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Geuzen en papen

Hoe de reformatie verliep in het gebied tussen Vecht en
Eem en hoe vervolgens protestanten en katholieken met
elkaar omgingen, waren de vragen waar een bijzondere
onderzoeksgroep zich zes jaar lang mee bezighield. Over een
uniek samenwerkingsproject en verrassende uitkomsten.
òò omslag:òuitzinnigeògemeenteòtiJdensòdeòintochtòvanòdeò49eòcanadeseòinfanteriedivisieòinòamersfoort,ò7òmeiò
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Requiescat in pace
De 500e sterfdag van Suster Bertken

Portret van Suster Bertken in haar kluis uit de serie
‘Profane Mythen van Utrecht’ (1996).
òò fotoòfrederikeòeckhartò|òcollectieòstichtingòstedeliJkeòfotografie

Op zondag 25 juni 1514 tussen zeven en acht
uur in de ochtend overleed Berta Jacobs op
87-jarige leeftijd. Berta, beter bekend als
Suster Bertken, had toen 57 jaar doorgebracht in een kluis die gebouwd was aan
het koor van de Buurkerk, de grootste middeleeuwse parochiekerk van Utrecht. Op
bevel van de domdeken luidden de Domklokken die 25e juni tweemaal over Berta,
zoals men deed wanneer een prelaat was
overleden. De Buurkerk huurde zes dienaren in om de kerk te versieren, vermoedelijk
voor de rouwdienst op de dag na haar overlijden. De volgende dag, dinsdag 27 juni,
hielden deze zes dienaren de wacht bij het
graf van de overleden kluizenares, die op
eigen verzoek in haar kluis werd begraven.
Tijdens de begrafenis luidden ook de klokken van de Pieterskerk. Dergelijke berichten,
opgetekend in de archieven van de Buurkerk en van het Domkapittel, wijzen erop
dat de belangstelling bij het overlijden van
Berta Jacobs groot was.1

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de kluizenares Suster Bertken
stierf. Haar 57-jarige verblijf in een kluis bij de Utrechtse Buurkerk
en haar literaire werk spreken nog steeds tot de verbeelding.
32

140308-tsOU02.indd 32

Jacobs dochter
Berta Jacobs behoorde tot het beroemde
Utrechtse geslacht Lichtenberg. Haar vader,
Jacob van Lichtenberg, geboren rond 1384,
werd in 1410 proost van het kapittel van SintPieter en bekleedde daarmee de belangrijkste functie in dat kapittel onder de bisschop.
Daarnaast was hij kanunnik van het Domkapittel. Na de dood van bisschop Frederik van Blankenheim werd hij op 10 oktober
1423 benoemd tot vicaris-generaal in spiritualibus, dat wil zeggen tot geestelijk hoofd
Oud • Utrecht
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José van Aelst
Onderzoekcoördinator bij het Onderzoekinstituut
voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis bij de Universiteit Utrecht. Promoveerde op een onderzoek naar
de passievroomheid in de late Middeleeuwen.

Lantaarnconsole door Cornelis Groeneveld (1954/63) aan de werf bij de Zoutmarkt, voorstellend de inkluizing
van Suster Bertken.
òò fotoòe.òdeògrootòenòs.òPieters,òuniversiteitòutrecht

van het diocees. Hij vervulde deze functie tot de benoeming van Zweder van Kuilenburg begin 1425. Uit de bronnen weten
we dat hij in augustus 1425, vlak voor de
geboorte van Bertken - zij werd geboren tussen 26 juni 1426 en 25 juni 1427 - op het Janskerkhof woonde achter de kapittelschool van
Sint-Jan op de oostelijke hoek van de huidige
Boothstraat. Hij overleed in 1449.2
Bertken was dus een bastaard van een zeer
invloedrijke hoge geestelijke. Het is niet
bekend wie haar moeder was. In de late
Middeleeuwen was het volledig geaccepteerd dat een kanunnik kinderen had en hij
kon met een vrouw samenleven, als dit niet
te veel ophef veroorzaakte.3 Als Jacob van
Oud • Utrecht
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Lichtenberg in concubinaat leefde met de
moeder van Bertken, is zij wellicht gewoon
bij hen thuis opgevoed. De vader kon ook
besluiten om zijn kinderen uit te besteden,
bijvoorbeeld bij een familielid. Het is onbekend hoe dit bij Bertken is gegaan. Uit haar
teksten wordt in ieder geval duidelijk dat zij
een goede opleiding heeft genoten. Wat dat
betreft heeft de proost zijn verantwoordelijkheid serieus genomen.
Bertken kocht in 1449, het jaar waarin zowel
haar vader als haar oma Belie overleden,
een lijfrente voor een bedrag van 30 Rijnsgulden bij de kerkmeesters van de Buurkerk. Dat was meer dan het jaarloon van
een ongeschoolde arbeider die het hele

jaar door werkte. Zij ontving daarover tweemaal per jaar rente tot het boekjaar 1457/58.
In dat jaar viel de rente zonder enige uitleg
toe aan Margriet Aernt Jans zoon dochter.
Bij de vermelding van diezelfde rentebetaling in het daaropvolgende jaar staat als
toelichting dat dit geld ‘plach te staen op
Beerte, sproest dochter van Sente Peter’
(stond op naam van Bertken, de dochter van
de proost van Sint-Pieter). De kerkmeesters
voegen daaraan toe: ‘mit dien ghelde wert
die cluse getymmert’ (met dat geld werd de
kluis getimmerd). De kluis werd dus op haar
eigen kosten gebouwd.
Het is onbekend hoe groot de kluis was.
We weten alleen dat de kluis was gebouwd
aan het koor van de Buurkerk in de huidige
Choorstraat. In Utrecht hebben in de late
Middeleeuwen tenminste nog drie andere
kluizen bestaan, namelijk bij de Jacobikerk,
de Geertekerk en bij de Predikherenkerk. De
plek van Bertkens kluis wordt nu gemarkeerd door een grote stoeptegel waarin de
plattegrond van de Buurkerk is uitgehouwen. Een klein messing plaatje geeft aan
waar de kluis heeft gestaan. Boven de plattegrond staat de tekst: 'Zuster Bertken
leefde hier als kluizenares ingemetseld in
een muurnis in het koor van de Buurkerk
1457-1514', Dat is alles wat op die plek nu aan
haar bestaan herinnert.
Levend begraven
Tussen eind juni 1456 en juni 1457 vond de
plechtigheid plaats die het begin vormde
van Berta’s 57-jarig kluizenaarschap in
hartje Utrecht. Tijdens deze plechtigheid
legde de kluizenares de gelofte af dat zij de
rest van haar aardse bestaan een afgezonderd leven voor God zou leiden en gehoorzaam zou zijn aan de bisschop. Vaak werd
deze gelofte in een officiële akte vastge33
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Gedenksteen in het trottoir van de Choorstraat, vlakbij de plaats waar de kluis van Bertken heeft gestaan.
òò fotoòe.òdeògrootòenòs.òPieters,òuniversiteitòutrecht

legd. Nadat de priester haar een nieuw
kleed had aangedaan, werden gebeden
uit de mis voor de Heilige Geest gezongen,
zoals het Veni creator Spiritus (‘Kom schepper, Geest’), waarmee de Heilige Geest
werd gevraagd om zijn bezieling. De kluizenares kreeg een crucifix in haar armen
met de opdracht in haar kluis Christus’ lijden en dood altijd in haar hart te bewaren.
Na de communie begeleidde de priester de
kluizenares naar haar cel onder het zingen
van responsories uit het officie van Maria
Magdalena, die door kluizenaars speciaal
vereerd werd. De kluizenares stapte blootsvoets de kluis binnen, terwijl de aanwezigen delen uit de begrafenisliturgie zongen,
zoals het Libera me de morte eterna (‘Verlos
mij van de eeuwige dood’). De priester bad
ten slotte Requiescat in pace (‘Moge zij rusten in vrede’) en sloot de deur. 4
Nadat de kluis was gesloten, gold de recluse
als dood voor de wereld. Zij had afstand
gedaan van haar rechten op een leven in de
wereld en werd, om het pregnant te zeggen, levend begraven. Dat betekent echter
34
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niet dat een kluizenares volkomen afgesloten leefde van de wereld. Een kluis had
gewoonlijk twee vensters waardoor de
ingekluisde contact met de buitenwereld
had. Door een venster aan de kerkzijde kon
zij deelnemen aan de vieringen in de kerk
die mede haar dagritme bepaalden. Door
een venster in de buitenmuur van de kluis
onderhield ze contact met de bewoners van
de stad: die mochten haar gedurende één
uur per dag om raad vragen. Men ging er
namelijk vanuit dat een kluizenaar over bijzondere wijsheid beschikte door het intensieve contact met God. We weten niet of
dit bij Bertken precies zo is geweest, maar
zij zal zeker contact hebben gehad met de
bewoners van Utrecht. Haar kluis bevond
zich niet op een stille, eenzame plek maar
in het hartje van de stad: de Buurkerk had
de functie van stadskantoor waar de burgers hun vergaderingen hielden. Bovendien
waren er markten in de directe omgeving
waar handel werd gedreven en door de
nabij gelegen grachten werden goederen
aangevoerd.
De belangrijkste bron van informatie over
Bertkens leven is een Latijnse akte die drie
Utrechtse geestelijken hebben laten opmaken na haar overlijden, namelijk de deken

van Oudmunster, de deken van de Dom en
de prior van het regulierenklooster. De akte
zelf is niet bewaard gebleven, want deze
is in een fles in Bertkens doodskist gelegd.
We kennen de tekst van de akte wel doordat een Middelnederlandse vertaling ervan
is bijgeschreven in het exemplaar van de
Legenda aurea van de regulieren aan de
Oudegracht. In hun voormalige kloostergebouw aan de Oudegracht 245 is nu Tivoli
gehuisvest. Volgens de akte droegen de
regulieren een bijzondere verantwoordelijkheid voor Bertken; hun prior, Dirck van Malsen, een van de ondertekenaars van de akte,
had steeds de sleutel van Bertkens kluis
bewaard. Op basis hiervan hebben onderzoekers verondersteld dat Suster Bertken
zich op haar kluizenaarsbestaan heeft voorbereid in het regularissenklooster Jeruzalem. Dit is goed mogelijk, maar hiervan is
geen historisch bewijs gevonden.5
De akte beklemtoont het strenge ascetische
regime dat Bertken zichzelf oplegde tijdens
haar 57 jaar van vrijwillige afzondering: ze
droeg een grof haren kleed op haar naakte
lichaam met daaroverheen een eenvoudige
grauwe rok. Ze at nooit vlees of zuivelproducten, ging altijd barrevoets en gebruikte
nooit vuur in haar kluis. Dit zijn stuk voor
stuk vormen van onthouding die haar niet
werden opgelegd door de regels voor ingekluisden, maar die ze vrijwillig op zich heeft
genomen. Geen van de bronnen geeft informatie over de praktische zaken, zoals eten
en drinken en sanitaire zorg. Van andere
kluizenaars is bekend dat zij een bediende
hadden die voor dergelijke zaken zorgde.
Een uniek literair oeuvre
Berta Jacobs is een van de zeer weinige
vrouwen uit de late Middeleeuwen die een
literair oeuvre heeft nagelaten. Het bestaat
Oud • Utrecht
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Overlijdensbericht Suster Bertken (detail).
òò handschriftòutrechtòub,òh.òfol.ò2513òrariora.

uit liederen, gebeden en meditatieteksten
die direct samenhangen met haar geestelijk leven: Jezus staat in het centrum van de
aandacht, van zijn geboorte tot zijn sterven. Nog tijdens haar leven raakte het buiten haar kluis bekend: een van haar liederen
werd met muzieknotatie opgeschreven
in een liederenhandschrift van omstreeks
1480. Het betreft haar bekendste lied ‘Die
werelt hielt mi in hair gewout’ (‘de wereld
hield me in haar macht’). Kort na haar dood
is haar complete werk door drie drukkers ter
perse gelegd. Zij is daarmee de eerste vrouw
in de Nederlanden van wie het werk gedrukt
is. De eerste uitgave verscheen in 1516 bij Jan
Berntsz in de Korte Minderbroedersstraat te
Utrecht, dus vlakbij Bertkens kluis. Vervolgens heeft Jan Seversz het werk uitgegeven
in Leiden (1516 en 1518) en de derde uitgave
is verzorgd door Willem Vorsterman in Antwerpen (1520). Het werk kreeg daarmee een
aanzienlijke verspreiding.6
De drukkers hebben Bertkens teksten verdeeld in twee boekjes. Het eerste, het
Passieboekje genoemd, bevat een meditatietekst over het lijden en sterven van Jezus.
Het tweede boekje, Suster Bertkens Boeck,
bevat verschillende teksten, waaronder het
zogenaamde Kerstnachttraktaat, de mooiste prozatekst van Bertkens hand. Hierin
stelt Bertken zich voor hoe Maria in de
kerstnacht de geboorte van Jezus beleefd
heeft, hoe de engelen haar prezen en hoe
zij ten slotte, vervuld van goddelijke jubel,
in hemelse verrukking haar kind ter wereld
bracht. Daarnaast bevat het Boeck een dialoog tussen de minnende ziel en haar bruidegom, de Innighe sprake genoemd. Deze
Oud • Utrecht
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tekst is echter meer dan een liefdesdialoog:
in een tweede betekenislaag geeft Bertken
op literaire wijze vorm aan haar inkluizing.7
Ten slotte bevat het Boeck een aantal gebeden en acht liederen, waaronder een andere
versie van het hierboven al genoemde Die
werelt hielt mi in hair gewout. Vooral deze
liederen hebben haar een plaats bezorgd in
de literaire canon.8
Moderne Devotie
Wie Suster Bertkens teksten leest, zou
de indruk kunnen krijgen dat zij een heel
onstuimig leven heeft geleid voordat zij
zich liet inkluizen. Ze spreekt in sterk veroordelende woorden over haar zondige
gedrag. De hierboven vermelde zware asce-

tische versterving die zij zichzelf oplegde,
lijkt in dezelfde richting te wijzen. Over
haar leven voor de inkluizing zijn geen concrete gegevens bekend, maar het is niet
waarschijnlijk dat Berta Jacobs tot haar
levenswijze besloot vanwege een uitzonderlijk zondig leven. Haar geschriften
sluiten namelijk naadloos aan bij de spiritualiteit van de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging die in de tweede helft
van de 14e eeuw op gang was gebracht door
de prediking van Geert Grote uit Deventer. Sterke nadruk op levensheiliging is kenmerkend voor deze beweging, waarbij de
deugd van nederigheid de eerste plaats
innam. In diep berouw moest de gelovige
zich aan God onderwerpen. Dezelfde aspec-

Gezicht op de voorzijde van het Regulierenklooster te Utrecht ca. 1725, inmiddels Burgerweeshuis. De regulieren
bewaarden een paar eeuwen eerder de sleutel van Bertkens kluis.
òò tekeningòJ.òstellingwerfò|òfotoreProductieòhetòutrechtsòarchief,òcollectieòbeeldmateriaal
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Van links naar rechts: titelpagina van Een boecxken van die passie ons liefs heeren. Utrecht: Jan Berntsz, z.j.; graflegging Passieboekje, Jan Berntsz Utrecht 1516; titelpagina Suster Bertkens Boeck, Jan Berntsz Utrecht 1516; colofon Suster Bertkens Boeck, Jan Seversz Leiden 1518.
òò koninkliJkeòbibliotheek,òdenòhaag,òsign.ò151òfò7;ò151òfò8;ò151òfò9;ò227òg46

ten zijn kenmerkend voor Bertkens teksten. Een logische verklaring hiervoor is dat
Bertken werd onderricht in de geest van
de Moderne Devotie. In diezelfde richting
wijst het feit dat de regulieren de sleutel
van Bertkens kluis bewaarden: ook zij hadden nauwe banden met deze hervormingsbeweging.
Een geestelijk handboek van een van de
eerste broeders van de Moderne Devotie vormde voor Suster Bertken zeer waarschijnlijk een inspiratiebron, namelijk De
spiritualibus ascensionibus van Gerard Zerbolt van Zutphen. Haar drie belangrijkste
prozateksten - het passieboekje, de Innighe
sprake en het Kerstnachttraktaat - laten
zich het beste verklaren als een uitwerking van de meditatie-instructies die Zerbolt in dit handboek geeft. Zij moet Zerbolts
tekst in haar meditatie gebruikt hebben en
vervolgens het resultaat ervan op papier
gezet hebben. Het retorische en overdadige karakter van haar proza sluit aan bij
dit brongebruik. Bertkens liedjes zijn veel
36
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eenvoudiger van toon. Deze passen bij de
traditie van de volkstalige liederen van de
Moderne Devotie, maar hun literaire kwaliteit steekt wel uit boven die van de doorsnee eenvoudige liedteksten uit deze
periode.9
Berta Jacobs was een literair begenadigde
vrouw die in haar teksten helder uiteengezet heeft welke levenswijze zij voorstond.
Zij wilde zich Jezus’ leven heel concreet
voorstellen en intens met Hem meeleven.
Vanuit dat perspectief kon zij niet anders
dan vol berouw haar zondige leven overdenken en zich voornemen om haar tekortkomingen te verbeteren door Jezus na
te volgen. De eenwording met zijn lijden
beschouwde zij als haar opdracht tijdens
dit aardse leven. Met haar inkluizing heeft
Bertken de uiterste consequentie getrokken
van de navolging van het lijden van Jezus.
Het leven dat Bertken koos, is voor ons, 500
jaar na haar dood, wellicht moeilijk voorstelbaar, maar de kluizenares dwingt onverminderd respect af.

Drukkersmerk van Jan Berntsz op laatste pagina van
Suster Bertkens Passieboekje. Twee engelen dragen
een schild waarop Sint-Maarten, de patroonheilige
van Utrecht, is afgebeeld.
òò koninkliJkeòbibliotheek,òdenòhaag,òsign.ò151òfò7
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Noten
1 Deze bronnen zijn besproken in J. van Aelst, ‘Het leven van Suster Bertken.
Kanttekeningen bij de recente beeldvorming’, Ons geestelijk erf 72 (1998)
262-272; L. Bogaers, ‘Kluizenares midden in de wereld. Suster Bertkens antwoord op haar beladen familiegeschiedenis’, Trajecta 7 (1998) 296-318.
2 W.H. Vroom, ‘Suster Bertkens doopceel’, De nieuwe taalgids 51 (1958) 168171. Een samenvatting geeft Mi quam een schoon geluit in mijn oren. Het
werk van Suster Bertken. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. van Aelst,
F. van Buuren en A. Tan (Hilversum 2007) 13-20.
3 B. van den Hoven van Genderen, De heren van de kerk. De kanunniken van
Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen (Zutphen 1997) 385-386.
4 Een inkluizingsplechtigheid tussen 1440 en 1447 is beschreven in K. Grube
(redactie), Des Augustinerpropstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasterium (Halle 1886) 655-549. Daarop
gebaseerd is de reconstructie in J. van Aelst, ‘Suffering with the Bridegroom.
The Innighe sprake of the Utrecht recluse Sister Bertken’, Ons geestelijk erf 71
(1997), 228-249, daarvan 242-245.
5 Het volkstalige afschrift van de akte staat op het eerste blad van handschrift
Utrecht UB, H. fol. 2512 rariora. Een afschrift van de Latijnse akte is opgenomen in de Acta Sanctorum Junii. Deel 5 (Antwerpen 1709) 151-154. Suster Bertkens voorbereiding op haar kluizenaarsbestaan is beschreven in Mi
quam een schoon geluit 2007, 20-22.
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6 Het lied is uitgegeven in Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hs. Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz germ.oct. 190. Kritisch uitgegeven door Th. Mertens, D.E. van der Poel e.a. (Hilversum 2013) 615-618.
De bewaard gebleven exemplaren van de drukken zijn beschreven in Mi
quam een schoon geluit, 27-28, noot 61.
7 H. Vynckier, ‘Poetry From Behind Bars: Some Translations from the Dutch
Recluse Sister Bertken (1427-1514)’, Mystics Quarterly 14 (1988) 143-153,
daarvan 146; J. van Aelst, ‘Suffering with the Bridegroom’, 242-245.
8 Alle teksten zijn uitgegeven en afzonderlijk besproken in Mi quam een
schoon geluit in mijn oren, 45-215.
9 Gérard Zerbolt de Zutphen, La montée du coeur. De spiritualibus ascensionibus. Introduction par N. Staubach, édition critique et traduction par F.J.
Legrand (Turnhout 2006). Sous la règle de Saint Augustin 11. Een vertaling
van de tekst geeft Gerard Zerbolt van Zutphen, Geestelijke opklimmingen.
Een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne Devotie. Vertaald,
ingeleid en toegelicht door R.Th.M. van Dijk. (Amsterdam 2011) Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum 1. In de inleiding geeft Van Dijk een
heldere uiteenzetting over de spiritualiteit van de Moderne Devotie. Van
de bewaard gebleven Latijnse handschriften is Utrecht UB, 313, afkomstig
uit het kartuizerklooster Nieuwlicht en Utrecht UB, 300 uit de benedictijnenabdij Sint Paulus.
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De bevrijders van mei 1945

Zelden zullen vreemdelingen zo welkom geweest zijn en zo spontaan
en enthousiast ingehaald zijn als de geallieerde militairen in de

òò fotograaf onbekend | gemeentearchief zeist

meidagen van 1945. Tweede aflevering van de serie ‘Vorstelijk
onthaal’ over memorabele in- en doortochten in stad en provincie.
Op het Utrechts Archief ligt een
schriftje van de 12-jarige Annigje van
Leeuwen, die in mei 1945 bij de Biltstraat handtekeningen verzamelde
van de bevrijders. Op de bladzijden
met een indeling naar land van herkomst vinden we tientallen handtekeningen zoals van D. Kidman uit
Sheffield en K.K. Perry uit Toronto.
Annigje was niet de enige handtekeningenjager; de geallieerde militairen
werden soms letterlijk belaagd door
de enthousiaste menigte. Nederland
viert op 5 mei Bevrijdingsdag, maar
destijds zullen velen het moment
dat de geailleerde militairen binnentrokken als de daadwerkelijke bevrijdingsdag ervaren hebben. In vele
gemeenten in West-Nederland was
38
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Intocht van de Polar Bears (zie logo rechtsonder op de bumper van het legervoertuig) in de
2e Dorpsstraat in Zeist, 7 mei 1945.

dat maandag 7 mei, maar voor Houten
en Veenendaal geldt 9 mei als bevrijdingsdag, terwijl die voor Polsbroek al
op 4 mei was aangebroken.1
Verwarring en frustratie
Het weekend van 5 en 6 mei was er
één van hooggespannen verwachtingen, uitbundige blijdschap, afgewisseld met verwarring en frustratie.
Hoewel al op vrijdagavond 4 mei het
bericht zich razendsnel verspreidde
dat Duitsland gecapituleerd had,
liep de bezetter de volgende dag nog
gewapend rond op straat. De burgemeester van Montfoort kreeg op
zaterdagochtend 5 mei van de daar
gelegerde SS-troepen te horen ‘dat
het gerucht onjuist was en door de

vijanden van Duitschland was verspreid om verwarring te stichten’. Ook
in Loenen werd de bevolking ‘door de
Duitsche Weermacht onder zware
bedreiging opgeroepen graafwerk te
verrichten’. Maar op de avond van de
5e mei deelde Koningin Wilhelmina
over de radio het volk mee dat we ‘eindelijk […] weer baas op eigen erf en in
eigen haard [zijn]’. Als bevelhebber van
de Binnenlandse Strijdkrachten (BS)
riep prins Bernhard op om niets zonder officiële oproep te ondernemen.
Niet alle BS’ers hadden die boodschap
gehoord of willen horen en op verschillende plaatsen vonden schietincidenten met Duitsers plaats. Zo ook in
Westbroek, waar ‘zich in de loop van
de voormiddag [5 mei] tusschen B.S. en
Duitsche strijdkrachten een gevecht
ontwikkelde, welk gevecht ten nadele
van de B.S. werd beslist, nadat van
Duitsche zijde versterkingen waren
aangevoerd met pantserwagens’.

Oud • Utrecht

april 2014

12-03-14 15:06

Vorstelijk
onthaal

Bettina van Santen
Architectuurhistoricus bij de gemeente Utrecht
en redactielid van dit tijdschrift.

2
Polar Bears
Het 1e Canadese Leger wachtte ondertussen ter hoogte van Apeldoorn op
het bevel op te trekken. Op 6 mei kregen de Duitsers nog gelegenheid een
aantal praktische zaken rond de capitulatie te regelen. Toch werden dat
weekend her en der al geallieerden
gesignaleerd. Op 5 mei reden geüniformeerde leden van het Rode Kruis
- volgens de ene bron Britse, volgens
de andere Canadese officieren - rond
het middaguur op motorfietsen via
Bilthoven de stad Utrecht binnen
en stopten bij het Stads- en Academisch Ziekenhuis. Ze werden uitbundig toegejuicht door de massaal
toegestroomde, in oranje uitgedoste
bevolking. De echte opmars van het
geallieerde leger begon vroeg in de
ochtend van de 7e mei. De 49e Infanteriedivisie, de befaamde ‘Polar Bears’,
ging onder bevel van generaal Rawlins
als eerste op weg samen met de 146e
Infanteriebrigade, samengesteld uit
het 4th Battalion Lincolnshire Regiment, de 1/4 King’s Own Light Infantery, het Hallamshire Battalion York &
Lancashire Regiment en het 89e Light
Anti Aircraft regiment Royal Artillery.
Hoewel onderdeel van het 1e Canadese Leger, was de 49e Infanteriedivisie, evenals de 146e Infanteriebrigade
in hoofdzaak Engels. Een enkel ondersteunend Canadees eskader trok ook
met de troepen mee.
Juichende menigten
Eerst ging er een verkenningseenheid
op weg van Amersfoort via Utrecht
en Hilversum naar Amsterdam en
wat later volgden een steeds toenemende stroom van geallieerde soldaten op motoren, tanks, legerwagens en
te voet. Langs de invalswegen hadden
zich duizenden mensen verzameld van
wie velen dolenthousiast op de geallieerde voertuigen klommen. De beelOud • Utrecht
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den daarvan, vastgelegd op talloze
foto’s, staan sindsdien in het nationale
geheugen gegrift als hét beeld van de
bevrijding. Doorn was één haag van
wuivende en applaudisserende mensen. Omstreeks kwart voor tien werd
Driebergen gepasseerd: ‘op een gegeven moment zagen we twee motorordonnansen vanuit de richting Doorn
komen [...] het waren Canadese militairen, zwaar bewapend. Een tijdje was
er niets te zien. Ineens kwamen de eerste kleine pantservoertuigen opdagen.’ In Zeist zouden mensen bovenop
een tramwagen hebben gedanst. Rond
tien uur bereikte de verkenningseenheid Utrecht en trok de binnenstad
in via de Voorstraat en over de ‘rondweg’: de Prins Hendriklaan en de Laan
van Minsweerd. ‘Iedereen bedelt om
handtekeningen’. De voertuigen liepen
steeds vast in de juichende menigte en

pas tegen drie uur trok de hoofdmacht
omstuwd door de juichende menigte
langs het stadhuis, vanaf het bordes
gadegeslagen door de in functie herstelde burgemeester Ter Pelkwijk. Een
meegereisde
oorlogscorrespondent
meldde dat hij zelfs in Parijs niet zo’n
uitbundig onthaal had meegemaakt.
In Hilversum deed een KRO-verslaggever live verslag: ‘er kwam zojuist een

Geallieerde motorrijder deelt handtekeningen uit aan enthousiaste Utrechters, zuidzijde
Neude, 7 mei 1945.
òò foto f.f. van der werf | het utrechts archief, collectie beeldmateriaal

motorrijder over de Emmastraat, die
maar steeds vaart moest minderen
om onder de steeds dichter naar elkaar
toekomende armen en vlaggetjes
door te rijden, totdat hij tenslotte in
de menigte is vastgelopen […] de arme
kerel midden op de weg op een denderende motor, bijna platgedrukt door
een uitbundige menigte, moet handtekeningen zetten.’
Den Dolder, Veenendaal en Loenen
De triomferende soldaten deden niet
alle gemeenten aan. In die plaatsen deelde de bevolking veelal in de
vreugde op een centrale plaats waar
39
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Geallieerde militair tussen het publiek op het Janskerkhof, 7 mei 1945.
òò fotograaf onbekend | het utrechts archief, collectie beeldmateriaal

toespraken gehouden werden en het
Wilhelmus klonk. Zo ook in Den Dolder waar bij het station op 7 mei ’s
middags een vertegenwoordiger van
het spoorwegpersoneel hen bedankte
voor de steun tijdens de spoorwegstaking, terwijl een andere spreker de
gevallenen herdacht. Vervolgens werd
het volkslied gezongen.2
Het kon ook geheel anders verlopen.
In Veenendaal had zich een deel van
de Duitse Landstorm verschanst die
weigerde te vertrekken. Pas op 9 mei
trok het 55e Anti-Tank Regiment van
majoor Lockett de stad binnen en werden de Duitsers verzameld en geïnterneerd in de legerplaats de Harskamp.
Veenendaal berichtte dan ook later
dat zij zich pas op 9 mei daadwerkelijk
bevrijd wist. En Loenen wist het achteraf niet goed: ‘De eerste geallieerde
auto’s passeerden maandagochtend
7 mei de gemeente […] de volgende
dagen nam het geallieerde verkeer in
steeds hoogere mate toe […] de laatste Duitsche militairen verlieten op
10 mei de gemeente. […] Daar tot op
heden geen geallieerde deputatie zich
ten gemeentehuis officieel heeft vervoegd, is bezwaarlijk een bepaalde dag
als dag der bevrijding aan te merken.’
Een zomer vol feesten
De feestelijkheden hielden na de
doortocht van de geallieerden niet
op. In Utrecht werden diezelfde dag
nog zo’n 3.000 geallieerden onderge40
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bracht en dansten ’s avonds burgers
en soldaten op het Veemarktterrein
aan de Croeselaan op de klanken van
onder andere de band van het 4th
Battalion Lincolnshire Regiment. De
maanden daarna werden nog vele
gelegenheden aangegrepen om te

feesten zoals de verjaardagen van
prins Bernard en koningin Wilhelmina. Dat vieren gebeurde natuurlijk met de bevrijders, van wie de al te
vrije omgang met het vrouwelijk deel
van de bevolking al snel ook tot ongenoegen leidde. Maar een groot aantal feesten zal gevierd zijn met familie,
vrienden en buren. Op Het Utrechts
Archief ligt een map vol aanvragen
van buurtcomités, bewonersverenigingen en straatbewoners voor het
maken van muziek, het afzetten van
een stuk straat en het verkrijgen van
stroom om lekkernijen en koekjes te
kunnen maken. Het buurtcomité Nicolaasweg waagde het zelfs om de autoriteiten om bier te vragen, wat hen
blijkens het in potlood bijgeschreven ‘neen’ waarschijnlijk niet gelukt
is. Het fanfarecorps Juliana vroeg toestemming om op 2 juni te musiceren vanwege ‘de thuiskomst in onze
straat van een lid van het Marinepersoneel en verschillende menschen uit
Duitschland en concentratiekampen’.
Want voor velen gold dat de feestvreugde pas compleet was met de
terugkeer van een geliefde.

Noten
1 In 1947 hield het Ministerie van Oorlog een enquête onder de gemeenten met onder andere de vraag welke
datum bepaald was als datum van bevrijding. De genoemde data verschilden in de provincie Utrecht van 20
april (Bunschoten) tot 11 mei (Leersum). De meest genoemde datum is echter 7 mei. HUA, inv.nr. 1136 - 504.
Militair Gezag provincie Utrecht. Met dank aan Pierre Rhoen.
2 Bron: Pierre Rhoen
Bronnen
Het Utrechts Archief, inv.nr. 1136. Inventaris van de archieven van het militair gezag in de provincie Utrecht: provinciale militaire commissaris 1945-1946 (1948) en de militaire commissarissen van de districten Utrecht-centrum
(Utrecht), Utrecht-oost (Amersfoort) en Utrecht-west Oudenrijn/Haarzuilens) 1945;  368: verzoeken om vergunningen tot het houden van straatfeesten, optochten enz.; 504: opgaven van de bevrijdingsdata van de verschillende gemeente door de burgemeesters van die gemeente, 1945.
Het Utrechts Archief, inv.nr. 1111-2. Verzameling losse aanwinsten van Het Utrechts Archief: individuele stukken;
167 Lijsten van namen en handtekeningen van geallieerde soldaten, aangelegd door Jannigje van Leeuwen tijdens de Bevrijding te Utrecht, [1945]
Es, Henk J. van, ‘De bevrijding in 1945 in Breukelen waar op 9 mei een onderdeel van het geallieerde leger begroet
werd’, Tijdschrift Historische Kring Breukelen 15 (2000) nr. 2.
Jonge, Ido de, Utrecht - mei 1945. Dagen van bevrijding (Utrecht 2004).
Marlet, George, ‘De Bevrijding 7 mei 1945. Beknopte impressie van de bevrijding van Driebergen-Rijsenburg op
maandag 7 mei 1945’, Vroeger en nu 2 (2000) nr. 2.
Miert, Jan van (red.), Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945 (Utrecht 1995).
Pelkwijk, G.A.W. ter, De bevrijding van Utrecht : de toestand voor de bevrijding, het verzet, voorbereidende maatregelen: verslag van het gebeurde in mei 1945 (Utrecht 1946).
Veldheer, Peter A., Dáár komen de Canadezen. De zegevierende opmars van het 1 ste Canadese Legerkorps over de
Veluwe naar West-Nederland. (Arnhem 1982).
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Boekbespreking
Twee nieuwe boeken over vliegbasis en dorp Soesterberg
leggen verschillende accenten: voor de een is dat de basis
als bakermat van de Nederlandse militaire luchtvaart en
voor de ander de nauwe verbondenheid tussen vliegkamp
en dorp. Beide vertellen een boeiend verhaal.

Rolf de Winter, Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland
1913 - 2013. Bakermat Soesterberg. Amsterdam: Boom, 2013.
ISBN 978 94 6105 8713. 295 pagina’s, € 29,90.
Dik Top, Een eeuw vliegkamp en dorp Soesterberg. KLM en
Fokker voeren er wel bij. Z.p.: eigen beheer, 2013. 224 pagina’s,
€ 19,95, te bestellen via info@oudsoesterberg.nl.

Herman van den Berg
Voorzitter commissie Soesterberg (Utrechts Landschap) en gids
Utrecht Landschap / Nationaal Militair Museum.

De vliegbasis Soesterberg tijdens een open dag begin jaren dertig.
òò ansichtkaart uitgegeven door theehuis soesterdal | het utrechts archief, collectie beeldmateriaal

Over een dorp en knotsgekke
kerels in vliegende kratten
De geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht is nauw verbonden met de vliegbasis Soesterberg.
Hier vonden de eerste vliegbewegingen plaats en Soesterberg is daarmee
een van de oudste militaire vliegvelden ter wereld. Een heideveld onder
aan de Soester berg, gaten opgevuld met plaggen en een paar houten gebouwen, zo ongeveer begon
Oud • Utrecht
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het veelbewogen bestaan van Nederlands bekendste militaire vliegveld.
Vanaf het eerste begin van de gemotoriseerde luchtvaart speelde de basis
een centrale rol in de ontwikkeling
van de (militaire) luchtvaart. Een positie die het behield tot na de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens de Koude oorlog speelde Vliegbasis Soesterberg
een belangrijke rol in de (lucht)verde-

diging van West-Europa. Veertig jaar
(1954-1994) was Soesterberg Airbase
de thuishaven van het Amerikaanse
32th Tactical Fighter Squadron. Na de
val van de Muur in 1989 en het vertrek van de Amerikanen in 1994 was
Soesterberg de thuisbasis van transportvliegtuigen en helicopters die
wereldwijd werden ingezet bij humanitaire missies en vredesoperaties.
41

12-03-14 15:06

Integendeel, door het hele boek proef
je een gepassioneerde belangstelling
voor de luchtvaart.

In 2008 nam de Koninklijke Luchtmacht na bijna 100 jaar afscheid van
haar geboortegrond, waar, samen met
een kleine dorpsgemeenschap op de
Utrechtse Heuvelrug, de wereldgeschiedenis langskwam.
Klassiek chronologisch
Dit zijn de hoofdlijnen van de boeken
van Dik Top, de in Noorwegen woonachtige chroniqueur van Soesterberg
en Rolf de Winter, medewerker van
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Beide auteurs kozen
voor een ‘klassiek chronologische’
opzet en dat maakt hun boeken vergelijkbaar. Ze overlappen elkaar, vullen elkaar aan, maar perspectief en
accenten verschillen en beide auteurs
hebben een eigen stijl. De Winter
richt zich vooral op de organisatorische en technische ontwikkeling van
het luchtwapen, met als ankerpunt
Soesterberg, door hem consequent
‘de bakermat’ genoemd. Top neemt
de relatie tussen dorp en vliegveld
als uitgangspunt, met de persoonlijke belevenissen van de Soesterbergse bevolking als ‘petite histoire’.
Is het eerste boek vooral vanuit militair-historisch oogpunt interessant,
het boek van Top zal lezers met ‘heemkundige’ belangstelling aanspreken.
Dat wil overigens niet zeggen dat Top
geen aandacht heeft voor de vliegerij.
42
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‘Verslaggever ter plaatse’
Top heeft eerder zes boeken gepubliceerd over Soesterberg en de vliegbasis.1 Hij is de officieuze chroniqueur
van het dorp en zijn directe omgeving.
In Een eeuw vliegkamp en vliegbasis Soesterberg vinden we veel uit zijn
vroegere werk terug. Maar het boek
bevat ook nieuw (foto)materiaal en
je kunt het zien als de apotheose van
zijn reeks over dorp en vliegbasis. Voor
wie zich voor het eerst waagt aan die
lokale geschiedenis is het nu verschenen boek een goed begin.
Het is een ‘feiten-rijk’ boek. Alle
belangrijke fasen in de geschiedenis
van dorp en vliegbasis passeren de
revue: de allereerste vliegactiviteiten,
de Eerste Wereldoorlog, de relatief
rustige periode van het interbellum,
de Duitse bezetting, de Koude Oorlog en de laatste operationele periode
van de basis. Grote en kleine gebeurtenissen tuimelen in hoog tempo
over elkaar heen, waarbij de onderlinge samenhang wel eens zoek raakt.
Top geeft regelmatig een gedetailleerde inkijk in het dagelijks leven
van de inwoners van Soesterberg. Je
staat er dan als het ware met je neus
bovenop, hij is ‘onze verslaggever ter
plaatse’. Dat maakt het boek sympathiek en waardevol als heemkundig
document. Met soms wat vergaande
aandacht voor details.
Naast de lokale geschiedenis heeft
Top ruim aandacht voor de ontwikkeling van Fokker en KLM, die, zeker
in het interbellum, nauw verbonden waren met het vliegkamp. Grote
namen en spannende momenten uit

het begin van de luchtvaart komen
voorbij. Top schakelt dan overigens
weer moeiteloos tussen locale trivialiteiten en een gevaarlijke vliegtocht
naar Batavia.
Hij aarzelt soms niet om stelling te
nemen, bijvoorbeeld als hij vaststelt
dat met de uitbreiding van de defensie-activiteiten in de regio ‘een mooi
natuurgebied van de bevolking werd
afgesnoept’. Ook over de toekomstige
bestemming van het gebied geeft hij
ongezouten zijn mening.
Klopt alles wat Top vermeldt? Sommige zaken verdienen zeker nadere
aandacht. Was er een lanceerinrichting voor V1’s op de vliegbasis? En
geeft hij de juiste locatie van het massagraf voor de ‘33 van Soesterberg’?
Zo zijn er nog wel meer vragen te stellen, maar dat doet niets af van de
waarde van het boek. Na 224 pagina’s
voel je je een beetje ‘Soesterberger’,
was je even deel van hun geschiedenis. En dat is een compliment.
Littekens van de oorlog
Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland van Rolf de Winter is een mooi
jubileumboek. Modern vormgegeven, veel foto’s, mooie overzichtskaarten, een fors notenapparaat met
literatuurverwijzingen en verrijkt met
Layar, waardoor je met je smartphone
of tablet bijvoorbeeld oude filmpjes
kunt bekijken. Uitgeverij Boom geeft
je er gratis een e-book bij.
Het boek neemt je mee door de
rijke geschiedenis van de Nederlandse militaire luchtvaart. Verwacht
geen diepgaande historische analyses, geen statige teksten, maar passend bij dit jubileum een vogelvlucht
langs 100 jaar luchtvaartgeschiedenis
met regelmatig een korte tussenlan-
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ding met terreinverkenning. De Winter richt daarbij de schijnwerper vol op
vliegbasis Soesterberg, de geboortegrond van het luchtwapen. Die keuze
vlecht de rode draad door het verhaal.
En de uitstapjes in de omgeving geven
daarbij boeiende inkijkjes in de zeker
niet altijd gemakkelijke relatie van de
vliegbasis en zijn buren.
De Winter kon in amper 300 pagina’s
niet alle aspecten van een eeuw luchtmachtgeschiedenis behandelen en
moest keuzes maken.2 Dat heeft gevolgen. Door zijn focus op Soesterberg
komen bijvoorbeeld andere Nederlandse vliegbases nauwelijks in beeld.
En was enige aandacht voor de luchtvaartdiensten van Marine en KNIL
niet op zijn plaats geweest? De keuze
voor Soesterberg bracht ook mee
dat ruim aandacht is besteed aan de
Duitse bezetting en de rol die de Fliegerhorst speelde bij de Slag om Engeland. Gelukkig komt daardoor ook het
Wehrmachtsheim even in beeld, het
officierscasino uit 1941-42, gebouwd in
‘rein‘ nationaal-socialistische stijl en
het enige overgebleven gebouw dat
beeldbepalend is voor die periode uit
de Nederlandse geschiedenis.
Ongeschonden kwam Soesterberg
niet uit de oorlog. Als een onvervalste impressionist beschrijft historicus de Winter het troosteloze beeld
van Soesterberg na het vertrek van de
Duitsers: ‘een surrealistisch landschap
van kraters, puin, bouwvallen en wrakstukken. Een verminkt pokdalig terrein, een enorm oorlogslitteken.’
Voor het wegwerken van al die littekens was overigens nauwelijks
tijd, want vrijwel naadloos ging de
wereld over in een andere oorlog, een
Koude dit keer. En ook daarin zou de
bakermat een rol spelen. Samen met
Oud • Utrecht
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Amerikanen. Voor de 40-jarige aanwezigheid van het Amerikaanse 32th
Tactical Fighter Squadron maakte de
Winter terecht ruim plaats. Nooit eerder immers stond Soesterberg zo dicht
bij de wereldpolitiek als in de Koude
Oorlog. En nooit eerder was het voorkomen van oorlog zo’n belangrijke
taak van de krijgsmacht. De Amerikanen kwamen er overigens niet zonder slag of stoot. De beschrijving van
de stugge onderhandelingen van de
Nederlandse regering over de voorwaarden voor plaatsing van 32th Squadron en de reacties in de landelijke
politiek van met name de Communistische Partij zijn mooie sfeertekeningen van een veelbewogen tijd.
Crashes en geluidshinder
Gelukkig vergeet de Winter in het
grote verhaal de menselijke maat
niet, want wellicht nergens anders
dan in het vliegbedrijf liggen leven
en dood zo dicht bij elkaar. De stormachtige technologische ontwikkeling
en het daaraan inherente menselijke
tekort, de wonderbaarlijke ontsnappingen aan de dood, de slachtoffers die de luchtmacht in de loop
van haar geschiedenis moest betreuren, ieder woord maakt indruk. Zeker
in de beginperiode van de vliegerij doet het denken aan ‘knotsgekke
kerels in vliegende kratten’. Met
alle gevolgen voor de omgeving van
het vliegveld, zoals de vele crashes,
de burgerslachtoffers en natuurlijk
de geluidshinder. Protesten tegen
geluidshinder waren een bijna integraal onderdeel van het bestaan van
de vliegbasis. Evenals de acties van
de vredesbeweging die Soesterberg
regelmatig als mikpunt koos voor
protest tegen kernbewapening.

De bakermat wordt nu teruggegeven
aan de natuur. Boeiend is om te lezen
hoe Duitse bezetting en Zesdaagse
Oorlog het huidige cultuurlandschap
mede hebben gevormd. En hoe militaire aanwezigheid heeft geleid tot de
ontwikkeling van bijzondere flora en
fauna in een uniek natuurpark.
De gekozen opzet maakt dit jubileumboek voor een breed publiek leesbaar.
Je hoeft geen luchtvaartdeskundige
te zijn om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Wel gaat de focus op Soesterberg ten koste van het bredere
perspectief, bijvoorbeeld waar internationale samenwerking en verwikkelingen rondom de aanschaf van nieuw
materieel onderbelicht blijven. Maar
de keuze voor de bakermat maakt ook
dat je je in het verhaal thuis voelt, net
als bij Top. De Winter schrijft overigens wel ‘vloeiender’ dan Top, de facts
& figures zijn meer geïntegreerd in het
verhaal en dat leest prettig.

Noten
1 Soesterberg Ons Dorp 1&2, Soesterberg toen tot nu, Soesterberg
80 jaar militaire luchtvaart, Soesterberg vliegveld 1939-1945,
Soesterberg en omgeving in oorlogstijd.
2 Lezers die meer willen weten kunnen o.m. terecht bij publicaties van het NIMH.
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Kaart van het gebied tussen de Eem (rechts)
en de Vecht (links), in 1750 uitgegeven door
Isaak Tirion, Amsterdam.

Geuzen & papen

òò collectieònoord-hollandsòarchief

Een onderzoeksproject van ‘Tussen Vecht en Eem’

In het gebied tussen Vecht en Eem waren sommige plaatsen eind
18e eeuw voornamelijk protestants, andere katholiek. In een uniek
samenwerkingsproject onderzochten leden van verschillende lokale
historische verenigingen hoe die verdeling onder invloed van de
Reformatie ontstond en hoe burgers van verschillend geloof in de
streek met elkaar samenleefden. Hun onderzoek resulteerde in het
boekwerk Geuzen & papen.
44
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‘Hoe is nu eigenlijk de reformatie in
het gebied tussen Vecht en Eem verlopen en hoe gingen protestanten en
katholieken daarna met elkaar om?’
Deze dubbele probleemstelling stond
boven aan de wensenlijst van een
werkgroep van deskundigen, die in
2006 het bestuur van de Stichting
Tussen Vecht en Eem (zie kader) adviseerde over leemtes in de regionale
geschiedschrijving. Er deden allerlei
wilde verhalen over de Reformatie de
ronde, vooral over pastoors die van de
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Henk Michielse
Was historische-maatschappijwetenschapper
in de sociale faculteit FSW van de Universiteit
van Amsterdam en daarna onder andere coördinator van het onderzoeksproject Katholiek &
protestant 1550-1800.

ene op de andere dag predikant zouden zijn geworden en hun hele kudde
hadden meegesleept (Loosdrecht en
Huizen). Maar hoe zat het nu precies?
Het bestuur van TVE legde aan de
aangesloten lokale historische kringen de vraag voor of zij wilden
meedoen aan een gezamenlijk onderzoeksproject rond deze probleemstelling. Er werd een begeleidingsgroep
gevormd, bestaande uit de lokaal-historisch onderzoeker J.A. Out, prof. dr.
G.J. Schutte, als historicus verbonden
aan de Vrije Universiteit en de auteur
van dit artikel, coördinator van het
project en als historicus verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam.
Schutte publiceerde in het tijdschrift
Tussen Vecht en Eem (2006/2) een
probleemstellend artikel en Ida Kemperman-Wilke, archivaris van Weesp,
een overzicht van beschikbare kerkelijke archieven. In maart 2007 startte
de onderzoeksgroep Katholiek & protestant tussen Vecht en Eem 15501800. Uit alle plaatsen, op Muiden na,
meldden zich ervaren lokaal-historisch onderzoekers.
Onderzoeks- en studiegroep
De onderzoeksgroep kwam vanaf
2007 elk jaar twee maal bijeen. Uitgangspunt voor de begeleiders was
‘laat duizend bloemen bloeien’. Iedere
deelnemer kreeg de ruimte om zelf
te bepalen wat zij/hij binnen de algemene probleemstelling zou willen gaan uitzoeken. Op de eerste
bijeenkomsten legden de deelnemers
hun onderzoeksplan voor. De plannen betroffen aanvankelijk allemaal
geschiedenissen van de verschillende
plaatsen. Later werden ook regionale
Oud • Utrecht
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onderwerpen aangedragen, zoals ‘De
opkomst en ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters ca. 1400-1578’.
Tenslotte werd aan twee deskundige
buitenstaanders gevraagd om aan het
boek Geuzen en papen een bijdrage te
leveren over een regionaal thema, over
‘de rol van de classis’ en over ‘de doopsgezinden tussen Vecht en Eem’.
De onderzoeksgroep was tegelijk
ook studiegroep. Voor de werkbijeenkomsten werden mensen van buiten
uitgenodigd om inleidingen te houden over voor de onderzoekers relevante onderwerpen en wijze van
werken. Daarnaast verzorgden leden
van de onderzoeksgroep ook zelf
inleidingen over hun aanpak en hun
bevindingen of schreven zij recensies
over pas verschenen boeken op het
terrein van ons onderzoek.

Liudger in 805 tot bisschop van Münster
gewijd, miniatuur in het Vita Sancti Liudgeri.
òò staatsbibliothekòberlin

Anoniem, De waag van het ware geloof (17e eeuw). Links van de weegschaal staan de paus en
katholieke geestelijken bij een schaal vol misgerei, rechts de reformatoren en een wederdoper.
Het gewicht van de bijbel (Biblia) doet de weegschaal doorslaan naar de kant van de reformatoren.
òò fotoòrubenòdeòheerò|òmuseumòcathariJneconvent,òutrecht
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Behalve artikelen schrijven werden
door leden van de onderzoeksgroep
ook meermalen lezingen gehouden
over onderwerpen uit het onderzoek,
zowel voor TVE als voor lokale historische kringen en culturele organisaties,

De Willibrordkerk van Nederhorst den Berg,
romaans deel 12e eeuw.
òò fotoògerdisòmichielse-oud

Na verloop van de tijd konden de eerste resultaten in de onderzoeksgroep
bediscussieerd worden. De begeleiders
gaven uitvoerig commentaar op alle
artikelen en beoordeelden de eindversies. Goedgekeurde artikelen werden ter publicatie aangeboden aan het
tijdschrift Tussen Vecht en Eem (TVE).
Het eerste, ‘Loosdrecht in de tijd van de
reformatie’ van Bas de Ligt, verscheen
al in september 2007. Van de 23 bijdragen in het boek werden er in de loop
van de tijd vijftien gepubliceerd in TVE
of een lokaal-historisch blad.

Nauwgezette katholieken
Toen de onderzoekers bezig waren
met het onderzoek naar het verloop
van de Reformatie in de verschillende
plaatsen kwam als vanzelf ook de
vraag op hoe het gebied gekerstend
was en hoe het katholieke geloofsleven er aan de vooravond van de Reformatie uit zag.
De oudste kerken in ons gebied stammen uit de 8e en 9e eeuw en aan alle
is de naam van Liudger verbonden,
de in Zuilen geboren missionaris als
opvolger van Willibrord en Bonifatius.
Hij was ongetwijfeld de stichter van
de kerk van Werinon / Nederhorst den
Berg, die naast de kerken van Amuthon / Muiden en Naruthi / Naarden behoorde aan de door Liudger
gestichte abdij van Werden. Deze kerken waren alle drie gebouwd op de
hoger gelegen gebieden langs de
Vecht en in het Gooi.
Later waren vooral de veenontginningen en de bevolkingstoename oorzaak
van nieuwe kerkstichtingen, zoals in
Eemnes en Loosdrecht ten gevolge
van de ontginningen en in Laren en
Huizen als afsplitsingen van Naarden vanwege de groei van de bevolking. Later kwamen er door verdere
parochiesplitsingen nog kerken in de
andere plaatsen bij.
Over het godsdienstig leven aan de
vooravond van de Reformatie vonden we twee belangrijke bronnen: het

Stichting voor regionale geschiedenis
Tussen Vecht en Eem (TVE) is een zusterorganisatie van Oud-Utrecht, al heeft zij wel een heel
andere structuur. TVE is geen vereniging, maar een stichting voor regionale geschiedenis waar
zo’n 40 organisaties bij zijn aangesloten, zoals historische kringen en archieven. Individuele
personen kunnen donateur van de stichting worden. Doel van TVE is het stimuleren van de
belangstelling voor de geschiedenis in brede zin van Eemland bewesten de Eem, van het Gooi
en van de Vechtstreek van Muiden tot en met Loenen. Belangrijke middelen daartoe zijn de
uitgave van het gelijknamig tijdschrift en boeken, naast het opzetten van brede onderzoeksprojecten. In het najaar van 2013 verscheen Geuzen en papen - katholiek en protestant tussen
Vecht en Eem 1550-1800. Dit boek (404 blz. uitgegeven door Uitgeverij Verloren Hilversum) is
het resultaat van een langdurig onderzoeksproject van TVE.
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boek De origine et interitu oppidi Nerdae (‘De opkomst en ondergang der
stad Naarden’) van Lambertus Hortensius en de Utrechtse Visitatieverslagen van 1568-1569 voor Eemnes en het
Gooi. Lambertus Hortensius - humanist, rector van de Latijnse School in
Naarden, die om zijn kritische houding tegenover de Katholieke Kerk de
‘Lutherse paep’ (paap is priester) werd
genoemd - schreef zijn boek kort na
het barbaarse optreden van de troepen van Alva in 1572 in zijn stad. Hij
schildert Naarden als een goed katholieke plaats, misschien niet al te vurig
maar wel trouw aan koning en geloof,
met slechts een enkele afwijkeling.
Bijzonder positief is hij over de paters
van het Sint-Vitusconvent bij wie
‘geen begeerde van keel en buik’ (vertaling Prof. Peerlkamp, 1868) te vinden was. Uit ons onderzoek bleek ook,
dat van de in totaal zeven laat-middeleeuwse kloosters in ons gebied
(twee in Soest, twee in Naarden, twee
in Weesp en een in Muiden) die alle
voortkwamen uit de Moderne Devotie er slechts een, het Mariaconvent in
Weesp, in verval was geraakt.
In de jaren 1568-1569 vond voor Eemnes, Naarden, Huizen en Blaricum een
kerkelijke visitatie plaats als uitvloeisel van het Concilie van Trente. Er werd
vooral gekeken naar het al dan niet
handhaven van het celibaat door de
parochiepriesters. Zelfs in contrareformatorische ogen moet het meegevallen zijn. Alleen de pastoor van
Naarden en Lambertus Hortensius
hadden vrouw en kinderen. De pastoor van Huizen kwam er heel goed
van af. Hij leidde een eerzaam leven en
vervulde zijn ambt goed. Die van Eemnes-Binnen was nog jong, ging graag
met jongeren om en hield van een
paar biertjes, maar hij preekte goed en
bracht ijverig de Heilige Sacramenten
aan de zieken.
Ook over het godsdienstig leven
komen we het een en ander te weten.
De stad Naarden toont in het klein
het beeld dat Llewellyn Bogaers voor
Utrecht heeft geschetst. Een van de
hoofdkenmerken van het katholieke
leven in de late Middeleeuwen was
de verbijzondering van de parochie,
zeker in de steden, in subgroepen
zoals broederschappen en gilden. Zo
waren er in de Naardense Sint Vitus-
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kerk naast het hoofdaltaar 21 zijaltaren, die hoofdzakelijk toebehoorden
aan gilden en broederschappen. Net
als in de stad Utrecht werd de katholieke cultuur hier algemeen gedeeld
met daarbinnen plaats voor ieders
persoonlijke geloofsbeleving. Alleen
in Huizen wordt gemeld, dat er een
paar ‘ketters’ zijn.
Van bijzonder vurige katholieken is in
de bronnen ook nergens sprake, maar
voor het hele gebied tot aan de doorvoering van de Reformatie geldt ongetwijfeld wat Lambertus Hortensius
over Naarden schreef: ‘In zake van
godsdienst zijn de Naarders steeds
nauwgezet geweest, eenigen uitgezonderd, die in de ban zijn gedaan met
verbeurdverklaring van goederen’.
Religieuze lappendeken
De religieuze kaart van het gebied
tussen Vecht en Eem was op het eind
van de bestudeerde periode (ca. 1800)

zeer gevarieerd. Zo bleken in Eemland Soest en Eemnes in grote meerderheid katholiek, terwijl Baarn een
flinke protestantse meerderheid had.
In het Gooi waren de dorpen Blaricum, Bussum en Laren praktisch helemaal katholiek, terwijl Ankeveen voor
tweederde katholiek was. Daarentegen was Huizen weer helemaal protestants en Naarden voor tweederde
evenals ’s-Graveland. In de Vechtstreek waren Loenen, Loosdrecht en
Nigtevecht helemaal of grotendeels
protestant, hadden Muiden, Nederhorst den Berg en Vreeland een flinke
katholieke minderheid, terwijl Weesp
tot het Rampjaar 1672 nog een katholieke meerderheid had van zo’n 60
procent en daarna in meerderheid
protestant was.
Snel is de protestantisering zeker niet
verlopen. Dat is al af te lezen uit de
benoeming van de predikanten. De
eerste predikant in ons gebied werd

De laat-middeleeuwse schildering op het tongewelf van de Grote of Sint-Vituskerk te Naarden. In
de koorafsluiting is het Laatste oordeel afgebeeld.

Lambertus Hortensius bij de moord op zijn
zoon door de Spanjaarden 1572 (detail).
òò stadsarchiefònaarden

òò stichtingògroteòkerkònaarden
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nen van het dorp in de kroeg zaten.
150 jaar later klaagt de kerkenraad,
dat als de dominee zijn zondagse
preek houdt, de mannen nog steeds in
de kroeg hangen. Pas in de 19e eeuw
werd Huizen de ‘zwarte-kousen’plaats, zoals die tot eind van de 20e
eeuw heeft bestaan.
‘Omgangsoecumene’
In het collectieve bewustzijn van de
katholieken tussen Vecht en Eem is
heel lang blijven hangen, dat zij onder
protestants bestuur flink onderdrukt
werden en helemaal geen openbare
functies meer mochten bekleden.
Inderdaad raakten zij hun kerken en
kloosters kwijt en werden zij vroeg
of laat uit de stads- en dorpsbesturen gezet. Ze moesten ook flink betalen voor hun schuilkerken. Maar de
paters en nonnen die rond 1580 hun
zeven conventen moesten overdragen,
kregen tot hun dood een welvaartsvast pensioen. De dominees gingen
wel tekeer tegen de ‘paepsche stoutigheden’, maar de protestantse stadsen dorpsbesturen wilden graag de
boel bij elkaar houden en namen het
zo nodig ook op voor hun katholieke
medeburgers, zoals In Naarden waar
de katholieken kort na 1700 in conflict raakten met de adellijke eigenaar
van hun schuilkerk. En in dorpen waar
weinig protestanten woonden maakten zij tegen alle wetten in toch het
bestuur uit, zoals in Soest.

De Kruisiging, toegeschreven aan de Figdormeester ca. 1500; was eigendom van de katholieke
schuilkerk te Naarden en werd in 1872 door pastoor K. Vermolen aan het Aartsbisschoppelijk
Museum geschonken.
òò fotoòrubenòdeòheerò|òmuseumòcathariJneconvent,òutrecht

in 1574 in Naarden aangesteld, terwijl Muiderberg zijn eerste dominee pas kreeg in 1687. Voor Eemnes
wordt in 1602 nog gezegd, dat daar
‘de olden paep’ staat; pas in 1605
wordt de eerste echte predikant aangesteld. In Baarn ging het sneller; daar
benoemde de Staten al in 1580 de eerste predikant. In Soest gebeurde dat
in 1587. Soms wist je niet of de voorganger nu pastoor of dominee was. Zo
stond er in Nederhorst den Berg een
protestantiserende pastoor of katholiserende dominee van wie je rond 1593
nog steeds niet wist wat hij precies
geloofde. En ook in Stichts Ankeveen
en Kortenhoef waren zulke pastoors /
dominees te vinden. Zo kon het vaak
ook heel lang duren voor de Gereformeerde Kerk wortel had geschoten.
48
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In de katholiek gebleven plaatsen hadden de dominees het bijzonder moeilijk. In Holland kregen zij steun van
de in 1578 opgericht classis Amsterdam, waar ook het Gooi onder viel. De
classis was voor de Gooise predikanten een soort veilige basis en een voedingsbodem voor nieuwkomers en
voor nieuw opgerichte kerkenraden.
Zo’n steun in de rug moesten de voorgangers in het Sticht Utrecht nog lang
missen. Dit had tot gevolg dat hier
tot 1600 nauwelijks gereformeerde
gemeenten waren te vinden die een
kerkenraad hadden.
In het bijzonder voor Huizen is zeer
grondig onderzocht hoe de protestantisering er verlopen is. Bij de visitatie
van 1569 klaagde de pastoor, dat als
hij ’s zondags de mis deed, veel man-

De doopvont uit de Baarnse Sint-Nicolaaskerk, die na de Reformatie uit de kerk verdween.
De doopvont werd eeuwen later opgegraven in
de buurt van de kerk en erin teruggeplaatst.
òò fotoòfritsòbooY
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Bij alle tegenstellingen en heftige conflicten die er ook waren, vooral over
wat er met arme weeskinderen moest
gebeuren, was er in het dagelijks leven
doorgaans toch sprake van wat prof.
Frijhoff ‘omgangsoecumene’ heeft
gedoopt. Zo kwamen in veel families,
juist ook de leidinggevende, zowel
katholieke als protestantse leden voor.
Op een paar plaatsen na, zoals Huizen
dat meer dan 25 jaar noch dominee
noch pastoor had, werden de katholieken tussen Vecht en Eem zo goed
en zo kwaad als het ging van zielzorg voorzien. Vanuit Utrecht trokken
al vroeg priesters in het geheim het
gebied door en van heinde en verre
kwamen er gelovigen op hun diensten af. Vrij kort na 1600 verschenen
er ook vaste priesters die in een of
meer plaatsen werkzaam waren. Dat
was bijvoorbeeld het geval in Eemnes,
Naarden, Blaricum, Laren en Hilversum. In andere plaatsen gebeurde dat
later, zoals in Soest waar pas aan het
einde van de 17e eeuw een vaste zielzorger kwam.
Ondanks alle moeilijkheden die de
katholieken ondervonden en de soms
ook weer oplaaiende vervolgingen
Oud • Utrecht
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Gijsbert Janszoon Sybilla (1597-1655), Een kerkdienst in de Grote of Laurenskerk te Weesp
(ca. 1635). Behalve schilder was Sybilla meerdere malen burgemeester van Weesp.
òò fotoòrubenòdeòheerò|òmuseumòcathariJneconvent,òutrecht

zoals in Loenen rond 1650, maakte de
‘katholieke wijngaard onder protestants bestuur’ in de plaatsen waar zij
was blijven bestaan ook in het gebied
tussen Vecht en Eem een opmerkelijke bloei door.
Protestant of katholiek?
Waarom werden plaatsen als Huizen en Nieuw-Loosdrecht geheel protestants en waarom bleven Soest,
Eemnes, Laren, Blaricum en Bussum
ondanks de actieve protestantiseringspolitiek geheel of grotendeels
katholiek? Een zekere continuïteit in
de katholieke zielzorg is ongetwijfeld een van de verklaringen, in elk
geval voor het voortbestaan van de
Katholieke Kerk in de meeste plaatsen tussen Vecht en Eem. Slechts bij
één plaats, Huizen, is deze vraag in ons
onderzoek heel expliciet opgeworpen.
Ruud Hehenkamp werkt in het boek
Geuzen en papen de hypothese uit van
‘katholiek boerenbestaan en protestants vissersleven’ en draagt heel veel

materiaal aan om die hypothese te
onderbouwen. Huizen werd van een
middeleeuws boerendorp in de loop
van de 17e en 18e eeuw een echte vissersplaats. Het cyclische boerenbestaan is altijd verbonden geweest
met de seizoenen en de daarmee
samenhangende gebruiken en rituelen, waaraan het katholieke geloof
ook een sterk-religieuze betekenis
heeft gegeven. Het vissersbestaan is
avontuurlijker en dynamischer en is
verbonden met de onvoorspelbare
bewegingen van de visstand. Wellicht
hebben de vissers het gereformeerde
geloof ervaren als een zinvolle onderbouwing van hun bestaan. De Huizer vissers kwamen ook gemakkelijk
in aanraking met de andere, eveneens
protestants geworden, vissersplaatsen langs de Zuiderzee, terwijl de boerendorpen hecht in zich zelf gekeerd
bleven. Het katholieke geloof brengt
een sterke collectieve cultuur met zich
mee. De visser is op zee met al haar
gevaren alleen met God.
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Tegeltableau van Willem Cornelis van Dijk, De Vismarkt en het Stadhuis (1873).
òò foto simon den daas

Het Decentraal Museum
Stadsgezichten in de openbare ruimte

Sinds 2010 zijn in de binnenstad van Utrecht op verschillende
plaatsen tegeltableaus aangebracht met reproducties van
tekeningen uit het Utrechts Archief en schilderijen uit het
Centraal Museum. Deze historische stadsgezichten hangen
steevast op de plek waar ooit de tekenaar of schilder heeft
gestaan. In mei 2014 wordt het project afgerond met de plaatsing
van de laatste drie tableaus.

Bram van der Wees
Lid Werkgroep Stadsgezichten van Sociëteit de Constructieve
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Het afbeelden van gebouwen, stadsgezichten en andere herkenbare architectuur is
pas na de middeleeuwen uitgegroeid tot
een zelfstandig genre in de schilderkunst.
Eerder kwamen gebouwen hoofdzakelijk
voor op de achtergrond van een schilderij, zoals de afbeelding van de Domtoren op
Het Lam Gods, het beroemde Gentse altaarstuk van Jan en Hubert van Eyck. In de 17e
eeuw ontwikkelde zich de belangstelling
voor de eigen omgeving. Tekenaars trokken
het land door en legden vast wat ze interessant vonden om dat later in hun atelier
uit te werken. Deze topografische tekeningen en schilderijen vormen een belangrijk
bestanddeel van de verzamelingen die
in Het Utrechts Archief en het Centraal
Museum worden bewaard.
Oud • Utrecht
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Wandelgids
Op verzoek van de Werkgroep Stadsgezichten stelde Tolien Wilmer, tot
2013 verbonden aan Het Utrechts Archief, de wandelgids Wandelen langs
Utrechtse Stadsgezichten samen. Daarin staan alle tableaus afgebeeld
met toelichtende teksten, gegroepeerd langs twee routes die beide starten op het Domplein. Ze leiden langs de volgende tableaus:
1	Jan Hendrik Verheijen: Domkerk en Buurkerk (1829)
2	Isaac Ouwater: Janskerkhof (1779)
3	Remigius Haanen: Weerdpoort met ophaalbrug (1830)
4	Isaac Ouwater: Jacobskerkhof met de Jacobikerk (1779)
5	Joost Drooghsloot: Het beleg van Vredenburg (1646)
6	Onbekend: De zuivelmarkt op de Bakkerbrug (ca. 18200
7	Jan Hendrik Verheijen: De stadskraan bij de Stadhuisbrug (1815)
8	Jan de Beijer: Het Bisschopshof (1744)
9	Willem Cornelis van Dijk, De Vismarkt en het Stadhuis (1873)
10	Pieter Saenredam: De Mariaplaats met de Mariakerk (1662)
11	Pieter Jan van Liender: De Oudegracht met de Tolsteegpoort (1773)
12	Dirk van der Burg: De Brigittenstraat met de Maliepoort en het huis
Lepelenburg (1770)
13	Jan de Beijer: De Lutherse kerk (1747)
14	Folpert van Ouwen Allen: De Dom gezien vanuit de Korte Nieuwstraat (ca. 1655)
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De gids verschijnt eind mei 2014 en zal voor € 6,95 verkrijgbaar zijn bij
o.m. Utrechtse boekhandels en Toerisme Utrecht op het Domplein.
Een lint van stadsgezichten
Een van de belangrijkste 17e-eeuwse kunstenaars die Utrechtse gebouwen tot
onderwerp kozen, was de Haarlemse tekenaar en schilder Pieter Jansz. Saenredam.
Hij tekende tijdens zijn verblijf in Utrecht
in 1636 bijna alle kerkgebouwen en naar
een aantal tekeningen maakte hij thuis vele
jaren later een schilderij. Een van de mooiste is dat van de Mariakerk met Domtoren en Buurtoren. Het origineel hangt in
Museum Boymans Van Beuningen, maar
sinds het begin van de jaren negentig
bevindt zich op de Mariaplaats een vitrine
met een fotografische reproductie van
het schilderij. De vitrine hangt ongeveer
op de plek waar Saenredam heeft gestaan
toen hij zijn schetsen maakte. De Mariakerk heeft later plaats gemaakt voor het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen,
maar de Domtoren en de Buurtoren zijn er
nog en ook de huizenrij is herkenbaar.
Deze reproductie vormde de inspiratie voor
het in 2010 door de Utrechtse Sociëteit De
Constructieve ter gelegenheid van haar
elfde lustrum gestarte project ‘Stadsgezichten’. Bedoeling was om in enkele jaren
op de oorspronkelijke locaties een tegeltableau aan te brengen van historische stadsOud • Utrecht
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gezichten. De toeschouwer hoeft zijn hoofd
meestal slechts een kwartslag te draaien om
de afbeelding met de werkelijkheid te kunnen vergelijken. Het ‘beeldlint’ strekt van de
Weerdpoort tot de Tolsteegpoort en verbindt
belangrijke plekken in de binnenstad. De
schilderijen of aquarellen worden zo vanuit
de musea in de openbare ruimte gebracht en
dragen bij aan een bewuste kijk op de stadsgeschiedenis. Ze stimuleren begrip voor de
aanwezige monumenten, maar ook voor de
onvermijdelijke vernieuwing en dynamiek
van de levende stad. Mogelijk inspireren ze
ook eigentijdse kunstenaars tot het maken
van een stadsgezicht.
De tableaus, op ooghoogte op een muur
bevestigd, zijn duurzaam uitgevoerd met
een raamwerk van gevernist staal. Afhankelijk van het schilderij en de beschikbare
locatie zijn ze 100 tot 160 cm breed. Tegen
de onderkant is een strook met verklarende
tekst bevestigd van hetzelfde materiaal.
Bij de afronding van het project eind mei
2014 wordt ook de vitrine op de Mariaplaats
vervangen door een tegeltableau. Dan zijn
er in totaal veertien stadsgezichten op
tegeltableaus in de oude binnenstad te zien
die samen een prachtig openbaar Decentraal Museum vormen.

Leden Oud-Utrecht welkom
bij feestelijke presentatie
Burgemeester Jan van Zanen zal op
woensdag 28 mei om 15.45 uur het laatste stadsgezicht onthullen: aan de
Hoofdwacht (naast de Janskerk, bij het
beeldje van Anne Frank). In de Janskerk
draagt de sociëteit daarna het project
over aan de stad. Ronald Trum, directeur van Toerisme Utrecht, en Renger
de Bruin, conservator Stadsgeschiedenis in het Centraal Museum, houden een
causerie over de toeristische respectievelijk kunsthistorische waarde van dit
beeldlint door de stad. Het befaamde
Utrechtse gezelschap Camerata Trajectina zorgt met Nederlandse muziek uit
de 17e eeuw voor de muzikale omlijsting.
Leden van de Vereniging Oud-Utrecht zijn
van harte welkom en ontvangen na afloop
een gratis exemplaar van de wandelgids.
De toegang is gratis maar aanmelden per
e-mail of telefoon is vereist: stadsgezichten@constructieve.nl of 06 537 215 36.
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Abraham Bloemaert (Gorinchem 1566 - Utrecht 1651), Landschap
met de rust op de vlucht naar Egypte 1605-1610; doek 113 x 161 cm.
òò collectieòcentraalòmuseum,òutrechtò|òimageò&òcoPYrightsòcmu/ernstòmoritzò2011-06

Meer dan ‘boerderijen en boerenbijwerk’
Nieuw licht op een schilderij van Abraham Bloemaert
Rond 1605 schilderde de Utrechter Abraham
Bloemaert een ‘Landschap met rust op de vlucht
naar Egypte’. De gebouwen op dat schilderij zijn niet
zomaar boerderijen, maar een steenbakkerij zoals die
langs de Vecht te vinden was.
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In 1604 werd te Haarlem Het Schilder-Boeck van Karel van
Mander (1548-1606) uitgegeven: een imposant werk dat
na ruim vier eeuwen nog steeds een belangrijke bron
voor kunsthistorici is. Onderdeel van dat boek is Het
Leven der Doorluchtige Nederlantsche / en Hoog-duytsche
Schilders1 waarin we ook de biografie van Abraham Bloemaert (1566-1651) vinden.2 Van Mander, die zelf ook schilder was, blijkt niet alleen zeer goed geïnformeerd over
leven en werk van de toen 37-jarige Bloemaert, maar ook
vol lof over hem.
Abraham Bloemaert liet een omvangrijk oeuvre na en in
archivalia vinden we vermelding van vele werken die verloren gingen of spoorloos zijn. Bovendien wordt regelmatig ‘onbekend’ werk van Bloemaert teruggevonden.
Dat hij 85 jaar oud werd - een voor die tijd zeer hoge leeftijd - en tot het eind van zijn leven als schilder actief
bleef, werkte uiteraard in zijn voordeel.
Oud • Utrecht
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Bloemaerts oeuvre bestaat voor een groot deel uit zogenaamde historieschilderkunst: taferelen met religieuze, mythologische, historische, literaire of allegorische
onderwerpen. Daarnaast schilderde hij genretaferelen:
onderwerpen uit het dagelijks leven. Portretten behoorden niet tot zijn repertoire.
Landschappen
Een aparte rubriek binnen het oeuvre van Abraham Bloemaert vormen de landschappen waarmee hij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kunstgeschiedenis
leverde. Van grote betekenis zijn de talrijke prenten met
landschappen, al dan niet met een historie, die naar zijn
ontwerpen werden vervaardigd, aanvankelijk door graveurs als Jan Saenredam (1565-1607), Jacob Matham (15711631) en Boëtius A. Bolswert (circa 1579/90-1633) en later
door zijn zoon Frederick Bloemaert (circa 1616-1690). Die
prenten werden zowel los als in series verspreid.
Abraham Bloemaert hield zich aan de hiërarchie die toen
in de schilderkunst bestond. De historieschilderkunst gold
daarin als het hoogste wat een kunstenaar diende na te
streven. Bij historiën moest een schilder, om te beginnen, vertrouwd zijn met de literatuur over het onderwerp.
Hij moest de juiste keuze maken om het belangrijkste
moment uit die historie op paneel of doek vast te leggen.
Bij de uitwerking moest hij bovendien zowel figuren, dieren, landschap en alles wat verder bij de historie kwam kijken, perfect kunnen weergeven. En dat alles uiteraard in
een harmonische compositie en kleurenschikking, verantwoorde diepte- en licht-donkerwerking.
Als laagste in de hiërarchie stonden stillevens en portretten. Om die te schilderen, aldus de redenering, hoefde
een kunstenaar maar weinig denkwerk te verrichten: hij
schilderde gewoon wat hij zag, ‘naer het leven’ zoals dat
toen genoemd werd.
Landschappen namen in die hiërarchie een tussenpositie in. Men kon ze wel ‘naer het leven’ schilderen aan
de hand van tekeningen die in de vrije natuur gemaakt
werden, maar in het atelier kon de schilder zijn fantasie
gebruiken, ‘naer den geest’ werken.
Dit gebeurde bij Abraham Bloemaert, maar hij hield er
ook nog aan vast om in zijn landschappen een historie
weer te geven. Dat is het geval bij zijn ‘Landschap met de
rust op de vlucht naar Egypte’.
‘Boeren huysen’
In zijn biografie van Abraham Bloemaert schrijft Van Mander onder meer: ‘Bij den Const-beminders zijn oock van
hem seer aerdighe Landschappen / met eenighe aerdighe
en drollighe Boeren huysen / Boerigh ghereetschap / boomen / en gronden / dinghen die daer om Wtrecht seer
veel en verscheyden te sien / en van hem gheconterfeyt
zijn […].’3 Dit citaat is volledig van toepassing op ‘Landschap met de rust op de vlucht naar Egypte’, met uitzondering van het gebergte rechts op de achtergrond.
In Catalogus der Schilderijen van het Centraal Museum uit
1952 schreef jonkvrouwe dr. C.H. de Jonge in verband met
bouwsels op dit schilderij dat het gaat om ‘enige huizen
en schuren, deel uitmakende van een steenbakkerij, aan
Oud • Utrecht
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Jos de Meyere
Kunsthistoricus, voormalig conservator van het Centraal Museum te Utrecht.

Jan Saenredam naar Abraham Bloemaert, Landschap met de verloren zoon.
òò gravure,òcircaò1605ò-ò1610ò|òutrecht,òcentraalòmuseum

een beek’. 4 Bloemaert-expert prof. dr. M.G. Roethlisberger,
die dit schilderij ‘Bloemaert’s most impressive early “realistic” landscape’ noemt, vond De Jonges identificatie van
de gebouwen als steenbakkerij niet overtuigend.5 In 1980
had historicus L. Noordegraaf echter ook al de voorstelling
van gebouwen op een prent naar Bloemaert in verband
gebracht met een steenoven.6 In de catalogus van de
recente Bloemaert-tentoonstelling in Utrecht en Schwerin is sprake van ‘boerenhuizen en boerenbijwerk’, maar
wordt daar verder niet op ingegaan.7 Aan mijn onderschrijving8 van de opvatting van jonkvrouwe De Jonge kan
ik nu specifiekere informatie toevoegen.
Steen- en panoven
Gunstig gelegen aan een waterloop - in verband met
de aanwezigheid van klei en handig voor transport en
brandveiligheid - is geheel rechts op Bloemaerts ‘Landschap met de rust op de vlucht naar Egypte’ een hoge
schuur te zien waarin een panoven is ondergebracht (zie
detail). Rechts en links van de ingang liggen twee kleibulten waarvan de rechter een nieuwe en de linker een oude
is. Vóór de rechterkleibult ligt een stevige plank waarover
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de zware klei met kruiwagens werd aangevoerd. Aan de
rechterrand van het schilderij zijn boven de rustende geitenhoeder de droogrekken te zien met de net gevormde,
maar nog niet gebakken dakpannen. Tegen het schot tussen de panoven en het gebouwtje met de twee trapgevels liggen twee turfmanden. Bij het lage gebouwtje met
eveneens twee trapgevels zijn een geknielde man en een
staande vrouw te zien bij de pas gevormde bakstenen die
achter elkaar op de grond gelegd werden; geen dakpannen, want die werden niet op die wijze behandeld. Dakpannen werden gedroogd in rekken in de schuur waar
de panoven stond die tijdens het afkoelen voldoende
warmte opleverde voor het droogproces.
Het is zeer wel mogelijk dat Bloemaert zijn pan- en
steenbakkerij op dit schilderij gebaseerd heeft op schet-

Deze naast elkaar gelegen steenbakkerijen van de familie Brey in de driehoek ten oosten van de Vecht, gevormd
door de Vinkenkade, Anthoniestraat en Sint Anthoniedijk kunnen als inspiratiebron voor Abraham Bloemaert
gediend hebben.9
Interessant in dit verband is ook het volgende. Op 29
januari 1662 kocht Jan Petersz. van Wijck in een openbare verkoping een panbakkerij die had toebehoord
aan Gerrit Aertsz. van Schaijck. Op 2 december 1607 had
Van Schaijck, die te Utrecht aan de Rode brug woonde,
het bedrijf dat onder meer als ‘panhuis en panoven
met tichelarij’ omschreven werd, gekocht van Hendrick
Martens. Een en ander van het onroerend goed was
bezwaard met een hypotheek van ƒ 500,- ten gunste van
de Utrechtse schilder Joachim Wtewael (1566-1638), die
bevriend was met Abraham Bloemaert. Overigens waren
Wtewael en wellicht ook Bloemaert mogelijk bekenden
van Gerrit Aertsz. van Schaijcks zoon Peter. Die wordt
namelijk in een document van 6 februari 1634 vermeld
als ‘loodwitmaker’, producent van loodwit dat onder
meer door schilders gebruikt werd.
Hoe dan ook, het is duidelijk dat Bloemaerts ‘Landschap
met de rust op de vlucht naar Egypte’ wat betreft ‘boerenhuizen en boerenbijwerk’ meer te bieden heeft dan
tot nog toe gedacht werd.10

Noten

Abraham Bloemaert, Landschap met de rust op de vlucht naar Egypte (detail).
òò collectieòcentraalòmuseum,òutrechtò|òimageò&òcoPYrightsòcmu/òernstòmoritzò2011-06

sen die hij maakte langs de Vecht ter hoogte van Hogenoord met zicht op de toenmalige Lauwerecht. Daar
lag, zoals blijkt uit archivalia die bewaard worden in
Het Utrechts Archief, de steenbakkerij van Jan Arritsz. ook Andriesz. - Brey, die vóór 4 augustus 1593 stierf. Op
die datum werd, kennelijk als gevolg van een boedelscheiding, voor het gerecht van de Proosdij van Sint Jan
(gerecht Roodebrug) een overeenkomst gesloten tussen
de weduwe Geertgen Gijsbertsdochter en haar zonen
Andries Jansz., Cornelis Jansz. en Gijsbert Jansz.. Uit een
hypotheekakte van 21 maart 1598 blijkt hoe de verdeling
plaatsvond. Eén kavel kwam in bezit van Cornelis die vermoedelijk al vóór de verdeling de dagelijkse leiding had
over de steenbakkerij. Een ander kavel kwam in bezit van
Gijsbert. Moeder Geertgen bleef participant in de panbakkerij van Cornelis. Zoon Andries kreeg ook zijn part,
maar nimmer is sprake van een tichelarij (pan- of steenbakkerij) alhoewel hij wel als tichelaar wordt aangeduid;
in 1604 vermeldt een hypotheekakte hem als zonder
beroep. Bij het afsluiten van een hypotheek in september
1599 door Cornelis werd als onderpand onder meer vermeld ‘een huizinge, panhuis ticheloven en tichelarij’.
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1 Het Schilder-Boeck van Karel van Mander bestaat feitelijk uit een
bundeling van vijf boeken: Den Grondt der Edel Vry Schilder-const;
Het Leven Der Antijcke doorluchtighe Schilders (Alkmaar 1603);
Het Leven der Moderne/ oft dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche
Schilders (Alkmaar 1603); Het Leven der Doorluchtighe Nederlandtsche/ en Hoogh-duytsche Schilders (Alkmaar 1604), en Wtlegghinghe Op den Metamorphosis Pŭb. Oŭidy Nasonis. De paginering
in Het Schilder-Boeck loopt door, met uitzondering van de Wtlegghinghe.
2 K. van Mander, Het Schilder-Boeck (Haarlem 1604) fol. 297-298.
3 Idem, fol. 298.
4 C. H. de Jonge, Catalogus der Schilderijen (Utrecht, Centraal
Museum, 1952) 12-13, nr. 23.
5 M. G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his Sons, dl. 1
(Doornspijk 1993) 144: ‘[…] the museum catalogue speaks of a
brickkiln, which does not convince […].’
6 L. Noordegraaf, ‘Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 15801650’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 7 (Haarlem
1980) 80.
7 Catalogus Het Bloemaert-effect (Utrecht, Centraal Museum /
Schwerin, Staatliches Museum 2011-2012) 170 nr. 68.
8 J. de Meyere, Utrechtse Schilderkunst in de Gouden Eeuw (Utrecht
2006) 42 nr. 6.
9 Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan Frans Landzaat te
Schalkwijk, expert op gebied van steen- en panovens, voor zijn uitvoerige informatie.
10 In de Hermitage te Sint Petersburg bevindt zich het schilderij
‘Tobias en de engel’, omstreeks 1605 geschilderd door Abraham
Bloemaert. Daarop is eveneens een steenbakkerij weergegeven.
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Agenda

Vereniging

Voorjaarsledenvergadering
Deze vindt plaats op donderdag 15 mei om 19.30 uur in de Kargadoor,
Oudegracht 36, Utrecht. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur.
Agenda en stukken vindt u ingesloten bij dit nummer.
Historisch Café
Op vrijdag 11 april vertelt Go Bruens, architectuur-historicus en
rondleider, over de woningbouw in de jaren dertig van de vorige
eeuw binnen de singels van Utrecht. Aan de hand van een aantal voorbeelden in de stad verhaalt zij over wie er bouwden, wat er
gebouwd werd en wat de rol van de gemeente hierin was.
Op vrijdag 9 mei behandelt Annet Werkhoven, historicus en auteur,
het thema 'Eten van de Heuvelrug’. Ze gaat in op vragen als: Wat
aten de jagers en verzamelaars op de Heuvelrug, hoe komt het dat
daar zoveel imkers en schapen zijn, wat hebben duiventorens, ijskelders en sprengen met eten te maken? Maar ook: waar kunnen we
nu gezond en lekker eten of regionaal gekweekte groente krijgen?
Het Historisch Café vindt plaats in de Smeezaal op de eerste verdie-

Verborgen schatten op, rond
en onder het Domplein
De jaarlijkse Grote Excursie van Oud-Utrecht op zaterdag 31 mei
speelt zich af op, rond en onder het Domplein. Centraal staan de
opgravingen die vanaf 1927 op het Domplein hebben plaatsgevonden. Er zijn lezingen over de Domtoren (René de Kam) en over
opgravingen op het Domplein (Herre Wynia). Deelnemers krijgen een preview van Schatkamer II en deskundige gidsen leiden
hen langs de verborgen geschiedenis van het Domplein. Ook is er
gelegenheid om het triforium van de Domkerk te bezoeken.
De Grote Excursie is uitsluitend toegankelijk voor (huisgenoot)
leden tegen betaling van € 30,- (inclusief koffie, thee, lunch en
drankje na afloop).
U kunt zich voor deze Grote Excursie op twee manieren aanmelden:
- Vanaf dinsdag 13 mei 2014 via de website www.oud-utrecht.nl: klik
op agenda, ga verder naar de Grote Excursie en vul uw gegevens in.
Betalen kan direct via iDEAL of door overmaking van het bedrag op
rekening NL55INGB0000056066 t.n.v. de Vereniging Oud-Utrecht
te Utrecht o.v.v. ‘Grote Excursie 2014’. U ontvangt na uw inschrijving
en betaling een e-mail als toegangsbewijs; vergeet deze niet uit te
printen en mee te nemen.
- Telefonisch op dinsdag 13 mei 2014 tussen 14.00 en 16.00 uur en
op woensdag 14 mei 2014 tussen 10.00 en 12.00 uur bij Wim Deijkers: (030) 236 45 47. U wordt verzocht om direct na uw inschrijving
€ 30,- over te maken (zie hierboven). Uw bijdrage dient uiterlijk
op 27 mei overgeschreven te zijn. Daarna ontvangt u per post een
bewijs van deelname dat tevens uw entreebewijs is. Latere stortingen maken uw aanmelding ongeldig.
Bij meer aanmeldingen dan mogelijk wordt een wachtlijst aangelegd.
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ping van het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40. De toegang is gratis. Aanvang lezing om 17.15 uur. Zaal open vanaf 16.45 uur.
Utrecht Geschiedenisprijs
Op woensdag 4 juni 16.45 uur zal deze worden uitgereikt aan Leo
Lousberg in Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28. Leden van de
vereniging zijn van harte welkom.

Andere organisaties
In staat van oorlog
In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Terwijl de wereldmachten bloedige veldslagen uitvochten in de Belgische en Franse
loopgraven, stond Utrecht paraat. Tienduizend soldaten werden
ingekwartierd, voedsel ging op de bon en duizenden vluchtelingen
overspoelden de regio. Door de strategische ligging was Utrecht van
groot belang voor de landsverdediging. Ondanks de neutraliteit van
Nederland verklaarde de regering op 5 augustus 1914 alle strategisch gelegen gemeenten in staat van oorlog.
In de tentoonstelling In staat van oorlog komt u meer te weten over
de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) voor de inwoners van stad en provincie Utrecht.
Wat u kunt zien en doen: unieke filmbeelden uit de oorlogsjaren
bekijken; een introductie over de oorlog lezen door Maarten van Rossem; de commandopost van het militaire gezag binnengaan; ontdekken hoe de stad eruitzag in oorlogstijd; een kijkje nemen in de keuken
van een Utrechtse familie; kennismaken met Belgische vluchtelingen.
De expositie vindt plaats van 29 maart tot en met 21 september in
Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28. Toegang is gratis. Op zondagen en in de vakanties vinden er speciale activiteiten plaats. Meer
informatie: www.hetutrechtsarchief.nl.

Colofon
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geschiedenis alsmede het waken over het behoud van het cultureel erfgoed van stad en provincie Utrecht.
Losse nummers prijs: D 3,00. Verkrijgbaar bij Het Utrechts Archief Hamburgerstraat 28, Polare Stad-

huisbrug 5, Bruna Nachtegaalstraat 83, Bruna Zevenwouden 220, Museum Catharijneconvent Lange
Nieuwstraat 38 en Utrecht Toerisme Domplein 9.
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Utrecht Ledenadministratie NL27 INGB 0000 575 520, Zoetermeer. U kunt zich als nieuw lid op-

geven door een bericht te sturen naar Oud-Utrecht, Leiwater 67, 2715 BB Zoetermeer of naar leden-

administratie@oud-utrecht.nl. Schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap kan vóór 1 december op
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Leden van wie het e-mailadres nog niet bekend is, wordt verzocht dit door te geven aan ledenadministratie@oud-utrecht.nl.
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Interesse in de geschiedenis van stad en provincie Utrecht?
Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht. Het kost weinig
en u krijgt er veel voor terug:
• zes maal per jaar het rijk geïllustreerde Tijdschrift OudUtrecht met ieder jaar een themanummer, dit jaar over de
geschiedenis van Utrechtse muziekpodia
• tweemaandelijks een digitale Nieuwsbrief over de historische actualiteit
• ieder jaar een diepgravend Jaarboek
• het hele jaar door exclusieve excursies waaronder de
Grote Dagexcursie
• in februari de prestigieuze Van der Monde-lezing
• iedere maand een lezing in het Historisch Café in het
Bartholomeus Gasthuis.

Lid worden
Stuur een bericht naar Oud-Utrecht,

Leiwater 67, 2715 BB Zoetermeer of naar
ledenadministratie@oud-utrecht.nl.
U kunt zich ook opgeven via de website
www.oud-utrecht.nl.

Lidmaatschap kost € 30,- per jaar (jongeren tot
26 en U-pashouders € 17,50 / bedrijven € 50,-)

Bovendien krijgt u als lid korting op tentoonstellingen en
activiteiten van Museum Catharijneconvent.
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