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Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 DIRK ZWANINK (1887-1950);TEGELSCHILDER TE UTRECHT De artistieke- en werkzame periode bij Westraven-Dirk Zwanink trad op 4 april 1908 in dienst vanWestraven. De toenmalige directeur was FrederikWillem des Tombe. De jonge Dirk begon zijn loopbaanals tegelschilder. Hij leerde het vak van Cornelis deBruin. Deze was een fijnzinnig aquarellist en een tove-naar met glazuren. Gezien de manier van schilderenheeft De Bruin een zeer grote invloed op zijn leerlinggehad. Vooral Zwaninks penseelvoering is fijn en mi-nutieus. Wanneer en onder welke omstandigheden Dirk Zwa-nink Cornelis de Bruin heeft leren kennen is niet volle-dig bekend. Mogelijk heeft De Bruin toch enige tijd ge-werkt bij Westraven. Voordat hij in 1923 definitiefnaar Amsterdam vertrok woonde hij achtereenvol-gens in Bunnik (1910-1913), Maarssen (1913-1918)en te Baarn (1918-1 923?)^). Van ouds schilderde men bij Westraven volgens detraditionele z.g. ,,Oud Hollandse&quot; manier.

Specialis-ten in het schilderen op tinglazuur waren hier Jan Jo-zef Justus van Luijn (sinds 10.10.1870 bij Westra-ven), Pieter van Loverden (overleed op 24 mei 1908en werd opgevolgd door Dirk Zwanink) en Arie Kor-tenhoff (sinds 1895). Kortenhoff was tijdens Zwa-ninks periode chef van de ,,Oud-Holland&quot;-afdelingvan Westraven. De bekende spreukentegels vanWestraven waren de laatste massaprodukten van de-ze afdeling. De relatie tussen Kortenhoff en Zwanink was zakelijken kollegiaal te noemen. Men kwam niet direkt bij el-kaar over de vloer. De zeven jaar jongere Zwaninkpaste als schilder van tegels en tableaus de inmiddelsmeer in zwang geraakte z.g. onderglazuurtechniektoe. Deze techniek werd bij Westraven intern ,,Fayen-ce techniek&quot; genoemd'). Het voordeel van deze me-thode was o.a. dat andere, vaak kleuriger glazurentoegepast konden worden. Maar er kon ook veel ver- Inleiding Het is misschien niet zo opmerkelijk te noemen, dattegelschilders hun werk zelden signeerden.

Daarvoorwerd het produkt toch te veel beschouwd als bouw-materiaal. Hooguit werd een merkje van het desbe-treffende bedrijf aangebracht. Bij een tegelfabriekmet een veelbewogen geschiedenis als Westraven enzijn voorgangers^ te Utrecht, was dit niet anders.Dirk Zwanink werkte hier van 1908 tot aan zijn doodin 1950. Zijn jeugd en opleiding Dirk Zwanink werd geboren op 3 mei 1887 te Utrechtals zoon van Coenraad Zwanink en Roelofje van Este-rik. Dirk was hun derde kind. Zijn vader was huisschil-der en hij groeide dus op tussen potten verf enkwasten en het lag dan ook voor de hand, dat hij opde Utrechtse Ambachtsschool het schildersvak leer-de. Hij werd beloond met de jaarlijkse prijs voor debeste leerling en ontving een fraaie glassnijder met di-amant in een lederen etui. In 1903, op 16-jarige leef-tijd, deed hij eindexamen en ontving het diploma metde toevoeging ,,uitmuntend&quot;. De Utrechtse Adressen- en Beroepenboekjes uit deperiode 1903-1908 laten weten, dat hij toen ,,werk-man&quot;

was. Maar in die tijd volgde hij tevens avondon-derwijs in het tekenen en schilderen en op 1 7 augus-tus 1908 ontving hij de ,,Akte van Bekwaamheidvoor L.O., voor huis- en schoolonderwijs in het Hand-teekenen&quot;. Hij volgde dit onderwijs mogelijk bij hettoen nog bestaande Nijverheidsmuseum te Utrecht.Op 6 mei 1914 trouwde Dirk Zwanink met Maria vanDonkelaar (1895-1969). Uit hun huwelijk werdendrie zoons geboren. Aanvankelijk woonde het gezin in de Pieter deHooghstraat 21, maar in 1929 verhuisden zij naar deLindestraat 5. Afb. 7. Afbeelding uit hetweel<blad ,,De Prins&quot; van12 mei 1917 met Dirl< Zwa-nink, die met behulp van eenmal een bouwornament mo-delleert. 13

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 landse steden en door de stad Utrecht, waardoor af-breuk werd gedaan aan prins Maurits' positie alskapitein-generaal^). Bovendien kozen de eerder ge-noemde personen in de godsdiensttwisten, die toentussen de Remonstranten en de Contra-remonstran-ten heersten, partij voor de eersten, terwijl prins Mau-rits juist de andere groep was toegedaan^). Doordathet bij het proces tegen Oldenbarnevelt, Hogerbeets,De Groot, Ledenberch en Van de Wael om staatsbe-langen ging was de rechtspraak vanaf het begin op-gedragen aan een speciaal daarvoor samengestelderechtbank*). Vijftien van de in het totaal 28 gedele-geerde rechters, die daar in zitting hadden waren Hol-lander, waarvan vier deel uitmaakten van het Hof vanHolland, Zeeland en West-Friesland*). Dit vanwegehet feit, dat drie van de vier verdachten Hollander wa-ren. Utrecht was hierin met slechts twee rechters verte-genwoordigd. Zeer tot zijn ongenoegen, aangezienhet vanwege de berechting van Ledenberch

en toenook nog Van de Wael hier graag meer rechters voorhad geleverd. Laatstgenoemde vroeg namelijk als enige in mei 1619om kwijtschelding van de door hem begane overtre-dingen en kreeg hiervoor onder bepaalde voorwaar-den pardon^). In zijn artikel over Adolph van de Wael vermelddeGraadt van Roggen in het kort terloops de posthumeveroordeling in 1619 van Ledenberch. In dat verbandwilde hij zijn lezers het verhaal over wat de Voorbur-gers met diens lijk hadden gedaan, besparen^). Doorde uitgave van een handschrift van de Friese afge-vaardigde ter Staten-Generaal, jhr Fredrich van Ver-vou, die in die week de vergadering voorzat&quot;), is hiermeer van overgeleverd dan in de resoluties van deStaten-Generaal staat vermeld'). In het navolgendeartikel wordt getracht te achterhalen wie nu de graf-schenners te Voorburg waren en welke motieven henhiertoe zouden hebben kunnen bewogen. Bij wijzevan hypothese lijkt het toch mogelijk iets meer overdit voorval op het spoor te komen. Wat tot

Ledenberchs veroordeling leidde Alvorens aan dit op zich kleine historische feit aan-dacht te besteden, is het noodzakelijk eerst iets overde gespannen verhoudingen tussen Gillis van Leden-berch en prins Maurits te verhalen. Op aanbevelingvan zijn beschermheer Floris Thin, advocaat van deStaten van Utrecht, werd Ledenberch in 1 588 secre-taris van de Staten van Utrecht, die toen aristocra-tisch gezind waren. Tijdens het bewind van Leicester,die zich in 1 586 niet in 's-Gravenhage maar in Utrechthad gevestigd, waren door zijn toedoen de democra-ten in het zadel geholpen'&quot;). Vanaf het begin was hijop het gebied van de algemene politiek en de religieeen medestander van Oldenbarnevelt. Toen de demo-craten uit de stad Utrecht in 1610 een oproer begon-nen, waarbij zij de situatie van net Leicesterse tijdvakwilden herstellen, onderdrukte hij dit in overleg metOldenbarnevelt nogal gewelddadig&quot;). In de gods-diensttwist tussen de Remonstranten en Contra- remonstranten koos hij duidelijk partij voor

eerstge-noemde groep. Op 5 september 1617 stelde hij deUtrechtse Staten voor om in navolging van een aantalHollandse steden met het oog op de handhaving vande openbare orde en het behoud van de religie waard-gelders aan te nemen. Dit strookte niet met het beleidvan prins Maurits, die zich aangetast voelde in zijn be-voegdheden als kapitein-generaal van het leger. Ditleidde ertoe, dat Maurits de waardgelders zelf op 31juli 1618 kwam afdanken. Bij die gelegenheid werdLedenberch van zijn ambt ontheven en door Anthonvan Hilten vervangen. Daarop vluchtte hij met enkele van zijn geestverwan-ten naar het remonstrantse Gouda om kort nadien inUtrecht terug te keren. Vrijwel meteen bij aankomstwerd hij op 29 augustus 1618 onder verzekerde be-waring gesteld. Dit viel samen met de arrestatie vanOldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot in 's-Gravenhage. Op 6 en 10 september werd Ledenberchvoor het eerst verhoord'^). Zes dagen later werd hijonder geleide voor berechting naar

's-Gravenhageovergebracht. Op 22 september volgde opnieuw eenondervraging door de fiscalen Pieter van Leeuwen enLaurens de Sylla. Met name eerstgenoemde zal Le-denberch weinig goeds voor de toekomst hebbendoen hopen, aangezien hij hem zelf acht jaar daarvoorin verband met het oproer te Utrecht uit zijn ambt hadlaten zetten. Zes dagen later pleegde Ledenberch inaanwezigheid van zijn bij hem in de cel slapendezoon'') zelfmoord&quot;). Volgens de remonstrantse predikant en partijgangervan Oldenbarnevelt, Johannes Uyttenbogaert, zou hijdeze tevoren een in het Frans gesteld briefje - een taaldie zijn zoon overigens niet beheerste - hebben gege-ven. Daarin stond, dat hij tot deze daad was geko-men, omdat hij niet tegen zijn vrienden wilde getuigennoch onder pijnigingen tegenstrijdigheden verklaren,waarop dan een vonnis kon worden opgebouwd. Bo-vendien zou hij van mening zijn geweest, dat de goe-deren van een dode niet verbeurd konden wordenverklaard'*). Dit kan niet de ware reden

zijn geweest,daar het onwaarschijnlijk is dat Ledenberch als juristen staatsman niet de regelgeving gekend heeft, die deStaten-Generaal daarna ook ten aanzien van zijn goe-deren volgden. Deze besloten namelijk twee dagen la-ter juist vanwege het begaan van de zelfmoord, dat zijals een schuldbewustzijn opvatten, de confiscatievan Ledenberchs goederen voor te bereiden'^). Eenmogelijke aanleiding voor zijn zelfmoord kan zijn ge-weest, dat Ledenberch gehoord heeft, dat men zijncorrespondentie met Daniel Tresel, eerste klerk vanhet kantoor van de Generaliteit, op het spoor was ge-komen. Bij Tresel aan huis hadden Ledenberch en an-dere Utrechtse gedeputeerden met een aantal Hollan-ders, waaronder Oldenbarnevelt, overlegd hoe menhet voorgenomen plan van het afdanken van dewaardgelders door prins Maurits zou kunnen voorko-men. Ook daarna had Tresel hem regelmatig over ont-wikkelingen op dat gebied op de hoogte gehouden.Voor de gevolgen van deze ontdekking zal hij ook be-ducht zijn

geweest&quot;). 24

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 binnen negen uur tijds kleine jongens op het kerkhofwerden gesignaleerd, blijkt hieruit dat de bevolkingtoch ondanks alle betrachte omzichtigheid vantevo-ren van het begraven van Ledenberchs lijk op dehoogte moet zijn geweest. Juist omdat het hier omzulke kleine jongens ging, krijgt men de indruk, datdeze op aansporing van thuis handelden. Daarnaastwekt het bevreemding, dat de schout, die dit zelf notabene 's ochtends vroeg constateerde, met een be-dreiging volstond om vervolgens rustig naar Delft tegaan. Ook zijn gedrag bij terugkeer geeft te denken.Zo zou hij bij zijn terugkeer die avond niets gehoordhebben en van het voorval pas de volgende ochtendkennis genomen hebben. En dat terwijl verschillendevan de getuigen verklaarden op het gerucht naar hetkerkhof te zijn gekomen. Herbegrafenis te Zuilen Hoewel Ledenberchs lijk opnieuw in Voorburg werdbegraven, was de familie door het voorgevallene der-mate verontrust, dat Ledenberchs

schoonzoon,Adam van Lookhorst, die met de dochter van Leden-berch, Susanna, was gehuwd, na enige tijd zelf dekist liet opgraven en die heimelijk naar Zuilen deed allen niet ouder dan tien jaar waren'M. Hoewel dit welvoor het grootste deel gold, is dit toch niet geheeljuist. De leiding lag duidelijk bij een oudere, namelijkGerard de bezemmaker. Wanneer men ziet welke mo-tieven de jongens, die het touw bij Anneken Joostengingen lenen, aanvoerden, zou de taal voor tienjari-gen wellicht als veel te volwassen kunnen wordenaangemerkt. Een sterker argument is in elk geval, datmen over de nodige kracht moest beschikken om eenkist uit een kuil op te trekken. Verder was de zoon vanFloertgen Willemszn., die overigens niets deed, in 's-Gravenhage in opleiding als timmerman. De getuige-nissen van chirurgijn Blanchert en schout Van Vlietmaken duidelijk, dat het zeker 's ochtends vroeg omkleine jongens ging. Naar Lijsbeth Joosten verhaaldewaren zij ook 's avonds weer van de partij. Immers

detoeloop op het kerkhof was na het uitgaan van deschool toegenomen. Het wekt daarom des te meerbevreemding, dat vrijwel alle getuigen desondanksbeweerden de daders niet te kennen en enkel Gerardde bezemmaker bij name noemden. Men was er ken-nelijk op uit om de eigen inwoners te beschermen.Gerard de bezemmaker woonde weliswaar ook inVoorburg, maar had zich daar pas kort geleden ge-vestigd. Verder valt op dat vrijvyel niemand van devolwassen omstanders ook maar iets deed om het teverhinderen. Wel weerhielden sommige hun kinderenervan om mee te doen, maar niemand ging bijvoor-beeld naar de schout, die wellicht nog niet terug wasuit Delft. Integendeel, er waren er zelfs die hen aan-moedigden en Gerard beloofden hem tegen een even-tuele vervolging te zullen beschermen. Het blijft moei-lijk vast te stellen hoeveel ouderen aan dit incidenthebben meegewerkt. Bovendien was het slim van debevolking om de kinderen als schuldigen te noemen,daar deze te jong voor

rechtsvervolging waren.Verder was het een drogreden van de Voorburgse be-volking, dat de Staten van Holland en West-Frieslandtoestemming voor deze begrafenis hadden moetengeven. Het proces tegen de verdachten werd name-lijk vanaf het begin op nationaal niveau gevoerd.Daartoe was een speciale rechtbank samengesteld,waarin, zoals hiervoor al werd opgemerkt, een sterkeHollandse vertegenwoordiging zitting had. Deze gangvan zaken verklaart waarom noch de Staten van Hol-land en West-Friesland noch het Hof van Holland zichmet deze afwikkeling van de verschillende processenkonden bezighouden. Zeer zeker niet ten aanzien vanLedenberch, hoewel deze inderdaad binnen hun amb-telijk territoir werd begraven. Vooral het argumentdat de inwoners van Voorburg niet wilden dat hunkerkhof een galgeveld werd, lijkt een grote rol bij hunoptreden te hebben gespeeld. Hierbij zal rooms bijge-loof een rol hebben gespeeld. Het kwam hun onge-wenst voor, dat de aldaar begravenen op de

Jongstedag tot de ontdekking zouden moeten komen naasteen zelfmoordenaar als Ledenberch te liggen. Bij derooms-katholieken was het immers gewoonte omzelfmoordenaars niet in gewijde aarde te begraven.Een gedachte, die kennelijk in het in naam calvinisti-sche Voorburg nog niet volledig was uitgeroeide^).Wanneer men dit voorval bekijkt en bedenkt, dat er De kist van Ledenberch hangende aan de galg. Foto:G.A.U. Top.-Hist. Atlas H.A. R 19.2. 27

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 Afb. 1. Herman Saftleven,,,An Extensive RhinelandView with Country Folk inBoats moored by FortifiedBuildings&quot;, 1669.Londen, Kunsthandel RafaelVal is. meer van het Utrechtse stadsbestuur^&quot;). Een van devele binnen- en buitenlandse verzamelaars die werkvan Herman Saftleven in bezit had, was stadhouderFrederik Hendrik van Nassau. Samen met AbrahamBloemaert, Cornelis van Poelenburgh en Dirck van derLisse leverde Herman Saftleven in 1635 een serieschilderijen die bestemd was voor Frederik Hendrikspaleis Honselaersdijk. Het betrof een reeks met voor-stellingen uit de Pastor Fido van Giovanni BattistaGuarini. Het stuk van Saftleven werd in een inventarisomschreven als ,,Dorinde en Silvio en Melampo dehont uyt den Pastor Fido van Sactleeve&quot;&quot;).In de collectie Van Wyttenhorst - om nog maar eenvoorbeeld te noemen - bevonden zich minstens acht-tien schilderijen van Herman Saftleven. Dat is bekenddank zij een inventaris die

verzamelaar Willem Vin-cent van Wyttenhorst in 1651 samenstelde en tot1659 bijhield. De inventaris en een aantal schilderijendat erin wordt vermeld, is bewaard gebleven inkasteel Herdringen in Westfalen. Van de Saftleven-schilderijen zijn er slechts drie bewaard gebleven'^).Uit de Van Wyttenhorst-inventaris valt duidelijk af teleiden dat het werk van Herman Saftleven door debank genomen tamelijk hoog werd getaxeerd. Zowerd voor een ,,boeren scuer met veel potten en ke-tels ende beelden daer in, seer curieus alles by mael-cander geassorteert op een groot hout paneel&quot;, dat in1651 werd aangekocht, vijftig gulden betaald,,,dog&quot;, zo wordt er aan toegevoegd, men ,,soudedaer teegenwoordig wel hondert en vyftig g(ulden)&quot;voor betalen. Voor een ,,boerenkermis&quot;, die om-schreven wordt als ,,een groot paneel seer curieusgescildert ende playsant geordineert met veel aardigefiguerties&quot; werd bij aankoop in mei 1657 niet minderdan vijfhonderd gulden betaald.Verder vernemen we

uit de inventaris van Van Wyt-tenhorst dat Herman Saftleven de figuren schilderdein landschappen ,,van de Hert een scilder tot Haer-lem&quot;^''). Ook met Cornelis Poelenburgh werkte Her- man Saftleven samen: een ,,lantscap met een ruintieup een paneel met beeldekens daer in, seer playsantin de hoogte van Corn. Poelenburch&quot; werd door Saft-leven ,,voort upgemaeckt&quot;. Er was nog een kunste-naar met wie Saftleven samenwerkte: Jacob Savery,een neef van Roelant Savery. Bij een ,,callecoentieseer curieus en net uutgebeelt deur Jacques Saveryop pampier&quot; verzorgde Herman Saftleven het land-schap. Een ander geval betreft ,,Een vercke meedeseer curieus geschildert deur Jacques Savery en vanHerman Saftleeven de grondt gemaeckt&quot;. Voor zijnaandeel aan dit laatste schilderij ontving Saftleventwaalf gulden, Savery tien. In de inventaris is ook nogsprake van een ,,geytie&quot; en een ,,oliphant&quot;, beide,,curieus geschildert van Jacques Savery ende degront van Herman

Saftleeven&quot;.Overigens verdwenen ook schilderijen van HermanSaftleven uit de collectie Van Wyttenhorst. ,,Een wa-terval&quot;, die in 1649 werd aangekocht, werd later,,aen monsieur d'Armilvillers vereert&quot;.,,Een seer curieus hups viercant landscap van Her-man Saftleeven&quot;, op 7 juli 1 652 aangekocht werd in1654 ,,verruylt tegen een stuckie van Andries Both&quot;terwijl een ander ,,seer curieus hups viercant land-scap van Herman Saftleeven de weergay van het bo-venstaende&quot;, dat in september 1652 werd aange-kocht, twee jaar later ,,is verruyit tegen een stuckievan R. Savery&quot;. Het omgekeerde gebeurde ook: ,,Eenheel playsant stuckie van Roelandt Savery met veelaardige beesties, hebbe het selveige verruyit tegeneen stuckie van Herman Zaftleeven&quot;; dat vond even-eens in 1 654 plaats. Terloops wordt in de inventaris bij ,,een waterval vanHercules Zeegers&quot; vermeld dat het schilderij in 1649werd ,,vereert van Herman Saftleeven&quot;. Dit stuk wasafkomstig uit

bezit van Saftlevens vader'*). Ik ben tamelijk uitvoerig ingegaan op de inventarisvan Van Wyttenhorst omdat het dokument meer in- 34
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1989

1989 73.740 80.920 81.470 4.620 4.950 4.620 3.628 5.030 1.830 13.513 13.000 11.000 9.007 6.100 10.120 104.508 110.000 109.040 35.224 43.000 37.348 52.171 46.000 52.099 247 1.000 _ 7.185 7.000 6.934 4.193 5.000 4.187 178 - - - 10.000 10.000 99.198 112.000 110.568 - 5.310 - 2.000 - 1.528 BATEN ContributiesAdvertentiebatenOpbrengst verkopenDonaties en giftenInterest LASTEN Kosten jaarboekKosten maandbladKosten overigeaktiviteitenBeheerskostenAlgemene kostenAfschrijvingenArcheologische kroniek RESULTAAT In de jaarvergadering van 31 mei 1990 werd de hiervoor afgedrukte jaarekening gepresenteerd. In de najaarsledenver-gadering zal deze jaarrekening ter goedkeuring worden aangeboden. Het jaar 1989 werd met een negatief saldo adf 1.528, - afgesloten. Dit, voorziene, tekort werd afgeboekt van het kapitaalsaldo. Het eigen

vermogen bedraagt perultimo 1989 f 81.927,-. Per ultimo december 1989 hadden 1795 leden de contributie betaald tegen 1780 leden per ultimo december 1988. Dit jaar ontving de vereniging een bedrag aan donaties van f 11.000, - . In tegenstelling tot voorgaande jaren werdenbedragen ontvangen boven de verschuldigde contributie niet meer als donatie maar als ontvangen contributie verant-woord. Alle donateurs zeggen wij hartelijk dank. Namens het bestuur (w.g.) J. W. Lemaier, penningmeester INGEZONDEN lectie documentaire foto's, die tot nu toe vooral destedebouwkundige ontwikkeling van de stad tot on-derwerp had. Ton van Schaik bekritiseert de publicatie van foto'svan gedetineerden en asielzoekers, zijnde ,,onetisch&quot;en ,,in strijd met de privacy&quot;. De foto's zijn echter -vanzelfsprekend - gemaakt met volledige instemmingvan de betrokkenen. Allen waren vooraf op de hoogtevan doel en gebruik van de foto's. Het doet overigenswat vreemd aan dat Van Schaik publicatie

van foto'svan asielzoekers eerst nadrukkelijk afwijst, om ver-volgens in zijn eigen blad een van deze foto's promi-nent te plaatsen. Een enkele opmerking naar aanleiding van de bespre-king in Oud Utrecht over de fototentoonstelling vande Stedelijke Stichting Fotografie Utrecht (SSFU) inhet Catharijneconvent. Natuurlijk kan er geen sprakevan zijn dat fotografen lid zijn van een stichting. DeSSFU verstrekt aan jaarlijks wisselende fotografenopdracht een serie documentaire foto's te makenover het leven in de stad Utrecht. Deze foto's worden in langdurig bruikleen afgestaan aan de Topografische Atlas van het Gemeentelijk Archief. Daar vormen zij een aanvulling op de bestaande col- 78

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 gesloten. Slot Zuyien, Tournooiveld 1, Oud-Zuilen (bij Utrecht). Telefoon 030-44 02 55. Buslijn 36 (vanuit Utrecht). Toegangsprijs f 3,75 (volw.), f2- (kinderen tot 16 jr.). Middeleeuwse Nederlandse kunst uit Hongarije Van 2 september tot en met 4 november 1990 is deexpositie ,,Middeleeuwse Nederlandse kunst uit Hon-garije&quot; te zien in het Rijksmuseum Het Catharijnecon-vent. Een uitgekiende keuze van middeleeuwse schil-derijen en beeldhouwwerken uit de twee belangrijk-ste Hongaarse musea, het Museum voor SchoneKunsten in Boedapest en het Christelijk Museum vanEsztergom, zal te bewonderen zijn.De tentoonstelling is opgenomen in het Oost-Europaproject ,,Boulevard Oost West&quot; dat de gemeenteUtrecht in de herfst van 1990 organiseert.Vanaf de late Middeleeuwen werden Nederlandseschilderijen en beelden door Hongaarse kunstliefheb-bers verzameld. Vooral in de 18e en de 19e eeuwtoonden de Hongaren zich goede verzamelaars. Zijmaakten

vanaf 1867 deel uit van de Donaumonarchieen net als in Wenen werden er in Boedapest rijke ver-zamelingen aangelegd. In 1906 opende Keizer FransJozef het monumentale Museum voor SchoneKunsten, waarin de verzameling Nederlandse Kunsteen belangrijke plaats in neemt. In 1987 was in hetCentraal Musseum van Utrecht een selectie van de1 7e-eeuwse meesters uit dit museum te zien. Nutoont het Catharijneconvent een fraaie keuze uit derijke collectie middeleeuwse Nederlandse schilder- enbeeldhouwkunst. Het Christelijk Museum van Eszter-gom, dat rijk is aan middeleeuwse kunst, stuurt ookenige fraaie stukken naar Utrecht. Daaronder bevindtzich het ontroerende paneeltje met de Man van Smar-ten van Hans Memling, en een tafereel met de Ver-zoekingen van Antonius door Jan Wellens de Cock.Uit Boedapest komen prachtige stukken als de Treu-rende Johannes van Colijn de Coter, het lieflijk pa-neeltje van Maria met het Slapend Kind door Joos vanCleve, het serene portretje van Maria van

Hongarijedoor de Meester van de Magdalena-legende, en deHeilige portretten van J. Cornelisz. van Oostzanen enAdriaen Isenbrant. Onder de sculpturen zijn de meerdan levensgrote beelden van Maria en Johannes vande Nederlandse beeldhouwer Meester Tilman het ver-melden waard. De tentoonstelling biedt een unieke gelegenheid omdeze voor velen onbekende topstukken uit de Neder-landse laat-middeleeuwse kunst te bekijken. De voor-werpen zijn zo opgesteld dat de bezoeker rustig kangenieten van hun intieme schoonheid.De toelichting bij de kunstwerken gaat vooral in op deaard van de voorstellingen en de eventuele relatiestussen de stukken uit de Hongaarse musea in en deverzameling van het Catharijneconvent.Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus die rij-kelijk is voorzien van illustraties. Deze is van de handvan de twee conservatoren middeleeuwse kunst vanhet museum in Boedapest; mevrouw S. Urbach enmevrouw E. Szmodis-Eszlary en kost f 19,75. Belle van Zuyien 26 jaar. Pastel door

M. Q. de la Tour. getogen is en waar een deel van haar oeuvre tot standkwam. Er wordt een groot aantal voorwerpen, boeken en do-cumenten getoond die afkomstig zijn uit een aantalmusea, bibliotheken, archieven en particuliere collec-ties in Zwitserland, Frankrijk en Nederland. Op de ten-toonstelling zijn vele schilderijen, manuscripten,vroege drukken van Belle's werk en voorwerpen vanhaarzelf of uit haar naaste omgeving te zien. Van de bijzondere bruiklenen noemen wij onder meer: - het enige nog bekende exemplaar van Belle's eerstepublicatie: Le Noble - een tekendoos van de beroemde 18de eeuwsekunstenaar Maurice Quentin de la Tour (deze hadjarenlang een hechte vriendschap met Belle vanZuyien en legateerde haar zijn tekendoos) - origineel meubilair uit haar huis te Zwitserland waarBelle vanaf haar huwelijk tot haar dood (1805) ver-bleef - een bijzonder portret van Belle's vriend James Bos-wel! uit de tijd dat hij in Utrecht studeerde en doorEuropa reisde - vele andere authentieke zaken die

met het leven enwerk van deze bijzondere, spirituele en veelzijdigevrouw te maken hebben De tentoonstelling is te bezichtigen van 7 juli t/m 21oktober, 14.00 tot 17.00 uur, maandag en vrijdag 91

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 boekhandel. Er leken mogelijkheden te zijn bij debuurman op nr. 204, een zaak in herenmode-artikelen, gedreven door de heer Van der Valk diegeen opvolger had. Het pandje van de andere buur-man, nr. 208, waar de herenkapper Nues huisde, waswel te koop maar bood te weinig ruimte. Tot resultaathebben deze uitbreidingspogingen niet geleid, medeten gevolge van de tijdsomstandigheden. Daaromwerd in 1 946 besloten tot een flinke verbouwing vanhet eigen pand. Het jaar daarop, in november 1 947,was het zo ver dat na een renovatie van 5 maandende winkel inclusief het kantoor erachter gemoderni-seerd heropend konden worden. In 1 963 bracht eenradicale verbouwing en uitbreiding van bedrijfsruimtenaar de eerste etage een ware metamorfose totstand. Ook de kelder (de DV-cave) werd toen ge-schikt gemaakt voor de verkoop. De feestelijke her-opening in november 1 963 kreeg een extra accentdoor de voordracht van Kees Fens over de lezer enzijn

boekverkoper. Toen de universiteit haar territori-um naar de Uithof ging verleggen, zijn er gedachtenontwikkeld ook daarheen te verhuizen, doch de af-stand tussen plannen en realiteit bleek te groot. Oorlogsjaren Een van de eerste maatregelen van de bezetter betrofde uithangborden die de aandacht van passanten enklanten plachten te trekken. Ze dienden allemaal ver-wijderd te worden, en ook het solide uithangbord vanDekker & Van de Vegt verdween van de gevel.Toen in de zomer van 1 940 het driemanschap Eintho-ven. Linthorst Homan en De Quay de NederlandscheUnie had opgericht, stuurde directeur M. van Rossumeen telegram naar laatstgenoemde: ,,Met volle sym-pathie de Nederlandsche Unie begroetend wil de uit-gever van Uw proefschrift en inaugurale rede gaarneook Uw eventuele geschriften verband houdende metUw nieuwe taak publiceeren&quot;. Kennelijk heeft eerderde persoonlijke relatie met De Quay dit aanbod inge-geven dan de doelstelling van de Unie.Tot aan 1 943 kon de

boekhandel vrijwel ongestoordzijn activiteiten voortzetten, zij het dat de bezetter deverkoop en het in voorraad houden van bepaalde boe-ken verbood. Daaronder vielen kinderboeken als,,Oranje Boven op Velsentin&quot; en ,,De Zoon van DikTrom&quot;, een boek van C. J. Kievit uit 1907, waarineen sneeuwbalgevecht tussen ,,Hollanders&quot; en,,Duitsers&quot; beschreven wordt dat slecht voor delaatsten afloopt. In het Nieuwsblad voor de Boekhan-del verschenen regelmatig lijsten van door de Sicher-heitspolizei en de SD verboden boeken. Daar warenveel boeken van joodse auteurs onder, maar ook ro-mans van Vestdijk. Welk boek ook verboden werd,als de Duitse controleurs kwamen kijken of het invoorraad was, vingen zij altijd bot.Er bleven voldoende titels voor de verkoop over, enmenig boekverkoper raakte in die jaren zijn winkel-dochters kwijt. Mooie boeken, van voor-oorlogsekwaliteit, werden voor speciale klanten en relatiesweggezet en dienden bij de toenemende schaarsteaan

levensmiddelen en goederen als gewild ruilmid-del. In november 1944 - toen er geen elektriciteit M. F. M, van Rossum, directeur Dekker & Van deVegt 1921-1966. zaterdag tot tien uur. Overwerk was geen uitzonde-ring, een royaal salaris wel, maar dat werd gecom-penseerd door een grote mate van arbeidsvreugde. Pand en huisvesting Details over Oude Gracht Tz. 42 zijn niet bekend; hetstamt uit de 16e eeuw en wordt vermeld in het regis-ter van transporten en plechten anno 1 580. Bij diver-se verbouwingen zijn oude betegelingen aan het lichtgekomen en gered van de ondergang. In het beginvan de 20e eeuw bestond de parterre uit een winkel,met daarachter een huiskamer. Daaraan grensde een,,plaatsje&quot;, waarachter nog een keuken was. Het in-terieur van de winkel bevatte twee toonbanken enlangs de wanden boekenkasten, met glazen schuif-deuren gesloten. Het bovenhuis was aanvankelijk bestemd als woon-huis voor de directeur en zijn gezin. De gave kluiskel-der was niet geschikt voor

opslag van boeken; wel isdeze in 1 933 een tijdlang verhuurd aan een groep ver-kenners. Aan de werfmuur hing een groot naambordover de volle breedte van het pand.Er zijn heel wat verbouwingen geweest, te beginnenop zolder met het bouwen van een dienstbodenka-mertje in 1928 (kosten f 135,-1). Zeven jaar laterwerd de gehele zolderetage verbouwd tot slaapka-mers. In 1941 werd dooreen bedrijfskundig adviseuraangedrongen op een ruimere behuizing voor de 100

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 meer met het landschap waarin zij zijn ontstaan.Landwegen, rivierlopen, oeverwallen worden doorgrootschalige ontwikkelingen losgekoppeld van detegenhangers binnen de oude stad. Niet alleen is hetvan belang om de historisch-geografische informatievast te leggen voordat het verdwijnt, maar ook is hetonderzoek noodzakelijk om randvoorwaarden op testellen voor een homogene ontwikkeling, die de rela-tie stad en land in stand houden.In tegenstelling tot deel 4 van de reeks cahiers:,,Stadsgeschiedenis&quot; van P. Kooij, geeft het deel,,Historische geografie: landschap en nederzetting&quot;van Beenakker de lezer een aantal duidelijke richtlij-nen voor het opzetten van een onderzoek naar land-schappelijke en stedelijke ontwikkelingen. Kort enbondig wordt uiteengezet welke bronnen en metho-den kunnen worden toegepast voor het doen vanhistorisch geografisch onderzoek.Duidelijk wordt gemaakt welke archiefbronnen infor-matie voor de onderzoeker kunnen bevatten.

Ookworden de verschillende soorten kaartmateriaal, zo-als historische plattegronden, bodemkaarten en ka-dastrale kaarten met hun voor- en nadelen beschre-ven. Het veldwerk, het onderzoek buiten, neemt eenprominente plaats in in de werkzaamheden van dehistorisch geograaf. In relatie met de bibliografie die het boek bevat geefthet cahier een goede aanzet voor het opzetten endoen slagen van historisch geografisch onderzoek. E. M. K. Kooij, P. Stadsgeschiedenis. Cahiers voor lolole enregionale geschiedenis, deel 4. Zutphen, De WalburgPers, 1989. 72 biz. ISBN 90 6011 671 2. Prijs f 15,-. Je eigent je het begrip ,,stadsgeschiedenis&quot; toe, jeperkt het begrip in en je stelt zelf de regels vast, zoverwerf je een plaats in de ,,wetenschappelijke&quot; we-reld. Bovendien heb je het recht verworven een oor-deel uit te spreken over onderzoekers die het werkniet volgens jouw regels hebben uitgevoerd. Dit nu isde achtergrond die bij het boekje Stadsgeschiedenisvan de heer Kooij lijkt te zijn gehanteerd. Dat dit totgevolg

heeft dat dat de argeloze ,,lokale onderzoe-ker&quot; voor wie dit boekje een handleiding zou moetenzijn zich flink bekocht kan voelen, zal toch niet de be-doeling geweest zijn. plannen blijft het kerkenkruis naast de met mythenomgeven loop van de Rijn het belangrijkste archetypi-sche gegeven, dat steeds bepalend is voor gekozenrichtingen en assen&quot;. Het is niet duidelijk wat dezeassen en richtingen dan wel waren. Naast het feit datuitgangspunt van de plannen een bestaande middel-eeuwse stad is geweest, is een voormalige Rijnloopgeen archetypisch gegeven geweest, zeker niet demeest mythische Rijnloop die Ludger Smit in de inlei-ding optekent: de rivier stroomde nooit als Rijn doorde tegenwoordige Oudegracht van zuid naar noord.Als directe opvolger van de 17de-eeuwse uitbrei-dingsplannen beschrijft Peter Karstkarel het ,,ideaal-plan Van Asch van Wijck&quot; uit 1827. Hij geeft een ge-detailleerd inzicht in de ontwerpen van Zocher, die destad een ander aanzicht zouden geven na de ontman-teling van de

middeleeuwse stadsmuren. Hoewel deplannen slechts deels zijn uitgevoerd, hebben ze tocheen stempel gedrukt op de rand van de oude stad.Ludger Smit onderstreept het voorbeeld dat HendrickMoreelse is geweest voor Van Asch van Wijck. Dat hijals Burgemeester voor het eerst na Paulus Moreelsein 1842 een reglement op het bouwen ontwierp isechter niet waar gezien de verordeningen van 1646,1656, 1675 en 1824, die mede ten grondslag lagenaan het reglement van 1838. Ko Jacobs slaat met de ,,ordening van een gezondegroei&quot; de brug naar de grootschalige veranderingendie in de 20ste eeuw plaatsvinden. Deze lijn wordtvoortgezet door Rob Dettingmeijer, die in zijn conclu-sie de discrepantie tussen de voorstanders van stede-bouw met het ,,grote gebaar&quot; en aan de aanhangersvan de ,,compacte geruststellende stad&quot; aan de ordestelt, die in de tijd van inspraak en medezeggenschapsteeds duidelijker wordt. Nu, in 1 990 lijkt er een nieu-we vorm van inspraak te ontstaan: de politiek deeltop een

inspraakavond slechts mee wat er gaat gebeu-ren; de tram komt er toch wel.In ,,het rad van Rietveld&quot; doet Jan de Heer uit de doe-ken welke invloed Rietveld op de Utrechtse stede-bouw heeft gehad. Het laatste hoofdstuk, ,,synopsis van de groei&quot; geeftaan de hand van een reeks stadsplattegronden destand van ontwikkeling van de stad weer van 1541tot 1 988. Helaas is de schaal van afbeelding zodanigdat de tekst volstrekt onmisbaar is geworden en eenberoep gedaan wordt op de ruimtelijke verbeeldingvan de lezer. E. M. K. Beenakker, J. J. J. M. Historische geografie: land-schap en nederzetting. Cahiers voor lokale en regio-nale geschiedenis, deel 3. Zutphen, De Walburg Pers,1989. 56 bIz. ISBN 90 601 I 672 0. Prijs f 15,-. Historisch geografisch onderzoek is heden ten dagevan groot belang, nu er in steeds hoger tempo nogvrijwel ongeschonden oude cultuurgronden wordenherverkaveld of stedelijk ontwikkeld. De oude stads-kernen die tot in het begin van deze eeuw nog in eenlandelijke omgeving lagen, die

tot aan de voormaligestadswallen reikte hebben nu vrijwel geen relatie De Cahiers gaan met name in op de periode na 1600.Deze keuze kan echter problemen geven, wanneerhet jaar 1600 geen breuklijn in een ontwikkeling is.Dit blijkt overduidelijk in het boekje van Kooij.Kooij geeft drie verschillende tradities in onderzoeknaar stadsgeschiedenis: de biografische traditie, deexemplarische traditie, de urban history traditie. In debiografische traditie werden de steden als afgerondeeenheden beschouwd, de verschillende aspecten:politiek, handel, nijverheid etc. zijn dan meestal in af-zonderlijke hoofdstukken beschreven, die weinig on-derlinge samenhang vertonen. Hiermee is voor Kooij 115

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 ^iH^Xi Gezicht op de tunneldoorgang ,,Uit en In&quot; vanuit het noordoosten: links een gedeelte van de school aan deLaan van Puntenburg, 1935. GAU Top.-Hist.Atlas TA Uit en In, 1935. Het staatsspoorweggebouw, dat achter de spoorwegnaar Arnhem lag, bevond zich op een ongunstigeplek, ,,een dood uithoekje van onze stad&quot;. Het wasvoor de doorgaande reizigers nogal bezwaarlijk ommet veel bagage van het ene station naar het anderete moeten lopen. In oktober 1874 verklaarden deStaatsspoorwegen dan ook ,,dat de dienst voor ver-voer van personen, bagage en bestelgoederen op hetstation van de staatsspoorwegen te Utrecht met 1november eerstkomende geheel wordt opgeheven,om vandaar te worden overgebracht deels naar hetstation van den Nederlandschen Rhijnspoorweg-maatschappij, deels naar dat van den Oosterspoor-weg in de Maliebaan&quot;. Het voormalig stationsge-bouw van de S.S. dat ook wel ,,Lijngebouw&quot; werdgenoemd, deed

nog een tijd lang dienst als magazijnvoor verbruiksartikelen, drukwerken enz. en als labo-ratorium van de keuringsdienst. Het perron werdsoms nog gebruikt als er extra treinen werden inge-zet. Tenslotte brandde het gebouw in december1944 uit. Omdat men de reizigers die naar het stationsgebouwgingen niet voor een overweg wilde laten wachten,legde men onder de spoorbaan naar Arnhem een tun-nel aan die toegang verleende tot het station van deStaatsspoorwegen. Het was een betrekkelijk eenvou-dige tunnel met een nauwe rijweg en een smal voet-pad aan weerszijden. Om het verkeer in de tunnelrechts te laten houden, werd er aan beide kanten van de tunnel boven de rijweg links het woord ,,Uit&quot; enrechts het woord ,,ln&quot; aangebracht. Voor de Utrech-ters heette deze onderdoorgang dan ook snel ,,Uit enIn&quot;. Nadat het Staatsspoorgebouw in 1 874 voor rei-zigersvervoer gesloten werd, deed de tunnel geendienst meer en lag hij er dan ook wat doelloos bij. In1928 echter werd voor de

voetgangers de mogelijk-heid geopend om van de Mineurslaan te lopen overhet terrein van de toen niet meer gebruikte Damlust-kazerne, via de overweg en door de tunnel ,,Uit en In&quot;naar de administratiegebouwen van de Spoorwegen. Voor de spoorwegambtenaren, die niet langer via deLeidse Weg naar hun kantoor hoefden te lopen, bete-kende deze kortere weg een besparing van enkele mi-nuten. Tevens was de tunnel een ideale speelplaatsvoor de leerlingen van de scholen aan de Laan vanPuntenburg. In 1935 werd de spoorbaan verhoogd ensloot men de tunnel ,,Uit en In&quot; af. Op de plek van detunnel werd het spoorwegpostkantoor gebouwd, datop 16 juli 1 938 in gebruik werd genomen. Nadat deN.S. dit gebouw in 1985 hadden verlaten, werd erbesloten om op deze plaats het nieuwe HoofdgebouwVier te bouwen. Het is nu moeilijk voorstelbaar datmeer dan 100 jaar geleden op deze plek klanten vande spoorwegen zich via een tunnel konden begeven,naar het 1ste stationsgebouw van de

spoorwegen. / UtrechtNachtegaalstraat 35 H. Boomsma 122

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 opvangen voor wie de afstand tot deze kerk te verwas^°). In elk geval wisten de zusters Nollen de preekstoelvan de Utrechtse kerkeraad dan wel van de fa. Boek-hoven te verwerven. Deze werd ingescheept en ineen koetshuis op het landgoed van Scholte opge-knapt. Daar er weinig belangstelling voor was, werdde preekstoel in het State Historical Museum in DesMoines (lowa) ondergebracht. Toen het Departmentof Archives als onderdeel van Central College werdingesteld, keerde de preekstoel naar deze plaats te-rug. In 1976, twee eeuwen na het uitroepen van de Onaf-hankelijkheid, werd het 200-jarig bestaan van de Ver-enigde Staten herdacht. In verband daarmee werdonder andere een replica van het eerste door ds.Scholte te Pella gestichte kerkje herbouwd. Aange-zien op de oorspronkelijke plaats thans huizen staan,gebeurde dit enkele straten verderop. Omdat men inde mening verkeerde, dat Scholte op de voormaligepreekstoel uit de Begijnekerk had gestaan,

kreeg dezeals enig oud stuk meubilair in dit geheel ,,nieuwe&quot;kerkje weer een bestemming. Zoals uit het voorgaan-de gebleken is echter ten onrechte. In werkelijkheidwas het ds. P. J. Oggel die, sinds 1849 aan de ge-meenten van Utrecht en Zeist verbonden, als eersteUtrechtse predikant deze preekstoel vele malen be-klom. In 1854 nam hij een beroep aan naar deHollands-Gereformeerde Gemeente te Grand Haven(Michigan), die hij tot 1 859 diende. Hierna was hij totaan zijn dood in 1 869 predikant van de ook al eerdergenoemde Reformed Church te Pella^'). Met dit alblijft het een aardig idee, dat deze preekstoel na onge-veer 83 jaar in Utrecht dienst te hebben gedaan, nueen Amerikaans kerkgebouw siert. sche Gereformeerde Kerk (dolerende) niet in de wegwilde staan^'). Nadat het jaar tevoren van kerkbouw-plannen in het zuidelijk deel van Utrecht tussenTolsteeg en de Westerhoek was afgezien, werd dekerk in 1 908 - het jaar dat mr. en mrs. Beard Utrechtbezochten - grondig gerestaureerd en met een

aan-bouw uitgebreid&quot;). Deze kerk was dus al evenzeervan later datum. Utrechtse preekstoel op transport naar Pella Later bezochten Sara en Hanna Nollen, kleindochtersuit het eerste huwelijk van Scholte met Sara MariaBrandt, en dochters van John Nollen en Sara JohannaSuzanna Scholte, Nederland'*). Mrs. M. Lautenbach,voormalig archivist van het Central College te Pella,meende zich te herinneren dat dit op het momentwas, dat juist met de sloop van de voormalige Begij-nekerk en de twee aangrenzende huizen (no's 40-44)werd begonnen. Dit zou betekenen dat het eind 1939was, aangezien de sloopvergunning op 1 1 augustus1939 aan de eigenaar, de firma drukkerij J. Beekho-ven door de gemeente werd afgegeven. Deze drukke-rij, die reeds in 1932 enkele panden aan deBreedstraat had opgekocht, kocht in mei 1 936 ook deBegijnekerk aan met de bedoeling deze voorlopig alsopslagplaats voor papier te gebruiken&quot;). In het gevaldat de dames Nollen toen in Nederland waren, zou depreekstoel

in het gebouw achtergelaten zijn, wat nietwaarschijnlijk lijkt. Het ligt meer voor de hand, dat hetbezoek van hen in 1937 plaats had, toen op 28 maart1 937 de laatste dienst in de Begijnekerk werd gehou-den. In plaats van dit kerkgebouw werd kort daarnaop 1 juli de Tuindorpkerk in Utrecht-Maartensdijk ingebruik genomen. Dit was een gevolg van de voort-gaande ontvolking van de binnenstad en de behoefteaan een kerk in de nieuwbouwwijk Tuindorp. Boven-dien kon de naburige Westerkerk de gemeenteleden H. J. Ph. G. Kaajan Binnenweg 25 2264 ML Leidschendam ' Dit artikel is gebaseerd op de in 1 978 door dr. C. Smits teHaren (Gn) met mrs. M. Lautenbach gevoerde correspon-dentie inzake de drie door mr. Robert B, Beard in 1908 inUtrecht gemaakte foto's. Bijzondere dank ben ik verschul-digd aan eerstgenoemde voor zijn op het concept van ditartikel geleverde commentaar. Noten 1.

Kampen 1983, pp. 390-393. 2.

BLGNP, dl. II, pp. 431-433. 3.

BLGNP, dl. II, pp. 129-132. 4.

BLGNP, dl. I, Kampen 1978, pp. 270 272, 5.

Over de Afscheiding in het kort: H. Kaajan, De Afscheiding in Utrecht, in: Officieel Jaarboekje ten dienste derGereformeerde Kerk van Utrecht, 18e jrg. (1936), pp.5-14. G. Klaveren Pz., De Christelijke Afgescheiden Ge-meente en de eerste jaren van haar bestaan, in: f\/laand-blad van Oud-Utrecht, 14e jrg. nr. 2 (februari 1939), pp.20-23. A. Graafhuis, ,,Soli Deo Gloria&quot; - God alleen deeer. De Afscheidingsbeweging in de stad Utrecht, in:Maandblad Oud-Utrecht, 57e jrg. nr. 11 (november1984), pp. 169-174. Uitgebreid: C. Smits, De afschei-ding van 1834, dl. 4, Provincie Utrecht, Dordrecht1980, pp. 194-276. 6.

Zie voor afbeeldingen van de twee door Scholte in Pella 124

Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Ne-derlands protestantisme (BLGNP) (red. D. Nauta e.a.),dl. II,

Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 Interieur van de St. Janskerk te Utrecht, gezien vanuit het middenschip naar het koor. Tekening met pen enaquarel door Pieter Saenredam, daterend van 15 september 1636. (Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinet.) op 30 december 1490 worden gesteld^). Tot dezelfdedatum komt men bij lezing van de, Weylingh niet be-kende, inscriptie op de onderzijde van het devotie-altaartje dat Basin bij zijn dood aan het kapittel van St.Jan schonk: Donum reverendissimi domini Thome deBazyn, archiepiscopi Cesariensis, qui obyt 30 decem-bris 149P). Toen het graf van Basin bij opgravingen in de St.Janskerk tijdens de restauratie van 1 948 werd her-ontdekt, constateerde men dat zijn kist oorspronkelijkin een ander graf moet hebben gerust. Glazema ver-onderstelde dat de kist omstreeks 1537, toen debouw van het gotische koor bijna voltooid was en hetoude koor kon worden afgebroken, naar zijn huidigeplaats is overgebracht*). Waar bevond zich dan hetoude graf van Basin? Naar

alle waarschijnlijkheid opde plaats waar Van Buchel nog In de zeventiendeeeuw de epithaaf van Basin aantrof: Ante chorum ubinunc suggestum concionatoris erectum (voor hetkoor waar tegenwoordig het preekgestoelte staat op-gesteld). Een prent van de hand van Saenredam, da-terend van 1636 (zie afb.), laat zien dat dit preek-gestoelte destijds het centrale deel vormde van eenstenen koorafsluiting, die daar eind zestiende eeuwwas opgetrokken. Het oorspronkelijke graf zou dusmidden in de viering voor de opgang naar het (goti-sche) koor hebben gelegen. In de kist van Basin werd bij de opening van zijn grafin 1948 een bronzen plaatje met inscriptie gevonden,dat op de borst van de overledene lag. Dit plaatje isdaarna aan de zuid-wand van het koor bevestigd. Inverband met Basins vijfhonderdste sterfdag zal ditplaatje vanaf 30 december a.s. van een transscriptiemet vertaling en een kleine biografische noot wordenvoorzien. Utrecht

Noten: 1. Voor een overzicht van deze literatuur, zie: Louise E. vanden Bergh-Hoogterp, Goud- en zilversmeden te Utrecht inde late middeleeuwen, 2 din. ('s Gravenhage 1990). Al-daar: dl. 2, p. 437. 2. J. F. A. N. Weyling, Bijdrage tot de geschiedenis van dewijbisschoppen van Utrecht tot 1580 (Utrecht 1951),273. 3. Het devotie-altaartje en de inscriptie staan afgebeeld in:Van de Bergh-Hoogterp, 434, 436. 4. P. Glazema, ,,Oudheidkundige opgravingen in de St.Janskerk te Utrecht in 1948', Jaarboek Oud-Utrecht(1949), 41-52. Aldaar: 47-49. 5. A. van Buchel, Monumenta passim in templis ac monaste-rils Traiectinae urbis atque inventa, pag. 46. Het hand-schrift berust in de bibliotheek van de GAU. 126
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