoten in dezen huijse en wel principael tegens een- 74











Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 schrift bij de prent van Houbraken bij zijn laatste vrouwverwekte, (zie afb. 3). 19.   GAU, Stadsarchief II, inv. nr. 2144. 20.   GAU, Bewaarde Archieven II (BA II), inv. nr. 2089, Re-solutieboek van de regenten van het Sint Jobsgasthuis,fol. 54, 8 9-1714. 21.   Idem. 22.   Idem. 23.   Pas in 1 739 zou het regentencollege een minimum leef-tijd van 60 jaar voor nieuwe disgenoten invoeren (GAU,BA II, 2089, 123ro., 24-2-17391. 24.   GAU, BA II, 2089, deel 2, voorin. 25.   GAU, BA II, 2089, fol. 58ro., 20-2-1716. 26.   GAU, BA II, 2089, fol. 58vo., 7-3-1716. 27.   Idem. 28.   Idem. 29.   Idem. 30.   Wagenaar, biz. 2. 31.   GAU, BA II, 2089, fol. 77vo., 4-11-1722. 32.   Practiseer kreeg deze uitbrander op de jaarlijkse worst-maaltijd van de regenten, die plaatsvond op28-11-1722 (GAU, BA II, 2089, fol. 79vo., 17-111722. 33.   Verweij was een disgenoot die regelmatig problemenopleverde. Hij werd op 14-10-1 724 zelfs voor een halfjaar uit het huis gezet (fol. 80). 34. 

 GAU, BA II, 2089, fol. 99vo., 10-1-1730. 35.   W. A. F. Bannier, ,,Regenteneetlust in de 18e eeuw&quot;,in: Jaarboekje van Oud-Utrecht (1925) bIz. 110 120. 36.   GAU, BA II, 2089, fol. lOOro., 3-2-1730. 37.   idem, fol. lOOro + vo. 38.   idem, fol. lOOvo. 39.   M. J. Bok, ,,Buiten de Catharijnepoort, een Utrechtsevoorstad in verval 1650-1730&quot; (doctoraalscriptieUtrecht 1984) bIz. 75. De aantallen reizigers zijn gepu-bliceerd door J. de Vries, Barges and capitalism, passen-ger transportation in the Dutch economy (1632-1839)(Utrecht 19811 bIz. 225. 40.   GAU, BA II, 2089, fol. lOOro., 3-2-1730. 41.   GAU, BA II, 2089, fol. 13ro., 12-12-1743. 42.   Godin had de broeders enkele weken eerder laten wetendat hij over dit onderwerp wilde overleggen. (GAU, BAII, 2089, fol. 12vo., 22 11-1743. 43.   GAU, BA II, 2089, fol. 13ro., 12-12-1743, 44.   Idem. 45.   Foto's van verschillende van Caenens Utrechtse por-tretten vindt men op het Rijksbureau voor Kunsthistori-sche Documentatie in Den Haag. 46. 

 GAU, BA II, 2089, fol. 13ro. 17-5-1744. 47.   Het voorstel om de schilderijen schoon te laten maken werd gedaan op 16-4-1744 (GAU, BA II, 2089, fol.13ro.), het besluit werd een week later genomen (idem,23-4-1744. 48.   Nederlandsche Jaarboeken 1749 (Amsterdam z.j.) bIz.370. 49.   GAU, DTB, Register van overledenen aangebracht bij deMomboirkamer, 13-4-1749. 50.   GAU, BA II, 2114, fol. 187. 51.   De kapel van het Sint-Jobsgasthuis werd, op een kleinstukje dat onder de spoordijk naast de Daalse Tunnel ligtna, in 1980 door de Utrechtse stadsarcheologischedienst opgegraven. Vele honderden skeletten werden bijdie opgraving geborgen, waaronder mogelijk de stoffelij-ke resten van Jan Practiseer. 52.   Utrechtsche Courant (1749) nr. 45, maandag14-4-1749. 53.   Hij heeft hier een vrouw en twee dochters meer toege-dicht gekregen dan vermeld staan op de het papiertjeachter op het schilderij van Quinckhardt en op de prentvan Houbraken. 54.   Omdat dit grafschrift dezelfde

aantallen vrouwen en kin-derennoemtalsde Utrechtse Courant mogen we aanne-men dat de tekst van het grafschrift gebaseerd is op hetbericht in deze krant. 55.   Europeesche Mercurlus (1 749) bIz, 245. Deze medede-ling dank ik aan de heer A. G. van der Steur in Haarlem. 56.    Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden 11(Amsterdam 1759, reprografische herdruk Zaltbommel1965) bIz. 399. 57.   Geheymschrijver van staat en kerken der Verenigde Ne-derlanden beginnende met die van de provincie Utrecht,etc. (Utrecht/Amsterdam 1759) bIz. 47. 58.   Van Mansveld had zich in 1731 zelf door Quinckhardt la-ten afbeelden in een regentenstuk voor het Ambachts-kinderhuis, nu in de Fundatie van Renswoude (afb. 7).Quinckhardts zelfportret is daarop eveneens te zien. 59.   G. Hoet en P. Terwesten (ed.). Catalogus of Naamlystvan schilderyen, etc, deel 3 ('s-Gravenhage 1 770) bIz.122. 60.   Utrecht, Archief Bartholomeusgasthuis, aanvulling opde notulen van de regenten d.d.

17-5-1967. 61.    (Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden 11(Amsterdam 1759, reprografische herdruk Zaltbommel1965) bIz. 399. 62.   Zie voor deze verkoop M. J. Bok, Vijfendertig Utrechtsekunstenaars en hun werk voor het Sint Jobs Gatshuis,1622-1642 (Utrecht 1984) bIz. 8. 63.   Centraal Museum, Catalogus van het Historisch IVIu-seum der stad (Utrecht 1928) bIz. 518, nr. 3245. UTRECHT, STAD VAN EEUWEN UTRECHTSE STADSGESCHIEDENIS IN CAPITA SELECTA Het lijkt wel of er nooit een einde komt aan de stroomboeken en artikelen over de geschiedenis van de stadUtrecht. Telkens weer zijn er onderzoekers die in stof-fige archieven de meest boeiende verhalen en ontwik-kelingen opsporen. Het moet wel fascinerend zijn hetverleden van de oude Domstad te bestuderen.In de cursus ,,Utrecht, stad van eeuwen&quot; zullen erva- ren docenten aantonen hoe interessant het is zulk on-derzoek te verrichten. Aan de hand van oorspronke-lijk materiaal kunnen de

deelnemers hun kennis uit-breiden en verdiepen. Dat wil zeggen dat de cursusbedoeld is voor mensen die al wat weten van dehoofdlijnen van de Utrechtse geschiedenis.Wie niet weet wat de middeleeuwen zijn en dat Ne- 79




