














Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 ANTONIS HERMANS VAN BEMMEL - KOSTER ENSCHOOLMEESTER TE NEDERUVNGBROEK Het Is zondagochtend 21 juni 1646^). De predikatie iszojuist afgelopen. De kerkeraad van de Gereformeer-de Gemeente in Nederlangbroek is, zoals gebruikelijk,in vergadering gegaan. Als wij ons oor te luisterenkonden leggen, zouden wij ontdekken dat de koster,tevens schoolmeester, Antonis van Bemmel, weereens het lijdend voorwerp is. Predikant Andreas Esse-nius notuleert nauwgezet de klachten^): 1.   dat hij seer continueert in gewonelicke droncken-schap, selfs op den dage des Meeren: waer doorhij meenigmael sijnen dienst in 't voorlesen vanGodes H. Woort niet na behooren kan waerne-men. 2.   dat hij den tijt van ter Kercke te luijden meestentijtniet wel waer en neemt, maer veel te laet luijdet. 3.   dat sijne huijsvrouwe ende soon continueren in 'tgeduerige af blijven van 't gehoor des goddelickenwoorts. 4.   dat hij oock selve nu

ende dan wel uijtblijft sondervoorgaende verlof van den Predicant te versoec-ken, ofte ijemant in sijne plaetse te versoecken. 5.   dat hij de bueren dickwils oorsake gegeven heeftom te klagen over sijn school houden. 6.   ende nu in 't besonder dat hij onlanx een specifica-tie soude hebben overgelevert aen Jonckheer Egi-dius de Ridder, daer schandelicke valscheijt ingestelt soude sijn, omtrent het maken van denKelder ter begravinge in dese Kercke voor denJonckheer. Bladerend in het notulenboek blijkt dat sedert de in-stelling van de kerkeraad op 28 juni 1642 de kosterin 33 van de 75 gehouden vergaderingen in meer ofmindere mate ter sprake is geweest. Zo'n veelbesproken man vraagt om een verhaal. Bredero had ereen ,,Klucht van de Coster&quot; van kunnen maken . . . Antonis Hermans van Bemmel stamt wellicht af vaneen geslacht van notabelen maar zijn afkomst staatniet precies vast'). Hij zal rond 1 590 zijn geboren enrond 1615 zijn getrouwd. Antonis wordt

volgens DeBooy in 1620 schoolmeester te Nederlangbroek en isdat - ,,oud en onbequaem&quot; - in 1654 nog''). Antonis was naast schoolmeester niet alleen voorzin-ger en voorlezer in de kerk, maar ook doodgraver enkoster. Uit dit laatste ambt verkreeg hij het merendeelvan zijn inkomsten. Als koster zorgde hij voor het on-derhoud van de kerk, luidde de klok, hield de admini- stratie bij - hij kon immers schrijven - en beheerde de kerksleutel. Ook met die sleutel verdiende hij enig geld en wel door het openmaken van de kerk voor mensen die daar doordeweeks naar binnen wilden, bijvoorbeeld om een graf te bezoeken. Op een gegeven moment ontstaat er een hooglopen-de ruzie tussen de koster en Hendrik Barends van Wa-veren, lid van de kerkeraad. Van Waveren wordt doorde koster verdacht stiekem een sleutel van de kerk tehebben laten bijmaken, waarmee hij dan vervolgenszelf geld opstrijkt voor het openmaken ervan. Ook be-schuldigt hij Van Waveren ervan dat die

zijn kosters-baantje wil inpikken. Onze koster kan dit alles echter niet aantonen al leertde geschiedenis dat hij gelijk had . . .! Hij moet toege-ven dat ,,andere dien aengaende veel hadde gespro-ken weicke dan onder het drincken schijnt breeder ge-trocken ende geduydet te zijn&quot;! Men kan geen twee heren dienen (naar Mattheus6:24)! Antonis en met hem zijn collega-schoolhou-dende kosters, moesten dat blijkbaar wel, met alle ge-volgen van dien. Als koster is hij verantwoording ver-schuldigd aan de kerkeraad en uiteindelijk aan declassis Rhenen-Wijk. Als schoolmeester is hij verant-woording verschuldigd aan het gerecht en uiteindelijk- in het geval van Nederlangbroek - aan de domproostte Utrecht. Omdat de koster in zijn functie van schoolmeesterverantwoording verschuldigd is aan het gerecht,heeft de kerkeraad weinig vat op hem. Zij probeertdat te veranderen door een schriftelijke overeen-komst met hem af te sluiten over het schoolhouden.Daartoe worden

soortgelijke overeenkomsten vanUtrecht en Blauwkapel bestudeerd, maar het komtniet zover. De koster is, terecht, wantrouwend! Volgens de notulen van 19 november 1643 is hij bijhet aanvangen van zijn kostersambt - waarschijnlijkin 1620 - door het gerecht tot gerechtsbode be-noemd. (Als gerechtsbode houdt hij ondermeer de ad-ministratie van het gerecht bij.lVolgens diezelfde notulen heeft hij bij die benoemingbeloofd 's winters school te houden. Omdat de clas-sis in 1642 alle gemeenten heeft gesommeerd meeraandacht aan de school te besteden, is de kerkeraader op gebrand dat er goed school wordt gehouden. Declassis stuurt immers, ondermeer ter controle op hetschoolhouden, regelmatig visitatiecommissies uit.Een slecht visitatierapport komt de kerkeraad op eenschrobbering te staan. De kerkeraad vraagt de koster meer en beter schoolte houden. Hij is daartoe bereid als zijn ,,tractement&quot;





Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 Noten: 1.   Indien niet anders aangegeven, is de bron: RAU, ArchiefNH Gemeente Nederlangbroek, nr. 1: Notulen Kerkeraad(1642-1654, 1673-17431. Omdat het verhaal in hoofd-zaak is gebaseerd op materiaal uit een korte periode, teweten 1642-1654 is er, behoudens enkele uitzonderin-gen, van afgezien daarbinnen een nadere precisering tegeven. Het accent ligt op het schoolmeesterschap en min-der op het kosterschap, met name omdat dit ook in de no-tuien het geval is. Voor achtergrondmateriaal is gebruikgemaakt van het werk van E. P. de Booy (1977), De Wel-daet der Scholen - Hef plattelandsonderwijs in de provin-cie Utrecht van 1580 tot het begin van de 19de eeuw.Utrecht, Stichtse Historische Reeks 3. 2.   Dankzij de uitgebreide notulen van Andreas Essenius, pre-dikant te Nederlangbroek van 1 640-1651, is het mogelijkgeweest dit artikel te schrijven. Hij is dan ook later nietvoor niets hoogleraar in de godgeleerdheid te

Utrecht ge-worden. De periode 1651 -1 654 is door zijn opvolger Jo-hannes Thus (1651-1673) opgetekend. 3.   Zie onder genealogie nr. 38 in de tabel van mijn artikel,, Tussenstand onderzoek Van Bemmel&quot; in Tussen Rijn enLek (1987, nr. 1). Hij is niet de eerste Van Bemmel waarde gemeente mee van doen heeft. De eerste predikant al-daar was immers Johannes Antoni van Bemmel die alspastoor met zijn gemeente in de tweede helft van de 1 6eeeuw overging naar het protestantisme en tot zijn dood in1 596 predikant in Nederlangbroek is gebleven. 4.   De door E. P. de Booy in 1972 in Gens Nostra gepubliceer-de ,,Lijst van Utrechtse Dorpsschoolmeesters&quot; lp.231-237. 267-271, 310-311) behoeft wat Nederlang-broek betreft (p. 269) correctie. De door E. J. Demoed(1974) in zijn ,,ln een lieflijk landschap&quot; (Zaltbommel:Europese Bibliotheek) op p. 81 gepresenteerde overeen-komstige lijst, behoeft naar het verleden toe uitbreiding: 1   Aelbert Claeszn:

voor 1593-1619 (sterft begin1619); 2  Thomas Hindrinks (tijdelijke vervanger): 1619-1620; 3  AntoniusAelberts (zoon van Aelbert Claeszn): 1620; 4  Antonis Hermans van Bemmel: 1620 - na 1654; 5   Hendrik Berends van Waveren: na 1654-1 674 (sterftpim. 20-1-1674); 6  Jelis van Waveren (zoon van Hendrik): 1674-1676; 7  Anthoni van Saleveld (van Leersum): 1676-1681; 8  Willem Taets: 1681-1682; 9   Hubert van Alshem (van Utrecht): 1682-1685;10 Jan van Velpen: 1685-1719. Voor vervolg zie Demoed. In welk jaar Antonis Hermans van Bemmel door Hendrikvan Waveren is opgevolgd, is niet precies te traceren.Tussen 1654-1673 ontbreken de notulen van de kerke-raad. Ook de desbetreffende acta van de Classis Rhenen-Wijk (RAU CRW, nr. 1) over die jaren delen hier, zover be-kend, niets over mee. 5.   Uit de notulen van 28 juni 1645 valt op te maken dat Wil-lem de Ridder voor 10 juli 1645 moet zijn gestorven. Hijwordt bijgezet in de grafkelder van de De Ridders

(vanGroenestein), Dit is waarschijnlijk de kelder geweestwaarvan Demoed meldt (p. 83) dat de met het wapen vande De Ridders versierde deksteen ervan zich onder in detorenruimte van de kerk bevindt. Ook de familie van Anto-nis Hermans van Bemmel had in dezelfde kerk een eigengrafkelder (zijn vader is daar begraven). Om het besluit van de kerkeraad te verdedigen, gaatvervolgens de predikant naar het Domkapittel enkrijgt aldaar gelijk. De koster moet ,,sich voortaen soodragen als een eerlick Coster toestaet&quot;. Daarna be-werkt de predikant de schout van Doorn die terug-krabbelt, maar zegt met de koster mee te willen naarjonkheer De Ridder. Bovendien verzoekt de schouthet woord valsheid in de bekentenis door een anderte vervangen. Hij stelt het woord ,,leugens&quot; voor. Depredikant geeft toe maar wordt teruggefloten door dekerkeraad. De kerkeraad vindt dat de waarheid geenonrecht mag worden aangedaan en juist dient te wor-den opgeschreven

want ,,dat onse schriften oock welsoo bewaert wierden, dat niemant hem (de koster)daer uijt suice soude komen te verwijten&quot;! Voorwaar,wat een historisch besef. Heeft de kerkeraad dit arti-kel soms voorzien? Uiteindelijk komt alles op z'n pootjes terecht. Dekoster vraagt vergiffenis, die hij krijgt, en wordt weertot het Avondmaal toegelaten. Ook geeft men hem deschriftelijke &quot;bekentenis terug. Het is inmiddels 13september 1646 geworden. Met name 's winters houdt Antonis Hermans vanBemmel school in de kosterij op De Brink. Een taak diehij niet goed vervult ,,waer door de jeucht in onwe-tendheid gehouden wordt, of de ouders genoodsaektworden hare kinderen tot Doorn of elders ter scholete bestellen&quot;. Hij zegt, zoals we al hadden vermoed,dat dit komt omdat hij te weinig verdient. Zo nu endan laat hij zien dat hij desondanks van goede wil is:. . . ,,dat den Coster de kinderen nu al tamelick oef-fent in 't van buijten leeren des Catechismi, ende ee-nige

toebrengt tot de Kerkelicke Catechizatie&quot;. Hetbelangrijkste doel van de school was toentertijd im-mers catechisatie; andere zaken waren van minderbelang. Begin 1649 vraagt de kerkeraad zich af of het, nu dekoster al zo veel jaren slecht school houdt, nietdienstig zou zijn een ander aan te stellen. Men vindtoverigens wel dat de koster in beginsel zijn inkomstenuit de school moet behouden, een vorm van ,,pen-sioen&quot;. Het gerecht heeft echter geen geld over vooreen andere schoolmeester. In 1650 biedt Peter Ger-ritssen, lid van de gemeente, een school te gaan hou-den. Hij wordt bij het gerecht voorgedragen maar ditblijft zonder resultaat. In 1652 verklaart de classismee te zullen helpen een andere schoolmeester aan testellen en de huidige zijn tractement te laten behou-den. Dit herhaalt zij in 1653 en 1654. Of Antonis Hermans van Bemmel inderdaad zijn pen-sioen heeft gekregen, dan wel tot zijn dood de kerke-raad heeft moeten horen klagen over zijn wijze

vanschoolhouden, vermeldt de historie helaas niet. . . A. A. B. van Bemmel LeidenPieterskerkhof 20c



















































Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 Een gecreneleerde muur-galerij,zo als er verschillende zijn op de,,Vier Lunetten&quot; op de HoutenseVlakte. behoorende gebouwen en erven geschikt ge-maakt, en thans gebruikt wordende tot het GrootRijks Militair Hospitaal, voorzien van een woon-huis van den Directeur, voor de Poortier, wasch-huisen eene in 1823 op extra rekening van het ge-wezen Koetshuis van de Stalling gemaakte grooteAnathomie- en Collegie kamer, en eene nieuwedisseceer- en dooden kamer, gemaakt door denaannemer van de aanbesteede aanzienlijke ver-grooting of aanbouw, van nieuwe ziekenzalen^). 2.   Eene hoofdwacht, staande op het St. Jans Kerk-hof tegens de kerk. 3.   Een groot gedeelte van het Kruisgasthuis staandebuiten de Witte Vrouwenpoort, in huur en in on-derhoud gebruikt wordende tot een Artillerie Ma-gazijn (met een klein houten wachthuisje aan hetRijk behorende) jaarlijks voor de somma vanf 180, - en wel volgens het laatste contract,voor

den tijd van zes jaren, aanvang genomenhebbende met primo Meij 1822. 4.   In het woonhuis staande naast de Militaire pro-voost in de Jufferstraat alhier, in 1822 geappro-prieerd tot berging van het grootste gedeelte vanhet materieel voor de beweegbare waterkeerin-gen in de Linien van schotbalken, schuiven, enz:zijnde het overige geborgen in een houten keet,staande in de Redout van het Fort aan het Vossegat. Intussen berichtte het Verslag der Genie betreffende1824 over het sub 1. genoemde hospitaal nog het na-volgende: Een gedeelte van het aanzienlijk achterge-bouw, tot vergroting van het zelve in 1823 aan-besteed thans onder dak gebragt, om in het volgendejaar 1825 te acheveren bestaande in een midden ge-bouw eene vleugel, welke met het oude gebouwcommuniceert, en drie zieken zalen ieder lang 40 ellenuitmakende, blijvende den opbouw der tweede vleu-gel van dit gebouw, volgens aanschrijving van ZijneExcellentie den Heer Inspecteur Generaal der

Fortifi-catien vooreerst achterwegen. Aan het zoogenaam-de Duitsche huis, zijn de volgende werkzaamhedenverrigt als: de groote coridor 33 vierkante ellen glasengeheel vernieuwd, benevens het vergane houtwerk.Benige ellen pleisterwerk. In de bovengang bij de zaalNo. 5 de vloer hersteld, zaal 9, de vloer een groot ge-deelte bekleed, privaat bij de zaal No. 4 de pijpen ver- nieuwd, keuken en fornuis vernieuwd. In de apotheekeen nieuwe deur. Timmermanswoning houte vloergelegd. Er blijkt ook uit, dat in 1824 de Hoofdwacht nogsteeds op het Janskerkhof tegen de kerk gevestigdwas, met daarin een officiers-wachtkamer voorzienvan een nieuw beschot. Voorts had de Genie de be-schikking over een boomkwekerij, die in 1821 wasaangelegd tegen de achterzijde van het Fort Vosse-gat. Reeds in het volgende jaarverslag kon ervan mel-ding worden gemaakt, dat die nieuwe instelling zoda-nig floreerde, dat de gepooten telgen eene goedewasdom beloofden. Overigens moest er ook

sloop-werk worden uitgevoerd o.a. op aangekochte Rijks-eigendommen. Juist op de top van het glacis der lin-kerflank van de Lunet no. 1 was het huis De BonteCraai al In 1816 gedoemd om te verdwijnen. Zo werdook de woning Z/7verv//et terzijde van ,,de Grote Stee-nen Paal&quot; achter de Lunet no. 1 afgebroken in1840&quot;). De aanleg van deze reeks van vier Utrechtse fortenheeft een vrij traag verloop gehad. De eerste hoofdof-ficier van de Genie was Willem Offerhaus, die inUtrecht in garnizoen kwam in november 1815. Hijwerd geboren op 31 december 1 773 in de Groningsepastorie te Winsum als zoon van ds Hermannus Jo-hannes Offerhaus en Margaretha Woldring en hijoverleed te Utrecht 12 december 1830. Op 9 juli1795 was hij extraordinaris ingenieur geworden enachtereenvolgens volgde zijn benoeming tot luite-nant-ingenieur op 12 juli 1798; kapitein-ingenieur der2e klasse op 8 augustus 1808; majoor op 19 februari1815; luitenant-kolonel op 19 augustus 1817 en

ko-lonel op 16 augustus 1829. In Franse dienst had hijin Polen en voornamelijk ook te Wittenberg gevoch-ten; wegens zijn gedrag daar heeft Keizer Napoleonhem het Legioen van Eer toegekend. In juni 1829werd de Overste Offerhaus, die tot dan steeds de,.eerstaanwezende&quot; was gebleven naar het garni-zoen van de stad Namen overgeplaatst. Hij werd ver-vangen door de overste Jacobus Cornelis van de Pol-der (die op zijn beurt op 26 april 1832 is opgevolgddoor de Kolonel Willem Valter)*).Offerhaus heeft in zijn tijd met assistentie van zijnsubalterne genie-officieren de leiding gevoerd over deaanleg, bouw en wijzigingen der vier Lunetten. Eenindrukwekkende hoeveelheid ,,Plans van Vestin-gen&quot;, bewaard in het archief der Genie (Archief vanOorlog), legt getuigenis af van hun respectabele en 31
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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



















Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 KUNST UIT OUD-KATHOLIEKE KERKEN In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent is vanaf25 augustus tot en met 29 oktober de expositie,,Kunst uit Oud-Katholieke Kerken&quot; te zien. Deze ten-toonstelling toont voor het eerst een representatieveselectie van oude kunstvoorwerpen, die thans in oud-katholieke parochies worden bewaard. De voorwer-pen zijn vaak nog steeds in gebruik. Het merendeel isafkomstig uit 1 7de-eeuwse katholieke schuilkerken,die van buiten niet als kerk herkenbaar waren. Vanbinnen waren ze vaak buitengewoon rijk ingericht. DeOud-Katholieke Kerk van Nederland vindt haar oor-sprong in het begin van de 18de eeuw. Een gedeeltevan de katholieke geestelijkheid besloot zich niet lan-ger neer te leggen bij de vanuit Rome opgelegde bis-schopsbenoemingen en koos in 1723 een eigenaartsbisschop van Utrecht. Een definitieve scheidingmet de kerk van Rome was daarna een feit.De aanleiding voor de tentoonstelling vormt het hon-derdjarig bestaan van de

Oud-Katholieke Unie van Kan en schotel met het wapen van de Delftse familieVan Berckel/Cornelis Adriaensz. van Bleyswijck,Delft, 1630 zilver (verguld! h. 34,7 cm en iZ) 47 cm Interieur van de schuilkerk vanSt. Gertrudis te Utrecht (nu Ger-trudiskapel genoemd)/J. Steffe-laar, 1896 doek: 64,5 x 52 cm 88



































Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 EEN AVOND IN HET HUIS VAN AWATER Voor W. delsnederzetting die zich geleidelijk verder zuid-waarts uitstrekte. Verder moet u bedenken dat in de-ze tijd ,,de Dom&quot; nog de romaanse Dom van Adelboldwas. Maar midden in de dertiende eeuw, in 1254,vindt een grote stadsbrand plaats, een in de middel-eeuwen periodiek terugkerende ramp. Nog in datzelf-de jaar legt bisschop Hendrik van Vianden de eerstesteen van de huidige gotische Domkerk, die pas in I 520 zal zijn voltooid. Met de bouw van de toren, nuhet kenmerk van de stad, werd eerst een begin ge-maakt in 1321 om zestig jaar later te worden ,,vol-maakt&quot;^). Wat kan worden gemeld over de middeleeuwse be-bouwing van deze plek, moet worden gebaseerd opde geschiedenis van de stadsuitbreiding als geheel.Want van de bouwgeschiedenis van dit precieze huisweten we maar weinig: een systematisch onderzoekis er nooit naar gedaan. Maar we weten weer wel datOudegracht 219 laat-13de eeuws is,

en dat Oude-gracht 218, nu Wijnhandel Bloem, is gebouwd tussen II 75 en 1 200'). Het is dus geen al te stoutmoedigeveronderstelling ervan uit te gaan dat hier in het beginvan de 13de eeuw al een huis gestaan heeft^). Het huidige pand is eind 16de-, begin 1 7de-eeuws.Op grond van verkoopactes eerder eind 16de-eeuws.De voorkant is het oudst, in de loop van de 1 7de Tien jaren in het leven van een mens betekenen eenlange periode, iets meer dan vijftien procent van watop dit moment voor een inwoner van ons land isweggelegd'). Maar een decennium is een haast ver-waarloosbare tijdseenheid als het gaat over de ge-schiedenis van een echt oud huis zoals dit er een is.Nu is de geschiedenis van een bewoonster tien jaarsamen opgegaan met die van het pand, zonder wan-klank van betekenis. We mogen er dus wel van uit-gaan dat de harmonie niet zal worden gestoord doorhet oproepen van enkele geesten uit het verleden.De gegevens over bouw en bewoning van wat nuOudegracht 341 is, zijn te

fragmentarisch om er eennaadloos geconstrueerd verhaal van te maken. Hetaccent komt te liggen op de jaren dertig van dezeeeuw, toen dit huis een echt kunstenaarshuis was ener een aantal bekende mensen gelijktijdig of vlak naelkaar in woonde. Van wat hier en daar over die perio-de is gepubliceerd, valt wel een ongeveer compleetbeeld te maken. De relatieve betekenis van een decennium maakte aliets duidelijk over het verschil tussen de levensloopvan een huis en die van zijn bewoner(s). Er is nog eenander vitaal verschil. Een mens wordt geboren, groeitop en wordt geleidelijk zo mooi of lelijk als zijn Schep-per hem bedoeld heeft. In het geval van onze gast-vrouw: zo mooi als de Schepper haar bedoeld heeft.Bij een huis gaat dat wel even anders. Invloeden vande slijtende tijd en (drastisch) ingrijpen van mensenmaken haar, soms al na enkele tientallen jaren, somspas na eeuwen, onherkenbaar. Zo is het ook met dithuis gegaan. Aan het grachtenpand zoals het nu is, is mogelijk enzelfs waarschijnlijk een

middeleeuws huis voorafge-gaan. We weten dat de zuidkant van de Oudegracht,waaraan we ons hier bevinden, in de loop van de13de eeuw is bebouwd. Utrecht speelt in die tijd eenprominente rol als stad van kooplieden. Het is de be-langrijkste handelsstad van de Noordelijke Nederlan-den en een stad waarin de gilden een belangrijke rolspelen, denk maar aan de namen van de Smeestraat,de Bijlhouwerstraat en de Bakkerstraat. Langs deOudegracht bouwden de kooplui hun sterke huizenen schepen voeren de waren naar de werven, waar zewerden opgeslagen. Om ze van de laag gelegen wer-ven in de stad te krijgen, werden wedden aangelegd,overwelfde doorgangen, die met een flauwe hellingnaar de Gracht afliepen. De gracht die, zoals u weet,gegraven is en waarin de Rijnbocht bij het tegenwoor-dige Stadhuis is opgenomen. In de twaalfde eeuwgroeven de burgers de Oudegracht van de Kromme-rijn buiten Tolsteeg door tot aan de Rijnarm in het cen-trum van de stad^). Zo kwam er een betere

scheep-vaartverbinding tot stand en werden er nieuweperspectieven geopend voor uitbreiding van de han- Oudegracht 341 anno 1989 (Fotodienst Gem.Utrecht). 105



Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 eeuw moet het huis naar achteren zijn uitgebreid. Dekelders, waarin in de vorige eeuw de dienstvertrek-ken waren ondergebracht - daarvan zijn nog sporen tezien - moeten met die bebouwing zijn meegegroeid.Op de Topografische Atlas van het Gemeente-Archiefis een tekening van de plattegrond van die kelders tevinden. Het is een viertal, te beginnen met de werfkel-der aan de Grachtzijde, en eindigend in de tuin, terhoogte van de waterput waarvan de omtrek nog on-geveer in de bestrating te herkennen is. Het geheelverloopt in een flauwe bocht, die je in de gang terug-vindt. Er moet - om weer op te klimmen naar het huis - in deloop van de 18de eeuw heel wat verfraaiing zijn aan-gebracht. De deurlijsten wijzen daar nog op net als demarmeren vloerplaat bij de schoorsteen in het achter-huis. Er moet toen ook drastisch zijn gemoderniseerd.Ook in de 19de eeuw hebben de bewoners niet allesop zijn beloop gelaten: de twee schoorsteenmantelsen

stookplaatsen dateren uit die tijd. Er is een teke-ning, die laat zien dat in 1892 het keukentje wordtaangebouwd*). Het blijft een gemis dat een volledigbouwhistorisch onderzoek nimmer is verricht. Zoietsgebeurt pas als een huis wordt afgebroken, gerestau-reerd of grondig gerenoveerd. Zojuist merkte ik op dat een eind 16de-eeuwse be-bouwing waarschijnlijk is. Die waarschijnlijkheidwordt tot zekerheid voor wie de transporten en plech-ten van het huis beziet. Daarin is sprake van een eer-ste overdracht op 23 mei 1 583. De lijst wordt voort-gezet tot 1801. Het huis heet daar ,,de oude Keyzer&quot;,en er schijnt ook een uithangbord met die naam tehebben gehangen. In de 1 7de eeuw heeft er een tijd-lang een houtkoper gewoond met de naam Hendrikvan Pothhuijsen, die hier van 1667 tot 1683 zijn be-drijf heeft uitgeoefend. Hij heeft een ,,gemene uit-gang&quot; met de buurman aan de noordzijde: het huis,,het Cromhout&quot;. Het aan de zuidkant belendendehuis heet ,,'t Claverblad&quot;. Zo had

ieder huis van enige betekenis zijn naam, watniet alleen romantisch en schilderachtig is, maar ookzakelijk en zelfs noodzakelijk, want een lettering ofnummering van de huizen ontbrak, zodat postbestel-lers en leveranciers van uithangborden afhankelijkwaren'). Hiernaast was een bierbrouwerij gevestigd,een van de zeker vierentwintig die tussen 1600 en1800 aan de Oudegracht gevestigd waren'). Van de19de-eeuwse eigendomsgeschiedenis heb ik nietveel gegevens, behalve dat de aanbouw van de keu-ken plaats vindt op last van het r.k. Armbestuur vande parochie van Sint Martinus. Dat resideerde hon-derd meter zuidwaarts, in de kerk achter het huis ,,DeHaan&quot;, nu Oudegracht 399. Met het oog op de bouwvan een nieuwe kerk begon pastoor H. B. Kok, wienshandtekening onder de bouwtekening van de keukenstaat, geleidelijk grond en huizen in de buurt aan tekopen'). Men zou zeggen dat Oudegracht 341 wel wat ver vanhet beoogde bouwterrein is gelegen, maar anderzijdskan men zich

voorstellen dat het kerkbestuur eengunstige gelegenheid om het huis te kopen niet voor- Pyke Koch achter zijn huis, ± 1935. bij heeft laten gaan. Bij zijn dood in 1896 legateerdepastoor Kok een som van f 10.000, - voor de bouwvan een nieuwe kerk, een bewijs dat hij zakelijk nietslecht had geboerd. Van die nieuwe kerk, de Marti-nus, ontworpen door Alfred Tepe, werd in 1900 deeerste steen gelegd'&quot;). In 1974 werd ze gesloten omdaarna enige tijd bekendheid te genieten als detelevisie-parochiekerk van Juinen, een denkbeeldigeplaats in Nederland en uitvalsbasis van het Sim-plistisch Verbond ^an Koot en Bie. De huidige eigenaar van het complex, de architectDolf de Maar, is druk doende appartementen in kerken pastorie te bouwen en die voor goed geld teverkopen&quot;). Voor ons meer nabij en zelfs nog min of meer mee tebeleven wordt de geschiedenis zestig jaar geleden. In1 928 ging de jonge kunstschilder Pyke Koch in dithuis wonen. Hij trok in bij Hans Philips, die hoofdhuur-der was

en hier tot het begin van de jaren veertig isblijven wonen. In 1934 wordt hier de bruiloft van Py-ke Koch en Heddy de Geer gevierd, waarvoor Marti-nus Nijhoff vier liedteksten schreef bij schilderijen vanKoch. Dat zijn: Doiores' ontbijt, Mercedes de Barcelo-na, Bertha van Antwerpen en De schiettenf^). Vlakna de oorlog moet Pyke Koch het huis van het kerk-bestuur hebben gekocht. Tot voor kort woonde hijhier op de eerste verdieping, met zijn atelier aan deGrachtzijde. Hoewel hij in 1988 al permanent in Nieu-wegein woonde bij zijn echtgenote, gold hij tot dantoe als hoofdbewoner van het huis. Volgens medede-ling van mevr. Koch is het thans eigendom van dezoons Koch&quot;). 106



























Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 Afb. 3. Parcellering van de Bo-terstraat op basis van hetkadastraal minuutplan van1832. In het midden hetperceel van het Lombarden-huis, waarbij ook het zuide-lijk daarvan liggende Sint-Eloyengasthuis is inbegre-pen. De drie hofsteden vanSint-Marie lagen tussen ditgasthuis en de Alen-dorpsteeg. Tek. A. F. E.Kipp. Of de gang werkelijk verplaatst is of dat we voor ver-leggen moeten lezen verlengen, wat een stuk logi-scher zou zijn, wordt uit dit raadsbesluit overigensniet duidelijk. Zeker is in ieder geval dat er naast dewestelijke zijgevel van Boterstraat 20 nog steeds eengang ligt, die vroeger als Eloyensteeg zelfs doorlieptot in de Visscherssteeg (zie afb. 3).^').Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het Lom-bardenhuis ooit toebehoord heeft aan geldschietersuit Lombardije. Al in 1 260 kregen drie van deze geld-leners op onderpand, afkomstig uit Asti, het recht omzich voor tien jaar in Utrecht te vestigen. In een artikelin het maandblad Oud-Utrecht,

,,Middeleeuwse geld-schieters in Utrecht&quot;, verschenen in 1985, vroegMonic Slingerland zich af waar deze kapitaalkrachtigevreemdelingen in Utrecht hebben gewoond. Zij weesdaarbij op de plaats van het latere pandhuis aan deOudegracht, waarachter zich ook een Lombardsteegbevond. Deze naam zal echter zijn afgeleid van de,,lombard&quot; of lommerd&quot;, zoals het daar aanwezigepandhuis veel later naar de vroegere Lombarden werdgenoemd'^l. In een reactie op de bijdrage van MonicSlingerland vestigde Bram van den Hoven van Gende-ren de aandacht op de hierboven genoemde oorkonde van 17 januari 1469 uit het cartularium van EvertZoudenbaich betreffende het huis in de Boterstraat,zonder echter dit huis exact te situeren&quot;).In haar artikel ging Monic Slingerland nader in op debijzondere status van de Lombarden. Zij waren welis-waar rijk en afkomstig uit adellijke en patricische fa-milies, maar aan de andere kant stonden zij als ,, woe-keraars&quot; die het kerkelijk

renteverbond overtradenniet erg in aanzien. Bovendien waren het vreemdelin-gen. Ik acht het daarom wel enigszins voor de handliggen dat hun overigens imposante stenen woonhuisniet langs de Oudegracht stond, waar zich de meestestamhuizen van de belangrijke Utrechtse families be-vonden. Deze ,,steenhuizen&quot; waren door een bijzon-der systeem van erfopvolging, het zogeheten vorder-lick erfrecht, beschermd tegen overname doorderden''*). Ook zal het niet zo gemakkelijk zijn ge-weest elders langs de Oudegracht, met een parcelle-ring die toen al steeds fijnmaziger aan het wordenwas, een bouwterrein van voldoende grootte te ver-werven om een huis met allure te kunnen neerzetten.Voor rijke vreemdelingen zal er daarom vaak niet veelanders hebben opgezeten dan een stenen huis te bou-wen op een plaats waar nog ruimte was. Een straat 119
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