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In memoriam Albert van der Zeijden
Op 30 juli is onverwachts 
overleden Albert van 
der Zeijden (1957-2021), 
oud-redacteur van Tijdschrift 
Oud-Utrecht. Hij maakte 
van 1994 tot 1999 deel uit 
van de redactie. Albert was 
een erudiet en vriendelijk 
persoon en bovendien een 
enthousiaste en geïnteres-
seerde collega. Vanaf 1987 
werkte hij bij het Informatie-
centrum Volkscultuur, later 
het Kenniscentrum Immate-
rieel Erfgoed Nederland 
geheten. Daarnaast was hij 
onderzoeker bij de afdeling 
Cultuurgeschiedenis van 
de Universiteit Utrecht. Zijn 
warme persoonlijkheid zal 
door velen worden gemist.

Omslag
Suikerplantage Santa Barbara in Suriname, eigendom 
van de Utrechtse families Van der Burgh en Van der 
Upwich. Rechts de zogenaamde ‘negerhuizen’ voor 
tot slaaf gemaakten. HET UTRECHTS ARCHIEF, 92 FAMILIE 

COENEN VAN ‘S GRAVESLOOT
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Agenda

9 oktober: Nacht van de Utrechtse Geschiedenis
Op zaterdag 9 oktober is de vierde Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 
rondom het thema van de nationale Maand van de Geschiedenis: ‘Aan het 
Werk!’ Wat staat er zoal op het programma? Verhalen over werk en arbeid 
in Utrecht van vroeger tot nu, dwalen met stadsgidsen naar verborgen 
werkplekken en een nieuwe versie van de Oud-Utrecht Pubquiz met 
‘quizlijer’ Koos Marsman.
Meer informatie:  www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl.

12 november: schilder Antonius Mor
Thera Coppens schreef een biografi e over Antonius Mor, hofschilder van 
Karel V. Antonius werd rond 1517 aan de Oudegracht geboren als zoon van 
een wolverver. Hij ging in de leer bij Jan van Scorel. Ruim 30 jaar later was 
hij de meest gevierde portretschilder aan het keizerlijk hof in Brussel; hij 
werd vergeleken met de grote Venetiaanse schilder Titiaan.
Aanmelden voor dit historisch café in Bibliotheek Neude kan vanaf 
1 november 10.00 uur op www.oud-utrecht.nl.

24 november: 200 jaar diergeneeskunde 
Veterinair hoogleraar Peter Koolmees geeft een lezing in het Bartho-
lomeus Gasthuis over 200 jaar diergeneeskundig onderwijs. In 1821 ging 
de Rijksveeartsenijschool van start met 24 ‘kweekelingen’. Rond 1960 
namen de studentenaantallen enorm toe en groeide de faculteit Dierge-
neeskunde uit haar jasje. Hele generaties veeartsen werden klaarge-
stoomd aan de Biltstraat en later op de Uithof. Over die lange periode zijn 
veel interessante verhalen te vertellen.
Info en aanmelden via www.oud-utrecht.nl.
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Mark Ponte is verbonden aan het Stadsarchief 
Amsterdam en onderzoeksfellow bij het 
Mauritshuis in Den Haag. Hij doet onderzoek naar 
de zwarte gemeenschap in 17e-eeuws Amsterdam 
en in Nederlands-Brazilië.

‘Voor de actieve betrokkenheid van het 
Amsterdamse stadsbestuur bij het commer-
ciële systeem van koloniale slavernij en de 
wereldwijde handel in tot slaafgemaakten 
bied ik, namens het college van burge-
meester en wethouders, excuses aan’, zo 
eindigde burgemeester Femke Halsema van 
Amsterdam op 1 juli haar toespraak op Keti 
Koti 2021, de jaarlijkse slavernijherdenking 
in het Oosterpark. Het zal niemand ontgaan 
zijn dat er de laatste jaren een steeds 
grotere maatschappelijke belangstelling 
is voor het Nederlandse slavernijverleden. 
Vooral vanaf 2013, toen het 150 jaar geleden 
was dat Nederland de slavernij in Suriname 

en de Nederlandse Antillen afschafte, is het 
aantal documentaires, tentoonstellingen en 
boeken sterk toegenomen. Deze gingen niet 
zelden gepaard met discussies in de media. 
Hoe erg was slavernij, hoeveel werd eraan 
verdiend en wat had de gewone vrouw 
of man er mee te maken? Het voorlopige 
hoogtepunt lijkt de grote tentoonstelling 
Slavernij die de afgelopen maanden in het 
Rijksmuseum te zien was.
Terwijl voorheen slavernij vooral werd 
bestudeerd als fenomeen in de koloniën, is 
er de laatste tijd opvallend veel aandacht 
voor lokale slavernijgeschiedenissen. 
Utrecht vervulde daarbij een voortrek-
kersrol toen in 2012 de Wandelgids sporen 
van slavernij in Utrecht werd gepresen-
teerd, een route langs plekken in de 
binnenstad waar mensen hebben gewoond 
die betrokken waren bij slavernij, zoals 
plantagehouders en bestuurders van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 
maar ook voormalige slaafgemaakten. 
Niet lang daarna verschenen ook wandel-
gidsen in andere steden, zoals Gids Slaver-
nijverleden Amsterdam (2014), Sporen van 
Slavernij in Groningen (2016) en Sporen 
van de slavernij in Leiden (2017). In 2019 
verscheen bovendien een gids voor heel 
Nederland door de makers van de Amster-
damse gids. Deze toegankelijke boeken met 
korte, vaak persoonlijke verhalen brachten 
de slavernijgeschiedenis letterlijk dichter bij 
huis. De achterliggende gedachte: slavernij 
speelde niet alleen ver weg in de koloniën, 
maar ook hier in Nederland. En niet alleen 
rijke kooplieden uit Amsterdam waren er bij 
betrokken, maar mensen uit het hele land.

Gemeentelijke opdracht
De historiografi sche en maatschappelijke 
discussie, die actief via de kranten wordt 
gevoerd, is niet voorbijgegaan aan de lokale 
politiek. In de afgelopen jaren hebben 
op verzoek van de gemeenteraden de 
steden Rotterdam, Amsterdam en Utrecht 
onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid 
van die steden bij slavernij en slavenhandel. 
De vierde grote stad kan niet achterblijven; 
uit recente berichten blijkt dat ook Den 
Haag een dergelijk onderzoek zal laten doen.
In oktober 2020 verscheen De Slavernij in 
Oost en West: het Amsterdam Onderzoek, 
een maand later volgde het driedelige 
boekproject over het koloniale en slavernij-
verleden van Rotterdam, waarvan Rotterdam 
in Slavernij specifi ek over slavernij gaat. 

Het Utrechtse slavernijverleden
Op 30 juni vond de presentatie plaats van het boek Slavernij en de stad 
Utrecht onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers en Remco 
Raben. Het onderzoek kwam tot stand in opdracht van de gemeente. 
De onderzoekers concluderen dat de stad Utrecht formeel betrokken 
was bij de slavernij, zij het in geringere mate dan bijvoorbeeld 
Amsterdam. De betrokkenheid van Utrechtse bestuurders en inwoners 
bij kolonialisme en slavernij is lang buiten beeld gebleven, net als de 
zwarte aanwezigheid in de stad. Tegelijkertijd kan Utrecht gezien 
worden als een centrum van abolitionisme.
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over Amsterdam in zekere zin de bestaande 
kennis bij elkaar werd gebracht, is voor 
Utrecht in korte tijd veel nieuw onderzoek 
gedaan. Spilfi guur bij de totstandkoming 
van deze studies is cultuurhistorica Nancy 
Jouwe, die niet alleen betrokken was bij het 
Utrechtse en Amsterdamse onderzoek, maar 
ook bij verschillende van de boven genoemde 
gidsen.

Utrechtse betrokkenheid
Dat de Utrechtse betrokkenheid bij slavernij 
en slavenhandel kleiner was dan die 
van de beide havensteden, zal niemand 
verbazen. Toch waren ook de stad Utrecht 
en haar bewoners er op tal van manieren 
bij betrokken, zo blijkt. Zowel kooplieden 
als bestuurders - in de vroegmoderne tijd 
niet zelden gecombineerd - investeerden 
actief in aan slavernij gerelateerde handel. 
Zo hadden in de 18e eeuw meer dan 40 
procent van de Utrechtse vroedschaps-
leden fi nanciële belangen bij het koloniale 
systeem en was eenderde van het vermogen 
van het Utrechtse feministische icoon Belle 
van Zuylen belegd in koloniale handel.
In 20 essays behandelen verschillende 
auteurs elk een kleiner of groter onderdeel 
van deze geschiedenis. De essays zijn min 
of meer thematisch gegroepeerd. Het eerst 
deel betreft de bestuurlijke belangen, het 

tweede deel gaat over Utrecht en de VOC. In 
het derde deel staan de fi nanciële belangen 
centraal, in het vierde deel worden kerk 
en abolitionisme behandeld. Het laatste 
deel richt zich op de aanwezigheid van 
mensen uit de (voormalige) koloniën in de 
stad Utrecht. In dat gedeelte komen niet 
alleen historici aan het woord, maar ook 
de kunstenaar Quinsy Gario en worden 
twee Afro-Caribische Utrechters geïnter-
viewd bij wijze van epiloog. De thema’s in 
vijf delen lopen echter op natuurlijke wijze 
door elkaar heen. Zo schrijft Esther Captain 
een biografi sch hoofdstuk over de in Batavia 
geboren - witte - Sara Sibilla Verdion en 
haar Aziatische bedienden. Onder hen was 
Siti van Batavia, die in 1746 in de Jacobikerk 
gedoopt werd en de naam Sibilla kreeg. Een 
interessant hoofdstuk dat is ondergebracht 
bij de fi nanciële belangen, maar evengoed 
in het deel over de VOC of over de zwarte 
aanwezigheid in de stad had kunnen staan.
Terwijl stukken als die van Esther Captain 
meer anekdotisch zijn, laten andere op 
overtuigende wijze zien dat een stad als 

Twee studies die grote overeenkomsten 
vertonen, maar op enkele punten ook 
van elkaar verschillen. Het meest in het 
oog lopende verschil is misschien wel dat 
het Rotterdamse boek door slechts één 
auteur - Alex van Stipriaan - is geschreven, 
terwijl aan de Amsterdamse bundel meer 
dan 40 schrijvers hebben gewerkt. Aan de 
twee andere uitgaven over de koloniale 
geschiedenis en de doorwerking daarvan 
in het hedendaagse Rotterdam hebben 
wel meerdere auteurs meegewerkt, maar 
die maken geen onderdeel uit van deze 
bespreking.
Het in juni 2021 verschenen Slavernij en 
de stad Utrecht is evenals het Amster-
damse boek geschreven door meerdere 
auteurs. Het verschil in aantal schrijvers 
werd vooral bepaald door de tijdsspanne: 
terwijl voor het Rotterdamse onderzoek 
drie jaar was uitgetrokken, moesten het 
Amsterdamse en Utrechtse onderzoek in 
iets meer dan een jaar worden uitgevoerd. 
Anders dan in Amsterdam en Rotterdam kon 
men in Utrecht veel minder voortbouwen 
op bestaand onderzoek. Het was immers 
genoegzaam bekend dat de twee grote 
havensteden een directe betrokkenheid 
bij slavernij hadden; vooral Amsterdam 
vormde drie eeuwen lang het centrum van 
de Oost- en West-Indische handel. Terwijl 

Boekbespreking  Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder 
Linda Voortman nemen ‘Slavernij en de stad 
Utrecht’ in ontvangst van samensteller Nancy 
Jouwe, 30 juni 2021. FOTO ROBERT OOSTERBROEK

  In het Suikerhuis aan het Lepelenburg van de 
Utrechtsche Compagnie werd de Surinaamse 
rietsuiker geraffi  neerd. Nicolaas van der Monde 
naar E. van Engelen, circa 1720. HET UTRECHTS 

ARCHIEF

  Utrechter Jeremias van Riemsdijk was 
gouverneur-generaal van de VOC in Batavia. 
Portret toegeschreven aan Franciscus Fricot, 
circa 1775. RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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wel duidelijk dat de Utrechtse elite maar al 
te graag een graantje wilde meepikken van 
de winsten die in Suriname werden behaald.
Onder anderen Remco Raben laat zien dat 
vele Utrechters prominente posities in het 
VOC-imperium wisten te bereiken, van 
opperhoofden in Japan en Perzië tot maar 
liefst vier gouverneurs van Kaap de Goede 
Hoop. Ook gouverneur-generaal Jeremias 
van Riemsdijk was een geboren Utrechter. In 
zijn huis aan de Tijgersgracht in Batavia hield 
hij niet minder dan 200 slaafgemaakten. 
Utrecht had dan wel geen eigen VOC-kamer, 
maar oefende wel degelijk invloed uit binnen 
die compagnie. Zo beschikten de Staten van 
Utrecht vanaf 1614 over een eigen bewind-
hebber in de Amsterdamse VOC-kamer en 
later ook bij de Rotterdamse West-Indische 
Compagnie (WIC). Daarnaast belegde de 
Utrechtse elite op grote schaal in de VOC en 
zoals Raben schrijft: ‘wie in de VOC belegde, 
investeerde in een imperium dat op arbeid 
van slaafgemaakten dreef’.
Het hele tweede deel van het boek gaat 
over de VOC, maar er ontbreekt eigenlijk 
een thematisch deel over Utrecht en 
‘West-Indië’. Er is weliswaar veel te lezen 
over Suriname, maar nog lang niet alles is 
uitgewerkt. Zo heeft Het Utrechts Archief 
een bijzonder kaartboek uit de 18e en 19e 
eeuw van de Surinaamse plantage Santa 
Barbara, die in de loop der tijd in verschil-
lende Utrechtse handen is geweest. Deze 
kaarten hadden prachtig illustratiemateriaal 
kunnen vormen voor het boek (zie voorzijde 
van dit blad). Ook voor de kortstondige maar 
belangrijke kolonie in het noordoosten van 
Brazilië (1630-1654) is weinig aandacht, 
terwijl juist in die periode een WIC-schip met 
de naam ‘Utrecht’ in de vaart was. In twee 
reizen - in 1643 en 1645 - zijn met dit schip 
meer dan 700 tot slaafgemaakte Afrikanen 
naar Brazilië gedeporteerd.

Utrecht diepgaand betrokken was bij 
slavernij in Oost en West, of dat graag 
wilde zijn. Zo schreef Matthias Lukkes 
een uitstekend hoofdstuk over de in 
1720 opgerichte Provinciale Utrechtsche 
Ge octroyeerde Compagnie, een investerings-
maatschappij die zich vanaf de Kromme 
Nieuwegracht 62 actief bezighield met 
slavernij en slavenhandel. De Compagnie 
zette een suikerplantage met de naam 
Utrecht op in Suriname, waar het werk 
uitgevoerd moest worden door slaafge-
maakte Afrikanen, en investeerde in verschil-
lende slavenschepen, waarop tussen 1737 
en 1745 meer dan 1.000 mensen werden 
verhandeld. De Utrechtse compagnie was 
weinig succesvol, maar het initiatief maakte 

Meer onderzoek
Voor abolitionisme, dat natuurlijk voorna-
melijk over de slavernij in Suriname gaat, is 
in het Utrechtse boek veel meer aandacht 
dan in de Rotterdamse en Amsterdamse 
onderzoeken. Terecht, zo blijkt uit de drie 
stukken die over dit onderwerp gaan. Zoals 
Maartje Janse schrijft: ‘Niet veel mensen 
weten dat Utrecht in de jaren 1840-1848 
het centrum was van de Nederlandse 
 antislavernijbeweging’. Misschien wel de 
belangrijkste persoon binnen deze beweging 
was Julien Wolbers. Hij was niet alleen aboli-
tionist, maar als schrijver van De Geschie-
denis van Suriname (1861) ook de aartsvader 
van de Surinaamse geschiedschrijving.
Zoals heel Nederland is ook Utrecht in de 
20e eeuw demografi sch sterk veranderd, 
van een goeddeels witte naar een multi-
culturele stad met mensen uit alle wereld-
delen, in het bijzonder de migranten uit 
de (voormalige) koloniën en de arbeidsmi-
granten uit het Middellandse Zeegebied. 
Het laatste deel van het onderzoek gaat 
over de ‘Zwarte aanwezigheid’ in Utrecht 
vanaf de 17e eeuw. Net als in Amsterdam 
en Rotterdam kwamen - al snel na het 
begin van de overzeese handelsactivi-
teiten - mensen uit Afrika en Azië in Utrecht 
terecht. Onder hen waren bedienden, maar 
ook vrije mensen. Intrigerend is het verhaal 
van Eduard van Akaboa uit Angola, die in 
1652 als leerling in het zilversmedengilde 
wordt genoemd en later wapen graveerder 
was. Ook zijn kinderen en (achter)klein-
kinderen waren actief in wat we nu de 
‘creatieve industrie’ van de Republiek 
zouden noemen. Het zijn belangrijke eerste 
aanzetten, maar deze verhalen vragen 
nadrukkelijk om meer onderzoek.
Met uitzondering van het artikel over 
Buitenhuizen langs de Vecht ligt de nadruk 
van deze bundel op de stad Utrecht. Dat 

  Lijst van ‘Slaven’ op de plantage Rustlust in 
Suriname, eigendom van Christophel Albert 
baron van Hammerstein uit Utrecht, 1776. 
HET UTRECHTS ARCHIEF 96-1, FAMILIE VAN LYNDEN VAN 

LUNENBURG

  Julien Wolbers, ‘Geschiedenis van Suriname’, 
1861. UNIVERSITEIT LEIDEN / FENNA IJTSMA

  Sierraam met zilveren kroon, globe en 
gebroken ketenen ter herinnering aan Eduard 
van Akaboa klzn, Lange Lauwersstraat 18. 
FOTO ARJAN DEN BOER

  Kaart met alle Surinaamse plantages door 
J.H. Moseberg, 1801. Uit het Kaartboek van 
Suriname van de Utrechtse families Van der 
Burgh en Van der Upwich. HET UTRECHTS ARCHIEF, 

92 FAMILIE COENEN VAN ‘S GRAVESLOOT
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was ook de opdracht van het onderzoek. 
Toch had meer aandacht voor andere 
plekken in de provincie het boek kunnen 
verrijken. Niet alleen langs de Vecht staan 
buitenhuizen die mede gefi nancierd werden 
uit de koloniale handel, ook de Utrechtse 
heuvelrug staat daar vol mee. In Het 
Utrechts Archief ligt het belangrijke archief 
van het Zeister Zendings genootschap dat 
zich vanaf de 18e eeuw richtte op bekering 
van slaafgemaakten in het Caribisch gebied, 
met name Suriname. Wellicht kan de 
provincie Utrecht een aanvullende onder-
zoeksopdracht geven.
Alles overziend is het bewonderenswaardig 
wat de auteurs en redacteuren van Slavernij 
en de stad Utrecht in korte tijd vanuit 
vrijwel niets bij elkaar hebben gebracht. Op 
overtuigende wijze laten zij zien dat ook 
Utrechters op allerlei wijze betrokken waren 
bij slavernij in het Nederlandse koloniale 
rijk. Hopelijk vormt dit boek een startpunt 
van nog veel meer lokaal onderzoek - in 
Utrecht, maar ook in andere Nederlandse 
steden en provincies.

 • Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers en Remco Raben (red.), Slavernij 
en de stad Utrecht. Walburg Pers, Zutphen 2021, ISBN 978-94-62-
49768-9, 328 blz., € 24,99.

 • Guno Jones, Pepijn Brandon, Nancy Jouwe, Matthias van Rossum 
(red.) Slavernij in Oost en West: het Amsterdam Onderzoek. Het 
Spectrum, Amsterdam 2020, ISBN 978-90-00-37286-7, 448 blz., 
€ 24,99.

 • Alex van Stipriaan, Rotterdam in Slavernij. Boom uitgevers, 
Amsterdam 2020, ISBN 978-90-24-43226-4, 496 blz., € 34,90.
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Arjan den Boer is publicist en eindredacteur van 
dit tijdschrift.

‘Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan 
Steven van der Haghen, admiraal van 
Oost-Indië, zoals de bevelhebber van de 
Oost-Indische vloot heet,’ noteerde Van 
Buchel rond 1620 in zijn Monumenta, een 
geïllustreerd handschrift over gebouwen, 
(graf)monumenten en wapenschilden. 
Hij schreef afwisselend in het Latijn en in 
zijn moedertaal, waarvan we alle citaten 
hier in vertaling of hertaling weergeven. 
Van Buchel beschreef ook de bijzondere 
objecten die Van der Haghen kennelijk 

verzameld had tijdens zijn jaren in de Oost. 
‘Ik zag daar ook tussen andere exotische 
voorwerpen een hoorn van een of ander 
dier, ter grootte van een rund of een paard. 
Hoe het beest eruit zag, had de admiraal 
zelf niet gezien, want die hoorn hadden 
zijn mannen in de bossen gevonden.’ Van 
Buchel tekende er een dierenschedel bij 
met twee geribbelde hoorns. Het zou 
kunnen gaan om een anti lopesoort of om 
de Anoa, een rund dat op Celebes leeft. Een 
dergelijke rariteitenverzameling omvatte 
verder bijvoorbeeld schelpen, gesteenten, 
botten en wellicht volkenkundige 
voorwerpen zoals wapens.

Steven van der Haghen was na een 
loopbaan in de binnenlandse handel de 
koopvaardij ingegaan. In 1599 had de 
Oude Compagnie - een voorloper van de 
VOC - hem aangesteld als admiraal over 
drie schepen, in 1603 gevolgd door zijn 
benoeming als admiraal over de eerste echte 
VOC-vloot naar Oost-Indië, die uit twaalf 
schepen bestond. Na terugkeer in Utrecht 
en een verblijf van enkele jaren was Van der 
Haghen in 1613 weer naar Azië vertrokken, 
nu als lid van de Raad van Indië en vanaf 1617 
als gouverneur van Ambon. In 1620 keerde 
hij definitief terug naar Utrecht.

Blijesteyn
Opmerkelijk genoeg schreef Van Buchel in 
zijn Monumenta dat Van der Haghen woonde 
‘in arce Zulena ad Vechtam flumen’, oftewel 
op Slot Zuylen aan de Vecht. Dit kasteel was 
in 1617 echter verkocht door de Amsterdamse 
koopman Jaspar Quingett aan de Utrechtse 
schepen Adam van Lockhorst. Er is geen 
reden om aan te nemen dat Van Lockhorst als 
Heer van Zuilen het slot niet zelf bewoonde 
met zijn echtgenote Swana van Ledenberg 
en kinderen. Bovendien weten we dat Van 
der Haghen zelf een ander buiten bezat ten 
noorden van de stad: het Rentmeesters-
huysken, later Blijesteyn genoemd. Dat lag 
aan de Draaiweg nabij het Zwarte Water en 
was in de voorgaande eeuw gebouwd door 
Pieter de Clerck, rentmeester van keizer Karel 
V. Dit buiten was in 1582 nota bene door 
Van Buchel zelf getekend in zijn Diarium 
(dagboek). Drie jaar eerder had hij er al over 
genoteerd dat ‘de gebouwen niet zozeer 
groot als wel beschaafd en verfijnd’ waren.
Sinds wanneer Steven van der Haghen in 
bezit was van Blijesteyn is onbekend, maar 
al in 1618 - toen hij als gouverneur op Ambon 
zat - bood zijn vrouw Stephania van der Maet 
de vroedschap aan om de Draaiweg, die 
langs het huis liep, deels op eigen kosten te 
bestraten. Van der Haghen bezat ook nog een 
huis op de hoek van de Oudegracht met de 
Vroetsteeg (Drieharingstraat). Na zijn ‘pensi-
onering’ van de VOC in 1620 had hij kennelijk 
onvoldoende kapitaal om van te leven of kon 
hij het ondernemen niet laten, want in 1622 
begon hij een buskruitmolen bij Blijesteyn. 

In Slavernij en de stad Utrecht wordt Steven van der Haghen 
(1563-1624) besproken, de eerste admiraal van de Verenigde  
Oost-Indische Compagnie (VOC). Door zijn verovering van 
Ambon op de Portugezen in 1605 kan hij als grondlegger van 
het koloniale rijk worden beschouwd. Van der Haghen was 
geboren in Amersfoort en woonde sinds ongeveer 1590 in 
Utrecht. Onuitgewerkt blijft in het boek zijn connectie met 
Aernout van Buchel (Buchelius, 1565-1641). Deze bekende jurist 
en geschiedschrijver was VOC-bewindhebber namens de Staten 
van Utrecht en trad op als belangenbehartiger van de Utrechtse 
admiraal, die erkenning zocht voor zijn pioniersrol.

Buchelius en de Utrechtse  
VOC-admiraal Steven van der Haghen
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Van der Haghen overleed op 25 juli 1624 aan 
de pest. Bij de verkoop van het complex in 
het jaar daarop werd dit omschreven als een 
zeker huis met een grote boomgaard, een 
moes- en kruidentuin, twee buskruitmolens, 
een weiland en een ‘hofje of warande’.
De mededeling van Buchelius dat de admiraal 
op Slot Zuylen woonde, lijkt dus op een 
vergissing te berusten. Wel beschreef hij op 
dezelfde pagina de wapens in de slotkapel 
van Zuylen. Misschien had Van Buchel notities 
over zijn bezoeken ten noorden van de stad 
door elkaar gehaald? Een mogelijkheid is 
nog dat hij de notitie niet rond 1620 schreef, 
maar acht jaar eerder. Zoals we zullen zien, 
hadden Van Buchel en Van der Haghen toen 
mogelijk al contact. Verbleef de admiraal in 
die periode misschien tijdelijk op het kasteel 
van Jaspar Quingett, die een vroege en grote 
 VOC-investeerder was?

VOC-bewindhebber
Steven van der Haghen nam in 1619 ontslag 
bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
vanwege onenigheid over de te varen koers. 
Hij gaf de voorkeur aan handel drijven met 
lokale bevolkingen in plaats van hen wreed 
te onderwerpen, zoals Jan Pieterszoon Coen 

  Steven van der Haghen door Paulus Moreelse, 1619. 
Tekening door Aert Schouman naar schilderij in bezit van de 
VOC-gouverneur Joan Gideon Loten, circa 1770.  
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

  Exotische dierenschedel van Steven van der Haghen in Van 
Buchels ‘Monumenta’, circa 1620. HET UTRECHTS ARCHIEF HSS_VAN_

BUCHEL_MONUMENTA FOL. 143R.

  Rentmeestershuysken (Blijesteyn) uit Van Buchels ‘Diarium’, 
1582. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT HS. 798 I FOL. 130V,

210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   9210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   9 19-09-2021   19:0519-09-2021   19:05



10 oktober 2021Tijdschrift Oud • Utrecht

Strijd om erkenning
Als Utrechtse vertegenwoordiger behartigde 
Van Buchel de Utrechtse belangen, in het 
bijzonder die van Van der Haghen. In zijn 
VOC-dagboek schreef hij medio 1620 nog 
neutraal over diens terugkomst: ‘Admiraal 
Steven van der Haghen is met de Gouden 
Leeuw in het Goereese Gat aangekomen [23 
mei], en vandaar in Rotterdam gearriveerd. 
Daarna ging hij naar Den Haag en verder 
naar Utrecht. In zijn brief aan de bewind-
hebbers van Rotterdam [...] vertelt hij van 
de grote gevaren door de storm, waar hij 
in terecht was gekomen bij Kaap de Goede 
Hoop en de Tafelbaai.’
Minder vaak dan in zijn Utrechtse 
handschriften voegde Buchelius illustraties 
toe in zijn herkenbare tekenstijl. De meest 
uitgebreide is een vogelvlucht van Ambon. 
‘Op de vorige bladzijde heb ik de ligging 
van het eiland Ambon met al zijn plaatsen, 
stadjes en dorpen zo goed mogelijk, 
voor zover ik het begrijp, afgebeeld, aan 
de hand van een geschilderde kaart, die 
Frederik de Houtman heeft laten maken. 
De kaart hangt in de Kamer Amsterdam 
van de Oost-Indische Compagnie, versierd 
met een mooie ebbenhouten lijst.’ We 
kunnen ons wel voorstellen hoe Van Buchel 
tijdens saaie vergaderingen de grote kaart 
aan de muur begon na te tekenen op 
zijn notitiebladen. Er zijn overigens wel 
grote verschillen tussen zijn versie en het 
schilderij, dat geografisch correcter is.
Het was juist dit drie meter brede 
schilderij - het origineel hangt tegen-
woordig in het Rijksmuseum - waarover 
Van der Haghen zich ten zeerste beklaagde. 
De reden was dat Frederik de Houtman 
zichzelf in de cartouche had laten portret-
teren als veroveraar van Ambon. ‘Hij zei dat 
de eer van de verovering van die eilanden 
hèm toekwam, en geenszins aan De 
Houtman. Die had er juist met zijn muitende 
bemanning alles aan gedaan, om het kasteel 
te laten springen en het eiland te verlaten. 
Ondanks alle problemen had hij van 
admiraal Van der Haghen toch nog zijn zin 
gekregen, en was hij als gouverneur achter-
gelaten’, noteerde Van Buchel. Elders paste 
hij het aan Vergilius toeschreven gezegde 

droegen flink bij aan de Compagnie en de 
Staten van andere gewesten eisten daarom 
ook invloed op. Sinds 1613 werden zodoende 
drie van de twintig Amsterdamse bewind-
hebbers benoemd namens respectie-
velijk Utrecht, Gelderland en Friesland. Van 
Buchels voorgangers in die rol waren de 
jurist Willem van Sipenstein en jonkheer 
Johan van Grovesteyn geweest.
De functie schijnt Van Buchel zelf ‘niet erg 
bekoord te hebben, en meer ter wille van 
zijn vrouw en zijn vrienden, aanvaardde hij 
haar, dan wel uit eigen begeerte daartoe 
gedreven’, zoals Van Langeraad het in 
1897 zou omschrijven. Er was namelijk 
een riante jaarwedde van 800 gulden aan 
verbonden. Daar stond tegenover dat Van 
Buchel geacht werd zelf 3.000 gulden in 
VOC-aandelen te investeren, iets waarvan 
hij niet op de hoogte was en waardoor hij 
in eerste instantie teruggestuurd werd naar 
Utrecht. Van Buchel vestigde zich tijdelijk in 
Amsterdam, waar de Kamer twee maal per 
week vergaderde in het Oost-Indisch Huis 
aan de Kloveniersburgwal.
Hij hield van de vergaderingen en weder-
waardigheden notities bij die samen zijn 
zogenoemde VOC-dagboek vormen. Deze en 
een aantal door hem afgeschreven stukken 
over VOC-zaken zouden in 1882 worden 
aangetroffen door de Utrechtse archivaris 
Samuel Muller. Die droeg ze over aan het 
Rijksarchief in Den Haag, daar hij ‘van oordeel 
was dat ze, als bevattende bijna niets anders 
dan bescheiden, die op Oost- en West-Indië 
betrekking hebben, daar eigenaardig en beter 
in het oud-koloniaal archief behoorden, dan 
te Utrecht.’ Dat schreef Van Langeraad toen 
hij in 1897 fragmenten uit het pas later zo 
genoemde VOC-dagboek afdrukte, terwijl de 
afgeschreven stukken deels al in 1883 waren 
gepubliceerd door Tiele.

voorstond. Dit lijkt tegenstrijdig met Van der 
Haghens rabiate opvatting over slavernij (zie 
kader), maar op de achtergrond speelde een 
bredere machtsstrijd tussen remonstranten 
en contraremonstranten. Van der Haghen 
stond als katholiek dichter bij de minder 
invloedrijke remonstranten.
Hoe raakte Aernout van Buchel hierbij 
betrokken? Hij was in 1619 door de Staten 
van Utrecht benoemd tot bewindhebber 
bij de Amsterdamse Kamer van de VOC. 
Buiten Holland en Zeeland waren er geen 
VOC-kamers, maar de Staten-Generaal 

Slavernij

Steven van der Haghen was een uitgesproken 
voorstander en apologeet van slavernij in 
een periode dat anderen binnen de VOC hier 
nog moeite mee hadden. Dit aspect van Van 
der Haghen bleef onbenoemd in Slavernij en 
de stad Utrecht. Als gouverneur van Ambon 
schreef hij op 26 mei 1617 aan het VOC-bestuur, 
de Heren Zeventien:

Ik heb U Ed. eerder geschreven dat we zo hard 
slaven nodig hebben, zonder is het moeilijk 
huishouden hier. […] Hadden we toen ik met 
mijn vloot voor Mozambique lag mijn zin 
gedaan, dan zouden we aan slaven geen gebrek 
hebben. Men liet er daar ettelijke honderden 
lopen die door ons veroverd waren om aan die 
mensen een christelijk werk te bewijzen. […]
Bij de verovering van Ambon in 1605 kwam er 
een schip met meer dan honderd Tidorezen, onze 
vijanden die dachten de Portugese armada aan te 
treffen, in onze handen. Ik was blij dat God ons in 

zulke nood zoveel slaven zond, maar De Houtman 
had nog dezelfde mening als bij Mozambique 
en zei dat het niet christelijk was om slaven te 
houden. De Portugezen waren verbaasd dat we 
zo’n mooie partij slaven lieten lopen. Ze vroegen 
als we geen slaven wilden houden, hoe we dan 
ons werk zouden doen. Ongetwijfeld hebben 
ze tegen elkaar gezegd dat wij een stel beesten 
waren die niet wisten hoe het werkte.
Ik heb U Ed. ook geadviseerd dat men aan de 
noordkant […] van het eiland Madagaskar 
genoeg slaven kan krijgen, elke zwarte voor twee 
reaal-van-achten [48 stuivers] of minder, maar 
er zijn ook vrouwen nodig, dus hou die mensen 
het beste bij elkaar. De kinderen die ze krijgen, 
blijven slaven van hun heer, en de slaven van 
Madagaskar zijn van de beste soort.

Nationaal Archief, 1.04.02 Archief van de VOC,  
inv.nr. 1064, fol. 200-201v (hertaald naar transcriptie 
van De Paula Lopes).
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alleen geen beloning gekregen, behalve 
zijn gewone daggelden, maar is ook gekort 
in hetgeen waar hij recht op had, zoals de 
stukken uitgebreid vermelden.’ Daarentegen 
had de Compagnie De Houtman groots 
onthaald, vereerd met een vergulde bokaal 
en hem een extra maandgeld van 400 
gulden toebedeeld, aldus de verontwaar-
digde Van Buchel. Al snel kwam de aap uit de 
mouw: Van der Haghen werd gewantrouwd 
als zijnde katholiek. Harmansz antwoordde 
dat ‘Van der Haghen de verovering wel had 
gedaan, maar zonder enige moeite, en dat 
hij de roomsen en pausgezinde Portugezen 
daar had laten blijven, tot nadeel van 
ons land.’ De Portugezen zouden zichzelf 

op de situatie toe: ‘Een ander gaat er met je 
vacht vandoor, schapen’.
Van der Haghe zocht erkenning en wilde een 
passende beloning voor zijn pioniersrol op 
Ambon. Hij kwam hiervoor naar Amsterdam 
en trof een loyale bondgenoot in zijn stads-
genoot, die vond dat hem onrecht was 
gedaan. In maart 1621 herhaalde Van Buchel 
in een discussie met de Amsterdamse 
bewindhebber Jan Harmansz het verhaal 
van de admiraal, en liet er op volgen: ‘Voor 
al deze diensten heeft Van der Haghen niet 

  Aernout van Buchel door Paulus Moreelse, 1610.  
CENTRAAL MUSEUM

  VOC-zaal in het Oost-Indisch Huis aan de Kloveniersburgwal, 
Amsterdam. FOTO BOB BRONSHOFF / UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

  Kasteel van Ambon en vogelvluchtkaart in Van Buchels 
‘VOC-dagboek’, 1620. NATIONAAL ARCHIEF, 1.11.01.01 INV.NR. 256 FOL. 37V-38R.
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gelukkig hebben geprezen met zo’n zacht-
aardige veroveraar die hun religie aanhing.
Van Buchel verwees hier naar een apologie 
van acht jaar eerder, toen Van der Haghen 
een salarisconflict had met de VOC. Daarin 
had de admiraal zich in de ik-vorm verweerd 
tegen de beschuldiging van paapsge-
zindheid bij de verovering van Ambon: 
hij zou nooit met de Portugezen over 
godsdienst hebben gesproken. Dit stuk 
is bewaard in het handschrift van Van 
Buchel en met zijn naschrift met initialen 
eronder. Onduidelijk is of Van Buchel het 
slechts afschreef of dat hij het destijds al 
voor Van der Haghe opgesteld had. In dat 
geval moeten ze elkaar al rond 1612 gekend 
hebben. De apologie zou in 1867 worden 
afgedrukt in de Utrechtsche Volks-Almanak 
onder de titel ‘Verweerschrift, gesteld door 
A. van Buchel, ten behoeve van Steven van 
der Haghe’. Het handschrift was toen aange-
troffen ‘onder de papieren van wijlen den 
Heer L.E. Bosch’.

Eerzame rust
Het was wel opmerkelijk dat Van Buchel 
de katholieke admiraal verdedigde. Hij was 
zelf gereformeerd, antikatholiek en contra-
remonstrants, maar wist inmiddels maar al 
te goed hoe religie misbruikt kon worden 
voor machtsspelletjes. Hij noteerde: ‘…
mijn collega’s begunstigen gemakkelijk 
iemand wie het al voor de wind gaat nog 
meer, ja ze geven die zelfs alles. Maar als 
ze tegen iemand eenmaal haat opgevat 
hebben, vergeten ze dat niet makkelijk.’ Van 
Buchel daarentegen vertrouwde Van der 
Haghen volledig en deelde diens weerstand 
tegen de ontactische en wraakzuchtige Jan 
Pieterszoon Coen, die alleen maar vijanden 
maakte. In zijn eentje kon hij echter weinig 
verschil maken in de Amsterdamse Kamer. 
Die besloot tijdens een vergadering waarbij 
Van Buchel absent was om de admiraal 
slechts een beloning toe te kennen voor de 
laatste jaren en verwierp zijn claim over de 

verovering. Het duo bereikte meer bij de 
Heren Zeventien, het centrale VOC-bestuur. 
Daar werd toegezegd dat De Houtman van 
het schilderij verwijderd zou worden, zodat 
Van der Haghen zelf ‘zijn eigen beeltenis kon 
doen afmalen’. Dat is echter nooit gebeurd. 
Het is onduidelijk of de Heren Zeventien 
hem financieel tegemoet kwamen.
Aernout van Buchel stopte in oktober 1621 bij 
de VOC. De Staten waren niet erg tevreden 
over wat hij voor Utrecht bereikte, maar 
hij had vooral persoonlijke overwegingen. 
‘Ik heb afscheid genomen van de Kamer 
Amsterdam, omdat mijn twee jaar in de 
commissie, hiervoor beschreven, om waren, 
en ik geen verlenging had verzocht. De reden 

was, dat het reizen mij te zwaar viel, vooral 
in de winter. Ook dat ik met de zaken, vooral 
handel betreffende, niet opgevoed was.’ Hij 
bleef overigens wel VOC-aandeelhouder. 
Van Buchel besloot met een overweging 
die Utrechtse geschiedenisliefhebbers zeer 
ten goede zou komen: ‘Maar het is vooral 
omdat ik, vertrouwd met de studie van 
de humaniora, niets meer bemin dan een 
eerzame rust.’ Als zijn opvolger benoemden 
de Staten van Utrecht de advocaat mr. Jan 
van der Well. In hetzelfde jaar begon Steven 
van der Haghen zijn nieuwe carrière als 
buskruitmolenaar. Slechts de exotische 
voorwerpen in zijn huis aan de Draaiweg 
herinnerden nog aan zijn tijd in de Oost.

Anoniem schilderij van Ambon in vogelvluchtperspectief, 1617. In de cartouche het omstreden portret van 
Frederik de Houtman. RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Bronnen
   Alle genoemde handschriften van Aernout van Buchel zijn gedigitaliseerd, getranscribeerd een grotendeels vertaald door 

Kees Smit e.a.. Een overzicht met directe weblinks is te vinden op www.oud-utrecht.nl.
 • ‘Diarium’, circa 1593-1600, Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs. 798 (6 E 15).
 • ‘Monumenta’, circa 1620, Het Utrechts Archief, Hss_Van_Buchel_Monumenta.
 • ‘VOC-dagboek’ 1619-1639, Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 256.
 • Verschillende VOC-stukken, 1e helft 17e eeuw, Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 255.

Literatuur
 • Peter Bakker, website over Steven van der Haghen (o.a. huizenbezit), http://gw.peter.bakker.name/haghen/.
 • [A. van Buchel], ‘Verweerschrift, gesteld door A. van Buchel, ten behoeve van Steven van der Haghe’, Utrechtsche Volks-

Almanak 1867, p. 170-181.
 • Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, Remco Raben (red.), Slavernij en de stad Utrecht (Zutphen 2021) p. 96-99 en 103-107.
 • L.A. van Langeraad, ‘Eenige mededeelingen van Arent van Buchel betreffende zijn bewindhebberschap in de 

Amsterdamsche Kamer der Vereenigde Oostindiche Compagnie, 1619-1621’, De Navorscher 47 (1897) p. 609-650.
 • Marnix Alexander de Paula Lopes, webpagina over de Verenigde Oost-Indische Compagnie, https://de-paula-lopes.nl/

lidworden/family-saga-i/voc/.
 • Judith Pollmann, Een andere weg naar God: de reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Amsterdam 2000) p. 208-214 

(via https://www.dbnl.org/tekst/poll017ande01_01/).
 • Kees Smit, ‘Inleiding’, Arnoldus Buchelius, VOC-dagboek 1619-1639 Deel 2: vertaling (Universiteitsbibliotheek Utrecht 2020).
 • P.A. Tiele (ed.), ‘Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het Oosten’, gevolgd door ‘Steven van der 

Haghen’s avonturen van 1575 tot 1597. Door hem zelven verhaald’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap 6 (1883) p. 222-421 (via https://dbnl.org/tekst/_bij005188301_01/).

 • Erik Tigelaar, ‘Pieter de Clercks “huys van plaisance”: het eerste buitenhuis op Utrechts grondgebied’, Tijdschrift 
Oud-Utrecht 78-5 (oktober 2005), p. 118-123.

210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   12210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   12 19-09-2021   19:0519-09-2021   19:05



13oktober 2021 Tijdschrift Oud • Utrecht 13oktober 2021 Tijdschrift Oud • Utrecht

Portret van Belle van Zuylen door Jens Juel, 
circa 1775. COLLECTIE SLOT ZUYLEN

Suzan van Dijk is romanist en comparatist. Zij 
houdt zich bezig met vrouwelijk auteurschap in 
de 18e en 19e eeuw en is medeverantwoordelijk 
voor ‘De brieven van Belle van Zuylen online’ 
binnen het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis (KNAW).

Het belang van het onderzoek naar het 
Utrechtse slavernijverleden, uitgevoerd 
door Nancy Jouwe en haar collega’s, onder-
schrijf ik van harte. Het artikel over Belle 
van Zuylen behoeft echter nadere discussie 
en context. Het is geschreven door Caroline 
 Drieënhuizen met medewerking van Marjet 
Douze en heeft de enigszins suggestieve 
titel ‘Belle van Zuylen in koloniale zaken’. In 

de inleiding van het boek stelt Jouwe dat 
Belle van Zuylen ‘een schrijvend leven in luxe’ 
heeft geleid dankzij in de koloniën gemaakte 
winsten, zonder dat zij ‘het instituut van de 
slavernij’ ook maar enigszins bekritiseerde 
(p. 18). Dit doet bij mij de vraag rijzen of er in 
Nederland wel genoeg begrip bestaat voor 
de bijzondere schrijfsterspersoonlijkheid van 
Belle van Zuylen, en voor wat zij - praktisch 
altijd in het Frans1 - heeft willen communi-
ceren naar haar tijdgenoten.
Een artikel in een boek over slavernij 
heeft uiteraard een specifi eke invalshoek. 
De auteur zocht materiaal ter onder-
steuning daarvan, en stelt op de eerste 
pagina nadrukkelijk: ‘Enkele van de sociaal-

politieke vraagstukken die Belle [van 
Zuylen] in haar werk aansneed, waren 
slavernij en koloniale verhoudingen’ (p. 153). 
Verderop geeft Drieënhuizen echter aan 
dat dit volgens haar niet ‘kritisch’ genoeg 
was gebeurd (p. 168).
Het materiaal waarop zij zich baseert 
betreft vooral notariële archieven over 
aandelenbezit, enige secundaire literatuur 
over Belle van Zuylen en de Verlichting, 
en enkele passages uit twee van haar 
romans: Trois femmes (1795) en Caliste
(1787). Het lijkt mij dat Drieënhuizen 
daarmee niet alle relevante bronnen benut 
heeft. Tegenover de notariële stukken kan 
de  persoonlijke correspondentie gelegd 
worden, waarin de schrijfster ook regelmatig 
haar eigen romans en toneelstukken 
bespreekt - bijvoorbeeld met haar Duitse 
vertaler L.F. Huber. Deze brieven, rond 1980 
gepubliceerd in de Oeuvres complètes (en 
voorzien van een index met ook trefwoorden 
als Haïti, Martinique en Saint-Domingue) 
komen binnenkort digitaal beschikbaar, 
doorzoekbaar op woordniveau; bovendien 
wordt er gewerkt aan vertalingen. Daarop 
vooruitlopend geef ik hier een kort portret 
van Belle van Zuylen, waarna ik aanne-
melijk wil maken dat de kenschetsing van de 
schrijfster in Slavernij en de stad Utrecht te 
kort door de bocht is.

Isabelle de Charrière
Belle van Zuylen (1740-1805), geboren op 
Slot Zuylen als Isabella van Tuyll van Seroos-
kerken, is de auteur van een breed en divers 
oeuvre van (over het algemeen korte) 
romans, toneelstukken, essays, portretten, 
gelegenheidsverzen, pamfl etten... Het 
grootste deel daarvan werd geschreven en 
gepubliceerd nadat zij in 1771 was gehuwd 
met een Zwitser en zich in Colombier 
bij Neuchâtel had gevestigd. Isabelle de 
Charrière is dus geen pseudoniem, maar 
haar naam.
Haar werk werd bewonderd door tijdge-
noten als de Utrechtse hoogleraar Rijklof 
van Goens en Franse schrijvers als Benjamin 
Constant, Jean-Baptiste-Antoine Suard, 
Madame Necker en haar bekende dochter 
Madame de Staël. De bewijzen daarvan 

Het boek Slavernij en de stad Utrecht bevat een artikel over de 
18e-eeuwse schrijfster die de eerste plaats bekleedt in de Utrechtse 
literaire canon en ook in het buitenland bekendheid geniet. Het 
stuk gaat in op de koloniale herkomst van het geërfde vermogen 
van Belle van Zuylen. De auteur stelt bovendien dat zij zich niet 
of nauwelijks heeft uitgesproken over de slavernij. Persoonlijke 
documenten, met name haar omvangrijke correspondentie, zijn in 
het artikel niet gebruikt. Die kunnen echter tot een beter begrip 
leiden van wat de schrijfster beoogde.

Belle van Zuylen over 

slavernij en rijkdom
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brieven (voor zover bewaard gebleven).3
Inmiddels zijn er in 55 talen Wikipedia-
pagina’s over Isabelle de Charrière.
Haar correspondentie (ruim 2.600 brieven) 
bevat commentaar op wat zij las, reacties 
op politieke ontwikkelingen, adviezen aan 
(veelal jongere) kennissen die haar om 
raad vroegen of aan wie ze die ongevraagd 
gaf, refl ecties over haar schrijfsterschap 
en over haar bedoelingen als auteur. Maar 
het lijkt erop dat huidige (Nederlandse?) 
lezers vooral belangstelling hebben voor het 
bijzondere leven van Belle van Zuylen, zoals 
dat tot hen komt via vertalingen, bewer-
kingen en verfi lmingen van de briefwisseling 
die ze in haar jongere jaren onderhield met 
David-Louis Constant d’Hermenches, een 
in Den Haag gelegerde Zwitserse kolonel 
in het Staatse leger. De uitspraak ‘Ik heb 
geen talent voor ondergeschiktheid’4 wordt 
dikwijls geciteerd of geparafraseerd - en 
vooral: geïnterpreteerd als een bewijs van 
haar feministische denkbeelden.
Deze zijn inderdaad onmiskenbaar, zeker 
ook in haar romans en theaterstukken. De 
perikelen in verband met haar te sluiten 
huwelijk - ze was tenslotte van adel - heeft 
Isabelle de Charrière later volop gebruikt 
in haar werk. Ook kwam die ervaring van 
pas in haar rol als ‘teaching devil’ (brief 
1794 uit 1797) en mentor van jongere vrien-
dinnen in Colombier. Maar haar - vooral na 
1784 geschreven - romans, toneelstukken 
en essays bevatten over het algemeen een 
bredere boodschap.5

Romans en privécorrespondentie
Caroline Drieënhuizen ziet de romans 
als ‘refl ecties op de sociaal-historische 
situatie van haar tijd’ (p.154). Wat Belle van 
Zuylen / Isabelle de Charrière in haar fi ctie 
echter vooral doet is het naast en tegenover 
elkaar plaatsen, in één plot, van personages 
die met elkaar te maken hebben terwijl hun 
maatschappelijke posities zeer verschillend 
zijn. De vraag die ze op die manier in feite 
behandelt, is: hoe verhoudt hun gedrag 
tegenover de medemens zich tot die 
maatschappelijke status?
Over het algemeen kiest Charrière 
personages in wie ze zich kan inleven; haar 
verhalen zijn weinig exotisch, en zullen goed 
herkenbaar zijn geweest voor de lezers. Die 
personages zijn zeker niet altijd mensen 
van haar eigen stand: juist de elite had 
personeel, en dus ook contact met kamer-
meisjes, bedienden en koks. Expliciet doel 
in haar romans en toneelstukken is om 
deze ‘ondergeschikten’ een zodanige rol te 
geven dat, hoe ondergeschikt ze ook zijn, 
hun eigen, specifi eke ‘noblesse’ (‘zielenadel’) 
duidelijk wordt. Ze schrijft daarover (brief 
1359 uit 1794) aan haar vertaler Huber:

In alles wat ik schrijf wil ik mensen presen-
teren van de zogenaamde ‘lagere klasse’, 
maar dan om ze een mooie, zelfs een tot op 
zekere hoogte ‘nobele’ rol te laten spelen. 

Charrière vooral bekendheid in Frankrijk en 
Zwitserland, en - dankzij haar vertaler - in 
Duitssprekende landen. Haar huidige faam 
dankt zij in feite aan de grote bewondering, 
voor haar werk én correspondentie,2 van een 
aantal 19e-eeuwse en vroeg-20e-eeuwse 
auteurs en critici, die uiteindelijk leidde 
tot de integrale publicatie door Uitgeverij 
Van Oorschot van het complete werk en de 

vinden we in de correspondentie, maar 
ook in commentaren in de pers. Die laatste 
waren zeker niet altijd lovend. Zo accep-
teerden recensenten (en lezers) niet per 
se de rol die Charrière gaf aan vrouwen 
tegenover hun mannelijke tegenspelers, 
of de eigen mening die haar vrouwelijke 
personages plachten te hebben.
Tijdens haar leven kreeg Isabelle de 

Symposium

Op 23 november 2021 is in het Academiegebouw in Utrecht het symposium ‘De corres-
pondentie van Belle van Zuylen online. Van 18e-eeuws handschrift naar Utrecht Time 
Machine’. Organisatoren zijn onder andere het Huizinga Instituut en het Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Meer informatie: www.huygens.knaw.nl.
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Parijs, en van hem kan ze veel hebben 
gehoord. Hij verkeerde daar in zo moeilijke 
omstandigheden dat ze een verzoek om 
hulp schreef naar de minister (deze baron 
de Breteuil had ze in oktober 1768 in Den 
Haag ontmoet; brief 585). In een brief uit 
1798 noemt ze Caritan weer; ze schrijft dan 
aan Huber: ‘Ik heb een vriend op Martinique, 
of misschien: ik had. Er zijn zoveel mensen 
omgekomen op die ongelukkige eilanden!’ 
(brief 1956). Dichterbij ‘de slavernij’ zal 
ze niet zijn gekomen.7 Ze lijkt zich op dit 
punt vooral haar eigen totale onmacht te 
realiseren: als ze in de kranten berichten 
tegenkomt over ‘de koloniën’ schrikt ze op, 
beseff end dat het een en al ‘horreurs’ is 
(brief 1894 uit 1798). Het is dus zeker niet zo 
dat ze ‘het fenomeen als onproblematisch 
beschouwde’ (p. 158).

Peyrou al zijn papieren verbrand en de 
82 brieven (van augustus 1785 tot oktober 
1794) van hem aan Isabelle de Charrière 
die bewaard zijn gebleven, illustreren 
vooral hun goede verstandhouding en hun 
gezamenlijke projecten ter ondersteuning 
van mensen in fi nanciële nood.
Ook kende Charrière iemand van Martinique. 
Ze had deze Caritan in 1786 ontmoet in 

Dat is nu eenmaal mijn ‘democratie’. [...] Ik 
zal altijd ingaan tegen de positieve en de 
negatieve vooringenomenheden die kunnen 
bestaan vóór of tegen bepaalde klassen, en bij 
mij zal men even makkelijk vorst kunnen zijn 
als lakei.

Er is geen enkele reden om te twijfelen 
aan haar oprechtheid daarbij,6 en evenmin 
om te denken dat ze zich niet bewust was 
van de problemen van mensen die verder 
van haar verwijderd waren en aan wie ze 
moeilijk - in haar type compacte roman - een 
geloofwaardige stem kon geven. Dat ze 
zich zeer goed realiseerde wat er buiten 
haar directe omgeving aan de hand was, 
en hoe onrechtvaardig dat dikwijls kon zijn, 
maken we bijvoorbeeld op uit een brief 
aan D’Hermenches, waarin ze schijnbaar 
terloops het recht van de Franse koning ten 
opzichte van de Corsicanen beschrijft als 
‘het recht van de sterkste’, en dat van de 
Spanjaarden in Zuid-Amerika als ‘het recht 
van de slimste’ (brief 317 uit 1768).

‘Koloniale zaken’
Wat de concrete situatie in de koloniën 
betreft zal ze waarschijnlijk vooral geïnfor-
meerd zijn door haar goede vriend Pierre-
Alexandre du Peyrou. Deze had zijn prilste 
jeugd in Suriname doorgebracht en 
erfde later diverse plantages in dat land. 
Zodoende was hij immens rijk, wat nog 
steeds zichtbaar is in het prachtige Hôtel 
du Peyrou in Neuchâtel. Veel van zijn geld 
gebruikte hij om schrijvers en anderen te 
ondersteunen - in de eerste plaats Jean-
Jacques Rousseau, maar ook - vaak in 
samenspraak met Isabelle de Charrière - na 
de Revolutie gevluchte leden van de 
Franse adel. In deze kwesties waren zij het 
kennelijk totaal met elkaar eens. Gedurende 
lange tijd moeten zij elkaar dagelijks 
geschreven hebben, maar zelf heeft Du 

  Briefj e aan vriendin Caroline Sandoz, 26 april 1801. Opvallend 
zijn de twee zegels met beeltenis van Perseus en de 
ondertekening met Tuyll de Charrière. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET 

UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL

  Fragment over ‘klasse’ uit brief 1359 aan Ludwig Ferdinand 
Huber, 20 juni 1794 (zie het vertaalde citaat in het 
artikel). BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL

  Vriend en plantage-eigenaar Pierre-Alexandre du Peyrou op 
een anoniem portret uit circa 1775. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET 

UNIVERSITAIRE DE NEUCHÂTEL
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gelegd op het foute geld. Het idee om dat 
‘terug te geven’ wordt onzinnig gevonden 
(teruggeven aan wie?) en men prefereert 
er een zinvolle besteding aan te geven. 
Een soortgelijke ‘oplossing’ kwam ook ter 
sprake in Charrières eerdere roman Lettres 
de Mistriss Henley (1784). Daar vertelt Mrs. 
Henley in haar eerste brief waarom ze met 
Mr. Henley getrouwd is en niet met de 
andere, veel rijkere, huwelijkskandidaat die 
zich had aangediend. Een tante had over 
de twee mannen informatie ingewonnen: 
beiden werden positief beoordeeld, maar 
de een was aanzienlijk vermogender dan 
de ander. Precies om deze reden kiest zij 
Mr. Henley, die niét rijk is.

Trois femmes
En ze heeft dus in haar roman Trois femmes
(Drie vrouwen) de kwestie aan de orde 
gesteld. Daarin komt inderdaad geen tot 
slaaf gemaakt personage voor. Maar het is 
van belang om de ingenieuze plot van deze 
roman te herkennen. Zoals Charrière het in 
een brief (nummer 1535 uit 1795) aan een 
jongere vriendin formuleert: we hebben 
hier te maken met ‘een slet, een deugniet, 
en een preutse aanstelster’ (respectievelijk 
Joséphine, Constance en Emilie, de drie 
vrouwen uit de titel), die ieder een totaal 
verschillende maatschappelijke positie 
hebben. De roman laat zien dat elk van de 
drie ook een mooie, ‘nobele’ kant heeft en in 
zekere zin superieur is aan de twee anderen.
Emilie is van adel, goed opgevoed, leest, 
maar heeft tijdens de Revolutie haar ouders 
verloren, is gevlucht naar Duitsland, samen 
met haar kamermeisje Joséphine van wie 
zij geheel afhankelijk is, ook fi nancieel. 
Joséphine heeft weliswaar nooit leren 
lezen, maar ze is verstandiger dan Emilie, 
die ze af en toe terechtwijst, en ze heeft 
dus wat geld gespaard, zodat ze Emilie kan 
ondersteunen. Maar ze laat zich verleiden 
door de huisknecht van Constance. Emilie 
heeft daar een bepaalde ‘schuld’ aan: ze 
had wel degelijk gehoord dat er iemand 
door Joséphine’s raam naar binnen klom, 
maar durfde niet te reageren - reden 
waarom Joséphine zich later afvraagt waar 
al dat lezen dan wel toe dient... Al snel blijkt 
dat Joséphine zwanger is. Door toeval (een 
koetsongeval) was Constance zich bij hen 
komen voegen, een rijke weduwe afkomstig 
van de Antillen, die vanwege die rijkdom 
een schuldgevoel heeft: ze voelt wel dat dat 
geld niet eerlijk verkregen was.
Al eerder had Constance besloten haar 
geld te gebruiken om anderen te helpen: 
ze kan er nu bijvoorbeeld voor zorgen dat 
Henri met Joséphine trouwt. Later zal Emilie 
(zonder de interventie van Constance) met 
de Duitse Theobald trouwen, die een plan 
opzet om een ‘colonie’ te stichten die het 
begin gaat vormen van een ‘nieuwe wereld’; 
naar een idee van Theobald wordt onderwijs 
gegeven aan de kinderen. Ook op een andere 
manier worden ongelijkheden ‘weggewerkt’: 
twee ongeveer tegelijkertijd geboren 
kinderen, de één van adel en de ander in 
het geheel niet, worden na de geboorte, per 
ongeluk, verwisseld. Het leidt tot een mooi 
experiment: gaat in de kinderen de al dan 
niet adellijke herkomst zichtbaar worden? 
Dat is niet het geval en iedereen is daar blij 
om. Dit begin van een nieuwe, rechtvaar-
diger, maatschappij wordt de lezer gepre-
senteerd in het tweede deel van Trois 
femmes. Merkwaardig genoeg komt dit deel 
niet ter sprake in het artikel van Drieën-
huizen, terwijl hierin duidelijk een alterna-
tieve samenleving wordt beschreven.
Inderdaad wordt in de roman de slavernij 
dus slechts indirect veroordeeld, en dat 
gebeurt dan door de nadruk die wordt 

De expliciete afwijzing van rijkdom corres-
pondeert met tal van uitspraken van 
Charrière in haar eigen, niet-fi ctionele 
brieven. Zo spreekt ze nadrukkelijk uit dat 
ze met Charles-Emmanuel de Charrière wil 
trouwen mede omdat hij niet rijk is (brief 
368 uit 1770). Verder had deze Mrs. Henley 
wel de optie overwogen om - mocht ze 
tot een huwelijk gedwongen worden - het 
in Indië ten onrechte verdiende geld 
dan in godsnaam maar in Europa te 
besteden door hier de armen te onder-
steunen - dezelfde keuze dus als die door 
Constance de Vaucourt was gemaakt en die 
door Du Peyrou in praktijk werd gebracht. 
Met Constance identifi ceerde Isabelle de 
Charrière zich in haar correspondentie met 
enige nadruk.8

Afkeuring?
We kunnen er nu, als 21e-eeuwse lezers, 
een mening over hebben dat Belle 
van Zuylen / Isabelle de Charrière haar 
afkeuring van de slavernij niet expliciet 
formuleerde in een voor ons nog altijd 
helder betoog. Maar we hebben er mee 
te maken dat een auteur schrijft ‘zoals 
hij of zij gebekt is’. Van Zuylen / Charrières 
neiging, direct gelieerd aan de rol van 
mentor die zij zo vaak vervulde, was niet 
zozeer om af te keuren, maar om aan 
te bevelen, voor te doen en positieve 
voorbeelden te geven - zoals in het eerder 
uitgelichte citaat uit de brief aan Huber 
ook al bleek.
Aan de onderzoekers van het slavernij-
verleden kan de aanbeveling worden 
gedaan om - als er literaire bronnen worden 
gebruikt - ook literatuurhistorici bij het 
onderzoek en bij de redactie te betrekken. 
Zij zullen meestal graag op een dergelijk 
verzoek ingaan.

De brieven van Belle van Zuylen online: 
https://charriere.huygens.knaw.nl.

Noten
 1 Mogelijk had er meer moeten worden ondernomen om haar werk en correspondentie naar het 

Nederlands te vertalen.
 2 Haar eerste biograaf, Philippe Godet, had al veel uit de brieven geciteerd in zijn Madame de Charriere et 

ses amis, d’après de nombreux documents inedits (1740-1805) (Genève 1906).
 3 Jean-Daniel Candaux e.a. (eds), Œuvres complètes (Amsterdam 1979-1984). De eerste zes delen bevatten 

2.552 brieven. Sindsdiens zijn er nog circa 100 brieven teruggevonden, die ook in de digitale editie 
worden opgenomen. Aangetekend moet worden dat Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière veel brieven 
zelf heeft vernietigd of laten vernietigen, en dat er uiteraard veel verloren is gegaan of nog niet is 
teruggevonden.

 4 Vertaling door Greetje van den Bergh van ‘Je n’ai pas les talents subalternes’, afkomstig uit brief 98 aan 
James Boswell (18-19 juni 1764).

 5 Zoals eerder gesteld in Oud-Utrecht: Isabelle de Charrière ging er van uit dat er aan een mens meerdere 
facetten zijn te ontdekken (Suzan van Dijk, ‘Belle van Zuylen: meer dan één verhaal’, Tijdschrift 
Oud-Utrecht juni 2020 p. 19).

 6 Zoals gebeurt in Dienke Hondius e.a., Gids Slavernijverleden Nederland (Volendam 2019) p. 70.
 7 Het is interessant (en mogelijk verwarrend) om in de digitale versie esclave en esclavage als zoektermen 

toe te passen. In een formule als ‘ik haat slaven die zichzelf gelukkig noemen’, doelt Charrière op mensen 
die zich gedragen als slaven, meer in het bijzonder gaat het dan over mensen aan Duitse hoven (brief 
180 uit 1765 en brief 309 uit 1768).

 8 Bijvoorbeeld brief 2233 uit 1800.

Omslag van deel 1 van ‘Trois Femmes’, Parijs 
1797. UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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Slot Zuylen en Slavernij 

In de tentoonstelling Slot Zuylen en 
Slavernij wordt onderzocht welke rol het 
koloniale verleden speelde bij de totstand-
koming van het kasteel zoals we dat 
kennen. Rond 1750 lieten de ouders van 
Belle van Zuylen het slot verbouwen met 
een geërfd kapitaal dat mede verdiend was 
met slavenhandel en -arbeid. De tentoon-
stelling laat zien hoe koloniaal geld bij de 
bewoners van Slot Zuylen terechtkwam, 
wat zij ermee deden en hoe de verlichte 
Belle van Zuylen zich daar toe verhield.
Haar ouders waren Diederik Jacob van 
Tuyll van Serooskerken (1707-1776) en 
Helena Jacoba de Vicq (1724-1768). Met hun 
huwelijk in 1739 kwamen twee koloniale 
fortuinen samen. Diederik Jacob erfde 
onder andere aandelen in de VOC en de 
WIC. Helena Jacoba was het enige kind 
van de steenrijke Amsterdamse koopman 
en VOC-bewindhebber René de Vicq. 
Haar erfenis omvatte grote portefeuilles 
aandelen in de VOC en de Engelse East 
India Company, die zich toelegde op slaven-

handel tussen Afrika en de Amerika’s. 
Het gecombineerde kapitaal maakte 
een grootse verbouwing van Slot Zuylen 
mogelijk door de architect Jacob Marot. 
Daarmee kreeg het kasteel zijn huidige 
vorm met een voorplein en twee vleugels. 
Voor het interieur bestelde het echtpaar 
nieuwe portretten, meubels, porselein en 
andere kostbaarheden.
Net als welgestelde tijdgenoten zocht de 
familie Van Tuyll van Serooskerken een 
goede belegging voor het familiekapitaal. 
Ze investeerden in 1752 onder meer 10.000 
gulden in Surinaamse plantage-leningen 
via het Amsterdamse handelshuis Deutz. 
Die stelden plantage-eigenaren in staat de 
productie van koffi  e, suiker en cacao verder 
op te voeren. De zes procent rendement die 
de aandelen opleverden, was gebaseerd op 
slavenarbeid. Wat in Nederland een puur 
zakelijke investering leek met een aardig 
rendement, had in Suriname en Afrika 
verstrekkende gevolgen. Wie al in slavernij 
leefde, moest nog harder werken, terwijl 
vanaf de Afrikaanse westkust meer mensen 
gedwongen verscheept werden.
Uit de nalatenschap van Willem Gideon 
Deutz, hoofd van het handelshuis, valt 
te achterhalen bij welke plantages het 
geld van de familie Van Tuyll van Seroos-
kerken terechtkwam. Het waren er bijna 
40. Op de tentoonstelling zijn afbeel-
dingen te zien van een van deze plantages, 
Alkmaar geheten. De aquarellen werden 
gemaakt werden door Louise van Panhuys 
(1763-1844), echtgenote van een plantage-
eigenaar. Zij schetste een idyllisch beeld van 
de groene plantages en gaf ook mensen 
weer die in slavernij leefden. De aanduiding 
‘Haussclaven’ en hun kleding maken 
duidelijk dat zij rond het huis werkten en 
niet op het veld.

Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken 
was ook hoofdparticipant in de Utrechtsche 
Compagnie, die een eigen plantage in 
Suriname had en een suikermolen in Utrecht 
exploiteerde. Bij zijn dood in 1776 liet hij 
bijna 130.000 gulden aan waardepapieren 
na van koloniale ondernemingen die mede 
gebaseerd waren op uitbuiting en slavernij. 
Van de erfenis die Belle van Zuylen ontving, 
bestond zo’n 35 procent uit koloniale 
waardepapieren. Hoe verhield de verlichte 
schrijfster zich tot het koloniale fortuin van 
haar familie? Sprak zij zich uit over slavernij? 
Slot Zuylen opent tijdens de tentoonstelling 
ook de deuren voor mensen van kleur die 
een stem geven aan idealen van vrijheid 
en gelijkheid, zoals die voorkomen in het 
oeuvre van Belle van Zuylen.

De tentoonstelling Slot Zuylen en Slavernij
is te zien van 27 augustus t/m 5 december 
2021. Het bijbehorende magazine is 
verkrijgbaar in de museumwinkel. 
Bezoekinformatie: www.slotzuylen.nl.

  Vooraanzicht van het vernieuwde Slot Zuylen 
door J. Grau, 1753. HET UTRECHTS ARCHIEF, 76 HUIS 

ZUILEN

  Helena Jacoba de Vicq, moeder van Belle van 
Zuylen. Portret door Guillaume de Spinny, 
1759. COLLECTIE SLOT ZUYLEN

  Dansende ‘Haussclaven’ op de plantage 
Alkmaar, idyllisch weergegeven door 
Louise van Panhuys, 1811. Met potlood zijn 
de namen Saratje, Eukio, Bescop, Antje, 
Fortuna, Tiria, Cofé, Avance, La Rose en Egaliti 
genoteerd.  UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GOETHE-

UNIVERSITÄT, FRANKFURT AM MAIN
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Armand Heijnen is historicus en publicist. 
Hij was als redacteur verbonden aan de 
Universiteit Utrecht.

Wat bezielt uitgeverij Brill om een rijk 
geïllustreerd, Engelstalig boek van ruim 
500 pagina’s uit te brengen, waaraan 13 
auteurs hebben meegewerkt en waarvoor 
ruim 125 euro moet worden neergeteld? 
Wie is de man die een dergelijk eerbetoon 
ten deel valt? Veel wetenswaardigs over 
zijn persoonlijke leven heeft Adriaan 
Reland niet nagelaten, des te meer over 
zijn wetenschappelijke bedrijvigheid. Er 
zijn wel portretten van hem bewaard 
gebleven en een omschrijving die een 
collega, de botanicus Joseph Serrurier 

Ook al was hij zelf nooit in het buitenland geweest, toch beschikte 
Adriaan Reland (1676-1718) over een verbazingwekkende kennis van 
de wereld. Hij bekleedde van 1701 tot 1718 de leerstoel Oosterse Talen 
aan de Utrechtse academie. Over deze opmerkelijke geleerde, die in 
meerdere opzichten zijn tijd vooruit was, is onlangs een zeer lijvig boek 
verschenen: The Orient in Utrecht: Adriaan Reland (1676-1718), Arabist, 
Cartographer, Antiquarian and Scholar of Comparative Religion.

Een vernieuwende kijk op de islam
Biografi e over Adriaan Reland, hoogleraar Oosterse Talen
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(1668-1742), na zijn overlijden gaf: een 
bescheiden man, goed gebouwd met 
een eerlijk gezicht dat geluk en goedheid 
uitstraalde. Hij genoot groot respect van 
zijn collega’s; hij was een man waarmee 
het moeilijk ruzie krijgen was.
Reland specialiseerde zich - al vanaf 
13-jarige leeftijd aan de Utrechtse 
academie - in Hebreeuwse, Turkse en 
Arabische fi lologie en bijbelse archeologie. 
Zijn meest in het oog springende werk is De 
religione Mohammedica uit 1705. Dat boek 
gaf hij in 1717 opnieuw uit in meer uitge-
breide vorm en na zijn dood verscheen 
het in Nederlandse vertaling als Verhan-
deling van de Godsdienst der Mahome-
taanen. Nadien zijn er ook nog Franse, 
Duitse en Engelse versies verschenen. 
Reland verbleef het grootste deel van 
zijn leven in Utrecht, ook al kreeg hij een 
aanbod om hoogleraar te worden in het 
Duitse Lingen. Ook werd hij gevraagd door 
graaf Hans Willem Bentinck, die adviseur 
van koning/stadhouder Willem III was, om 
in Engeland les te komen geven aan zijn 
zoon Hendrik. Reland verkoos een profes-
soraat in Nederland, in eerste instantie 
aan de universiteit van Harderwijk en 
vervolgens in Utrecht, als opvolger van 
Johannes Leusden (1624-1699). In Utrecht 
zou hij al op 41-jarige leeftijd overlijden aan 
de pokken. In dat relatief korte leven had hij 
echter van Utrecht een knooppunt weten te 
maken van kennis over de ‘Oriënt’.

Reizigers en missionarissen
Hoewel Reland dus zelf nauwelijks reisde, 
onderhield hij wel intensieve briefwisse-
lingen met andere Europese geleerden en 
met bijvoorbeeld  VOC-ambtenaren en missi-
onarissen. Een van die vrienden die Reland 
van geschreven en getekend materiaal 
voorzag, was kunstenaar-reiziger Cornelis 
de Bruijn (1652-1727) - bijgenaamd ‘Adonis’ in 
de artistieke kringen van Rome waarin deze 
kennelijk mooie man zich ophield. De Bruijn 
bereisde de wereld van Rome tot Jeruzalem 
en van Moskou tot Batavia en voorzag 
Reland van gedetailleerde tekeningen van 
onder meer Persepolis en de piramides van 
Gizeh. Ook met de Zweedse hoogleraar 

en reiziger Michael Eneman (1676-1714) 
onderhield Reland contact. Toen Eneman 
in 1714 Utrecht bezocht, toonde hij Reland 
een schilderij van Mekka. Die kopieerde 
het direct en publiceerde de afbeelding 
in de tweede editie van zijn De religione 
Mohammedica. Het was de eerste gedrukte 
weergave van Mekka met de Kaäba, het 
centrale heiligdom van de islam. Reland 
wijdde een afzonderlijke studie aan de 
hadj, de pelgrimstocht van moslims naar 
Mekka. Voor westerlingen was Mekka een 
mysterieuze stad waarover talloze mythen 
de ronde deden, die Reland trachtte te 
weerleggen.
Zijn grote netwerk leverde Reland een 
uitgebreide kennis op, niet alleen van 
Oosterse talen maar ook van gebruiken, 
cultuur en geografie van de Oriënt - en van 
vele andere zaken, want ’s mans nieuws-
gierigheid leek onbevredigbaar. Zo maakte 
hij ook studie van de talen van Indianen. 
Hij had belangstelling voor edelstenen, 
numismatiek, cartografie en begaf zich 
zelfs op literair terrein. In zijn Latijnse 
poëzie behandelde hij de gangbare 
thema’s uit die tijd: God te dienen en de 
geboden te onderhouden, de onvermij-
delijkheid van de dood en de noodzaak 
ziel en geest meer aandacht te schenken 
dan het lichaam. Maar zijn grootste faam 
verwierf Reland met zijn Latijnse gedicht 
Galatea, bestaande uit dertien zangen. 
Voor het eerst verschenen deze klaag-
zangen in 1701, maar tot in de eerste helft 
van de 19e eeuw werden ze nog veelvuldig 
herdrukt en heruitgegeven.
De diversiteit aan onderwerpen 
waarmee Reland zich bezighield en die 
in The Orient in Utrecht aan bod komt, 
verklaart de veelheid aan internati-
onale wetenschappers die aan het boek 
hebben meegeschreven. Geen aspect 
lijkt onbesproken te blijven; niet alleen 
in de grondige artikelen, maar ook in de 
bijlagen, waarin bijvoorbeeld zijn publi-
caties, manuscripten, brieven en kaarten 
uitputtend zijn geïnventariseerd. Maar 
het meest in het oog springend is toch 
Relands interesse in de islam. Die was 
op zijn zachtst gezegd opmerkelijk voor 

Boekbespreking

  Het heiligdom in Mekka uit ‘De Religione Mohammedica’, 
editie 1718. BIBLIOTHEEK VAN HET VREDESPALEIS, DEN HAAG

  Portret van Adriaan Reland door Pieter Schenk, 
1703. RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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kritiek: het waren allemaal kenmerken van 
die crisis en in hoge mate van toepassing 
op Reland. Volgens de Utrechtse univer-
siteitshistoricus Henk van Rinsum - een 
van de redacteuren van The Orient in 
Utrecht - was Reland eerst en vooral op 
zoek naar een meer historisch correct 
beeld van de islam. Om het met een eigen-
tijdse term aan te geven: hij deed aan 
waarheidsvinding.
Ook volgens godsdiensthistoricus Lot 
Brouwer kan De religione Mohammedica
gezien worden als een keerpunt in de 
westerse kijk op de islam. Dat beeld werd 
tot dan vooral bepaald door vooroordelen 
en misvattingen, veroorzaakt door de 
aanhoudende strijd tussen Joden, Moslims 
en Christenen. Reland brak daarmee door 
te trachten de islam van binnenuit te 
bestuderen, zoals dat ook in moskeeën en 
op moslimscholen gebeuren, bijvoorbeeld 
aan de hand van de Koran. In het tweede 
deel van De religione Mohammedica
‘ontmaskerde’ Reland maar liefst 40 valse 
voorstellingen die over de islam de ronde 
deden. Bijvoorbeeld de idee dat vrouwen 
niet in de hemel zouden kunnen komen, 
of dat dit geloof veelwijverij zou toestaan. 
Volgens Reland was een van de ergste 
misvattingen in de westerse wereld de 
gedachte dat moslims irrationeel zouden 
zijn en de islam een bijgeloof.

Reputatie
In zijn streven de islam ‘van binnenuit’ 
te begrijpen en te bestuderen, besteedde 
Reland ook veel aandacht aan geografie en 
cartografie. Hij maakte of verwierf kaarten 
van landen als Perzië, Japan en Java. Dat 
hij daarin verdienstelijk was, bleek nog 
in 1764, toen het Amsterdamse geleer-
dentijdschrift Maandelyke uittreksels, of 
Boekzaal der geleerde waerelt Adriaan 
Reland omschreef als ‘den geleerdsten der 
 Landbeschryveren’. In sommige kringen 
behield Reland die reputatie van groot 
geleerde. De befaamde Engelse historicus 
Edward Gibbon (1737-1794) citeerde hem 
regelmatig en met veel respect in zijn 
meesterwerk The History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire. En zelfs in 

een domineeszoon aan de streng calvi-
nistische universiteit van Utrecht, ook 
wel de Academia Voetiana genoemd 
naar Gisbertus Voetius (1589-1676). 
Deze theologiehoogleraar meende in 
de islam uitsluitend de antichrist te 
herkennen. Volgens hem diende studie 
van de Oosterse Talen er alleen toe 
het Hebreeuws - de moeder van alle 
talen - beter te begrijpen, om daarmee de 
bijbelstudie te kunnen ondersteunen en 
vooral: het ware geloof (‘religio vera’) te 
kunnen verdedigen tegenover het valse 
geloof (‘religio falsa’) - zoals de islam.
Met zijn verzet tegen de religieus-
polemische wetenschapsmethodiek was 
Reland exponent bij uitstek van de breuk 
tussen ‘les Anciens’ en ‘les Modernes’, 
zoals Paul Hazard die in 1935 beschreef 
in zijn belangrijke studie La crise de la 
conscience Européenne. Die crisis, die zich 
volgens Hazard voordeed tussen 1680 en 
1715, betreft de afbraak van het gedach-
tengoed van de 17e eeuw en de doorbraak 
van het Verlichtingsdenken. Reizigers die 
nieuwe gedachtenstof meebrachten uit 
recent ontdekte werelddelen, de opkomst 
van de empirische en experimentele 
wetenschapsbeoefening, de bestrijding 
van bijgeloof en de bloei van de bijbel-

  Titelpagina van ‘De Religione Mohammedica’, 1705. 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

  Hagia Sophia in Constantinopel uit ‘De Religione 
Mohammedica’, editie 1718. BRON: INVALUABLE.COM

  Kaart van West-Java door Adriaan Reland, 1718. 
NATIONAAL ARCHIEF, DEN HAAG
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Bij een veiling van zijn boekenbezit kocht 
Relands opvolger als hoogleraar Oosterse 
talen, David Mill (1692-1756),1 geen enkel 
exemplaar aan. Met als gevolg dat de 
materiële erfenis van Reland uiteindelijk 
grotendeels elders terecht kwam, zoals bij 
de Leidse academie, en verder hopeloos 
versnipperd raakte over heel Europa.
De grote verdienste van dit boek is dat het 
Adriaan Reland 300 jaar na zijn overlijden 
weer de statuur geeft die hij bij leven had. 
Vanwege Relands objectiverende kijk op 
de islam en zijn aanklacht tegen desin-
formatie bevat The Orient in Utrecht zeer 
actuele thema’s. Jammer is alleen dat 
het boek door de gedetailleerdheid, de 
Engelse taal en de prijs slechts voor een 
klein publiek toegankelijk is - ook al stelt 
uitgeverij Brill het tevens digitaal in open 
access beschikbaar. Het wachten is dus 
op een bondige biografie voor een groter 
publiek in het Nederlands. Het materiaal 
daarvoor is al ruim voorhanden.

de 19e eeuw sprak de beroemde Leidse 
arabist Christiaan Snouck Hurgronje (1857-
1936), over wie Wim van den Doel onlangs 
nog een uitputtende biografie publiceerde, 
zeer lovend over het werk van Reland. Hoe 
anders dat was vlak na ’s mans overlijden 
en aan zijn eigen Utrechtse universiteit, 
blijkt uit de bijdrage van Bart Jaski, conser-
vator oude drukken bij de Utrechtse 
Universiteitsbibliotheek en ook een van de 
samenstellers van The Orient in Utrecht.
Reland trof voor zijn eigen werk en dat 
van zijn studenten een matig geoutil-
leerde bibliotheek aan in Utrecht, destijds 
gehuisvest in het koor van de Janskerk. 
Hij verzamelde dus zelf boeken via zijn 
talloze relaties in binnen- en buitenland. 
In totaal ging het om zo’n 2.500 titels. 
Na zijn overlijden bleek de universiteit 
weinig belangstelling te hebben voor 
zijn nalatenschap, die was overgegaan 
naar zijn echtgenote Johanna Catharina 
Teelinck en zijn zoon Jan Hubertus Reland. 

Bart Jaski, Christian Lange, Anna Pytlowany, Henk J. van Rinsum 
(red). The Orient in Utrecht Adriaan Reland (1676-1718), Arabist, 
Cartographer, Antiquarian and Scholar of Comparative Religion. Brill, 
Leiden 2021, ISBN 978-90-04-46216-8, 515 blz., € 127,-. Open acces 
(PDF): https://brill.com/view/title/60094.

 1 Zie Armand Heijnen, ‘De Tempel van Salomo van professor Mill’, 
Tijdschrift Oud-Utrecht 92-6 (december 2019) p. 200-203.
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Paul Krijnen studeerde Politieke Wetenschappen 
en publiceerde onder meer over de Utrechtse 
tekenaar Anthony Grolman. Hij is secretaris van 
het Utrechts Geveltekenfonds (UGTF).

Pieter Ondaatje werd in 1758 geboren op 
Sri Lanka, het toenmalige Ceylon dat van 
oudsher bekend stond om zijn mooie natuur 
en eeuwenoude cultuur. De Verenigde 
Oost-Indische Compagnie had in de eerste 
helft van de 17e eeuw de kuststeden en het 
land daaromheen gekoloniseerd. In het 

binnenland heerste de vorst van Kandy, 
waarmee de VOC regelmatig op voet 
van oorlog stond. Ceylon was bijzonder 
waardevol voor de VOC als enige plek op 
aarde waar bomen groeiden die kaneel 
voortbrachten van zeer goede kwaliteit. Er 
werd ook in andere producten gehandeld, 
zoals peper, parels en… olifanten.
Vader Willem Ondaatje, behorend tot 
de Tamil-gemeenschap van Ceylon, was 
predikant en had daarvoor op kosten van 
de VOC in Nederland gestudeerd. Daar was 

hij met de Amsterdamse Hermina Quint 
getrouwd om met haar terug te keren naar 
Ceylon. Kort daarna werd in 1758 Pieter 
geboren. De familie Ondaatje behoorde tot 
de culturele elite van Ceylon en bracht in de 
loop der tijd artsen, leraren en predikanten 
voort. Omdat zij vaak buiten de Tamil-
gemeenschap trouwden met vrouwen of 
mannen van Europese komaf, werden ze ook 
wel aangeduid als Burghers. Pieter vertrok 
in 1773 op 15-jarige leeftijd naar Nederland 
om net als zijn vader predikant te worden. 
Hij maakte zijn middelbare school af in 
Amsterdam, waar hij bij zijn grootvader 
Quint woonde. In 1778 begon Pieter in 
Utrecht aan de studie theologie, maar hij 
zou uiteindelijk promoveren in de filosofie 
en in de rechten.

Patriotten
Nadat Ondaatje in 1783 het Utrechtse 
burgerrecht had verkregen, stortte hij zich 
in de politieke strijd tussen patriotten en 
orangisten, aanhangers van de stadhouder. 
Bij zijn keuze voor de patriotten speelde zijn 
vriendschap met dichter Jacobus Bellamy 
ongetwijfeld een rol. Bellamy wijdde vele 
gedichten aan de patriottische idealen, 
terwijl Ondaatje redevoeringen hield en 
pamfletten schreef. Centraal in hun gedach-

Een gevelsteen voor Quint Ondaatje
Op 11 oktober 2021 wordt op een bijzonder eervolle plaats, aan 
de buitenmuur van het Utrechtse stadhuis, een gevelsteen 
onthuld voor Pieter Philip Juriaan Quint Ondaatje (1758-1818). 
Het was bepaald niet vanzelfsprekend dat deze revolutionaire 
voorman van de Utrechtse patriotten een gedenkteken zou 
krijgen. In zijn eigen tijd noemden medestanders hem ‘de 
meest verdienstelijke van Utrechts burgers’, maar hij werd 
door anderen verguisd als ‘een oproerkraaijende jongeling, een 
Asiatisch vreemdeling’. Ook later dacht men verdeeld over hem. 
Na het eerste voorstel voor een gedenkteken zou het maar liefst 
35 jaar duren totdat dit er kwam.

210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   22210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   22 19-09-2021   19:0519-09-2021   19:05



23oktober 2021 Tijdschrift Oud • Utrecht

tegoed stond het terugwinnen van de 
politieke rechten die de burgers in het 
verleden gehad zouden hebben en die de 
stadhouder en zijn regenten hen ontnomen 
hadden. En inderdaad, de stadhouder 
oefende onevenredig veel invloed uit op de 
Utrechtse politiek: hij benoemde de leden 
van de Vroedschap (gemeenteraad). De 
patriotten eisten hervormingen. Pieter en 
zijn medestanders ontwierpen een nieuw 
bestuursreglement. Daarin moesten de 
leden van de Vroedschap door de Utrechtse 
burgers benoemd worden en een college 
van gecommitteerden diende vanuit de 
burgerij de vroedschap te controleren.
In maart 1785 trok Ondaatje landelijke 
aandacht met twee redevoeringen tot 
de Utrechtse raad. Die had inmiddels de 
benoeming van nieuwe leden naar zich 
toe getrokken en wilde ene Jonathan 
Sichterman aanstellen, iemand die weinig 
ophad met de democratische wensen van de 
patriotten. Met hartstochtelijke toespraken, 
waarin alle idealen van de patriotten de 
revue passeerden, wist Pieter de benoeming 
tegen te houden. Tijdens zijn beide redevoe-
ringen verzamelde zich een grote menigte 
rond het stadhuis en heerste er een revolu-
tionaire sfeer. De aristocratische vroed-
schapsleden voelden zich hierdoor onder 
druk gezet en gaven toe. Zodra de druk van 
de ketel was, spuwden zij echter hun gal 

hierover. Ondaatje werd in de 
orangistische pers weggezet 
als vreemdeling die zich niet 
met de zaken hier moest 
bemoeien: ‘wat weet zulk goed 
van Neerlands door Orange 
bloed gekogte vrijheid, daar 
zij in Ostindiën gebooren zijn?’. 
Een gerechtelijke procedure om 
Ondaatje ‘aan den lijve’ te straffen 
wegens ‘openbaar geweld’ werd niet 
doorgezet omdat hij van vele kanten 
steun ontving.
Uiteindelijk wisten de patriotten de geloof-
waardigheid van de Vroedschap zover te 
ondergraven dat die een jaar later het veld 
moest ruimen. In augustus 1786 traden er 
nieuwe raadsleden aan; enkele zittende 
leden mocht blijven nadat zij de hervor-
mingen hadden onderschreven. Ook 
kwam het geëiste college van gecom-
mitteerden tot stand, die de belangen 
van de burgerij zouden bewaken. Op 12 
oktober 1786 was de invoering van het 
nieuwe bestuur voltooid. Utrecht was de 
eerste grote stad in Europa waar democra-
tische hervormingen waren gerealiseerd. 
Nadat Pruisische troepen de stadhouder 
in september 1787 te hulp kwamen, moest 
Ondaatje echter naar het buitenland 
vluchten. Hij kon pas terugkeren na de 
vestiging van de Bataafse Republiek in 1795.

  Kunstenares Britt Nelemans werkt aan de gevelsteen, 
augustus 2021. FOTO PAUL VERHAGEN, UGTF

  Portret van Quint Ondaatje, latere prent naar tekening van 
Pierre Fouquet uit circa 1800. RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

  De Nederlandse gouverneur van Ceylon, Iman Falck, ontvangt 
gezanten van de koning van Kandy. Carel Frederik Reimer, 
1772. RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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horen van deze naam’, wreef Machteld 
Versnel haar verlies nog eens goed in. Met 
een instemmend commentaar werd bijna 
het volledige rapport van Struick afgedrukt 
in de krant.

Een decennium later, op 15 februari 1994, 
verscheen in het Algemeen Dagblad 
een bericht waarin stond: ‘De Canadese 
zakenman Christopher Ondaatje wil de 
gemeente Utrecht 80.000 gulden betalen 
voor een standbeeld van zijn voorvader, 
de legendarische Utrechtse patriotten-
leider Pieter Quint Ondaatje.’ Inderdaad 
had een vertegenwoordiger van Chris-
topher Ondaatje, broer van de bekende 
schrijver Michael Ondaatje, contact gelegd 
met de Vereniging Oud-Utrecht, die het 
voorstel doorgespeeld had naar het stads-
bestuur. Utrecht moest wel zelf voor een 
historisch verantwoorde plek zorgen en 
voor een sokkel. Christopher Ondaatje was 
op het idee voor een standbeeld gekomen 
tijdens de voorbereidingen van het boek De 
Burgher en de Burgemeester dat zijn vriend 
Hendrik Hooft in 1994 zou publiceren. 
Hierin kwam diens voorvader, de Amster-
damse patriottenburgemeester Hendrik 
Daniël Hooft, samen met Quint Ondaatje 
centraal te staan.
Christopher Ondaatje had zelfs al de 
beeldhouwster Carla Rutgers-Hendriksen 
gevraagd een ontwerp te maken voor het 
beeld. Zij kwam met een geestige versie 
van een roepende patriot, geflankeerd door 
een dansend keeshondje; Kees was immers 
een geuzennaam voor patriot. Het voorstel 
voor een standbeeld ging de ambtelijke 
molen in en bijna vijf maanden later werd 
het behandeld in de Adviescommissie 
Beeldende Kunsten (ABK). Die ondersteunde 
weliswaar het initiatief, maar de commissie 
vond de historisch meest aangewezen 
plaats - de Neude - ongeschikt vanwege een 
toekomstige herinrichting. De ABK stelde 
een plek in het stadhuis voor; daar zou 
het beeld in een reeks historische figuren 
kunnen worden opgenomen. De sokkel en 
plaatsing mochten echter vooral niet ten 
laste komen van het Fonds Stadsverfraaiing. 
Later werd nog gesproken over de vraag of 
het een traditioneel of modern beeld met 
meer artistieke pretentie moest worden. 

Standbeeld
Zo’n twee eeuwen later, om precies te 
zijn op 21 april 1986, stelde het gemeente-
raadslid Machteld Versnel-Schmitz (D66) 
aan B&W voor om een ontwerpprijs-
vraag uit te schrijven voor een standbeeld 
van Quint Ondaatje als voorvechter van 
democratie. Het zou bekostigd kunnen 
worden uit het Fonds Stadsverfraaiing. 
Versnel stuitte echter op gemeente-
archivaris Eduard Struick, die op verzoek van 
burgemeester en wethouders advies gaf. 
Niet Utrecht was volgens hem het centrum 
van de patriottenbeweging geweest, maar 
Holland. Sterker nog, Struick betoogde: 
‘Door de plaatselijke omstandigheden wist 
een minderheid in de stad Utrecht zich op 
weinig democratische wijze van de macht 
meester te maken.’
Over de patriottenbeweging als geheel 
stelde de gemeentearchivaris in zijn advies: 
‘Ondanks de betrekkelijke bekendheid van 
de patriotten moet men hun betekenis 
niet overschatten.’ Zo’n advies zou tegen-
woordig niet snel meer door een historicus 
geschreven worden, want het onderzoek 
naar de patriottentijd is in de afgelopen 
35 jaar opgebloeid. Het besef is inmiddels 
ingedaald dat juist de complexe patriot-
tentijd en de Bataafs-Franse periode een 
kantelpunt vormden bij de ontwikkeling 
van de democratie en de eenheidsstaat in 
Nederland.
Struick vond verder Ondaatjes studie-
vrienden Bellamy en Van Lidt de Jeude 
belangrijkere personen in de strijd. Deze 
opmerking was wel in tegenspraak met 
de beschrijving die hij in zijn boek Utrecht 
door de Eeuwen heen uit 1984 van de 
 patriottentijd gaf. Daarin kwamen Bellamy 
en Van Lidt de Jeude niet voor. Ondaatje wel, 
al werd hij door Struick bij herhaling een 
volksmenner genoemd.
Onder de Utrechtse patriotten waren 
inderdaad meerdere belangrijke persoon-

lijkheden. Maar Ondaatje werd juist door 
zijn tegenstanders gebrandmerkt als het 
grootste gevaar, toen er in 1785 een gerech-
telijke procedure tegen hem werd gestart 
door de hoofdofficier van de stad Utrecht, 
de graaf van Athlone. Onmiskenbaar 
is Ondaatje tussen 1783 en 1786 steeds 
op de voorgrond aanwezig geweest. De 
eerste belangrijke Nederlandse historicus 
van de patriottentijd, Herman Theodoor 
Colenbrander, schreef in 1898 over hem: 
‘De uitvoering [van het patriottisch 
gedachte goed] is het ernstigst in Utrecht 
ondernomen, en geslaagd niet zonder groot 
toedoen van deezen jongen man.’ Colen-
brander stelde bovendien: ‘Bij hem vindt 
men ook een scherp onderscheiden van het 
oogenblikkelijk bereikbare, een vasten wil 
om telkens zoo ver te komen als mogelijk 
is, en groote onverschrokkenheid en 
volharding in de uitvoering van het eenmaal 
weloverwogen plan. Een volksleider voor 
langer dan één dag, zooals ze ten allen tijde 
schaarsch zijn geweest in Nederland.’
B&W volgden in 1986 evenwel het advies 
van Eduard Struick en de prijsvraag en 
het beeld kwamen er niet. Het Utrechtsch 
Nieuwsblad, waar men een beeld voor 
Ondaatje overdreven vond en bij de 
redactie ‘niet direct gejuich opging bij het 

Expositie, publicatie, presentatie

•  Van 4 t/m 17 oktober 2021 is er in de hal van de Bibliotheek Neude een tentoonstelling te 
zien over Quint Ondaatje.

•  Op 8 oktober 2021 om 17.00 uur geeft UGTF-bestuurslid Rietje de Bruijn een presen-
tatie over Quint Ondaatje tijdens het Historisch Café van Oud-Utrecht in de Bibliotheek 
Neude, zie www.oud-utrecht.nl.

•  Op 11 oktober 2021, de dag van de onthulling van de gevelsteen, wordt ook een boekje 
gepresenteerd over Pieter Quint Ondaatje. Het beschrijft zijn aandeel in de Utrechtse 
revolutie van 1786 en gaat in op andere interessante aspecten van zijn leven, zoals zijn 
lidmaatschap van de vrijmetselarij en zijn streven naar de eenheidsstaat in Nederland. 
Het is te bestellen via www.oud-utrecht.nl à € 7,95 (leden € 5,95).
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Kennelijk vond men die laatste omschrijving 
niet van toepassing op het ontwerp van 
Carla Rutgers-Hendriksen.
Met alle overleg passeerde het juiste 
moment en eind 1994 liet Christopher 
Ondaatje weten dat hij vanwege tegenval-
lende transacties afzag van zijn geste. In 
2007 kwam hij opnieuw met een aanbod 
voor een beeld en vroeg ook nu om een 
geschikte locatie. Een kleiner beeld in het 
stadhuis vond Ondaatje niet passend. Ook 
deze keer kwam het niet tot een resultaat, 
want de Neude en een locatie naast het 
stadhuis bleken onhaalbaar en het plein 
voor Het Utrechts Archief aan de Hambur-
gerstraat vond de schenker niet passend. 
In 2018 had een motie van SP en D66 wel 
als resultaat dat een vergaderzaal in het 
verbouwde stadhuis naar Quint Ondaatje 
werd vernoemd, maar een gedenkteken in 
de openbare ruimte was er nog altijd niet.

Gevelsteen
Een gevelsteen voor Quint Ondaatje! 
Bestuurslid Rietje de Bruijn opperde dit 
voorstel al enige jaren in de vergaderingen 
van het Utrechts Geveltekenfonds (UGTF). In 
het voorjaar van 2020 kwam het plan, mede 
onder invloed van de Black Lives Matter-
beweging, in een stroomversnelling. De rol 
van helden van kleur is in de Nederlandse 
geschiedenis lang verwaarloosd en dat 
geldt evenzeer voor de Utrechtse historie. 

Momenteel is er een inhaalslag gaande. 
Zo wordt Ondaatje als een voorbeeld van 
zwarte aanwezigheid in Utrecht genoemd in 
het boek Slavernij en de stad Utrecht (2021). 
Een gepast moment dus om Pieter Philip 
Juriaan Quint Ondaatje als grote voorvechter 
van democratie zichtbaar te maken in het 
Utrechtse stadsbeeld met een gevelsteen.
Op verzoek van het UGTF bracht Pepijn 
Zwanenberg (GroenLinks) met steun van 
PvdA, D66 en SP het plan via raadsvragen in 
de zomer van 2020 onder de aandacht van 
burgemeester en wethouders, die ditmaal 
wel enthousiast waren. Met behulp van 
Cees Rampart van de afdeling Erfgoed werd 
een passende locatie gevonden in de muur 
van het stadhuis. Er moest nog wel het 
benodigde geld bij elkaar gebracht worden. 
De bestuursleden van het Gevelteken-
fonds stuitten op een oud krantenberichtje 
over het aanbod van Christopher Ondaatje, 
waarvan zij eerder niet op de hoogte waren. 
Ze namen contact met hem op en ditmaal 
was de zaak snel beklonken.
De steen is gemaakt door beeldhouwers 
Britt Nelemans en Ton Mooy. In het beeld 
is het enige bekende portret van Quint 
Ondaatje opgenomen. De keeshond 
verwijst naar de geuzennaam van de 
patriotten: kezen. De hoed en de speer 
staan voor het streven naar vrijheid. Al in de 
oudheid mochten tot slaaf gemaakten die 
vrijkwamen een hoed dragen. De speer dient 
voor de verdediging van die vrijheid. De 
patriotten maakten veelvuldig gebruik van 
deze symboliek. De tekst op de gevelsteen 
verwijst naar het leiderschap van Quint 
Ondaatje tijdens de periode 1783-1786, 
tijdens de strijd voor een democratische 
hervorming van het stadsbestuur. Zo krijgt 
deze bijzondere figuur uit een bijzondere tijd 
eindelijk zijn terechte eerbetoon.
Christopher Ondaatje neemt de kosten van 
de steen op zich, maar ook de familie van 
Quint Ondaatjes vrouw, Christina Hoevenaar, 
voelt zich nauw bij het project betrokken. 
Dankzij een gift van Hans Hoevenaar, 
die de geschiedenis van deze Utrechtse 
 kunstenaarsfamilie vastlegt in boeken  
en op www. hoevenaarartmuseum.nl,  
verschijnt er ook een boekje bij de 
gevelsteen. Voorts droegen Reinout 
Hoevenaar en Hans Versnel, weduwnaar 
van Machteld Versnel-Schmitz, bij aan het 
project, evenals de gemeente Utrecht.

  Het Utrechtsch Nieuwsblad over het advies van Struick, 1 juli 
1986. BRON: UTRECHTSCH NIEUWSBLAD

  Boekomslag van ‘De Burgher en de Burgemeester’ door 
Hendrik Hooft, 1994. Onder het portretje van Quint Ondaatje 
dat van Christopher Ondaatje. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT

  Ontwerp voor een Ondaatje-standbeeld door Carla Rutgers-
Hendriksen, 1994. FOTO CARLA RUTGERS-HENDRIKSEN

  Ontwerp voor de gevelsteen aan het stadhuis van Utrecht, 
2021. BRITT NELEMANS EN TON MOOY
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Paul Julien wordt geboren als oudste zoon 
in een katholiek gezin. Zijn vader Felix Julien 
(1869-1947), zoon van een Franse molenaar, 
is opgeklommen tot chef commies bij de 
Staatsspoorwegen. Met zijn echtgenote 
Thèrése Maria Adriana d’Achard van Enschut 
woont hij aan de M.A. de Ruijterstraat 
in Utrecht. Op 28 maart 1901 komt Paul 
ter wereld en krijgt als doopnamen: Paul 
Frédéric Joseph Alphonse, vernoemingen 
naar zijn beide grootvaders. Hij krijgt nog 
drie broers, waarvan er een al op 15-jarige 
leeftijd overlijdt aan difterie.

Paul kan goed leren en gaat naar het 
Utrechtsch Stedelijk Gymnasium, waar hij 
op 18 juni 1920 slaagt voor zijn diploma 
gymnasium B. Hij gaat vervolgens chemie 
studeren aan de Utrechtse universiteit. 
En passant breidt hij zijn talenkennis uit 
door colleges Spaans en Russisch te volgen. 
Daarnaast studeert hij anatomie en prehis-
torische antropologie bij Arnoldus van den 
Broek (1877-1961). Deze hoogleraar, in 1923-24 
tevens de rector magnifi cus, is specialist 
in het zogeheten ‘pygmee-onderzoek’ op 
Nieuw-Guinea.

Peter I. Nieuwenhuizen studeerde Nederlandse 
Taal & Cultuur in Utrecht. Hij doet momenteel 
promotieonderzoek naar de Utrechtse drukkers-
dynastie Van Paddenburg in de 17e en 18e eeuw.

Tegenwoordig verbazen we ons over neerbuigende en koloniale termen als 
‘pygmeeën’, ‘dwergvolken’, ‘negerstammen’, ‘wilden’ en ‘primitieven’. In de vorige 
eeuw waren dit gangbare aanduidingen voor de bewoners van nog ‘onbekende’ 
delen van Afrika. Utrechter Paul Julien (1901-2001) maakte vele reizen om de 
leefwijze en cultuur van deze mensen - waarin hij oprecht geïnteresseerd was - te 
ontdekken en hun onderlinge verwantschap te onderzoeken. Hij gebruikte de 
terminologie en onderzoeksmethodes van zijn tijd. Achteraf gezien was de 
wetenschappelijke waarde van zijn werk gering. Wel heeft Julien het toenmalige 
stereotiepe beeld van dé Afrikaan genuanceerd. Hij genoot nationale bekendheid 
als de ontdekkingsreiziger die meeslepend schreef over zijn expedities en daar 
prachtige foto’s bij maakte.

Paul Julien, de laatste 
ontdekkingsreiziger
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Chleuhs (Berbers) in Zuid-Marokko en hun 
leembouw-architectuur. Na deze reis gaat 
Paul op tournee door Nederland met zelfge-
maakte foto’s en fi lmbeelden, om over zijn 
observaties over de afkomst van bevolkings-
groepen te spreken. In het woordgebruik van 
die dagen heet dat ‘raskruisingen’.

Karavaantochten in Afrika
Als jongen al is Paul Julien door het boek 
Van Pool tot Pool van Sven Anders Hedin 
geïnteresseerd geraakt in de ‘pygmeeën’, 
zwervende jagersstammen in West- en 
Centraal-Afrika die leven in groepen van 
enkele honderden tot duizenden mensen. 
Julien wil middels bloedonderzoek gaan 
onderzoeken of er verwantschap bestaat 
tussen deze zwervende volken en de San, 
de zogenaamde ‘Bosjesmannen’ in het 
zuidwesten van Afrika, die eveneens klein 
gebouwd zijn. Tussen 1925 en 1963 gaat hij 
maar liefst 29 keer op expeditie naar Afrika.
Julien kan zijn reizen alleen maken onder het 
gezag van Belgische en Franse kolonisatoren. 

Eerste reizen
In 1926, aan het eind van zijn studietijd, 
wordt Paul Julien met vijf andere studenten 
geselecteerd uit 250 kandidaten om mee 
te gaan met ‘volkenkundigen’ op een 
culturele reis naar Nederlands-Indië, op 
kosten van het Sir Henry Deterdingfonds en 
de Vereeniging Jan Pietersz. Coen. Op Java 
en Sumatra maakt hij kennis met de lokale 
cultuur en geografi e. Over zijn natuurerva-
ringen tijdens de 4,5 maanden durende reis 
publiceert Julien in publiekstijdschriften, 
bijvoorbeeld over een bezoek aan de Petani-
waterval en het Tobameer op Sumatra. De 
meereizende Utrechtse celbiologe Marianne 
van Herwerden (1874-1934) introduceert hem 
in de techniek van bloedgroepenonderzoek, 
iets dat Julien later van pas zal komen bij 
zijn onderzoekingen in Afrika.
Na zijn afstuderen doet Paul Julien 
promotie onderzoek naar het gedrag 
van zilver halogeniden (onder invloed 
van elektrische lading) bij de befaamde 
chemicus Hugo Kruyt (1882-1959) in het 
Van ‘t Hoff -laboratorium aan het Sterrenbos. 
In juni 1933 promoveert Julien cum laude tot 
doctor in de wis- en natuurkunde. Hij houdt 
zelfs radiolezingen over zilverdeeltjes in de 
zwart-witfotografi e.
Vanaf 1924 publiceert Paul Julien in publieks-
tijdschriften als Vragen van den Dag, 
Buiten, Onze Aarde, Ons Eigen Tijdschrift, 
Katholieke Illustratie, Panorama en dagblad 
De Maasbode. Hij schrijft artikelen over 
historisch-geografi sche onderwerpen in de 
regio, zoals het Kartuizer klooster Nieuwlicht 
bij Utrecht en kasteel Sterkenburg bij 
Driebergen. Hij illustreert de artikelen met 
eigen foto’s. Hij schrijft ook over buiten-
landse onderwerpen, soms onder het 
pseudoniem Marcelin Chanot, bijvoorbeeld 
over de Mont Blanc, Andorra, het Suezkanaal 
en Visby op het Zweedse eiland Gotland.
Vader Felix Julien wakkert Pauls reislust 
verder aan en samen bezoeken ze tot vier 
keer toe Noord-Afrika. In 1931 reist Paul 
met zijn 62-jarige vader te paard door 
Marokko en Algerije, waar ze zich met hun 
Frans goed kunnen redden. Ze dringen 
diep tot het achterland door, nieuws-
gierig naar de cultuur en gewoonten van de 

Aanbevelingsbrieven zorgen ervoor dat hij 
medewerking krijgt in elke bestuurslaag. 
Dat verklaart waarschijnlijk de - al dan 
niet vrijwillige - deelname van de plaat-
selijke bevolking aan lichamelijke onder-
zoeken. Julien voert naast bloedgroeptests 
ook antropometrisch onderzoek uit, namelijk 
de meting en registratie van lichaams-
lengte, schedelomvang, haar- en oogkleur. 
Deze methodiek staat tegenwoordig in een 
bedenkelijk daglicht, maar is in Juliens tijd 
nog gebruikelijk.
De Efé, jager-verzamelaars in Oost-Afrika, 
blijken het kleinste volk te zijn: de mannen 
zijn gemiddeld 1,44 meter lang en de 
vrouwen 1,37 meter. Paul Julien, die zelf maar 
1,65 meter groot is, lijkt temidden van deze 
mensen haast een reus. Hij gaat nog een 
stap verder en stelt met ‘ethno-serologisch’ 
onderzoek de smaakdrempel vast van fenyl-
thioureum, een in 1931 ontdekte marker voor 
genetisch bepaalde smaak. Hij vergelijkt 
de resultaten bij jagersvolken met die van 
Nederlandse bevolkingsgroepen.

  Paul Julien neemt bloedmonsters van Masai-
krijgers. BRON: ‘ZONEN VAN CHAM’

  Masai te Moshi in Tanzania. Autochroom (vroege 
kleurendia) door Paul Julien, 1933. GEHEUGEN VAN 

NEDERLAND / NEDERLANDS FOTOMUSEUM

210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   27210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   27 19-09-2021   19:0519-09-2021   19:05



28 oktober 2021Tijdschrift Oud • Utrecht28 oktober 2021Tijdschrift Oud • Utrecht

18 kilo, wordt zo’n 30 kilometer per dag 
afgelegd. De dragers krijgen betaald in zout 
en tabak; Julien neemt hiervoor per reis 200 
kilo tabak en 100 kilo zout mee.
De expedities zijn bepaald niet eenvoudig. 
De verblijfplaats van de teruggetrokken 
levende en zwervende volken is van tevoren 
meestal niet bekend; lokale gidsen moeten 
Julien naar zijn onderzoekssubjecten 
loodsen. Dragers verlaten soms ‘s nachts 
onopgemerkt de karavaan uit vrees voor 
onbekende rituelen en andere vermeende 
gevaren. Ook het onderzoek zelf is lastig. 
Het bepalen van de bloedgroep moet 
meteen na bloedafname plaatsvinden 
omdat er geen koeling voorhanden is en de 
temperaturen hoog zijn.
Ondertussen heeft Julien een baan 
aangenomen als scheikundeleraar op een 
rooms-katholiek meisjeslyceum in Den 
Haag. Hij kan er in de zomermaanden extra 
lang verlof krijgen voor zijn expedities. Op 
26 januari 1939 huwt hij de pianolerares 
Petronella (Elly) Anna Maria Roberts en 
gaat met haar in Wassenaar wonen. Samen 
met zijn vrouw maakt hij nog vele reizen, 
waarbij zij hem assisteert bij het onderzoek.

Radio, film en boeken
Naast de duizenden metingen die Julien 
verricht, heeft hij ook oog voor de volken-
kundige aspecten van de ‘pygmeeën’. 
Hij observeert, noteert en leert zo 
goed mogelijk de taal. Zijn antropolo-
gische waarnemingen werkt hij later 
uit tot causerieën van 20 minuten voor 
de KRO-radio; deze worden spectaculair 
aangekondigd als Kruistocht in Afrika, Als 
bloedjager in Liberia en Kampvuren langs 
den evenaar. De vertellingen over oerwoud-
tochten en ontberingen worden begeleid 
door intrigerend tromgeroff el en houden de 
luisteraars geboeid aan het radiotoestel.
Julien gaat ook op lezingentournee en 
vertoont daarbij zijn prachtige foto’s en 
dia’s. Zijn documentairefi lm over de Efé 
en Itoeri in Congo, de Bakah en Bakolah 
(Badjele) in Kameroen en de Babendzèrè 
(Bayaka) in Gabon wordt vertoond in 
vele Nederlandse bioscopen. Julien is 
daarbij zelf aanwezig om als explicateur 
uitleg te geven. In 1937 waarschuwt de 
Utrechtse Flora Bioscoop de bezoekers 
om op tijd plaatsen te reserveren omdat 
de fi lm Bibayak, onder de pygmeeën van 
West-Equatoriaal Afrika net als bij vorige 
voorstellingen snel uitverkocht zal zijn. 
Julien is met zijn expedities een nationale 
bekendheid geworden.
Als het tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onmogelijk is om naar Afrika te reizen, zet 
Julien zich aan het schrijven. De radiole-
zingen werkt hij om tot zijn eerste boek 
voor een groot publiek: Kampvuren langs 
den evenaar: herinneringen aan tien jaar 
bloedonderzoek in West- en Centraal 
Afrika. De verhalen gaan over de ondoor-
dringbare jungle, de oneindige savanne, 

de wekenlange regenbuien die alles 
doorweken, hitte, honger, ziektes en het 
gevaar van krokodillen, gorilla’s en buff els. 
Ook weet Julien beeldend te schrijven over 
melaatsen, slangendansers, mensenoff ers 
en over de ‘pantermensen’ die de heilige 
krachtbron Borfi mah, een totem of fetisj, 
moeten voorzien van vers mensenbloed.
Pauls jongste broer Charles Julien, die 
ontwerper en tekenaar is bij de muziek-
uitgever J.A.H. Wagenaar aan de Oudegracht, 
werkt mee aan het boek en verzorgt de 
vignetten en kaarten. Kampvuren langs 
den evenaar beleeft herdruk op herdruk en 
wordt meerdere keren vertaald.
Na de oorlog gaat Julien opnieuw op 
reis en publiceert in 1949 zijn tweede 
publieksboek: De eeuwige wildernis: herin-
neringen aan tien jaar bloedonderzoek in 
Equatoriaal Afrika. De prachtige zwart-
witfoto’s van Julien en zijn reisverhalen 
zorgen voor een goede verkoop en vele 
herdrukken. In dit boek ligt de nadruk 
meer op de waarneming van bijzondere 
gebruiken van de mensen die hij ontmoet 

Vanaf 1934 publiceert Paul Julien de 
resultaten van zijn onderzoek in weten-
schappelijke tijdschriften. Als hij in 1935 
bekroond wordt met de eerste prijs van 
het Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut 
voor zijn publicatie Bloedgroeponderzoek 
der Efé-pygmeeën en de omwonende neger-
stammen, is dat een erkenning en een 
stimulans. Hij publiceert gedetailleerd over 
zijn reizen en zijn bloedonderzoek in drie 
verschillende tijdschriften.
Julien bereidt zijn tochten nauwgezet 
voor en werft fondsen voor de kostbare 
reizen bij antropologische verenigingen 
en katholieke instellingen. Hij vertrekt per 
stoomschip vanuit Antwerpen, waar hij 
goedkoop kan boeken en ongelimiteerd 
bagage kan meenemen. Zijn karavaan met 
zo’n 20 tot 80 dragers stelt hij ter plekke in 
Afrika samen, ook de draagkisten worden 
daar vervaardigd. Alles moet immers 
door de ontoegankelijke jungle gedragen 
worden, van tent en mobiel laboratorium 
tot aan levensmiddelen, kleding, schoeisel 
en Juliens uitgebreide foto-, fi lm- en 
geluidsapparatuur. Per drager belast met 

  Paul Julien rond 1940. BRON: ‘KAMPVUREN LANGS DEN EVENAAR’

  Advertentie voor Paul Juliens fi lm in het Flora Theater aan de 
Oudegracht, 19 november 1937. BRON: UTRECHTSCH NIEUWSBLAD

  Omslag ‘Kampvuren langs den evenaar’, 1940. 
DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR DE NEDERLANDSE LETTEREN
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Nalatenschap
Paul Juliens boeken zijn voorzien van 
prachtige scherpe zwart-witfoto’s die een 
indringend beeld geven van het dagelijks 
leven van de jagersvolken, maar ook van 
bijzondere momenten, zoals speciale 
rituelen, inwijdingen, huwelijk en dood. 
Julien maakt per reis zo’n 400 opnames 
met zijn Bentzin-camera. De tienduizenden 
foto’s en dia’s vormen een prachtige 
aanvulling op de vooroorlogse antropo-
logische beelden van Afrika, namelijk van 
gebieden die toen nog als ‘witte vlekken’ 
op de kaart stonden. Julien registreert zijn 

lange mensen met een rijke cultuur. Julien 
beschrijft hun afstamming, eetgewoontes, 
leefwijze en polyandrie en polygamie. De 
titel van het boek verwijst naar het bijbel-
verhaal over Noachs zonen Sem, Cham 
en Jafet en hun verspreiding over de 
aarde. Cham zou de stamvader van zwarte 
Afrikanen zijn.
In 1952 brengt Julien zijn vierde en laatste 
boek uit: Pygmeeën. Het is een terugblik op 
20 jaar bloedonderzoek bij deze geïsoleerd 
levende nomaden. Hij heeft daarbij 
aandacht voor hun cultuur en doet een 
poging tot taalanalyse.

en minder op het wetenschappelijke 
(bloed)onderzoek. Hij beschrijft de dodelijke 
slaapziekte door een beet van de tseetsee-
vlieg in Lobi-land, Ivoorkust. Ook aan bod 
komt zijn beklimming van de Kilimanjaro, 
op weg naar de twee toppen Kibo en 
Mawenzi. De verkleumende kou en de ijle 
lucht op ruim 6.000 meter dwingen hem 
gedesillusioneerd rechtsomkeer te maken.
Juliens derde boek, Zonen van Cham (1950), 
gaat over zijn onderzoek in Oost-Afrika. De 
nomadische Masai in het grensgebied van 
Kenia en Tanzania staan centraal; door de 
welstand van hun grote veestapel zijn dit 

  Paul Julien tussen twee mensen van een Pygmee-volk. 
BRON: ‘PYGMEEËN’

  Elly Julien-Roberts met twee Peuhl-kinderen in Guinee. 
BRON: ‘DE EEUWIGE WILDERNIS’

  Omslag ‘De eeuwige wildernis’, 1949. COLLECTIE AUTEUR

  Omslag ‘Zonen van Cham’, 1949. COLLECTIE AUTEUR
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foto’s echter minder nauwkeurig dan zijn 
wetenschappelijke metingen; de beelden 
dienen immers slechts ter illustratie.
Als de onafhankelijkheid in Afrika inzet en 
Paul Julien niet meer zo welkom is met zijn 
dragerkaravaans, richt hij zich vanaf 1962 
op Azië, Oceanië en Midden-Amerika. Hij 
maakt nog elf expedities naar de kleine 
volken Semang in Noord-Maleisië, Aeta op 
de Filipijnen, Toda in Zuid-India en Aino op 
het Japanse eiland Hokkaido. Wetenschap-
pelijke publicaties volgen echter niet meer. 
Zijn vrouw Elly gaat met hem mee naar 
nieuwe reisdoelen in India en Nepal. Enkele 
jaren na de dood van Elly Julien-Roberts in 
1980 hertrouwt Julien met Mieke Mentink, 
met wie hij nog naar Thailand, India en 
Maleisië reist.
In de jaren 90 herleeft de belangstelling 
voor Juliens werk als zijn boeken worden 
herdrukt. Hij is te gast bij verschil-
lende radio- en televisieprogramma’s. 
De negentiger Julien blijkt nog steeds 
een goede verteller. Met spijt moet hij 
erkennen dat zijn onderzoek achteraf 
gezien weinig heeft opgeleverd: hij 
heeft nauwelijks verwantschap tussen 
de Pygmee-volken kunnen aantonen. 
De antropometrische gegevens hebben 
helemaal weinig resultaat gehad. De 
metingen, vingerafdrukken en bloedmon-
sters liggen opgeslagen bij de universi-

teiten van Leiden en Groningen, maar 
hebben weinig waarde meer door nieuwe 
inzichten en de opkomst van DNA-analyse. 
Julien heeft wel kunnen bijdragen aan het 
onderzoek naar geloofsbeleving, godsbeeld 
en religieuze rituelen bij de Masai.
Als Paul Julien op 17 februari 2001 overlijdt, 
laat hij in zijn Wassenaarse villa een 
veelheid aan exotische etnografi ca na. Zijn 
fotocollectie wordt overgedragen aan het 
Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, zijn 
fi lms aan het Nederlands Filmmuseum in 
Amsterdam. Momenteel wordt er gewerkt 
aan de ontsluiting daarvan. In tegenstelling 
tot zijn onderzoek en eerder nog dan zijn 

geschreven oeuvre, maakt Juliens visuele 
nalatenschap kans om de veranderingen 
te doorstaan die onze kijk op het koloniale 
verleden momenteel doormaakt.

Het Nederlands Fotomuseum heeft inmiddels 6.475 
foto’s en dia’s van Paul Julien digitaal toegankelijk 
gemaakt. Directe link via www.oud-utrecht.nl.

  Danseres Mejang in Zoadiba, Kameroen door Paul Julien, 
1937. GEHEUGEN VAN NEDERLAND / NEDERLANDS FOTOMUSEUM

  Jonge vrouw teruggekeerd van initiatie, Sierra Leone, 
1934. GEHEUGEN VAN NEDERLAND / NEDERLANDS FOTOMUSEUM
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Gert M. Knepper is classicus en werkte aan de 
Universiteit Utrecht. Hij schreef de biografie van 
Theo Verhoeven (die ooit zijn docent was op het 
Christelijk Lyceum).1

Afkomstig uit het Brabantse Uden, wilde 
Theo Verhoeven sinds zijn kindertijd al 
missionaris worden. Daartoe bezocht 
hij in zijn geboortedorp het Missiehuis 
St. Willibrord, een kleinseminarie van de 
Societas Verbi Divini (SVD), het Genoot-
schap van het Goddelijke Woord. Klein-
seminaries werden doorgaans niet door 
de staat erkend omdat de paters geen 
bevoegde docenten waren. De school 
mocht dan ook geen eigen eindexamens 
afnemen. De leerlingen waren aangewezen 
op het staatsexamen, dat in 1926 alleen in 
Utrecht werd afgenomen. Verhoeven deed 
zijn examen gymnasium A in juni van dat 
jaar in het concertgebouw Tivoli aan de 
Kruisstraat. Hij slaagde met glans.

Archeologie als bijvak
De volgende episode in Utrecht begon acht 
jaar later. In 1934 was Verhoeven inmiddels 
tot priester gewijd, maar een buitenlands 
missionarisschap zat er voor hem niet in. 
Zeer tot zijn spijt had de top van de SVD 
besloten hem in Nederland te houden: 
pater Verhoeven zou leraar Latijn op zijn 
eigen kleinseminarie moeten worden. Het 
Missiehuis in Uden streefde naar staatser-
kenning, of veeleer: naar staatsbekostiging. 
Daartoe waren bevoegde leraren nodig, en 
Verhoeven leek daarvoor geknipt. Hij kreeg 
dus de opdracht klassieke taal- en letter-
kunde te gaan studeren aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht. Verhoeven nam zijn intrek 
in de pastorie van de Gertrudiskerk aan de 
Amaliadwarsstraat.
De eerste drie jaar zou hij voornamelijk 
Latijnse en Griekse teksten uit de Oudheid 
bestuderen, ondersteund door vakken als 
oude geschiedenis en archeologie. Precies 

in de tijd dat Verhoeven zijn studie aanving, 
begon de studie van de klassieken in Utrecht 
van karakter te veranderen. De nadruk op 
taalkunde bleef, maar literaire en cultuur-
historische thema’s traden steeds meer op 
de voorgrond. Belangrijkste aanjager van 
die vernieuwing was de hoogleraar Latijn, 
Hendrik Wagenvoort. Voor hem was een 
antieke tekst in de eerste plaats bron van 
een idee of stroming: het ging hem om 
ideeëngeschiedenis. Maar in zijn collega Carl 
Wilhelm Vollgraff, hoogleraar Grieks, vond 
Wagenvoort een geducht opponent. Deze 
zag taalkunde nog steeds als het alfa en 
omega van de bestudering van de klassieken.
Vollgraff, die in 1936 tevens de positie 
van rector magnificus bekleedde, was 
ook betrokken bij een activiteit die Theo 
Verhoeven moet hebben aangesproken: de 
opgravingen op het Domplein. Verhoevens 
docent archeologie Gerardus van Hoorn 
had al vanaf 1926 in het Jaarboekje van 

In 2003 deed een Indonesisch-Australisch onderzoeksteam een 
bijzondere ontdekking. Diep in een grot op het Indonesische 
eiland Flores werden resten gevonden van een voorganger 
van onze eigen soort, Homo sapiens. De 60.000 jaar oude 
botten bleken afkomstig van een tot dan toe onbekende soort 
mensachtigen, die nauwelijks meer dan één meter lang waren. 
De kleine mensensoort kreeg de wetenschappelijke naam Homo 
floresiensis oftewel Floresmens. Dat deze ontdekking een Utrechtse 
dimensie had, bleef tot nu toe onbelicht. De ‘wegbereider’ van de 
Floresmens was pater Theo Verhoeven (1907-1990), die in Utrecht 
studeerde en als eerste opgroef op Flores.

De Liang Bua-grot op Flores, 2007.  
ROSINO, WIKIMEDIA COMMONS CC-BY-SA

Theo Verhoeven, Utrecht 
en de Floresmens

210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   31210917-OU-TS-2021-05-v4.indd   31 19-09-2021   19:0519-09-2021   19:05



32 oktober 2021Tijdschrift Oud • Utrecht

in feite een kerkhistorisch onderwerp.3 In 
het voorwoord bedankte hij zoals gebrui-
kelijk zijn docenten; naast zijn promotor 
Wagenvoort ook Vollgraff en Van Hoorn 
(‘die ons de serene sfeer van de Griekse 
geest [heeft] leren kennen, zoals die uit de 
stenen spreekt’). Verhoeven promoveerde 
cum laude. Wagenvoort noemde in zijn 
felicitatie tijdens het diner Verhoeven ‘een 
van de beste studenten van zijn generatie’. 
Privé had Wagenvoort zich al eens laten 
ontvallen dat hij Verhoeven graag als zijn 
opvolger had gezien. Maar daar kon geen 
sprake van zijn, in Flores zat men op de 
jonge doctor te wachten. Verhoeven had om 
zich voor te bereiden nog een paar colleges 
Maleis gevolgd bij de befaamde hoogleraar 
Jan Gonda, verbonden aan de Utrechtse 
‘Oliefaculteit’.4 In augustus 1948 scheepte 
hij zich in Amsterdam in voor de reis van zes 
weken naar Indonesië.
‘Hij kwam naar Flores, maar met zijn 
doctorstitel klassieken had hij een veel te 
hoge kwalificatie voor het kleinseminarie’. 
Zo karakteriseerde een van Verhoevens 
collega’s later diens positie. Want wat 
moest een wetenschappelijke geest als 
Verhoeven op Flores? Wat voor eer viel er te 
behalen aan een docentschap op een klein-
seminarie waar schoolboeken nauwelijks 
voorhanden waren en wetenschappelijke 
literatuur al helemaal afwezig? Later zou 
Verhoeven het graag zó voorstellen, dat hij 
in 1950 dus maar ‘besloot het prehistorisch 
onderzoek op Flores ter hand te nemen’. In 
werkelijkheid kreeg hij bij toeval een stenen 
vuistbijl in handen, op basis waarvan hij 
concludeerde dat er ook lang geleden al 
mensen op Flores geleefd moesten hebben.
In de schoolvakanties had hij gelegenheid 
om, samen met collega’s en belangstel-

geheten, en was in 1921 wel van naam, maar 
nauwelijks van inhoud veranderd. Daarbij 
paste dat lector Van Hoorn in het Kunsthis-
torisch Instituut aan de Drift 25 begonnen 
was met de aanleg van een verzameling 
Griekse vazen, het begin van de huidige 
archeologische collectie van het Universi-
teitsmuseum. Verhoevens studie archeo-
logie had dus maar weinig met opgravingen 
te maken.

Doctor op Flores
Eind 1940 studeerde Verhoeven cum 
laude af. De oorlogsjaren bracht hij door 
in Brabant, als leraar Latijn op het klein-
seminarie waar hij zelf leerling was 
geweest. Maar een hooglopend conflict 
met zijn superieuren veranderde zijn leven 
ingrijpend. Verhoeven had zich tegen hun 
uitdrukkelijk verbod ingelaten met verzets-
activiteiten door joodse kinderen uit de 
Randstad onder te brengen bij Brabantse 
boerengezinnen.2 De Nederlandse 
SVD-afdeling wilde van Verhoeven af: hij 
was te eigenwijs. Zijn nieuwe bestemming 
zou het Indonesische Flores worden, een 
katholiek eiland met een kleinseminarie (in 
Todabelu) en alleen Nederlandse docenten. 
Het schrijnend personeelstekort daar 
maakte zijn overkomst dringend gewenst. 
Maar Verhoeven moest dan wel eerst 
gepromoveerd zijn, want met een doctor 
in de gelederen zou het kleinseminarie zijn 
bestaansrecht beter kunnen verdedigen. De 
jonge staat Indonesië had een moeizame 
verhouding met Nederlandse  ingezetenen, 
maar in een land waar een intellectuele 
elite nog grotendeels ontbrak zou een 
doctor voorlopig nog wel getolereerd 
worden. Verhoeven moest dus promoveren 
en wel binnen één jaar tijd!
En zo verdedigde pater Verhoeven in juli 
1948, zes weken voor zijn vertrek naar Flores, 
in het Utrechtse Academiegebouw zijn 
Studiën over Tertullianus’ Adversus Praxean, 

Oud-Utrecht een aantal artikelen onder de 
titel ‘Romeinsche Oudheden uit Traiectum’ 
gepubliceerd. In 1929 was de opgraving 
begonnen, vanaf 1933 geleid door Vollgraff 
en Van Hoorn - met werklozen als gravers.
Naar Verhoevens belangstelling voor wat 
Vollgraf en Van Hoorn op het Domplein 
opgroeven kunnen we slechts gissen. Maar 
zeker is dat hij na zijn kandidaatsexamen 
zoals verwacht Latijn als hoofdvak koos, 
maar archeologie als bijvak, een weinig voor 
de hand liggende keuze voor iemand die 
bestemd was voor het onderwijs. Overigens 
betekende archeologie studeren in Utrecht 
vooral: zich bezighouden met de kunst-
geschiedenis van de Oudheid. Het vak 
had oorspronkelijk dan ook ‘Geschiedenis 
van de Grieksche en Romeinsche kunst’ 
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hij gaf het skelet door aan zijn Utrechtse 
collega John Huizinga, lector fysische antro-
pologie. In zijn Instituut voor Anthro-
pobiologie (gevestigd in de voormalige 
Hoofdwacht tegen de Janskerk) vond 
Huizinga het skelet een ‘fascinerend geval’ 
dat nader onderzoek verdiende. Pas veel 
later zou dat onderzoek een teleurstel-
lende uitslag opleveren: het betrof een 
‘gewone’ Homo sapiens, terwijl Verhoeven 
gehoopt had op een voorloper daarvan. 
Maar in de tussentijd had Verhoeven 
wel een andere, belangrijker ontdekking 

non grata verklaard. Von Koenigswald kon 
Indonesië niet meer in en de Indonesische 
autoriteiten eisten zijn vondsten terug. Von 
Koenigswald vroeg Verhoeven de prehisto-
rische skeletresten naar hem op te sturen, 
met als persoonlijke toevoeging dat hij 
graag ‘afgodsbeelden wilde koopen van 
menschen of dieren (antiek)’.
Verhoeven slaagde erin zijn skeletvondst 
naar Utrecht te smokkelen, waar Von 
Koenigswald meteen zag dat de beenderen 
nog niet gefossiliseerd waren en dus te 
jong om voor hem interessant te zijn. Maar 

lende seminaristen, op expeditie te gaan 
op het eiland. Die expedities beperkten 
zich niet tot het verzamelen van stenen 
bijlen. Tijdens de zomervakantie van 1950 
stuitten Verhoeven en twee collega’s bij het 
gehucht Téras op een diepe kalksteengrot. 
Verhoeven realiseerde zich waarschijnlijk 
dat de grot een ideale schuil- en woonplaats 
moest zijn geweest voor een prehisto-
rische mens, waarvan op Flores nog nooit 
sporen waren gevonden. Met geïmprovi-
seerd gereedschap groeven de paters een 
ondiep gat, met veelbelovend resultaat. 
Ze vonden er minuscule werktuigjes van 
vuursteen en een stukje aardewerk. Maar 
hoe oud waren die? Niemand die het wist 
en ’s avonds vertrok de expeditie weer, 
zonder te beseffen dat de Liang Bua ooit de 
beroemdste grot van Indonesië zou worden.

Nieuwe vondsten
Pas jaren later zou pater Verhoeven naar 
de grot terugkeren. Maar in de tussentijd 
deed hij wel allerlei andere ontdekkingen. 
In 1951 vond hij, in een andere grot, zowaar 
een menselijk skelet. Verhoeven had 
geen expertise op het gebied van Indone-
sische prehistorie en wist niets beters 
te doen dan zijn vroegere leermeester 
Gerardus van Hoorn aan te schrijven. Diens 
deskundigheid gold echter vooral Griekse 
vazen, zodat hij op zijn beurt Verhoeven 
doorverwees naar Ralph von Koenigswald, 
hoogleraar paleontologie aan de Utrechtse 
universiteit. Von Koenigswald, al tijdens 
zijn leven een legende, zetelde in het 
Geologisch Instituut in gebouw Payenborch 
aan de Oudegracht. Al voor de oorlog had 
hij resten van prehistorische mensachtigen 
gevonden op Java. Maar de Indonesische 
regering had hem inmiddels tot persona 

  Pater Theo Verhoeven in pij op Flores rond 1955.  
COLLECTIE GERT M. KNEPPER

  Gerardus van Hoorn bij de opgraving op het Domplein, circa 
1930. HET UTRECHTS ARCHIEF

  Het kleinseminarie in Todabeloe op Flores rond 1949.  
COLLECTIE GERT M. KNEPPER

  Verhoeven bij een opgraving op Flores, 1956.  
COLLECTIE GERT M. KNEPPER

  Ralph von Koenigswald tijdens onderzoek naar schedels op 
Java, circa 1938. STICHTING NATIONAAL MUSEUM VAN WERELDCULTUREN
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vingsteam een spectaculaire vondst. In de 
Liang Bua op Flores vonden ze op zes meter 
diepte een skelet van een volwassen vrouw. 
Ze bleek 60.000 tot 100.000 jaar geleden te 
hebben geleefd. Het meest bijzondere was 
haar lengte: één meter. Dit was geen Homo 
sapiens, zoveel was duidelijk. De nieuwe 
soort kreeg de naam Homo floresiensis, de 
Floresmens. Was zij een verre afstamme-
linge van de makers van de werktuigen die 
Verhoeven had gevonden, die immers een 
half miljoen jaar oud zouden zijn?
In 2014 deed paleontoloog Gert van den 
Bergh, die in Utrecht bij Sondaar had 
gestudeerd, opgravingen op precies de plek 
waar Sondaar en eerder Verhoeven stenen 
werktuigen hadden gevonden in dezelfde 
grondlaag als prehistorische dierresten. 
Van den Bergh vond daar nu een menselijk 
kaakfragment en enkele tanden. Deze 
waren afkomstig van mensachtigen met het 
formaat van de Homo floresiensis, maar ze 
waren een half miljoen jaar ouder. Gaat het 
om verre voorouders van de Floresmens? 
Het onderzoek gaat verder, maar de vondst 
betekent in ieder geval een postume rehabi-
litatie voor pater Theo Verhoeven.

Noten
 1 Gert M. Knepper, Floresmens. Het leven van Theo Verhoeven, 

missionaris en archeoloog (Soest 2019).
 2 Knepper 2019 p. 72 e.v.
 3 Th.L. Verhoeven s.v.d., Studiën over Tertullianus’ Adversus 

Praxean (Amsterdam 1948).
 4 Henk J. van Rinsum, ‘De “Oliefaculteit” aan de Utrechtse 

universiteit’, Tijdschrift Oud-Utrecht 94-2 (april 2021) p. 15-19.

afdragen aan de SVD. Hij ging werken in een 
protestantse omgeving en trok in bij zijn zus 
op Kanaleneiland.
Het lesgeven viel Verhoeven zwaar. 
Rand stedelijke tieners bleken een andere 
aanpak te vergen dan Florinesische 
 seminaristen. In zijn dagboek schreef hij: 
‘Het was een bovenmenselijke taak. Thuis-
komend na de lessen moest ik uren liggen 
eer ik op verhaal kwam.’ De leerlingen, die 
Verhoevens echte naam al snel vergaten 
omdat hij ‘de tuan’ werd genoemd (Maleis 
voor meneer), droegen hem echter op 
handen. Een oud-leerling herinnert zich: 
‘We hebben een gewéldig jaar met hem 
gehad! Zou iemand ooit boos op hem zijn 
geworden? Ik kan het me niet voorstellen. 
Want de tuan was een innemende, zachte, 
ja lieve man. We genoten van zijn Brabants-
Indonesisch accent en zijn verhalen, die 
overigens nooit over Latijn of Grieks gingen: 
als leraar straalde hij geen enkel gezag uit.’
Na zijn Utrechtse onderwijscarrière keerde 
Verhoeven de geestelijkheid definitief de rug 
toe en trouwde met een Belgische ex-non. 
Hij overleed in 1990 zonder de wetenschap 
ervan te hebben kunnen overtuigen dat er 
ooit voorlopers van de moderne mens op 
Flores hadden rondgelopen.
Het was de Utrechtse paleontoloog Paul 
Sondaar, een leerling van Von Koenigswald, 
die Verhoevens claims serieus nam. Met 
een gemengd Indonesisch-Nederlands 
team deed hij in het begin van de jaren 90 
 opgravingen op Flores. En net als Verhoeven 
vond hij stenen werktuigen tussen de 
resten van dieren van een half miljoen jaar 
oud. Nieuwe dateringstechnieken wezen 
uit dat de bodemlaag 600.000 jaar oud 
was. Sondaar vertelde later: ‘Maar we 
kregen onze resultaten nergens fatsoenlijk 
gepubliceerd, omdat we bekeken werden 
als paleontologen die zich met archeo-
logie bezighielden.’ In 1993 werd hij bij een 
reorganisatie door de Universiteit Utrecht 
ontslagen. Hij overleed in 2003.
Nog geen vijf maanden na Sondaars dood 
deed een Indonesisch-Australisch opgra-

gedaan. Hij trof stenen werktuigen aan in 
dezelfde bodemlaag als resten van dieren 
waarvan hij wist dat die een half miljoen 
jaar geleden hadden rondgelopen. Die 
werktuigen moesten dan toch afkomstig 
zijn van mensachtigen uit diezelfde 
periode? Dat zouden dus voorlopers van 
Homo sapiens zijn geweest. Verhoevens 
hypothese kreeg in de wetenschappelijke 
wereld nauwelijks bijval. Flores was immers 
altijd een eiland geweest, hoe hadden die 
mensachtigen daar dan kunnen komen?
Pas in 1965 groef Verhoeven opnieuw in de 
Liang Bua-grot. Op een meter diepte vond 
hij meerdere skeletten. Met een vooruit-
ziende blik schreef hij in zijn dagboek: 
‘Naar aanleiding van deze vondst lijkt 
me deze grot extra belangrijk’. Met zijn 
expeditieleden groef hij verder, totdat zich 
gewapende politie bij de ingang van de grot 
meldde. Op bevel van de politiecommis-
saris werd Verhoeven meegenomen naar 
de districtshoofdstad: men meende - ten 
onrechte - dat hij geen vergunning bezat. 
Toen het misverstand uit de wereld was, 
was het kwaad al geschied. Omwonenden 
waren ondertussen gaan schatgraven in de 
grot, want als de pater daar zo serieus aan 
het graven was geweest, zat daar vast goud 
in de grond. De opgraving was verstoord, 
kostbare informatie verloren gegaan. Naar 
de Liang Bua zou Verhoeven nooit meer 
terugkeren.

Rehabilitatie
In 1967 dwong een zwaar auto-ongeluk 
hem naar Nederland te vertrekken. Na zijn 
herstel trachtte Verhoeven overal fondsen te 
werven voor nieuwe expedities naar Flores. 
Daartoe zette hij een stap die hem in feite 
buiten de SVD plaatste: hij solliciteerde op 
een advertentie van het Christelijk Lyceum 
(nu Christelijk Gymnasium) aan de Konings-
bergerstraat in Utrecht, waar voor een jaar 
een docent klassieke talen werd gevraagd. 
Voor het eerst van zijn leven ging Verhoeven 
een echt salaris verdienen en hij zou dat 
in strijd met zijn gelofte van armoede niet 

  Entree van het Christelijk Lyceum met beelden van Pieter 
d’Hont. FOTO ARJAN DEN BOER

  Schedel van de Floresmens. WIKIMEDIA COMMONS CC-BY-SA
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Van Weerdsluis tot Muiderslot
Boeken met afbeeldingen van oude ansichten zijn 
populair, maar bieden zelden meer dan een reeks 
reproducties op klein liggend formaat, al of niet 
in confrontatie met foto’s van dezelfde locaties 
anno nu. Het boek met prentbriefkaarten uit de 
Vechtstreek is van een ander niveau: schitterend 
uitgegeven, gebonden, groot formaat (30x28 cm) 
en met veel uitvergrote, kwalitatief hoogstaande 
reproducties die verrassende details onthullen. Alle 
kaarten zijn afkomstig uit de collectie van Anthony 
Lisman (1943-2020) en dateren grofweg uit de 
periode 1900-1925.
‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’ brengt ook, meer 
dan het gemiddelde oude-ansichten-boek, het 
alledaagse leven van begin vorige eeuw tot leven. Na 
een inleiding over de ontwikkeling en het gebruik 
van prentbriefkaarten, volgen fraai geïllustreerde 
beschrijvingen van transport, horeca, agrarisch leven, 
buitenplaatsen, technische vooruitgang en toerisme 
in de Vechtstreek. In het tweede deel wordt de lezer 
aan de hand van ansichtkaarten met informatieve 
bijschriften gegidst op een tocht op en langs de 
Vecht en Angstel, van de Weerdsluis in Utrecht naar 
het slot van Muiden. 
Juliette Jonker-Duynstee en Edward Munnig Schmidt. 
‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’. Prentbriefkaarten 
van de Vechtstreek. Amsterdam, Uitgeverij Stokerkade, 
2021. ISBN 97-890-79156-511. 256 blz., € 24,95.

Utrechtse muurschatten
De laatste jaren is Utrecht verfraaid met 
metershoge muurschilderingen van kunste-
naars als De Strakke Hand, de Verfdokter en 
JanIsDeMan. Dat er naast die eyecatchers veel 
meer te ontdekken valt aan de Utrechtse gevels 
bewijst het rijkgevulde MuurKunst in Utrecht. 
Auteur en vormgever Joost van Waert fi etste ruim 
1.000 kilometer kriskras door de stad om alle gevel-
stenen, tegeltableaus, reliëfs, muurschilderingen, 
muurgedichten en andere vormen van ‘muurkunst’ 
te fotograferen die hij tegenkwam, vaak bewust 
gezocht, soms toevallig ontdekt. Hij hanteert 
geen strakke afbakening, zodat ook gevelbeelden, 
lantaarnconsoles, putdeksels en enkele niet van de 
straat zichtbare kunstwerken tot de ruim 600 in 
het boek afgebeelde kunstwerken behoren.
In wat vooral een verrassend kijk- en ontdekboek 
is, worden de werken per straat gepresenteerd, 
beginnend op het Domplein en eindigend op de 
Brink in Haarzuilens. Het boek is voorzien van 
een locatieoverzicht, een straatnamen- en een 
kunstenaarsregister. De informatie over de kunst-
werken - voorstelling, datering, maker(s), bijzon-
derheden - is nogal summier. Een website met 
meer gegevens, meer muurkunst, achtergrondar-
tikelen, plattegronden, wandel- en fi etsroutes zou 
een geweldige toevoeging zijn. De basis daarvoor 
is gelegd.
Joost van Waert, MuurKunst in Utrecht. Tweede 
herziene druk. Utrecht, eigen beheer, 2021. 224 
blz., € 25,-. Verkrijgbaar bij Broese, Steven Sterk, 
 VVV-Domplein en het Centraal Museum of bestellen 
via joostvw@ziggo.nl.

Kapelaan in oorlogstijd
75 jaar na de bevrijding worden er nog steeds oorlogs-
dagboeken ontdekt. Een van de opmerkelijkste is 
ongetwijfeld dat van Theo Egberts, van 1939 tot 1949 
een van de drie (!) kapelaans in de parochie van de 
Utrechtse Sint-Gertrudiskerk aan de Amaliadwars-
straat. De parochie omvatte de Rivierenwijk, de 
Dichterswijk en delen van Hoograven. Het dagboek, 
dat loopt van 17 november 1944 tot en met 13 mei 
1945, aangevuld met een inleiding over de vondst 
ervan, een korte biografi e van Egberts en enkele 
toelichtende hoofdstukken, is nu voorbeeldig bezorgd 
in een rijk geïllustreerd boek op groot formaat.
Dit dagboek biedt meer dan notities over voedsel-
gebrek, confrontaties met de bezetter en het verloop 
van de oorlog. Het laat zien hoe Egberts en zijn 
collega’s hun parochianen niet alleen geestelijk 
ondersteunden, maar ook gaarkeukens opzetten, 
voedseltransporten organiseerden en zorgden 
voor de evacuatie van verzwakte kinderen naar het 
bevrijde deel van Nederland. De kapelaan verhaalt 
beeldend over de successen en tegenvallers en over 
de samenwerking met geloofsgenoten en ‘niet-
katholieken’, zoals hij anderen steevast aanduidt. 
Ook bijzonder, maar wat taai, zijn de uitvoerig 
beschreven bespiegelingen over de wederopbouw 
van (katholiek) Nederland. 
Christa van Hees, Kapelaan in oorlogstijd. Dagboek 
van Theo Egberts. Z.p., 2021. ISBN 978-90-9034647-2. 
204 blz., € 19,95. Leden van Oud-Utrecht kunnen het 
boek voor € 17,50 (verzendkosten € 4,50) bestellen via 
www.kapelaaninoorlogstijd.nl.

Moord en doodslag
Na succesvolle boeken over misdaad en voetbal-
geweld (Crimineel Utrecht, 6e druk, Utrecht 
Hooligans, 4e druk) is er nu een derde true crime titel 
van het duo Van Doorn en Van der Zouw. Moordstad
geeft vlotte beschrijvingen van liefst 61 Utrechtse 
moord- en doodslagzaken daterend van 1878 (moord 
op een landbouwer uit Houten bij Fort Lunet IV) 
tot 2019 (aanslag in de sneltram op het 24 Oktober-
plein). We lezen over uit de hand gelopen inbraken, 
alcoholische burenruzies, crimes passionels, zeden-
misdrijven en criminele afrekeningen. Vrijwel alle 
daders zijn mannen, bijna de helft van de slacht-
off ers zijn vrouwen. Twaalf zaken bleven onopgelost. 
De variatie in moordwapens is enorm: naast allerlei 
steek- en vuurwapens bleken onder andere een 
kettingslot, een ceintuur, een elektriciteitssnoer, 
een stenen sierkip, een stropdas en de blote hand 
geschikt om iemand het leven te benemen.
De verhalen zijn gegroepeerd per wijk (chrono-
logisch ligt toch meer voor de hand) en worden 
voorafgegaan door gegevens over slachtoff er, dader, 
plaats delict, pleegdatum en moordwapen. Aan een 
analyse van hun materiaal (ontwikkeling in soorten 
misdrijven, daders, slachtoff ers en veroordelingen) 
wagen de auteurs zich niet. Ook de vraag of Utrecht 
in Nederlands perspectief echt een ‘moordstad’ is, 
blijft onbeantwoord. 
Daniel M. van Doorn en Evert van der Zouw, 
Moordstad. Een bloedspoor door Utrecht. [Meppel], 
2021. ISBN 978-90-8975-493-6. 269 blz., € 20,99.

Signalementen Maurice van Lieshout
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Een jaar lang elke dag een feit uit de 
rijke geschiedenis van onze jarige stad

Scheurkalender 2022

oud-utrecht.nl/webwinkel

€ 14,95 ( voor leden € 13,95)

Vanaf het moment dat Utrecht 
stadsrechten heeft zijn de 
geschiedenisboeken doorgespit om 

niet te vergeten historische momenten op die dag te vatten 
in een kort artikel. Dagelijks even stilstaan bij de stad waar je 
woont, werkt of een stad die je bezoekt en liefhebt.
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