
Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Richard III in Utrecht Two deep enemies, foes to my rest, and mysweet sleep's disturbers, are they that I wouldhave thee deal upon. I mean those bastardsin the Tower.W. Shakespeare, Richard the Third Richard UI in Utrecht (1) Dit stukje is het gevolg vaneen geschenk. In een vlaag van fe-minisme gaf een vriendin mij eenboek, geschreven door een vrouwen met een historisch onderwerpom mij een plezier te doen. Eer-lijk gezegd begon ik er met enigescepsis aan, maar die sloeg weldraom in verbazing en opwinding.&quot;The daughter of time&quot; is een boekvan Josephine Tey, schrijfster vantoneelstukken en detectives. Hetgaat over Richard 111, de Engelsekoning die tijdens de Rozenoor-log kortstondig regeerde (1483-1485) en die dankzij Shakespearelangdurig bekend is geraakt alshet gebochelde monster dat(ondermeer) zijn twee geliefdeneefjes in de Tower vermoordde.Menigeen zal vertrouwd zijn metde laatste woorden die ShakespeareRichard laat spreken; &quot;a horse, ahorse, my kingdom for a horse.&quot;Josephine Tey verdedigt RichardIII tegen Shakespeare. Zij laathaar rechercheur Grant in

hetziekenhuisbed belanden, alwaardeze uit pure verveling een histo-risch geval gaat uitpluizen: deliquidatie van de twee prinsjes inde Tower. Hij verricht zijn onder-zoek met hulp van een Ameri-kaanse student, die zich eveneensverveelt en wel omdat zijnvriendin voortdurend in een to-neelstuk moet optreden. Beideheren werken zich door de ver-schillende bronnen heen en gaan-deweg raken zij ervan overtuigdFanny Huisman           dat Richard die neefjes niet heeft vermoord. Een bochel had hijtrouwens evenmin. Vandaar detitel van het boek: er is een Engelsspreekwoord dat luidt 'Truth isthe daughter of time.'Het boek is ingenieus opgezet enzeer spannend. &quot;No superlativesare adequate&quot; vond The NewYork Times. De lezer blijft achtervenmld van verontwaardigingover de geschiedvervalsing en hetonrecht dat Richard III bij elkeuitvoering van het toneelstukwordt aangedaan. Maar, een re-den voor een verhaal in Oud-Utrecht is dit alles natuurlijk niet.Wat dan wel ? Dat is de vermel-ding dat Richard als jongen naarUtrecht vluchtte, tijdens een on-fortuinlijke episode in de Rozen-oorlog. Het moet omstreeks 1460zijn geweest.

Richard 111 inUtrecht!? Navraag bij de Gemeentelijke Ar-chiefdienst Utrecht leverde nietsop. Men had er nog nooit vangehoord. Even koesterde ik deillusie een echte ontdekking tehebben gedaan, maar dat ideeverdampte toen ik contact opnammet de consulent regionale ge-schiedenis, Fred Vogelzang. Ja, hijwist het en ja, hij had ooit over-wogen er onderzoek naar te doen.Ik leende zijn biografie overRichard III en hij mijn detective.De biografie &quot;Richard the Third&quot;van Paul Murray Kendall blijktniets naders te vermelden overhet verblijf in Utrecht, maar geeftwel een compleet overzicht vande opvattingen tot dan toe overRichard en de liquidatie van detwee prinsjes. Ook 'The daughterof time' wordt erin vermeld.Al in de 17de eeuw, nadat deTudors - uiteindelijk de winnaarsvan de Rozenoorlog - waren uit-gestorven, verscheen een verdedi-ging van Richard. In later tijden zijn regelmatig onderzoekers op-gestaan die aantoonden dat er opzijn minst sterke twijfel bestaataan de schuld van Richard. HenryVII, de eerste Tudor en degenedie Richard in 1585 versloeg, danwel enkele lieden uit Richardsnaaste omgeving zijn hoofdver-dachten.

Bronnen uit Richards eigen tijdschijnen het beeld op te roepenvan een introverte, tolerante man,zeer gesteld op en dienstbaar aanzijn broer, koning Edward IV endiens familie, en een kundig be-stuurder toen hij zelf koning was.Shakespeare's portret van Richardmag dan tot de artistieke top be-horen, in historisch opzicht deugthet beslist niet. Daarbij moet menbedenken dat Shakespeare enHolinshed, de historicus op wiehij zich baseerde, werkten voorde Tudors. En wiens brood meneet, diens woord men spreekt.Zoals gezegd kon men bij hetgemeentearchief geen aanwijzingvinden voor een verblijf vanRichard (en zijn broer George) inUtrecht. Dit zou kunnen beteke-nen dat de jongens hier niet offi-cieel zijn ontvangen, maar zichschuil hielden bij vrienden, in destad of in de provincie. Ongetwij-feld kunnen de koninklijke archie-ven in Engeland ons informatieverschaffen. Ik ben echter niet in de gelegen-heid hier onderzoek naar te doen.Maar nieuwgierig ben ik wel enhopelijk heb ik nu ook anderennieuwsgierig gemaakt. Misschienis er wel iemand voor wie dit be-kend terrein is. En zo nee, danhoop ik dat iemand een speur-tocht begint naar

Richard III inUtrecht. In het belang van degeschiedschrijving en als kleinegenoegdoening jegens deze tragi-sche koning. 60 mei /juni 1996 UTRECHT




