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De herontdekte kunst van Elisabeth Adriani-Hovy

Utrechtse Volksuniversiteit 100 jaar

De Lijsterstraat, Utrechts eerste woonerf
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Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Sinds 1933 
dienstbaar aan 
de Utrechtse 
samenleving

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp na 

overlijden
(030) 262 2244

Donaudreef 25
3561 EL Utrecht
Telefoon
[030] 262 2244

PCB UTRECHT 
PCB BILTHOVEN
PCB NIEUWEGEIN
PCB VIANEN

jeroen tirion, grafisch ontwerp - info@jeroentirion.nl

lees je of kijk je?

22 september 2017 
t/m 28 januari 2018 
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Leven voor de kunst
Elisabeth Adriani-Hovy schilderde en tekende veel stadsgezichten 
en kerkgebouwen, maar ook portretten en sociale onderwerpen. 
Door boek en tentoonstelling De getekende stad kwam ze dit jaar 
weer in de belangstelling. Een schets van haar leven en werk.

Kennis voor het volk
Wetenschappelijke kennis toegankelijk maken voor 
laaggeschoolde burgers. Daar begon het mee in 1917 toen 
de Volksuniversiteit Utrecht van start ging. Doelstelling en 
doelgroep werden in 100 jaar breder, maar de idealen bleven.

Inhoud

Marietje van Winter
Ze is bekend als emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis 
en weet alles van de Middeleeuwse keuken. Ze publiceert nog altijd 
over de historie van stad en provincie Utrecht. Ze bezoekt trouw 
Oud-Utrecht-activiteiten. Portret van een bijzondere 90-jarige.

 ò OMSLAG: ELISABETH ADRIANI-HOVY GEPORTRETTEERD DOOR RAOUL MARTINEZ, CA 1925; VERBLIJFPLAATS SCHILDERIJ 

ONBEKEND | FOTOREPRODUCTIE HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE TEKENINGEN EN PRENTEN.
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Kennisoverdracht van hoog naar laag, 
dat was waar de oprichters van de 
Nederlandse Volksuniversiteiten door 
gedreven werden. Daar zat ook een 
moralistisch tintje aan. Vanaf het laat-
ste kwart van de 19e eeuw industri-
aliseerde ons land in hoog tempo. De 
leefomstandigheden van het arbei-
dende deel van de bevolking waren 
tenhemelschreiend. Engeland was 
ons daar al in voorgegaan. In de Lon-

dense volksbuurt East End was de 
toestand zo deplorabel dat hier in 
1884 het Toynbee Huis werd gesticht 
door goedwillende burgers. Studen-
ten gingen in de wijk wonen en gaven 
cursussen aan de arbeiders. Door ken-
nisoverdracht moesten de armen de 
kans krijgen zichzelf vooruit te helpen. 
Dat was een betere oplossing dan aal-
moezen geven, waardoor ze slechts 
afhankelijk werden.

Dit denken sloeg al snel over naar 
Nederland. In Leiden was het jurist 
en repetitor Sebald Steinmetz die 
in 1891 op zaterdagavond en zon-
dagochtend aan arbeiders les ging 
geven. Ook groepjes studenten in 
Leiden en Amsterdam hielden zich 
hiermee bezig. Tegelijk waren er 
nog andere initiatieven op het vlak 
van volwasseneneducatie, waaron-
der de stichting van Openbare Lees-
zalen waarvan de eerste in Utrecht 
geopend werd in 1892.

De secretaresse die directeur was
Het Toynbee-werk in Nederland bleef 
van bescheiden omvang en doofde na 
een paar jaar weer uit. De kloof tus-
sen arbeiders en studenten was toen 
immens. Onder studenten was de 
corpscultuur overheersend, waardoor 
de gemiddelde arbeider de heren stu-
denten vooral associeerde met over-
last en hooghartig gedrag. Bovendien 
bood de opkomende arbeidersbewe-
ging ook scholing aan en daar waren 
de arbeiders ‘onder ons’. Toch bleef 
het idealisme levend om universitaire 
kennis breed te verspreiden. In Enge-

De Volksuniversiteit Utrecht startte in 1917 met hooggestemde 

idealen. Academici gingen kennis overdragen aan mensen die 

nauwelijks onderwijs hadden genoten. Zo wilden ze arbeiders 

klaarstomen voor het algemeen kiesrecht en de kloof tussen elite 

en volk overbruggen. Die idealen zijn nog herkenbaar in de 

Volksuniversiteit anno nu. Maar van de cursussen met klei, wijn en 

chocola hadden de oprichters raar opgekeken.

Tot eind jaren 40 bestond het aanbod van de Utrechtse 
Volksuniversiteit bijna volledig uit luistercursussen.

 ò COLLECTIE VOLKSUNIVERSITEIT UTRECHT

Een wetend volk telt voor twee
 Honderd jaar Volksuniversiteit Utrecht
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Hansje Galesloot
Historicus en journalist

land ontstond de University Exten-
sion Movement, in Duitsland had je 
de Freie Hochschulen die later naar 
Nederland oversloegen in de vorm van 
volkshogescholen. Kortom, het onder-
richten en idealiter ook maar meteen 
‘beschaven’ van het volk hing op alle 
mogelijke manieren in de lucht.
En zo ontstond in 1913 -  van-
uit de gelederen van een joodse 
Toynbee-club in de Rapenbur-
gerstraat  - in Amsterdam de eer-
ste Volksuni versiteit. De naam was 
bedacht door Steinmetz, die twin-
tig jaar lang voorzitter zou blij-
ven. In die hoedanigheid reisde hij 
het land af om elders Volksuniver-
siteiten te stichten. Utrecht was de 

vijfde in de rij. Het besluit viel hier 
in de gelederen van ‘het Nut’, voluit 
de Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen, een deftig genootschap uit 
de 18e eeuw dat zich eveneens met 
 volwassenen educatie bezighield.
Het oprichtingsbesluit dateert uit 
maart 1914, maar de Eerste Wereld-
oorlog verhinderde aanvan kelijk 
de uitvoering. Op 3 mei 1917 klonk 
dan toch het startsein in een druk-
bezochte bijeenkomst, bijgewoond 
door tal van Utrechtse notabe-
len onder wie de burgemeester, 
twee wethouders en twee Kamerle-
den, zoals de Telegraaf-verslaggever 
noteerde. Er kwam een Raad van Toe-
zicht van maar liefst 62 leden, waarin 
alle politieke en levensbeschouwe-
lijke stromingen vertegenwoordigd 
waren, inclusief de vakbeweging 
die sterk in opkomst was in het zich 
industrialiserende Utrecht. Maar: 
‘hoe deftig was het bestuur!’, zoals 
het gedenkboek uit 1987 schrijft. Dit 
bestuur bestond volledig uit acade-
mici, de meesten waren hoogleraar 
aan de Utrechtse universiteit.
Er was één uitzondering: in 1921 dook 
‘mejuffrouw J.M. Kraft’ op in de lijst 
bestuursleden als ‘secretaresse’. Als 
enige had zij geen universitaire graad, 
al had zij wel enkele jaren Engelse let-
terkunde gestudeerd (ze zou later ook 
actief worden bij de Volksuniversiteit 
als docente Engels). Jenny Kraft ging 
op haar 24e de administratie doen, 
eerst onbezoldigd, later tegen een 
bescheiden vergoeding. Aanvanke-
lijk deed ze alles zelf: ze trok inleiders 
aan, regelde zalen, deed de inschrijvin-
gen en onderhield ook nog eens nati-

onale en internationale contacten. Ze 
zou maar liefst 41 jaar in functie blij-
ven, tot 1961. Al snel trouwde ze met 
de voorzitter van het bestuur, profes-
sor Bolkestein. Die benaming secreta-
resse geeft een treffend inkijkje in de 
tijdgeest. Bij de meeste Volksuniversi-
teiten bestond het bestuur uit hoog-
geleerde heren, terwijl de dagelijkse 
leiding in handen was van een vrouw. 
Die zouden we nu directeur noemen, 

Affiche van de Volksuniversiteit Utrecht uit de 
jaren twintig, ontworpen door de eigen teken-
docent C.J. de Haas.

 ò COLLECTIE IISG AMSTERDAM

Jenny Bolkestein-Kraft, van 1921 tot 1961 ‘secretaresse’ (oftewel 
directeur) van de Volksuniversiteit Utrecht.

 ò UIT: J. DE VRIES, ONTSLOTEN POORTEN (ASSEN 1963)
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maar toen kwam het niet verder dan 
secretaresse. Toch zijn het juist deze 
vrouwen geweest die een sterk stem-
pel op het werk van de Volksuniversi-
teiten hebben gedrukt.

Volle zaal voor seksuele hygiëne
De Volksuniversiteit Utrecht ging 
najaar 1917 voortvarend van start en 
de belangstelling was overweldi-
gend: in het eerste cursusjaar waren 
er bijna 2.500 aanmeldingen. Het 
docentencorps telde veel hoogleraren 
van de universiteit. Voor de kunstzin-
nige cursussen werden deskundigen 
uit de werelden van muziek, kunst en 
literatuur aangetrokken. De groot-
ste publiekstrekker was professor 
Vogelsang die in acht sessies zijn 418 
toehoorders de beginselen van het 
kijken naar kunst bijbracht. Het liep 
ook storm bij schrijfster Annie Salo-
mons. Later zou zij naam maken met 
romans waarin de bewustwording 
van de vrouw een grote rol speelde, 
maar toen stond zij nog aan het 
begin van haar loopbaan. Niettemin 
trok haar twaalfdelige cursus over de 
moderne Nederlandse letterkunde 
379 toehoorders.
Een publiekslieveling was ook de cur-
sus over ‘sexuele hygiëne’. Met deze 
destijds gangbare term bedoelde men 
seksuele voorlichting. In het cursus-
seizoen 1918-1919 verzorgde profes-
sor Van Leeuwen vijf bijeenkomsten 
met 140 toehoorders. Twee jaar later 

stond de cursus weer op het pro-
gramma, maar nu gesplitst naar man-
nen en vrouwen. Van Leeuwen had 
nu een toeloop van 148 mannen, ter-
wijl de arts Ada Potter 199 vrouwen in 
zes lessen onderricht gaf. Het publiek 
bestond voor 80 procent uit arbeiders 
en arbeidsters, die op de cursus geat-
tendeerd waren door wijkverpleeg-
sters en vroedvrouwen. Bij andere 
cursussen lukte het maar in beperkte 
mate om ongeschoolde arbeiders 
te trekken. Daar waren het vooral 
de meer geletterden als kantoorbe-
dienden en onderwijzers die acte de 
présence gaven. Ook gestudeerden 
kwamen om hun kennis op te frissen, 
in 1928 bijvoorbeeld maakten zij 17 
procent uit van de cursisten.
De cursus seksuele hygiëne verdween 
na deze twee afleveringen weer van 
het programma in Utrecht. Bij andere 
Volksuniversiteiten was dit vaak 
jarenlang een succesnummer. Waren 
er klachten gekomen? Toch vormt 
juist deze gedurfde cursus een mooi 
voorbeeld van de kennisoverdracht 
die door de Volksuniversiteiten werd 
beoogd. Er was onder de bevolking 
een schrijnend gebrek aan kennis op 
dit gebied - en waar moest je anders 
aan deze kennis komen?

Legaat van douairière
Aanvankelijk huurde de Volksuni-
versiteit her en der gebouwen, maar 
dat leverde de eerste jaren een nega-

tief exploitatiesaldo op. Ook al omdat 
er twee tarieven naar draagkracht 
waren; bestuursvoorzitter profes-
sor Obbink merkte fijntjes op dat 
de Utrechters ‘zich kenmerken door 
groote bescheidenheid, in zooverre 
ieder zijn financieele draagkracht 
immer uitermate laag aanslaat’.
In 1920 diende zich een onverwachte 
oplossing aan voor de financiële pro-
blemen. Jonkvrouw E.J.C. Verloren 
van Themaat-de Pesters vermaakte 
het fraaie grachtenpand Nieuwe-
gracht 41 per legaat aan de gemeente 
onder de strikte voorwaarde dat het 
pand gebruikt moest worden voor 
filantropische, wetenschappelijke of 
museale doeleinden. Onmiddellijk 
meldde zich een stoet gegadigden 
bij de gemeente. Na lange beraadsla-
gingen in de gemeenteraad kreeg de 
Volksuniversiteit de benedenverdie-
ping toegewezen. In september 1922 
ging het nieuwe cursusprogramma 
hier van start. 
Aanvankelijk deelde de organisa-
tie het pand met andere gebruikers. 
In 1961 kreeg ze de werfkelders erbij, 
vervolgens vertrok het Onderwijsmu-
seum van de eerste etage en vanaf 
1966 beschikte de Volksuniversiteit 
over het hele pand, inclusief de fraaie 
tuin die aanvankelijk doorliep tot aan 
de Lange Nieuwstraat. Nog altijd pro-
fiteert de Volksuniversiteit van deze 
beschermende clausule in het testa-
ment van de douairière.
In het cursusprogramma van de 
Utrechtse Volksuniversiteit keerden 
sommige namen vaak terug. Geliefde 
sprekers waren astronoom en direc-
teur van de Utrechtse Sterrenwacht 

Nieuwegracht 41 met werfkelders waar de Volksuniversiteit al sinds 1922 zetelt.
 ò FOTO VINCENT VAN AS
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Marcel Minnaert, Artis-inspecteur 
Frits Portielje die pionier was in het 
bestuderen van dierengedrag, en 
parapsycholoog Wilhelm Tenhaeff 
die sprak over buitengewone ervarin-
gen. Dat de lat voor docenten hoog 
lag, blijkt uit de terugblik van C.A. 
Schilp op de eerste cursus die hij gaf 
over toneel in 1923. Hij was toneelre-
censent bij het Utrechtsch Dagblad. 
Zestig jaar later stond zijn planken-
koorts hem nog levendig voor de 
geest: ‘Ik kwam uit een “klein milieu” 
en dan moet je zomaar opeens de 
“professor uithangen”.’

Ministerieel ingrijpen
In 1931 ontspon zich een bezorgde 
briefwisseling tussen de ministers van 
Justitie en Onderwijs over de reeks 
lezingen die de communist Anton 
Struik voor de Volksuniversiteit hield 
in het Universiteitsgebouw op het 
Domplein. Onderwerp was het Sov-

jet-vijfjarenplan. De curatoren van 
de universiteit lieten desgevraagd de 
ministers weten hier geen kwaad in te 
zien, maar uiteindelijk verplaatste de 
Volksuniversiteit de cursus toch maar 
naar het eigen gebouw.
In datzelfde jaar nam Jenny Kraft een 
opmerkelijk initiatief. Vanuit haar 
kantoor aan de Nieuwegracht zag ze 
dagelijks de werklozen voorbijkomen 
die hun naargeestige gang naar het 
stempellokaal maakten. Wat deden zij 
verder met hun dagen? De Volksuni-
versiteit gaf uitsluitend avondcursus-
sen, dus zo ontstond bij Kraft het idee 
de leslokalen ’s middags te benutten 
voor gratis lessen in allerlei vakken 
aan werklozen. Al spoedig stonden 
vele honderden werklozen ingeschre-
ven. Pas in 1936 kwam men overigens 
op het idee ook vrouwen toe te laten 
tot deze lessen. Jenny Kraft nam zelf 
de Engelse les voor haar rekening. Het 
grote verloop onder de soms gedepri-
meerde en futloze deelnemers werd 
bestreden met lokkertjes als bio-
scoopkaartjes, krentenbroden, duin-
konijnen en sigaretten. Later noemde 

Cursus ‘Spreektechniek’ van mevrouw H.B. 
Nijland in 1948.

 ò COLLECTIE VOLKSUNIVERSITEIT UTRECHT

Reclame voor de Open Dagen op een stadsbus in de jaren tachtig.
 ò COLLECTIE VOLKSUNIVERSITEIT UTRECHT
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Bolkestein-Kraft de crisisjaren de boei-
endste van haar leven. ‘We konden 
zoveel doen en de mensen hadden het 
zo nodig.’ Tot de mobilisatie in sep-
tember 1939 ging de Volksuniversiteit 
door met dit succesvolle werk.
In de Tweede Wereldoorlog maakte de 
Utrechtse Volksuniversiteit - samen 
met bijna alle andere Volksuniversi-
teiten - de keuze om open te blijven, 
ondanks de invloed die de bezetter 
op de programma’s probeerde uit te 
oefenen. Men wilde de mensen juist 
in deze barre tijden troost bieden met 
mooie cursussen, met name op ter-
reinen als kunst, filosofie en natio-
nale geschiedenis. Dat joden moesten 
worden uitgesloten van het volgen of 
geven van cursussen en van bestuurs-
werk, namen bestuur en directie op 
de koop toe (en na de oorlog maakten 
ze daar ook nauwelijks meer woor-
den aan vuil). Toen echter de NSB-
wethouder van onderwijs eind 1942 
eiste dat het bestuur plaats maakte 

voor NSB’ers, was de grens bereikt. De 
Volksuniversiteit hield het been stijf, 
zodat in de loop van 1943 de subsi-
die en het gebouw werden afgepakt. 
Dankzij donaties kon men nog even 
door, maar in 1944 viel het werk stil.

Stilstand en vergrijzing
Na de bevrijding was de toeloop aan-
vankelijk overweldigend. Er was een 
grote honger naar kennis. De taal-
cursussen waarmee de Volksuniver-
siteit in de jaren dertig al op kleine 
schaal begonnen was, breidden zich 
uit. Over de hele linie ontbrak het 
echter aan innovatie, niet alleen in 
Utrecht maar bij alle Volksuniver-
siteiten in den lande. De program-
ma’s leken sterk op de vooroorlogse. 
De sfeer was nog steeds een tikkel-
tje deftig en academisch, wat in de 
vrijere naoorlogse jaren minder aan-
sloeg. Het publiek vergrijsde.
Kansen voor vernieuwing kwamen 
soms wel langs. Vanaf 1950 woonden 

de Volksuniversiteiten proefuitzen-
dingen bij van televisieprogramma’s 
die door Philips waren gemaakt. Jenny 
Bolkestein-Kraft was bij een van die 
uitzendingen aanwezig en schreef 
de Landelijke Bond van Volksuniver-
siteiten op 14 november 1951 dat ze 
het programma ‘uitermate laag bij 
de grond’ vond. Zó oppervlakkig! Een 
uitzending over Franse kathedra-
len was voorbij voor je er erg in had. 
Daarom vond ze dat de Volksuniversi-
teiten tv-zendtijd moesten aanvragen 
(al vanaf 1930 had men radiozendtijd, 
verzorgd door de Radio Volksuniversi-
teit). Pas in 1983 zou het zover zijn, dus 
voorlopig sjeesde deze trein de Volks-
universiteiten voorbij.
Popularisering gold altijd als vloeken 
in de kerk in kringen van de Volksuni-
versiteiten. Na jaren van teruglopende 
bezoekersaantallen sloeg rond 1960 
de crisis echt toe. Veel Volksuniver-
siteiten sloten hun deuren en ook 
Utrecht zat in een dal. De luiken wer-
den nu opengegooid. De instelling 
brak met de gewijde sfeer rond kennis 
en cultuur, waarbij het haast een aan-
beveling was als de stof moeilijk te 

Bij het 40-jarig bestaan in 1957 voerden taalcursisten van zeven verschillende talen toneelstukjes 
op. Dit is de Engelse presentatie.

 ò UIT: UTRECHTSE VOLKSUNIVERSITEIT 1917-1957 (UTRECHT 1957)
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begrijpen was. Vanaf de jaren zestig, 
toen buitenlandse vakanties door de 
gestegen welvaart binnen het bereik 
van velen kwamen, maakten de taal-
cursussen een explosieve groei door.
Door verkorting van de werkweek 
nam de hoeveelheid vrije tijd toe. Cre-
atieve cursussen raakten in trek. In 
Utrecht richtte de Volksuniversiteit 
de werfkelders daarvoor in. De aller-
eerste creatieve cursus, ‘Schilderen 
met waterverf’, was al in 1950/1951 
op het programma verschenen. Deze 
stuitte toen intern nog op weerstand. 
Jenny Bolkestein-Kraft vond het kin-
derachtig tijdverdrijf. Na haar pensio-
nering in 1961 spoelde de nieuwe tijd 
door de Utrechtse Volksuniversiteit 
heen. Het accent verschoof van luis-
ter- naar werkcursussen. Het idee van 
maatschappelijke kansen bieden door 
educatie bleef de boventoon voe-
ren; het NT2-onderwijs (Nederlands 
als tweede taal) zou daar later een 
nieuwe invulling van zijn. Maar steeds 
meer werd de Volksuniversiteit ook 
een plek om zo plezierig mogelijk je 
vrije tijd in te vullen.

Vernieuwen met Einstein
Volgens directeur Michiel Loonen 
ziet de Utrechtse Volksuniversiteit 
de toekomst met vertrouwen tege-
moet, al fluctueert het aantal cur-
sisten soms zorgelijk en vertoont de 
gemeentelijke subsidie een dalende 
lijn. Landelijk is de trend dat de Volks-
universiteiten fuseren met bibliothe-
ken en andere culturele instellingen. 
In Utrecht is de tijd nog niet rijp, 
vindt Loonen, al zijn er wel gesprek-
ken geweest met het Utrechts Cen-

trum voor de Kunsten en de Openbare 
Bibliotheek (die naar het oude post-
kantoor aan de Neude gaat verhui-
zen). Voorlopig is het nog goed toeven 
in het prachtige pand aan de Nieu-
wegracht, waarvoor geen huur hoeft 
te worden betaald als de Volksuniver-
siteit zelf het onderhoud voor haar 
rekening neemt. De leslokalen zijn 
inmiddels toegerust met de nieuwste 
digitale leermiddelen.
Loonen rekende uit dat de Volks-
universiteit Utrecht in honderd jaar 
tijd zo’n 350.000 cursisten heeft ont-
vangen en 25.000 cursussen, lezin-
gen en excursies heeft verzorgd. 
Voor en na de oorlog was er ook een 
aanbod in Zeist en Maarssen. Tegen-
woordig is Nieuwegein een beschei-
den nevenlocatie.
In 2017 ging de Volksuniversiteit 
Utrecht deelnemen aan een bijzon-
der gemeentelijk initiatief dat sub-
sidie krijgt van de Europese Unie: 
Plan Einstein in Overvecht. Het doel 
is studenten, asielzoekers en bewo-
ners van deze wijk met elkaar in con-
tact te brengen. Het aandeel van de 
Volksuniversiteit in dit project bestaat 
uit cursussen zakelijk Engels voor de 
asielzoekers van het AZC aan de Ein-
steindreef. Zij mogen hier al direct aan 
beginnen, zodat het frustrerende pas-
sieve wachten op een asielbeslissing 
wordt doorbroken. Bijzonder is dat de 
taalcursussen ook gratis toeganke-
lijk zijn voor de wijkbewoners. Zo hoe-

ven zij niet het gevoel te krijgen dat 
er voor nieuwkomers meer gebeurt 
dan voor autochtone bewoners. En 
daarmee is de cirkel rond: het bieden 
van kansen aan achtergestelden én 
het overbruggen van maatschappe-
lijke tegenstellingen waren precies de 
motieven die ook de oprichters van de 
Volksuniversiteit een eeuw geleden 
inspireerden.

Bronnen
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Cursus kalligrafie in de werfkelder, 2017.
 ò FOTO IRENE VIJFVINKEL
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Elisabeth Marie Hendrika Hovy werd op 
25 januari 1873 in Amsterdam geboren. Zij 
was het derde kind van de advocaat en 
procureur mr. Antoni Jan Hovy en Marie 
J.A.Ch.J. barones Taets van Amerongen. 
Het gezin Hovy woonde toen in het huis 
Groeningen aan de Prinsengracht (nr. 693). 
Toen Antoni Hovy in 1879 ongeneeslijk ziek 
werd, besloot zijn echtgenote om met het 
gezin naar Utrecht te verhuizen waar haar 
moeder en haar zusters woonden.3 
Elisabeth groeide op in een beschermde 
omgeving. Zij is nooit naar school 
geweest. Met haar oudere zusje Bella 
kreeg zij huisonderwijs, vooral in talen. 
Daarnaast kregen de zusjes les aan huis 
in tekenen en aquarelleren van de schilder 
Ernst Witkamp (1854-1897) die daarvoor 

De Absterderbrug en het St. Hieronymushuis 
in de winter, getekend in 1912.

Alle illustraties zijn, tenzij anders vermeld, afkom-
stig uit Het Utrechts Archief, Collectie Tekeningen en 
Prenten.

Tolien Wilmer
Kunsthistorica, tot medio 2013 conservator 
tekeningen en prenten bij Het Utrechts Archief en 
auteur van beide delen van De getekende stad.

Een van de opvallendste bijdragen aan het boek en de 

gelijknamige tentoonstelling De getekende stad1 wordt gevormd 

door de tekeningen van Elisabeth Adriani-Hovy (1873-1957). 

Tijdens haar leven was ze bekend bij een groot publiek, maar na 

haar dood raakte ze grotendeels in de vergetelheid. Alle reden 

om deze Utrechtse kunstenares opnieuw een gezicht te geven.2

Elisabeth Adriani-Hovy, 
een leven voor de kunst
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wekelijks vanuit Amsterdam naar Utrecht 
kwam. Elisabeth tekende al op 3-jarige 
leeftijd. Op haar 6e verjaardag kreeg zij 
haar eerste echte schetsboek. Haar leven 
speelde zich lange tijd grotendeels af in 
haar ouderlijk huis aan de Boothstraat 
nummer 12. Daar woonde zij na de vroege 
dood van haar zusje Bella alleen met haar 
moeder en haar broers Louis, Antoni Jan 
en Jacob en verder twee dienstboden.
Van het huis is een aantal tekeningen 
van haar hand bewaard gebleven, onder 
andere van de voorgevel, van een interieur 
met haar broer Louis op de rug gezien en 
van haar atelier, alle daterend uit de jaren 
negentig van de 19e eeuw.4 In die tijd 
maakte ze ook een portret in pastel van 
Nicolaas Beets, haar buurman die drie hui-
zen verderop in de Boothstraat woonde.5
Elisabeth had al op jonge leeftijd belang-
stelling voor historische gebouwen. Vooral 
kerkgebouwen trokken haar aandacht. 
Tot haar vroegste werken behoren een 
aquarel van de oostelijke aanbouw van de 
Domkerk uit 1890 en een interieur van de 
Buurkerk uit 1892.6
Zij heeft van verschillende kunstenaars 
les gehad. Na Ernst Witkamp was Hen-
drik Willebrord Jansen (1855-1908) haar 
leraar, een Amsterdamse kunstenaar die 
in 1895 was getrouwd met haar even-
eens artistieke nicht Sophie Grothe van 
Schellach. Elisabeth had in die jaren met 
enkele anderen een atelier gehuurd aan 
de Van Asch van Wijckskade. Jansen gaf 
vooral les in schilderen op doek. Hij nam 
zijn leerlingen ook mee naar buiten om 
in de vrije natuur te werken. Haar derde 
leraar was Maurits van der Valk (1857-1935) 
onder wiens leiding zij zich verder heeft 
bekwaamd in de etskunst. De gotische 
kerken en vooral de Domkerk waren daar-
voor dankbare studieobjecten.7 

Jan Adriani
De teken- en schilderlessen zullen voor Eli-
sabeth een welkome gelegenheid zijn 
geweest om zich buiten haar ouderlijk huis 
te kunnen begeven. Voor een meisje uit haar 
milieu was het niet eenvoudig om er zelf op 
uit te trekken. Daarbij kwam dat haar moe-
der de artistieke aspiraties van haar doch-
ter met lede ogen aanzag, uit angst dat ze in 
een kunstenaarswereld terecht zou komen. 
Zij had dus een beperkte bewegingsvrijheid 
die pas zou veranderen na haar huwelijk in 
1902 met Johannes Hermanus Adriani. Eli-
sabeths broer Louis was bevriend met Jan 
Adriani, de in 1874 geboren domineeszoon 

die in Amsterdam wiskunde en scheikunde 
studeerde maar woonde bij zijn ouders aan 
het Janskerkhof, om de hoek bij de  familie 
Hovy in de Boothstraat waar hij veel aan 
huis kwam.8 
Het echtpaar Adriani-Hovy betrok in 1903 
een van de grote huizen aan het eind van 
de Nieuwegracht, nummer 199. Daar had 
Elisabeth vanuit haar atelier op de eer-
ste verdieping aan de voorkant zicht op de 
Abstederbrug en het St.Hieronymushuis 
en op de achterkant op de Hortus Botani-
cus, uitzichten die zij meermalen in beeld 
heeft gebracht.9
Jan Adriani is korte tijd leraar geweest aan 
het Christelijk Gymnasium. Daarna stond 

hij ingeschreven als privaatleraar wis- en 
natuurkunde en als directeur van de Ver-
eeniging Lucasstichting. Deze vereniging 
had een gedeelte van het huis Nieuwe-
gracht 199 gehuurd voor de huisvesting 
van christelijke studenten in de medicij-
nen. In 1913 werd Adriani, die inmiddels zijn 
leven in dienst van de diaconie van de 
Nederlands-Hervormde kerk had gesteld, 
benoemd tot secretaris van de Utrechtse 
Armenraad. Hiervoor verhuurde hij vier 
ruimtes op de benedenverdieping van zijn 
huis aan de gemeente Utrecht. 
In 1907 maakte Adriani een reis naar Azië 
waar hij onder andere sprak op een con-
gres van de World’s Student Christian 

De voorgevel van het ouderlijk huis, Boothstraat 12, getekend in 1894.
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Federation in Tokyo. Ook China en Korea 
werden door hem bezocht. Elisabeth heeft 
hem daarbij vergezeld. Dit was een van de 
vele reizen die zij samen hebben gemaakt. 
Daarnaast maakte ze verschillende buiten-
landse reizen met haar eveneens schilde-

rende vriendin Lous van Holthe tot Echten. 
In Italië logeerde ze graag bij een andere 
vriendin, Etha Fles, die eind jaren negen-
tig daarheen verhuisd was. Elisabeth was 
een kenner van de Italiaanse renaissance 
 schilderkunst.

Veelzijdig oeuvre
Terwijl Jan Adriani zijn hele werkzame 
leven in dienst stelde van de armenzorg, 
wijdde Elisabeth zich aan de kunst. Naast 
het tekenen maakte zij voornamelijk schil-
derijen op doek. Haar onderwerpen waren 
divers. Ze had een voorliefde voor topogra-
fie: stadsgezichten met bekende of verbor-
gen locaties en natuurlijk kerkgebouwen. 
Ook landschappen vielen in de catego-
rie topografie. Haar sneeuwgezichten zijn 
vaak geroemd. 
Ze werkte veel in Utrecht maar vond 
ook interessante locaties in omringende 
plaatsen als Jutphaas, Vreeswijk en Via-
nen. Het waren niet altijd topografische 
maar ook maatschappelijke onderwer-
pen zoals arbeiders die bloempotten 
maakten op hun draaischijf in een pot-
tenbakkerij aan de Vaartsche Rijn en een 
scheepstimmerwerf aan de Helling.10 Ook 
haar tekeningen van de mannenzaal en 
de vrouwenzaal van het Diaconie Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis in het vroegere 
stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht 
getuigen daarvan.11 Zij portretteerde graag 
mensen in wie zij geïnteresseerd was. Eli-
sabeth schilderde vooral, omdat ze er ple-
zier in had. Ze hoefde niet met haar werk 
in haar onderhoud te voorzien

Voor de Kunst
Elisabeth ontmoette veel mensen in de 
kunstwereld. Zij was een actief lid van de 
Amsterdamse kunstenaarssociëteit Arti et 
Amicitae en maakte al voor haar huwelijk 
deel uit van het artistieke milieu in Utrecht. 
In 1895 sloot zij zich aan bij de vereniging 
Voor de Kunst, die toen net was opge-
richt door een aantal ontevreden leden 
van het Schilder- en Teekenkundig Genoot-
schap Kunstliefde, onder de bezielende lei-
ding van de kunstenares Etha Fles. Deze 
afsplitsing was een reactie op de gezapige 
sfeer binnen Kunstliefde en de conserva-
tieve opvattingen van veel - meest oudere 
- leden, die niet open stonden voor nieuwe 
ontwikkelingen in de kunst. Zo werd bij-
voorbeeld over een kunstenaar als Vincent 
van Gogh gesproken als ‘een gek die niet 
kan schilderen’. Juist in de laatste decennia 
van de 19e eeuw waren er zo veel nieuwe 
kunststromingen waarin werd afgerekend 
met de academische, natuurgetrouwe uit-
beelding van een onderwerp. De leden van 
Voor de Kunst wilden meer vrijheid om een 
eigen, meer moderne stijl te ontwikkelen.
Elisabeth werd in 1904 secretaris van Voor 
de Kunst en ze zou die functie vele jaren 

Elisabeth Hovy en Jan Adriani in 1938 bij het 25-jarig bestaan van de Armenraad.
 ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

Het koor en het zuidertransept van de Domkerk, in spiegelbeeld. Ets uit 1902.
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vervullen. Zij heeft ook talrijke tentoonstel-
lingen georganiseerd in het verenigings-
gebouw aan de Nobelstraat (nummer 12, 
nu Kunstliefde). Daar werd ook werk geëx-
poseerd van niet-leden uit zowel binnen- 
als buitenland. In elk geval heeft zij kennis 
kunnen nemen van het werk van andere 
contemporaine kunstenaars die net als zij 
zochten naar een eigen stijl.

Henk Bremmer
In de eerste jaren van de 20e eeuw zal zij 
Henk Bremmer hebben leren kennen. Deze 
Nederlandse kunstschilder (1871-1956), die 
vooral bekend is geworden als kunstcriti-
cus, kunstpedagoog, kunstverzamelaar en 
handelaar in kunst, werd regelmatig uitge-
nodigd om lezingen te houden bij Kunst-
liefde en Voor de Kunst, waarvan hij zelf 
ook lid was.12 Bremmer had in een aan-
tal steden een kunstclub, die was samen-
gesteld door en voor de lokale elite die 
zich geestelijk wilde verrijken en daarom 
heel graag Bremmers privécolleges over 
moderne kunst wilde volgen. Elisabeth 
was lid van een Utrechtse kunstclub. 
Helaas is niet bekend wie daar verder deel 
van uitmaakten. Bremmer gaf niet alleen 
les in eigentijdse kunstgeschiedenis maar 
hij adviseerde zijn toehoorders ook over 
kunstaankopen en het aanleggen van een 
verzameling. Hij had een ongekend cha-

risma. Zijn advies werd als bindend erva-
ren. Hij wist ook veel kunstenaars aan 
zich te binden en kon - gevraagd en onge-
vraagd - zijn oordeel over hun werk geven.
Bremmer moet wel wat in het werk van 
Elisabeth hebben gezien. Hij bepaalde min 
of meer wie er in de Haagse kunstzaal Wal-
recht aan het Smitsplein mocht expose-
ren. Zo mocht Elisabeth daar in februari/
maart 1919 een solotentoonstelling inrich-
ten (waarschijnlijk haar eerste). 
Natuurlijk heeft zij met Bremmer over 
haar werk gesproken. Zelf vond zij dat ze 
enigszins was vastgelopen en had ze twij-
fels over hoe ze zich verder zou kunnen 
ontwikkelen. Bremmer vond ook dat zij 
meer eigentijds moest schilderen. Eigen-
tijds betekende: niet te gedetailleerd maar 
meer in kleurvlakken, een schilderstijl 
waarmee de Franse schilder Paul Cézanne 
furore had gemaakt. Hij bezorgde haar ook 
een nieuwe leermeester, een van zijn pro-
tegees: de Cubaanse schilder Raoul Mar-
tinez (1876-1974) die in Parijs woonde en 
werkte maar in de Eerste Wereldoorlog 
naar Nederland was verhuisd. Martinez 
gaf haar vanaf 1920 schilderles. Hij pro-
beerde haar meer ‘à la Cézanne’ te laten 
werken. Uit die periode dateert een - niet 
ingelijste - olieverfschildering op doek, een 
gezicht op de bebouwing aan Achter de 
Dom, die duidelijk veel geabstraheerder 

is weergegeven dan in haar eerdere werk. 
Martinez heeft zijn leerling ook geportret-
teerd zoals hij veel Bremmeraanhangers in 
beeld heeft gebracht. 
Deze leermeester heeft echter geen blij-
vende invloed op haar gehad. Na een aan-
tal jaren keerde zij weer terug tot haar 
vertrouwde, meer gedetailleerde manier 
van werken waarbij zij zich veilig voelde, 
al is Martinez’ heldere kleurgebruik veelal 
wel zichtbaar gebleven. In de jaren twintig 
schilderde en tekende ze veel stadsgezich-
ten, dikwijls met water op de voorgrond.

Solo- en groepstentoonstellingen
Elisabeth heeft meerdere keren haar 
werk kunnen exposeren, zij het meestal 
in groepstentoonstellingen. In 1933 kreeg 
zij ter gelegenheid van haar 60e verjaar-
dag een grote solotentoonstelling bij Voor 
de Kunst. Bij de opening sprak de graficus 
en uitgever van kunstreproducties Willem 
Scherjon haar in lovende woorden toe en 
bood de voorzitter jhr.mr. M.R. Raderma-
cher Schorer haar het erelidmaatschap van 
Voor de Kunst aan. Deze overzichtsten-
toonstelling werd blijkens de recensies in 
de dagbladen goed ontvangen. 
Ook later heeft Elisabeth haar werk nog 
een paar keer op een solotentoonstelling 
kunnen exposeren. In mei 1939 exposeerde 
Gerbrands’ Kunstzaal aan het Oudkerkhof 
een selectie van haar tekeningen en haar 

De mannenzaal van het Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis in het huis Oudaen aan de Oudegracht. 
Tekening uit 1925.

Achter de Dom. Olieverfschildering op doek, circa 1920.
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schilderijen uit de laatste jaren. De laat-
ste grote overzichtstentoonstelling vond 
plaats in december 1945 ter gelegenheid 
van haar 70e verjaardag. Die was eigenlijk 
in 1943 maar tijdens de Duitse bezetting 
was het niet mogelijk voor een kunstenaar 
die geen lid was van de Kultuurkamer om 
te exposeren. Deze eretentoonstelling was 
een overzicht van ruim een halve eeuw 
kunstenaarschap.
De tentoonstellingen waarin Elisabeth 
vanaf de jaren dertig haar werk expo-
seerde bestonden vooral uit schilderijen. 
Dat deze overwegend stillevens als onder-
werp hadden is te verklaren. Al enige jaren 
had zij last van pijnlijke reuma in haar 
rechterhand, die haar belemmerde in haar 
werk. Het opzetten van grote doeken en 
het buiten schilderen was daardoor niet 
meer mogelijk. Zij leerde zichzelf met haar 
linkerhand te schilderen. Noodgedwongen 
moest zij zich beperken tot het vervaar-
digen van kleine doeken en dat werden 
veelal stillevens met voorwerpen die zij 
onder handbereik had.
Ook opdrachten nam zij niet meer aan. Een 
enkele keer vroeg zij zelf iemand om voor 
haar te exposeren. Zo heeft zij tijdens de 
hongerwinter van 1944, na enig aandrin-

gen, Dirk Hoogendoorn geportretteerd, de 
bescheiden, hardwerkende melkboer die 
haar ondanks de bittere koude iedere dag 
melk bleef bezorgen, waarvoor Elisabeth 
hem altijd bedankte met warme koffie. 

Collectie Centraal Museum
Elisabeth Adriani-Hovy was in Utrecht en 
daarbuiten een gerenommeerd en alom 
gerespecteerd kunstenares. Des te opmer-
kelijker is het dat er lange tijd geen werk 
van haar in het Centraal Museum te zien 
was. Dit nog jonge museum, dat in 1921 de 
gebouwen van het voormalige Agnieten-
klooster had betrokken, was een voortzet-
ting van het Museum van Oudheden en 
bezat, zoals de naam al aangeeft, alleen 
oude kunst. 
In 1923 werd de Utrechtse Museumvereni-
ging voor Hedendaagsche Kunst opgericht 
met het doel de museumstaf bij te staan 
in het vormen van een afdeling moderne 
kunst. Hierin hadden onder anderen Willem 
Scherjon zitting en mevrouw C.E. van Beu-
ningen-Fentener van Vlissingen, een van 

Henk Bremmers cursisten. In de beginjaren 
leende het museum vooral werk van parti-
culieren uit de kring rondom Bremmer. Aan-
kopen en schenkingen zorgden gaandeweg 
voor de opbouw van de eigen collectie. 
In 1936 werd door een groep vrienden en 
bewonderaars van het werk van Elisabeth, 
die zich erover verbaasden dat de collec-
tie nog geen schilderij van haar bevatte, 
het benodigde bedrag van ƒ100,- bijeen-
gebracht om hierin te voorzien. Zo werd 
op 14 november van dat jaar tijdens een 
plechtigheid in het Centraal Museum een 
geschilderd stilleven met oude boeken 
aangeboden aan burgemeester mr. G.A.W. 
ter Pelkwijk, die het namens de gemeente 
aanvaardde en overdroeg aan de museum-
directeur dr. W.C. Schuylenburg.13

Verspreid geraakt
Elisabeth Adriani-Hovy overleed op 7 
november 1957. Zij is 84 jaar gewor-
den. Haar man Jan Adriani was al in 1948 
gestorven. Zij is tot het laatst in hun huis 
aan de Nieuwegracht blijven wonen, waar 

De melkboer Dirk Hoogendoorn, geschilderd in 1944.
 ò PARTICULIERE COLLECTIE

De binnenstad van Utrecht, in 1905 vanaf de toren van de Jacobikerk getekend.
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ze nog lang werkzaam was in haar ate-
lier. Het huis was in 1943 al verkocht aan 
de edelsmid en verzamelaar Leo Hendrik 
Maria Brom onder de voorwaarde dat zij 
er tot haar dood zou mogen blijven wonen. 
Ook al haar nog aanwezige werk is aan 
Brom verkocht.
Wat Brom met haar artistieke nalaten-
schap heeft gedaan is niet duidelijk. Hij 
heeft vermoedelijk een aantal schilde-
rijen in zijn verzameling opgenomen. Het 
merendeel is op een boedelveiling aange-
boden, zoals Dirkje Kuik beschrijft.14 Zo is 
Elisabeths werk verder verspreid geraakt. 
Er is helaas geen overzicht van haar werk 
bekend en van schilderijen die in recensies 
worden besproken kennen we soms alleen 
een grofkorrelige krantenfoto.
De Utrechtse voorstellingen die op de 
 veiling niet verkocht werden, zijn in 1962 
door Brom aan het Centraal Museum en 
het Gemeentearchief geschonken. Zo 
 ontving het museum negen schilderijen 
en het archief 135 tekeningen en prenten, 
die daar als de ‘collectie E. Adriani-Hovy’ 
 worden bewaard.

Noten

1 C.C.S. Wilmer, De getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000 (Utrecht 2016).
2 De informatie in dit artikel is gedeeltelijk ontleend aan een levensbeschrijving, samengesteld door haar 

neef J.H. Hovy aan de hand van haar dagboeken, brieven en een eerder door haar broer geschreven boek 
over hun ouders, alles in particulier bezit. Al eerder heeft Susanne Weide een artikel over deze kunstena-
res gepubliceerd dat haar vooral in het Nederlandse kunstklimaat positioneert: Susanne Weide, ‘Elisabeth 
Adriani-Hovy (1873-1957) “Schoonheid van het eentonige en het verlatene” ’, Nobelmagazine 1 (2004) 3 
19-32.

3 Haar moeder, mevrouw Taets van Amerongen-van Dielen, woonde op het adres Brigittenstraat 13.
4 HUA beeldbank nrs 29004, 29007 en 29005.
5 Museum Catharijneconvent, SPKK te 22.
6 Respectievelijk HUA beeldbank nr. 28911 en nr. 28944.
7 Zie bijvoorbeeld HUA beeldbank nr. 31040.
8 Zie voor Jan Adriani: J.G. Riphaagen,’Jan Adriani’, in: J. Aalbers e.a. (red.), Utrechtse biografieën 2 

(Amsterdam / Utrecht 1995), 11-16.
9 Zie bijvoorbeeld HUA beeldbank nrs. 29000 en 206572, respectievelijk nrs. 28981-28983.
10 Zie bijvoorbeeld HUA beeldbank nrs. 28986 en 28991.
11 Zie bijvoorbeeld HUA beeldbank nrs. 28997-28999.
12 Zie voor H.P. Bremmer: Hildelies Balk, De kunstpaus H.P. Bremmer 1871-1956 (Bussum 2006).
13 Centraal Museum, inv.nr. 7908.
14 Dirkje Kuik, ‘Een juffer op de gracht’, in: De Nieuwegracht en omstreken. Een nachtwandeling (Utrecht 

1990) 43.

Het besneeuwde Janskerkhof, getekend in 1902.
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De romans van Clare Lennart (1899-
1972), waaronder De Toverlantaarn, 
Serenade uit de verte en De ogen van 
Roosje, werden in de jaren vijftig en 
zestig van de 20e eeuw veel verkocht, 
gelezen en herdrukt. Ze kregen voor-
namelijk goede kritieken, dat gold 
ook haar verhalenbundels en haar 
‘poesenboeken’. Haar columns onder 
andere in het Utrechts Nieuwsblad 
(1960 -1972) waren zeer geliefd. Zij 
schreef tweemaal het Boekenweek-
geschenk: Twee negerpopjes (1949) 
en Op schrijversvoeten door Neder-
land (1955), was lid van de Maatschap-

pij der Nederlandse Letterkunde en 
maakte deel uit van diverse literaire 
(belangen)organisaties en jury’s. Len-
nart was ook een gewaardeerd ver-
taalster, recensente en spreekster en 
een markante verschijning tijdens de 
beroemde boekenmarkten in de Bijen-
korf. In haar tijd was ze zo bekend dat 
aan haar gerichte brieven zonder een 
juiste adresvermelding voor de post-
bode geen enkel probleem oplever-
den. Na haar dood is zij echter snel in 
vergetelheid geraakt. Een enkele titel 
van haar werk is nog als e-book ver-
krijgbaar, het merendeel antiquarisch.

Verguisd én bewonderd
In de biografie Voor ’t gewone leven 
ongeschikt (tevens proefschrift) ver-
telt Petra Teunissen, neerlandica en 
kenner van Louis Couperus, in zestien 
hoofdstukken in chronologische volg-
orde het verhaal van de vrouw die 
in 1899 als Clara Helena Klaver werd 
geboren in een kunstenaarsgezin in 
Hattem. Ze groeide op in de landelijke 
omgeving van Oldebroek in een groot 
huis met uitgestrekte tuinen en een 
kwekerij, waar haar fantasie vrij spel 
had. Hier ontstond haar grote liefde 
voor de natuur, voor de ‘groene aarde’, 
wat later een blijvend thema in haar 
werk zou worden. 
Opgeleid tot onderwijzeres en vanaf 
1926 woonachtig en werkzaam in 
Utrecht ontmoette ze de sergeant-kok 
Wim van den Boogaard, wat een keer-
punt in haar leven betekende. Ze nam 
ontslag, een relatie van een onderwij-
zeres met een getrouwde man was 
niet gewenst in die tijd. Eerst na het 
overlijden van diens vrouw trouwde ze 
met deze minder ontwikkelde partner.
Om aan inkomsten te komen ging 
Clara Klaver kamers verhuren. In de 
vrije tijd begon ze verhalen te schrij-
ven, waarvoor ze voornamelijk haar 
jeugdherinneringen gebruikte. Soms 
lukte het haar deze te publiceren. Dat 
leidde in 1932 tot een ontmoeting 
met criticus Frans Coenen. Onder zijn 
mentorschap ontwikkelde ze zich tot 
een schrijfster van romans. Hij vond 
dat haar droomwereld haar onge-
schikt maakte voor het gewone leven. 
Coenen werd ook haar minnaar. Bij 
haar eerste roman Mallemolen (1936) 
gebruikte ze het pseudoniem Clare 
Lennart, noodzakelijk, omdat ze haar 

Het adres Zuilenstraat 10 bis in Utrecht heeft geen plaquette. Toch 

woonde hier jarenlang een populaire schrijfster die ook een belangrijke 

rol speelde in het Utrechts culturele leven. Een onlangs verschenen 

biografie ontrukt deze eigenzinnige auteur en onconventionele vrouw 

aan de vergetelheid. Haar naam: Clare Lennart.

Clare Lennart en Frank de Vries (voor zitter 
Utrechtse Kring) tijdens de opening van de 
tentoonstelling van de Joegoslavische schil-
der Obiçan in de Utrechtse Kring (Brigitten-
straat 4), 1955.

 ò FOTO F.F. VAN DER WERF | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLEC-

TIE BEELDMATERIAAL

Clare Lennart, leven van verhalen
Boeiende biografie van een vergeten schrijfster
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pensiongasten herkenbaar beschreef. 
Na Coenens dood in 1936 kon ze zich 
losmaken van haar obsessieve liefde 
voor hem en was ze in staat de stem 
van haar verbeelding op haar eigen 
wijze te volgen. Dat was een moedige 
keuze, juist in een tijd waarin diverse 
heren critici de boeken van vrouwen 
in het interbellum veelal bestempel-
den als tweederangs. Menno ter Braak 
noemde de romans van vrouwen een 
‘sprinkhanenplaag’, Eddy du Perron 
sprak van ‘zouteloos gekwetter’ en 
Anthonie Donker had het over ‘dames 
die met een breipen romans haken.’ 
Met haar hang naar ‘het paradijs van 
haar jeugd’ werd het werk van Lennart 
als te romantisch en sprookjesachtig 
beoordeeld. Desondanks bouwde Clare 
Lennart met haar oeuvre een steeds 
groter lezerspubliek op en waren er cri-
tici zoals J.C. Bloem, Clara Eggink en C.J. 
E. Dinaux die haar werk bewonderden 
onder andere om de positieve levens-
filosofie, humor en haar sfeerbeschrij-
vingen. Regelmatig vergeleek men 
haar met de Nieuw-Zeelandse schrijf-
ster Katherine Mansfield.

In Utrecht geworteld
Na een heftige verliefdheid op de 
componist Alexander Voormolen 
kwam haar persoonlijke leven meer in 
balans. De volksjongen Wim van den 
Boogaard zou de stabiele factor blij-
ken die Lennart, met haar wisselende 
stemmingen en complexe karakter, 
rust en ruimte gaf, zodat ze zich ver-
der kon ontplooien als schrijfster. Na 
de dood van Wim in 1960 had Len-
nart het moeilijk om haar leven en 
het schrijven weer op te pakken. Toch 
lukte dat na een tijd met haar journa-

listieke werk en de beschrijving van 
haar familiegeschiedenis.
En wat betreft Utrecht: in haar werk 
is de stad veelvuldig te herkennen. In 
de zeer Utrechtse roman Huisjes van 
kaarten (1938) typeert ze een win-
kelstraat met de - inmiddels klassiek 
geworden - openingszin: ‘Dit is een 
lange straat. Ze loopt van C. en A. tot 
in de middeleeuwen.’ In haar rubriek 
in het Utrechts Nieuwsblad beschreef 
ze het dagelijks leven in haar woon-
plaats. De schoonheid van de stad die 
ze tijdens haar wandelingen obser-
veerde komt tot uiting in Utrecht ver-
leden en heden (1960). Ook maakte ze 
Utrecht. Stad en provincie (1962). Len-
nart was betrokken bij de Utrechtse 
Kring (Brigittenstraat), organiseerde 
er vele lezingen en onderhield con-
tacten met kunstenaars, zoals Dick 
van Luijn, Nico Jesse, Jaap Romijn, Fré 
Dommisse, Ton van Oudwijk en Ina 
Boudier-Bakker. Regelmatig trof men 
haar als spreekster dan wel bezoek-
ster bij de literaire avonden van Boek-
handel Broese in de Nachtegaalstraat. 
Ze was een van degenen die met Jan 
Engelman actief stelling nam tegen 
het dempen van de Utrechtse singels.
Op 30 december 1972 overleed Clare 
Lennart in het Diaconessenhuis aan 
de gevolgen van een hartinfarct. Ze 
werd begraven in Bilthoven. 

Eigenzinnig en onconventioneel
Petra Teunissen schreef een boeiende 
en soepel lezende biografie waarin 
niet alleen de schrijfster Clare Lennart 
en haar oeuvre, maar óók de vrouw 
Clara Klaver met haar denkbeelden 
en keuzes tot leven wordt gebracht. 
Zij schetst, met betrokkenheid én 

afstand, een portret van een eigenzin-
nige schrijfster en een onconventio-
nele vrouw die haar hele leven trouw 
bleef aan zichzelf, en plaatst haar in 
de literaire, culturele en maatschap-
pelijke context van haar tijd. Ook het 
naleven en de al dan niet terechte 
neergang van de schrijfster worden 
geanalyseerd. 
Teunissen beschrijft alles zeer nauw-
gezet, dat levert veel details, frag-
menten, citaten, recensies en noten 
op. Soms is dat te uitgebreid. Maar de 
biografe streefde, zoals ze zegt, ‘naar 
een zo groot mogelijke volledigheid 
omdat er niet snel weer een biogra-
fie van de schrijfster zal verschijnen.’ 
Voor ’t gewone leven ongeschikt is een 
verdieping voor diegenen die het werk 
van Clare Lennart kennen, voor alle 
anderen een voortreffelijke kennis-
making met een vrouw die leefde van 
verhalen, letterlijk en figuurlijk. Dat de 
biografie ook een bijdrage levert aan 
de geschiedenis van literair Utrecht is 
niet onbelangrijk. Die plaquette in de 
Zuilenstraat moet er komen.

Marijke van Dorst
Oprichter en organisator van literair 
erfgoedtheater Salon Saffier, publiceerde over 
vergeten schrijfsters en werkt aan een biografie 
van de schrijver C.C.S. Crone.

Boekbespreking
Petra Teunissen, ‘Voor ’t gewone leven ongeschikt’. Een 
biografie van Clare Lennart. Barendrecht, In Orde Tekst & 
Advies, 2017. 2e druk augustus 2017. ISBN 978 90 8267 860 4; 
646 pagina’s, € 24,95 (excl. € 6,25 verzendkosten). Te bestellen 
via info@boekenleeswinkelhetwittehuys.nl. / 010 - 501 19 10. 
Meer informatie: www.clarelennart.nl 
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Begin jaren zeventig was de Vogelenbuurt een verpau-
perde wijk. In afwachting van de aanleg van de Noordtan-
gent, een stedelijke autoweg die dwars door Wittevrouwen 
en de Vogelenbuurt het centrum met de rondweg zou 
moeten verbinden, werden de woningen die toch al ver-
ouderd waren, verwaarloosd. Daarnaast was de wijk een 
broedplaats voor prostitutie. Veel oude bewoners ver-
trokken naar de in deze periode opgetrokken uitbrei-
dingswijken. Hun plaats werd ingenomen door starters 
op de woningmarkt, jonge mensen met of zonder kinde-
ren. Bewoners protesteerden tegen de aanwezige borde-
len, terwijl verzet van het buurtcomité samen met dat van 
Wittevrouwen tegen de Noordtangent ertoe leidde dat de 
gemeenteraad in 1974 besloot de geplande autoweg niet 
aan te leggen. De gemeente startte daarop een programma 
om het onderhoud aan de huizen te verbeteren, ook in 
andere vooroorlogse wijken deed ze dit. Buurtbewoners 
kregen hulp van een gemeentelijk bouwbureau, dat hen 
van subsidies en bouwkundig advies voorzag.

In de jaren zeventig werd op initiatief van 

bewoners de Lijsterstraat in de Vogelenbuurt met 

bielzen, plantenbakken en bankjes omgevormd 

tot een ‘leefstraat’. Deze leefstraat was bedoeld als 

kindvriendelijke en verkeersveilige woonstraat en 

was daarmee voorloper van de woonerven zoals 

die daarna elders in de Vogelenbuurt en in andere 

Utrechtse wijken werden ingericht.

Het eerste woonerf van Utrecht

De Lijsterstraat in 1974 na de herinrichting: jonge bomen, bielzen, 
paaltjes, parkeervakken en spelende kinderen. 

 ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

De Lijsterstraat in 1974 na de herinrichting: jonge bomen, bielzen, 
paaltjes, parkeervakken en spelende kinderen. 
ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

De Lijsterstraat in 1974 na de herinrichting: jonge bomen, bielzen, 
paaltjes, parkeervakken en spelende kinderen. 

 ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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Peiling onder bewoners
Eind 1972 organiseerde de Projectgroep Vogelenbuurt een 
enquête onder bewoners en bedrijven uit de buurt om te 
zien hoe de buurt verbeterd kon worden. Bewoners meld-
den last te hebben van prostitutie, overlast van auto-
verkeer, verwaarlozing van woningen, een gebrek aan 
speelgelegenheid en groen en een groeiende overlast van 
bedrijven. De bewoners waardeerden in de wijk vooral de 
lage huren en huizenprijzen en de ligging direct naast de 
binnenstad. In de projectgroep werkten vertegenwoor-
digers van het Wijkcomité Votulast samen met twee stu-
denten sociologie van de Universiteit Utrecht en zeven 
bouwkundestudenten van de Technische Hogeschool Delft.
Gesteund door de enquête werkte de groep daarop plan-
nen uit om de woonkwaliteit van de Vogelenbuurt te ver-
beteren. Het opknappen van de openbare ruimte was 
een belangrijk aandachtspunt. Op verzoek van de bewo-
ners plaatste de gemeente speeltoestellen op het Koe-
koeksplein nadat ze in 1972 al op aandringen van het 
Wijkcomité Votulast klimrekken en zandbakken had aan-
gebracht op het gedempte Zwarte Water, tussen Zaagmo-
lenkade en de Willem Arntzkade. Ook plantte ze meer dan 
honderd bomen.

Delft als voorbeeld
Leon Leeters en Marius Arens, bewoners van de Lijster-
straat, vroegen de Projectgroep hun straat door een andere 
indeling en aankleding om te vormen tot een leefstraat, 
om kinderen veilig te laten spelen en met een kleinere rol 
voor gemotoriseerd verkeer. In andere Nederlandse ste-
den waren straten door het plaatsen van bielzen, plan-
tenbakjes en verkeersdrempels al omgevormd van pure 
verkeersruimten tot gemengde verblijfsruimten. Meestal 
gebruikten de betrokkenen hiervoor de term woonerf. Zo 
legde vanaf 1968 stedenbouwkundige Niek de Boer woon-
erven aan in Emmen in de uitbreidingswijk Emmerhout. 
De door Niek de Boer ontworpen woonerven waren voet-
gangersgebieden voorzien van aparte parkeerplaatsen. 
Vanaf 1969 vormde stedenbouwkundige Joost Váhl, een 
leerling van Niek de Boer, juist in Delft bestaande straten 
in 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse wijken om tot woon-
erven. Váhl streefde naar een menging van autoverkeer, 

fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Door rijbaan-
versmallingen, toepassing van drempels en plaatsing van 
bloembakken, bankjes en speeltoestellen wilde hij het ver-
keer afremmen en straten omvormen tot verblijfsruimte. 
De vormgeving van de woonerven werd ter hand genomen 
door een coalitie van vertegenwoordigers van de gemeente 
en bewoners. In 1970 legde gemeente Delft de eerste ver-
keersdrempel in de binnenstad aan.
Voor de groep die de Lijsterstraat wilde omvormen tot 
leefstraat, was de Delftse praktijk het lichtend voorbeeld. 
Betrokkenheid van de bewoners en het inspelen op hun 
behoefte was voor de projectgroep erg belangrijk. De initi-
atiefnemers telden daarom de bewoners en hun kinderen 
en brachten in kaart waar ze speelden. Gezinnen met jonge 
kinderen bleken voor het merendeel aan de oostzijde van 
de straat te wonen. Ook bracht ze het autobezit en het par-
keren in kaart. Bijna de helft van de huishoudens in de Lijs-
terstraat bleek geen auto te bezitten, de rest had er één en 
een enkel huishouden twee of drie auto’s. Om de plaats van 
te planten bomen te bepalen en speelplekken in te rich-
ten, bracht ze ook de bezonning in kaart. En ze verkende de 
maten van de straat, van de parkeerplaatsen, draaicirkels, 
rijstrookbreedte en de breedte van verkeersdrempels. Daar-
naast keek ze naar de plaats van voordeuren, ramen, blinde 
muren, uitritten, lantaarnpalen, woninghoogtes, kabels en 
leidingen en hemelwaterafvoer.
Eén van de Delftse studenten ontwierp de drempels, weg-
versmallingen, paaltjes, boomkransen, straatlantaarn-
types en dergelijke die nodig waren om de leefstraat te 
kunnen maken. De betrokkenheid van de Delfse studen-
ten was niet vreemd gezien de grote activiteit rond het 
woonerf in Delft, zowel in de stad als onder bouwkun-
digen op de TH. De wijkwinkel in Vogelenbuurt hing ter 

De Lijsterstraat anno 1910 in zuidelijke richting. De straat bood ruimte 
genoeg voor spelende kinderen. Nog geen auto te zien. 

 ò HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

Hans Buiter
Verenigingshistoricus van de ANWB.

André Pettinga
Verkeersplanoloog, eigenaar van Cyclemotions in Utrecht.
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inspiratie foto’s op van de woonerven die in Delft waren 
ontworpen. Ook buiten Utrecht vonden de Delftse woon-
erf-experimenten veel navolging.
De initiatiefnemers spraken iedere bewoner over de inrich-
ting van de straat bij het eigen huis, over de mogelijke 
gevelplanten en het parkeren van fietsen en auto’s. Een 
probleem bij de uitvoering van de leefstraat bleek het ver-
keer dat de wasserij/wasserette Van Vliet in de straat aan-
trok. Nogal wat klanten brachten de was met de auto. Ook 
had de wasserij parkeerruimte nodig voor vier busjes en 
een bestelwagen. De wasserij was net als sommige bewo-
ners bang dat de straat onvoldoende bereikbaar zou wor-
den voor automobilisten.
Het bleek lastig een complete straat in een keer te transfor-
meren tot een leefstraat. Daarom concentreerden de initi-
atiefnemers zich op een deel van de Lijsterstraat, vanaf de 
Hopakker tot aan de Nieuwe Koekoekstraat, waar de straat 
een hoek maakte. Wel betrokken ze direct de omliggende 
straten en de aangrenzende binnenterreinen bij het plan 
vanwege verkeersafwikkeling, eventuele extra parkeermo-
gelijkheden en de verkeerstoevoer.

Herontwerp
Het boekje Lijsterstraat, voorstellen voor verbetering dat de 
projectgroep uitbracht, bevatte twee mogelijke ontwer-
pen. De eerste variant omvatte een zandbak, een verhoogd 
plein op de hoek van de Lijsterstraat, één parkeerplek 
voor iedere bewoner en het ontbreken van parkeerplaat-
sen ter hoogte van mensen zonder auto. Tweede en meer-
dere auto’s zouden in een te bouwen parkeergarage in de 
buurt, zoals op de Gruttersdijk of op het Vaalt- en gasfa-
brieksterrein, het terrein van het huidige Griftpark, kun-
nen worden gestald. In afwachting van de bouw van deze 
garage wilde de projectgroep het parkeren stimuleren 
op plekken waar bewoners er geen last van hadden, plek-

ken met blinde muren, als afsluiting van binnenterreinen 
of aan de zijkanten van woningen. Parkeerverboden wilde 
ze zoveel mogelijk vermijden om parkeerdruk op de omlig-
gende straten te voorkomen. Ze verwachtte dat beper-
kende maatregelen voor het autoverkeer parkeerverboden 
overbodig zouden maken.
Een tweede variant van het plan ging minder ver en was 
eenvoudiger te realiseren. Om de gemeente over de streep 
te trekken, kozen de initiatiefnemers voor deze beperkte 
uitvoering. De zandbak werd vervangen door een klimtoe-
stel, er werden geen verhoging in de bocht van de straat, 
geen gemarkeerde rijbaan en geen vrije parkeerstrook aan-
gebracht. Wel werd de rijbaan versmald met houten biel-
zen en houten paaltjes, er werden vier verkeersdrempels 
aangelegd en het asfalt werd vervangen door klinkers. Kin-
deren waren enthousiast, hoewel ze op de klinkers wel 
minder goed konden rolschaatsen. Aan beide uiteinden van 
de straat kwamen plateaus om de snelheid van automo-
bilisten af te remmen. Dit was in nog geen enkele Neder-
landse stad gedaan. Later zou het een standaardpraktijk 
worden in 30 kilometer-zones. 
Aan de uitvoering ging een intensieve lobby vooraf. Na 
het formele verzoek in december 1973 van het Wijkco-
mité Votulast en de Projectgroep Vogelenbuurt aan de 
gemeenteraad om de Lijsterstraat tot leefstraat om te vor-

Plattegrond van de Vogelenbuurt
 ò UIT: DANK JE DE KOEKOEK (1991)

Perspectieftekeningen van de Lijsterstraat in 1973 voor en na de herin-
richting. 

 ò UIT: PROJECTGROEP VOGELENBUURT (1973)
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men, sneed het comité het onderwerp frequent aan op het 
maandelijkse spreekuur van de wethouder. De gemeente 
stelde daarop de Coördinatiegroep Leefstraten in met 
mevrouw J. Langendijk van de gemeentelijke afdeling 
Jeugdzaken als voorzitter om de algemene behoefte in de 
stad aan leef- en speelstraten te inventariseren en richtlij-
nen op te stellen. De gemeente besloot de Lijsterstraat als 
‘testcase’ uit te voeren. Op 2 november 1974 werd de Lijster-
straat als leefstraat feestelijk geopend.

Voorbeeld voor elders
De initiatiefnemers adviseerden de gemeente om bewo-
ners in andere straten goed te begeleiden bij het ontwik-
kelen van plannen voor straatverbetering en pleitten voor 
de inzet van een betaalde kracht / planontwerper samen 
met bijvoorbeeld een opbouwwerker. Het maximaal aantal 
huishoudens dat kon worden betrokken bij het maken van 
een leefstraat lag volgens de bewoners van de Lijsterstraat 
op circa dertig woningen. 
De aanpak van de Lijsterstraat werd in de jaren erna ook 
toegepast in andere straten in de Vogelenbuurt en in 
andere wijken. Zo werden de Grietstraat, de Kievitdwars-
straat en de Kwartelstraat in de oostelijke hoek van de 
Vogelenbuurt in 1976 en 1977 van verkeersdrempels en 
bloembakken voorzien. En eind 1975 werd op aandringen 
van bewoners een stuk van het oude Vaaltterrein inge-
richt als speelterrein, de latere Torteltuin, met een toegang 
vanaf de Kwartelstraat. De aanleg van de volgende woon-
erven in de stad werd gecoördineerd door een ambtelijke 
werkgroep met daarin vertegenwoordigers van verschil-
lende ambtelijke diensten. Het initiatief voor de aanleg van 
een woonerf in een bestaande straat lag echter altijd bij de 
bewoners. In nieuwbouwijken als Lunetten lag dit anders: 
daar werden woonerven vooraf door de gemeente ontwor-
pen. 
In 1979 organiseerde de verkeersafdeling van de ANWB 
een excursie naar aangelegde woonerven. Ook de in de 
Vogelenbuurt gerealiseerde woonerven stonden op het 
programma. De ANWB roemde de verbeterde verkeersvei-
ligheid en toegenomen (verkeers)leefbaarheid. Erg te spre-
ken was de ANWB over de zithoek aangebracht op de brug 
in de Grietstraat die de straat op subtiele manier afsloot 
voor voertuigen met meer dan twee wielen.
Utrecht stond niet alleen in de navolging van de voorbeel-
den uit Delft en Emmen. Overal in Nederland kwamen 
woonerven, in nieuwbouwwijken en in bestaande buur-
ten. In 1976 was het nieuwe straattype zo ingeburgerd, dat 
het rijk een wettelijke regeling ervoor vaststelde. Het rijk 
bepaalde dat voetgangers op een woonerf overal mochten 
lopen, kinderen overal mochten spelen en dat bestuurders 
niet harder dan stapvoets mochten rijden. Er kwamen mini-
mumeisen ten aanzien van de rijbaan, de begroeiing en 
de parkeervakken. Doorgaand verkeer moest te allen tijde 
worden geweerd. Om aan te geven dat een weggebruiker 
een woonerf naderde, werd een speciaal verkeersbord ont-
worpen. Enkele jaren geleden werd de maximumsnelheid 
voor auto’s op een woonerf op 15 kilometer per uur bepaald.
Woonerven werden kenmerkend voor de wijken die in de 
jaren zeventig en tachtig in Nederlandse steden verrezen. 

Het concept bleek zelfs een exportproduct. De ANWB publi-
ceerde brochures over woonerven in verschillende talen 
en bracht het idee in heel Europa aan de man, waar het in 
veel steden werd toegepast. Het in Nederland ontworpen 
woonerfbord is tegenwoordig te vinden van Scandinavië 
tot Spanje en Portugal.
De ontwikkeling van het woonerf stimuleerde de bewo-
nersparticipatie en beïnvloedde de ontwikkeling van stra-
tenpatronen en inrichting van wijken in heel Nederland, 
ook nadat de instelling van 30 km-zones in woonwijken 
vanaf 1983 de urgentie ervan verminderd had. In Utrecht is 
Lunetten een schoolvoorbeeld van een wijk beïnvloed door 
de woonerf- en participatiegedachte, ook als antwoord op 
de rechttoe-rechtaan-straten en hoogbouwblokken van 
Overvecht en Kanaleneiland.

Niet truttig
Over woonerven is lang meewarig gedaan. Ze werden neer-
gezet als truttig residu van de jaren zeventig. De gedach-
ten achter de woonerven blijken echter springlevend, ook 

Voorpagina van een gemeentelijke informatiekrant uit 1976 over leefstraten.
 ò HET UTRECHTS ARCHIEF
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in Utrecht. In de zomer van 2016 namen de bewoners van 
de Duifstraat - een drukke straat in de Vogelenbuurt - het 
initiatief om gedurende drie maanden deze straat hele-
maal autovrij te maken en met tijdelijke materialen om 
te toveren tot leef- en speelstraat. Er doorheen rijden voor 
autoverkeer werd zo onmogelijk. Een deel van de par-
keerplaatsen in de straat werd opgeheven en de bewo-
ners mochten met hun bewonersvergunning parkeren in 
de garage bij het Griftpark. Er werden kunstgrasmatten 
gelegd, tafels gemaakt van pallets en banken en stoelen 
onder parasols geplaatst. De Duifstraat werd omgevormd 
tot voetgangersdomein waar een smal slingerpaadje voor 
fietsers was vrijgehouden. Voor de kinderen was het een 
speelparadijs, tijdens het experiment ontstonden veel 
nieuwe contacten tussen bewoners. Zo begon het in het 
jaren zeventig ook…
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Speel- en zitmogelijkheden in de hoek van de Lijsterstraat, 2017. 
 ò FOTO ANDRÉ PETTINGA

De Lijsterstraat gezien vanuit de Nieuwe Koekoekstraat, 2017. 
 ò FOTO ANDRÉ PETTINGA
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Marietje van Winter (1927) kwam in 
de jaren vijftig uit Groningen naar 
Utrecht, waar zij een baan aan de 
Universiteit kreeg als assistente van 
prof.dr. D.T. Enklaar. In 1962 promo-
veerde zij op het proefschrift Minis-
terialiteit en ridderschap in Gelre 
en Zutphen. Naast haar blijvende 
belangstelling voor dit onderzoeks-
terrein verdiepte zij zich in mid-
deleeuwse voeding, nadat er een 

15e-eeuws kookboek op haar pad was 
gekomen. Met studenten bereidde zij 
middeleeuwse maaltijden volgens de 
oorspronkelijke recepten. Daarvoor 
schafte zij op reizen in Zuid-Europa 
kruiden en pijnboompitten aan, die 
hier toen nog niet makkelijk ver-
krijgbaar waren. De slager leverde op 
bestelling reuzel en allerlei onderde-
len van dieren die vaak als slachtaf-
val werden betiteld. Veel studenten 

moesten wennen aan de bijzonder 
smakende gerechten met zuur en 
zoet. Het samen bereiden en nuttigen 
van een middeleeuwse maaltijd bij 
Marietje thuis in de Brigittenstraat is 
een onvergetelijke herinnering voor 
veel oud-studenten.
Zij publiceerde niet alleen over voe-
ding, gezondheidsleer, de tempera-
mentenleer en dergelijke in 
vak bladen, maar ook werden haar 
arti kelen uit het publieks tijd schrift 
Spieghel  Historiael gebundeld in het 
boek Van Soeter Cokene. Nog altijd 
neemt zij deel aan de internationale 
congressen van Ethnological Food 
Research, waar zij als historica een 
vreemde eend in de bijt is tussen de 
etnologen.
Haar publicaties op dit gebied ble-
ven niet onopgemerkt. De Stichting 
Gastronomische Bibliotheek stelde in 
2015 het Prof. J.M. van Winter Stipen-
dium in om haar grote verdienste te 
eren voor de studie van de geschiede-
nis van het eten en drinken in de mid-

Marietje van Winter
 ò FOTO MUSEUM HET CATHARIJNECONVENT MEI 2012

Johanna Maria van Winter, 
een missie voor de middeleeuwen

Prof.dr. Johanna Maria (Marietje) van Winter woont 

sinds 1953 met veel plezier in de Utrechtse binnenstad. 

Hoewel zij in 1988 afscheid nam als hoogleraar 

Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht is zij nog steeds actief als wetenschappelijk 

onderzoeker en publiceert zij regelmatig haar 

bevindingen over de geschiedenis van stad en provincie 

en over adel en voeding in de Middeleeuwen. 

Dit jaar viert ze haar 90e verjaardag.1

Elisabeth de Ligt
Historica, directeur/uitgever van Syntax 
Media en redactielid van dit tijdschrift.
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deleeuwen en om het gebruik van de 
collectie Geschiedenis van de Voeding 
van de Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam te stimu-
leren. Elk jaar kunnen onderzoekers 
uit binnen- en buitenland meedingen 
naar dit stipendium.

Utrecht in de Middeleeuwen
Naast adel en voeding vormen stad 
en provincie Utrecht in de middel-
eeuwen haar derde onderzoekster-
rein. Een onderwerp dat haar al 
jaren bezig houdt, is de loop van de 
rivieren de Rijn en de Vecht in en 
rond Utrecht in de Middeleeuwen. 
Zij veronderstelt dat Utrecht, wat 
Nedertrecht betekent (lagere rivier-
overgang), een Rijnovergang stroom-
afwaarts vormde, in vergelijking met 
Dorestat, dat stroomopwaarts lag. Als 
er opgravingen in de stad zijn, kan zij 
niet wachten tot de bevindingen zijn 
gepubliceerd. Het geeft haar de gele-
genheid haar hypotheses te toetsen 
en verder uit te werken.
De opgravingen op het Domplein van 
2011 tot 2014 boden haar zo de kans 
om haar onderzoek naar de kerken en 
andere gebouwen op het Domplein 

nader uit te werken. De hypothese 
van Marietje dat er in de 7e eeuw 
munten van koning Dagobert wer-
den geslagen op het Domplein heeft 
zij uitgewerkt in een artikel dat ook in 
haar nieuwe bundel is opgenomen.

Onderzoek met de computer
De afgelopen jaren heeft zij met ir. Ad 
van Ooststroom de bezitsverhoudin-
gen in de provincie Utrecht vanaf het 
kadaster van 1832 terug tot de vroege 
Middeleeuwen in kaart gebracht, met 
gebruik van HISGIS (historisch geo-

grafisch informatiesysteem).2  Zij 
hebben een deel van hun bevindin-
gen gepubliceerd in een artikel op 
www.academia.edu en www.resear-
chgate.net. Daar zijn meer dan 25 
artikelen van Marietjes hand te vin-
den over allerlei verschillende onder-
werpen.
Begin jaren tachtig zag Marietje al 
het nut in van de computer bij onder-
zoek van historische bronnen. Leen 
Breure stimuleerde haar daarbij. Zo 
schreef zij in 1985 samen met hem 
een hoofdstuk in een bundel met de 
titel Regino van Prum met de compu-
ter bekeken, waarin zij begrippen in 
de kronieken van Regino analyseer-
den met behulp van clusteranalyse. 
Zij deed dit ook uit ‘pure nieuwsgie-
righeid’. Ook bij het onderzoek naar 
verwantschap van de adel heeft zij 
de pc als gereedschap gebruikt om 
onderscheid te kunnen maken tussen 
edellieden met dezelfde voornaam. 
Marietje vindt het jammer dat er bij 
mediëvisten nog altijd geen grote 
belangstelling is om de computer als 
hulpmiddel in te zetten bij bronnen-
onderzoek: ‘Het wordt niet opgepakt 
en het duurt te lang’.
Gevraagd naar de ontwikkeling van 
haar belangstelling in de afgelopen 
zestig jaar zegt ze: ‘Als een onder-
werp tot mijn verbeelding spreekt, wil 
ik mij er wel op storten, ook als ande-
ren er niets in zien. Ik ben wel blij dat 
er tegenwoordig meer dan vroeger 
belangstelling is voor culturele onder-
werpen. Op dat punt heb ik nooit 
iets te gek voor onderzoek gevon-
den en is mijn belangstelling ook niet 
veranderd. Ik heb in zekere zin wel 
geluk gehad dat anderen telkens met 

Middeleeuwers in drievoud
Ter gelegenheid van Marietje van Winters 90e verjaardag verschijnt een 
bundel met artikelen van haar hand, die zij de afgelopen tien jaar gepubli-
ceerd heeft in buitenlandse en Nederlandse boeken en tijdschriften. Omdat 
ze van mening is dat je je eigen geschiedenis in je eigen taal moet bestude-
ren en vertellen, heeft ze de Engelse en Duitse artikelen in hun Nederlandse 
grondtekst teruggezet.
Het boek Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en 
voeding bevat o.a. enkele hoofdstukken over Utrecht: Utrecht en Dorestat, 
Utrecht met Hisgis, de voorgeschiedenis van Leeuwenbergh, Frederik Barba-
rossa en de Noda van 1165, de Vechtstreek. Het boek (384 blz., € 39,-) is uitge-
geven door uitgeverij Verloren in  Hilversum.

Marietje van Winter bij de opening op 13 december 1985 van de tentoonstelling ‘De Loop der Dingen’ in het gebouw 
van de Crediet- en Effectenbank (Kromme Nieuwegracht 6) in Utrecht in gesprek met (tegenover haar) ir. H. Dam (lid 
van het bestuur van de Stichting Archeologie en Bouwhistorie in de stad Utrecht).

 ò FOTODIENST GAU | HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL
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nieuwe gegevens aankwamen, zoals 
bij de opgraving op het Domplein. Ik 
kan daar dan op inspringen.’

Een tochtje maken
Marietje is zeker geen studeerka-
mergeleerde. Geïnspireerd door haar 
vader (hoogleraar Nieuwe geschiede-
nis in Groningen), die met studenten 
op de fiets stapte om Romaanse ker-
ken op het Groninger platteland en in 
Ostfriesland te bezichtigen, nam zij in 
Utrecht het initiatief om met studen-
ten stadswandelingen te maken. Zij 
vond dat je als historicus niet ‘alleen 
woorden’ nodig had, maar dat een 
student ook moest leren kijken naar 
middeleeuwse gebouwen, schilde-
rijen en andere objecten. Al snel ver-
grootte Marietje de actieradius van de 
geschiedenisstudenten tot uitstapjes 
naar België (Gent, Brugge), Duitsland 
(Bonn, Paderborn, Keulen, Osnabruck) 
en Frankrijk (Provence).
Vaak werden Marietje en de studen-
ten ontvangen door buitenlandse 
universitaire collega’s. Soms gin-
gen de collega’s en studenten van 
Oude Geschiedenis ook mee op reis. 
Iedere student verdiepte zich in een 
te bezichtigen monument en leidde 
ter plaatse de rest van de club rond. 
Omdat de UHSK (Utrechtse Histori-
sche Studenten Kring) lid was gewor-
den van de jeugdherbergcentrale 
konden de studenten overal goed-
koop overnachten. Ook moest er zo 
goedkoop mogelijk worden gege-
ten. Dat het Franse stokbrood met de 
meegebrachte pindakaas niet zo lek-
ker weghapte, leek haar niet te deren. 
Nog altijd gaat Marietje twee keer 
per jaar met een oud-studentenclubje 
uit de jaren tachtig een dag op excur-
sie in binnen- of buitenland. Ook gaat 
ze nog vaak mee met excursies van 
andere clubjes waar ze trouw lid van 
is, zoals de Werkgroep Adelsgeschie-
denis, Firapeel, PUG en bezoekt ze con-
gressen en symposia. Ook neemt zij 
deel aan de activiteiten van de UHSK, 
waar zij erelid van is.
Veel leden van de Vereniging Oud-
Utrecht kennen Marietje als trouw 
bezoekster van de ledenvergaderin-
gen. Marietje:’de vereniging is prima 
bezig met een breed programma voor 
een divers publiek, niet alleen voor de 
stad Utrecht maar voor de hele pro-

vincie. Het is alleen jammer dat er 
nauwelijks aansluiting is bij het onder-
zoek van de eigen universiteit. Ik vraag 
me af hoeveel geschiedenisstuden-
ten eigenlijk lid zijn van de vereni-
ging? Zou een ledenwerfcampagne in 
die richting misschien zin hebben?’

Veranderende universiteit
Onder haar hoogleraarschap (1980-
1988) studeerden veel studenten af 
op een Utrechts, middeleeuws onder-
werp. De afgelopen jaren is dat niet 
meer gebeurd, omdat de focus van 
het universitaire onderzoek gericht is 
op buiten-Nederlandse middeleeuwse 
schriftcultuur en Karolingische rijkspo-
litiek. Marietje betreurt het dat er de 
afgelopen jaren weinig wetenschap-
pelijk onderzoek naar middeleeuwse 

regionale geschiedenis wordt gedaan 
aan de Utrechtse Universiteit. Daar-
buiten is er meer belangstelling voor, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de artike-
len in dit blad en in het jaarboek.’Mijn 
onderzoeksonderwerpen zijn  er aan 
de universiteit gewoon uitgeschreven. 
Ze wilden deze niet meer. Nou jon-
gens dan niet. Ik heb ook nooit actie 
gevoerd.’
Het hele universitaire bedrijf is de 
afgelopen jaren erg veranderd. Marie-
tje: ‘Onderzoeksonderwerpen dienden 
zich bij mij aan en dan sprong ik erop 
in. In het grootste deel van mijn func-
tioneren als medewerker en hoogle-
raar hoefden we geen aanvragen bij 
NWO (toen ZWO) in te dienen en was 
de concurrentie niet heel groot. In de 
jaren tachtig kwam er wel een lande-

Ter gelegenheid van haar afscheid van de universiteit verzorgden studenten een ‘verrassingsaf-
scheidsprogramma’.

 ò FOTOGRAAF ONBEKEND | PARTICULIERE COLLECTIE
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lijk overleg, in de vorm van gebieds-
besturen en werkgemeenschappen, 
maar toen beschikten de universitei-
ten nog grotendeels over hun eigen 
onderzoeksbudget. Nadat minis-
ter Plasterk dat budget grotendeels 
had afgeroomd en naar NWO over-
geheveld, is de concurrentie steeds 
feller geworden, en vooral voor de alfa-
faculteiten, uitzichtlozer: een prachtig 
project, maar er is geen geld. Beta-pro-
jecten met hun miljoenen-aanvragen 
gaan bijna altijd voor. Natuurlijk vind 
ik dit geen goede ontwikkeling.’
Ze vertrouwt erop dat ook de 
komende jaren nieuwe bevindin-
gen haar zullen blijven inspireren tot 
nieuw onderzoek. Een plan heeft ze 
daarvoor niet klaarliggen.
Marietje leidt al jaren lang een recen-
sieclub van circa vijftien jonge histo-
rici die over nieuwe historische boeken 
een bespreking schrijven voor de web-
site www.historischhuis.nl. De club 
komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar 
bij haar thuis. Ook is er nog de  promo-
vendiclub. Een of twee maal per jaar 
bespreken promovendi met middel-
eeuwse onderwerpen of uit de nieuwe 
geschiedenis bij haar thuis hun voort-
gang met elkaar.

Onuitgesproken missie
Niet alleen studenten, maar ook een 
breder, in geschiedenis geïnteres-

seerd publiek wil Marietje bereiken. 
Zo was zij vanaf de start redactie-
lid bij Spiegel Historiael (nu Geschie-
denis Magazine), waar zij de nadruk 
legde op het belang van ‘plaatjes’.  Ze 
was in de jaren zestig ook betrokken 
bij de Fibula-reeks, een serie boeken 
voor een breed publiek.  In 1965 ver-
scheen haar boek Ridderschap, ide-
aal en werkelijkheid in deze reeks. 
Vorig jaar heeft ze nog met veel ple-
zier meegedaan  aan het project van 
de Universiteit Utrecht  ‘Meet the 
professor’. In toga bezocht ze met een 
collega-hoogleraar groep 8 van een 
basisschool en gaf hen les over voe-
ding en gezondheid in de Middeleeu-
wen. ‘We hebben de kinderen geleerd 
dat gif niet bestaat, maar dat het om 
de dosering gaat. Het was heel grap-
pig en de kinderen waren zeer geïnte-
resseerd.’
Marietje heeft eigenlijk een onuitge-
sproken missie om het grote publiek 
enthousiast te maken voor middel-
eeuwse geschiedenis. Want toen ze 

zich had aangemeld voor dit project 
mocht ze als emeritus aanvankelijk 
niet meedoen. Na enig aandringen van 
haar kant werd zij gekoppeld aan een 
zittende hoogleraar.
Gevraagd waar zij op dit moment mee 
bezig is, vertelt Marietje dat zij met 
Ad van Ooststroom aan een publica-
tie werkt over het kaartboek van Leeu-
wenbergh. Ter gelegenheid van het 
450-jarig bestaan van dit gasthuis zal 
dit als relatiegeschenk worden uitge-
geven. Zij is enkele jaren jaren geleden 
ook betrokken geweest bij het zoeken 
naar een nieuwe bestemming voor het 
gebouw. ‘Leeuwenberg was mijn kerk. 
Het was een initiatief van een buurt-
bewoner die er niet eens naar de kerk 
ging, maar die vond dat het gebouw 
bewaard moest blijven. Ik heb me daar 
meteen bij aangesloten en ben er nog 
steeds bij betrokken. Het is fijn dat het 
gebouw gered is en dat de exploitatie 
goed loopt doordat er veel bruiloften 
en partijen worden gehouden. Er zou 
alleen meer muziek moeten klinken, 
want de akoestiek is er goed.’

Bijzondere hobby
Tenslotte heeft Marietje naast 
haar werkzaamheden een bijzon-
dere hobby: zij verzamelt al lang gra-
fiek en tekeningen van onder andere 
Utrechtse kunstenaars, zoals Bert Kel-
ler, Charles Donker, Gerard van Rooy 
en Carien Vugts.  Enkele jaren geleden 
heeft zij haar grote verzameling pren-
ten geschonken aan het Rijksmuseum, 
omdat het Centraal Museum er geen 
belangstelling voor had. Mondjesmaat 
koopt ze nog iets nieuws als ze iets 
tegen komt in een galerie. Voorwaarde 
is wel dat het ‘opbergbaar moet zijn’, 
dat wil zeggen dat het kunstwerk past 
in haar ladenkast waarin de etsen en 
tekeningen goed beschermd worden 
tegen het daglicht.

Noten 

1 Dit artikel is gebaseerd op een interview met Marietje van Winter op 8 september 2017. De 
focus ligt vooral op Utrecht.

2 HISGIS (www.hisgis.nl) is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informa-
tie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart 
zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld 
aan een kaart. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat 
uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en the-
matische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn.

Aan het werk, september 2017.
 ò FOTO ELISABETH DE LIGT
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Bezorging Jaarboek
Omdat het Jaarboek 2017 gepresenteerd wordt op zondag 21 janu-
ari zal bezorging bij de leden ná die datum plaatsvinden.

Historisch Café 
Op vrijdag 8 december spreekt Peter Sprangers, actief bij de Histo-
rische Kring Tolsteeg-Hoograven, over het grootse verleden van de 
buitenplaats Rotsoord langs de Vaartsche Rijn tussen 1700 en 1800. 
Op vrijdag 12 januari houdt Frank Kaiser - aan de hand van de jaar-
kroniek 2013 (neem mee, als u die nog hebt!) - een verhandeling 
over de betekenis van de jaarkroniek van Oud-Utrecht die onder 
andere een rol speelt bij onderzoek naar Utrechtse hotspots. 
Op vrijdag 9 februari is het de beurt aan Bert Poortman, actief bij 
de Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed en lid van de 
Commissie Cultureel Erfgoed van Oud-Utrecht. Hij vertelt over de 
totstandkoming in de 19e eeuw van overheidsgerelateerde bedrij-
ven en dan met name het Utrechtse waterleidingbedrijf.
Het Historisch Café vindt plaats in de Smeezaal van het Bartholo-
meus Gasthuis, Lange Smeestraat 40 Utrecht. Zaal open 16.30u, 
voordracht van 17.15u tot circa 18.00u. Toegang gratis.

Lezing over Hubert Duifhuis
Hubert Duifhuis werd in 1574 de laatste pastoor en de eerste pre-
diker van de Jacobikerk in Utrecht. Als prediker verdedigde hij een 
brede kerk waarin plaats is voor verschillende geloofsopvattingen. 
Hij kreeg veel volgelingen (duifhuisianen), werd gesteund door 
het libertijnse stadsbestuur en bestreden door fundamentalisti-
sche katholieken en gelijksoortige calvinisten. 
De lezing op woensdag 13 december wordt gehouden door Biem 
Lap, gids van Kerken Kijken Utrecht en gefascineerd door het 
reformatieproces in de Jacobikerk en Utrecht waarin Duifhuis een 
belangrijke rol speelde.
Entree € 5,- per persoon. Locatie Smeezaal Bartholomeus Gasthuis, 
aanvang 19.30u. Aanmelden voor deze lezing kan bij Jaap van Laar, 
vanlaar123@casema.nl.

Lezing 50 jaar straatnaamgeving 
Sinds 1967 kent de gemeente Utrecht een Commissie Straatna-
men. Bettina van Santen, medewerker van de afdeling erfgoed van 
de gemeente, die dit jaar een (digitaal) boek over de geschiedenis 
van Utrechtse straatnamen publiceerde, zal op woensdag 24 janu-
ari naast deze geschiedenis ook de verhalen vertellen, die niet in 
de publicatie terecht zijn gekomen.
Entree € 5,- per persoon, locatie Smeezaal Bartholomeus Gasthuis, 
aanvang 19.30u. Aanmelden voor deze lezing kan bij Anne Marie 
Molensky,  annemariemolensky@gmail.com.

Van der Monde-lezing
Op dinsdag 13 februari vindt in de Pieterskerk weer de jaarlijkse 
Van der Monde-lezing plaats.
Zie voor het programma de achterzijde van dit nummer.

Colofon
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Agenda en berichten
Lustrum 2018
Volgend jaar bestaat de Vereniging Oud-Utrecht 95 jaar.  
Dat wordt gevierd op vier momenten:

-  Op zondag 21 januari met de presen-
tatie van het Jaarboek 2017 (thema 
‘eten en drinken in Utrecht door 
de eeuwen heen’) in restaurant 
Humphrey aan de Oudegracht.

-  Op zondag 11 maart met de officiële viering tijdens een pro-
gramma omlijst met muziek op een plaats die later bekend 
wordt gemaakt.

-  Op zaterdag 23 juni met de Grote Excursie naar Loosdrecht 
en de ’s Gravelandse buitenplaatsen.

-  Op zaterdag 13 oktober met de start van de Nacht van de 
geschiedenis i.s.m. Het Utrechts Archief.

De eerste drie bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden. 
Aanmelding kan vanaf 8 december via de website www.oud-
utrecht.nl Voor nadere informatie zie aldaar en de Nieuwsbrief 
van januari.
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Van der Mondelezing 2018: Utrecht in de prehistorie
Op dinsdag 13 februari 2018 vindt de jaarlijkse Van der Mondelezing 
plaats in de Pieterskerk in Utrecht. De lezing wordt gehouden door 
archeologe Linda Dielemans, die de laatste jaren meewerkte aan 
het blootleggen van een nog onbekend stuk Utrechtse geschiede-
nis, die van de prehistorie.

Wie aan Utrecht denkt, denkt aan de Domtoren. Aan de Romeinen 
en hun castellum. Aan de grachten met hun middeleeuwse 
werfkelders. Allemaal restanten van Utrechts rijke verleden. 
Maar de geschiedenis van Utrecht gaat veel verder terug. Recent 
archeologisch onderzoek in en rond de stad, van Leidsche Rijn 
tot aan de Uithof, heeft die geschiedenis met duizenden jaren 
uitgebreid. Linda Dielemans neemt u mee langs oude en nieuwe 
ontdekkingen en meer dan 10.000 jaar Utrechtse geschiedenis, van 
steentijd tot ijzertijd.

Linda Dielemans (1981) studeerde Prehistorie van Noordwest-
Europa aan de Universiteit Leiden en werkte tussen 2005 en 2017 als 
archeoloog bij Erfgoed, gemeente Utrecht. Op dit moment is ze als 
freelance archeoloog werkzaam in heel Nederland en schrijft ze (pre)
historische jeugdboeken. Daarnaast maakt ze publieksboeken en 
-brochures en werkt ze mee aan tentoonstellingen over archeologie.

Als lid van de vereniging Oud-Utrecht kunt u zich uitsluitend 
aanmelden via de website www.oud-utrecht.nl De aanmel-
ding start op 15 december. Vanaf woensdag 3 januari 2018 
kunnen niet-leden zich aanmelden voor de resterende plaat-
sen. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van bin-
nenkomst. U dient zich per persoon aan te melden.
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