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Ook in het orgaan van Oud-Utrecht behoort de man herdacht 
te worden, die het kunsthistorisch onderwijs aan de Universiteit 
te Utrecht geschapen en in veertigjarige werkzaamheid met een 
eigen stempel gemerkt heeft. 

De „Commentarii", door vrienden aangeboden bij zijn 75e ver
jaardag in 1950, weerspiegelen een bewegelijke geest, een zeer 
persoonlijk docent, een geleerde van breder allure dan de grenzen 
van het eigenlijke vak, een man aan wie velen dankbare vriend
schap toedroegen. 

Wie in Utrecht kende niet, ook zonder misschien zijn naam te 
weten, die elegante, joyeuse figuur, veerkrachtig van loop, een 
verschijning met iets feestelijks over zich, hoe dan ook iemand 
anders dan een ander! Zó het uiterlijk aspect van de hoogleraar, 
waaraan een boeiende persoonlijkheid en een geheel eigen en 
oorspronkelijke wijze van doceren beantwoordden. 

Buitenstaanders vermoedden niet gemakkelijk wat achter dat 
vlotte, „wereldse" uiterlijk verborgen lag. Onwillekeurig meet 
men iemands type af aan de levenssfeer van het eigen milieu en 
oordeelt dan onbillijk. Ik schrijf dit in de Kerstdagen. Bij de Kribbe 
kwamen herders — èn wijzen. Oud-leerlingen hebben bij de her
denking in het Kunsthistorisch Instituut, daags voor zijn begrafenis, 
getuigd, dat zijn onderwijs ook vorm en richting aan hun léven 
heeft gegeven. 

Dat Vogelsang aan de utrechtse kunst bijzondere aandacht gewijd 
heeft, spreekt wel vanzelf bij iemand, die de laat-middeleeuwse 
miniaturen en de middeleeuwse beeldhouwkunst meer dan eens 
tot objecten van publicaties koos. Zijn erudiete rede over Jan van 
Scorel en de Utrechtse Kunst, in 1941 op de Ie Universiteitsdag 
in de Dom uitgesproken, stond hij bereidwillig voor het Jaarboekje 
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van Oud-Utrecht van het volgende jaar af. Uit eigen tijd hebben 
zowel de bohémien Erich Wichman-tot-1920 als het gouden ge
schenk van Koningin Wilhelmina aan Eisenhower, het erezwaard 
van de Broms (1947), hem tot afzonderlijke publicaties bewogen. 
Zijn afscheidscollege op 12 November 1946 legde welsprekend 
verslag af van Veertig jaren kunstgeschiedenis aan de Universi
teit van Utrecht. 

Prof. Vogelsang, wiens vitaliteit onbegrensd scheen en die ook 
in zijn emeritaat rusteloos werkzaam gebleven was, is op 14 De
cember 1954 na een korte ziekte overleden. Op verhevener plan 
heeft het „immer strebend sich bemühen" van zijn vereerde Goethe 
ook in dit leven tot een bevrijdende voltooiing geleid. v. C. 

DE ZIJL VÄN ST. MARIE. 

Ongeveer midden November (den 18en of den I9en) werd naar 
aanleiding van een klacht over last van water in den kelder van 
het perceel Oudegracht 131 een onderzoek ingesteld naar de her
komst daarvan. Die werd gevonden in een lange overwelfde 
ruimte, welke zich bevindt tussclien de kelders van de percelen 
Oudegracht nr. 129 (het voormalige hotel Het Kasteel van Ant
werpen) en nr. 131. Deze ruimte strekt zich in de lengte gracht-
waarts uit tot aan den werfmuur en had een zeer modderigen 
bodem. Bij peiling bleek, dat er in de diepte zelfs geen vaste bodem 
aanwezig was. Dit laatste is een duidelijke aanwijzing, dat het 
gevondene, hoewel als riool gebruikt, niet als zoodanig aangelegd 
werd, maar een overblijfsel van een oude watergang of sloot moet 
zijn. Aan den ouderdom behoeft niet getwijfeld te worden: bij het 
verwijderen van de modder (voor zoover dit noodzakelijk was) 
werden daarin verscheidene scherven van eeuwenoud aardewerk 
gevonden, en ook nog een nagenoeg niet beschadigd^ klein testje, 
dat alleen aan de binnenzijde verglaasd is. Bovendien bevatten de 
opstaande wanden nog overblijfselen van metselwerk, dat 5 à 
6 eeuwen oud is. 

De ruimte wordt voor het bovengedeelte doorsneden door een 
kleine dwarsgang, die toegang geeft tot een stookkelder van het 
vroegere hotel. De vloer van het gangetje rust op de beide zij
wanden van de ruimte, zoodat de waterafvoer daaronder vrijge-
bleven is. De zijwanden van het gangetje sluiten het bovengedeelte 
der ruimte af. 

Door het wegbreken van een dier zijwanden (die naar de gracht-
zijde) ontdekte men de oude watergang opnieuw. Bij het openen 

an de andere zijwand kon vastgesteld worden dat de overwelfde 
ruimte zich in tegenovergestelde richting nog zeer ver uitstrekt. 
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De overwelfde ruimte heeft een gemiddelde breedte van onge
veer 1 meter en een hoogte van gemiddeld 3 meter. 

Het nu weer gevondene bevestigt m.i. de mededeeling op 
bladz. 46 van den 24en jaargang (1951) van het Maandblad, dat 
de vroegere zijl van St. Marie langs de zuidzijde van den hof van 
het vroegere huis Schoenegge liep, zooals dat op het daarbij ge
voegde plattegrondje staat aangegeven. Dit plattegrondje wordt 
hierbij nog eens afgedrukt. 

Bij meer dan één lezer zal misschien reeds drie jaren geleden de 
vraag opgekomen zijn, hoe dan het verloop van die zijl of water
gang van de tegenwoordige Mariaplaats tot in het nu nog aan
wezige deel, dat in de gracht uitmondt, geweest moet zijn. Ik heb 
getracht daarop het antwoord te vinden. Echter tevergeefs. 

Uit de laatste der in de erfpachtbrief van 1356 gestelde voor
waarden (zie blz. 26/27, jrg. 24) blijkt duidelijk, dat de zijl (zooals 
waarschijnlijk vóórdien het geval geweest was) eventueel zou 
moeten kunnen dienen om het water van het kerkhof van St. Marie 
af te voeren. Niet lang te voren schijnt een andere afwatering ge
maakt te zijn langs de noordzijde van het kerkhof onder den stads
wal door. (Deze wordt nog op 29 April 1555 vermeld). De zijl 
zal toen verder in gebruik gebleven zijn, om de bewoners van de 
huizen aan de Mariastraat en Steenweg (Heilige weg) gelegen
heid te geven hun water grachtwaarts af te voeren. 

Men moet zich dat water niet voorstellen als een onbeduidend 
geval. Het was de voortzetting van een sloot, die zes eeuwen ge
leden de oostkant van het kerkhof afsloot (van den noord-west-



hoek van den Springweg tot achter den zuid-westhoek van de 
Mariastraat). Die sloot zou, volgens een overeenkomst van 1397 
van het kapittel met de stad „in den bodem" ruim 15 voeten breed 
zijn, dus ongeveer 3.5 meter. Rekent men daarbij nog de glooiing 
aan beide zijden (want de bodem moet ongeveer op waterpeil ge
legen hebben, dus ± 4 meter beneden straatpeil), dan komt men 
voor wat de straathoogte betreft tot een breedte van 9 à 10 meter. 
Dit komt vrijwel uit, wanneer men weet, dat op 30 Juli 1584 aan 
zekeren Claes Rutgerss. (van Schoonrewoert) in koop afgestaan 
werd het erf achter zijn huis ,,tot ande aefdocht, in de brete van 
XII voeten ende IX voeten lang". De achterzijde van zijn erf lag 
alzoo nog 2.5 à 3 meter van den kant van de zijl. 

De zijl liep dus van de noordzijde van de tegenwoordige Maria-
plaats achter de huizen aan de westzijde van de Mariastraat door. 
Het spreekt vanzelf, dat de bewoners van die huizen getracht 
hebben van de aanwezigheid dier ruimte achter hunne huizen een 
zoo groot mogelijk gebruik te maken voor allerlei doeleinden, hetgeen 
uit verschillende mededeelingen blijkt. Over de eerste anderhalve 
eeuw na het in erfpacht uitgeven van het bovengenoemde deel be
schik ik (nog) niet over gegevens. Op 20 Mei 1500 werden twee 
gecommittteerden uit den raad benoemd „totter haeftocht in Sunte 
Marienstraet". Na uitgebracht rapport werd hun 30 Juni d.a.v. 
in last gegeven om allen, „die indie haeftocht getymmert hebben 
opter stat erve" te bevelen die getimmerten af te breken. De be-
bewoners hadden dus achter hun erven gelegen grond in beslag 
genomen. Er wordt bij vermeld, dat „die haeftocht half der stat 
ende half den heeren van tSunte Marien toebehoirt". Zoowel de 
stad als het kapittel hadden belang bij het openblijven van den 
sloot voor waterafvoer. In 1523 had het kapittel weder geschil, nu 
met zekeren Jan Weyman. Deze had een „traly inder voirs. aef-
tocht" gezet en nog een en ander daar aangebracht. Wee r werd 
bevolen (14 October) dat alles te verwijderen. Dat het hier om 
dezelfde waterloop ging, blijkt wel hieruit, dat die „aefdocht" ge
meenschappelijk bezit van stad en kapittel genoemd werd. Een der
gelijk geval werd op 10 April 1532 gegeven. 

De bewoordingen van het op 19 September 1552 in den raad 
beslotene is wel van belang. Toen werden weder twee raadsleden 
aangewezen tot onderzoek van de „timmeringe, gedaen inde aeff-
docht streckende van bij Claienborch tot Sunte Mariensloot, daer 
duer deser Stadt erff becommert ende betymmert is". Hieruit blijkt 
tot waar ongeveer de watergang liep. In elk geval nog iets verder, 
dat het huis van Claes Rutgerss, bovengenoemd, die bezitter was 
van (van de Mariaplaats afgerekend) het derde huis voorbij de 
tegenwoordige achteruitgang van de Handelsbeurs. En nog iets 
nader wordt de loop van de afdocht aangeduid in een besluit van de 
vroedschap van 19 Juni 1637, genomen naar aanleiding van een 



„requeste vande gebruyren aende suytsijde der strate voor Claren-
burch". Dit besluit hield het bevel in aan de „gebuyen door welcker 
huysin.gen ende erven den affdocht in desen verhaelt is lopende", 
om die afdocht binnen acht dagen te reinigen enz. Men zou hieruit 
de conclusie kunnen trekken, dat de watergang met een bocht achter 
de huizen aan den Heilige weg en verder onder enkele huizen staan
de aan Voor Clarenburg doorliep. 

Maar hoe die dan van daar liep (of nog loopt) tot aan de achter
poort van Het Kasteel van Antwerpen? Misschien zal te eeniger 
tijd door andere vondsten het antwoord op die vraag gegeven 
kunnen worden. 

SCWAAL lilOOO 

Op den hier afgedrukten plattegrond van het stadsgedeelte tus-
schen de Mariaplaats en de Oudegracht is aangegeven het verloop 
van een nog bestaand riool achter de huizen aan de Mariastraat, 



voor zoover dat thans bekend is. Het ligt ter plaatse waar vroeger 
de waterloop gevonden werd. 

X. 
In het dagblad Trouw van Vrijdag 26 November 1954 stond — naar aanleiding 

van het vinden van het overblijfsel van de Zijl — een onzinnig artikeltje, onder 
den titel: „Het zijl van Sinte Marie (oud stroompje tussen Oudegracht en Maria-
plaats)". 

Dit geeft mij aanleiding een enkel woord te plaatsen over journalistische 
zoogenaamde geschiedschrijving. In den loop der jaren zijn al heel wat artikelen 
in de kranten verschenen, welke een of ander onderwerp uit Utrechts verleden 
behandelen. 

Natuurlijk kan het ieder rechtgeaard stadgenoot slechts verheugen, dat belang
stelling gewekt wordt voor de geschiedenis van de plaats zijner inwoning. Maar 
dan moet dat geschieden op een deugdelijke manier, na een verantwoord onder
zoek! En niet — zooals veelal geschiedt door vluchtig uit allerlei vroegere ge
schriften een en ander zonder eenige kritiek bijeen te zamelen, om daarna uit de 
nog vluchtiger geschreven aanteekeningen iets samen te stellen dat geen juisten 
en soms zelfs een verwarrenden indruk maakt. 

Door zóó te handelen mishandelt men het verleden. En het ergste is nog dat 
belangstellende lezers het hun voorgezette als volle waarheid aanvaarden, en zoo 
een onjuiste kennis bekomen van hetgeen vroeger geschied is. K. 

IETS OVER OUDE KAARTEN. 

Er zijn o.a. twee oude stichtse kaarten, die op voor het publiek 
toegankelijke plaatsen gemakkelijk bezichtigd kunnen worden, 
namelijk de kaart van De Roy van ongeveer 1740, tien bladen met 
een fraaie omlijsting van de wapens van de groot grondbezitters, 
die destijds dergelijke uitgaven mogelijk maakten, in het kasteel 
te Zuilen, en een grote geschilderde kaart van ongeveer 1640 in 
het gemeentehuis te Maartensdijk. 

Deze geven beide aanleiding tot soortgelijke opmerkingen als 
over de grens Gooi-Sticht van 1535 te maken vielen, en bewijzen 
hoe voorzichtig men moet zijn met het toekennen van bewijskracht 
aan schijnbaar duidelijke détails. Wanneer men zelf over een blad 
van De Roy beschikt is het leerzaam te trachten de kilometerlijnen 
van de topografische kaart met gebruikmaking van vergelijkbare 
punten hierop over te brengen, 

Doet men dit met de kaart van Ottens van het Gooi van ± 1735, 
die door De Roy voor zijn middenbovenblad werd benut, dan ver
krijgt men nog een bruikbaar resultaat: de vierkanten worden wat 
scheef en langwerpig, en de „windroos" wijst wel 20° verkeerd, 
maar men komt met rechte lijnen toch zowat uit. Tracht men nu 
op het middenbovenblad van De Roy ditzelfde te doen dan valt 
al direct op hoe slordig hij de kaart van Ottens overgenomen heeft, 
en tracht men de lijnen op het verdere blad door te trekken dan 
raakt alle verband met de topografische kaart zoek. 

Dit bewijst dat De Roy waarschijnlijk véél minder dan zijn voor-
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gangers zijn kaart als één geheel opbouwde op een systematisch 
net van nauwkeurige plaatsbepalingen. De belangrijk verschil
lende afwijkingen in oriëntatie van delen van hetzelfde blad wijzen 
erop dat hij vrij klakkeloos de gegevens van zijn voorgangers 
samenvoegde zodat een rammelend geheel ontstond. 

Een vluchtige vergelijking met Ottens leert al dat hij niet alleen 
fouten overnam, zoals de Raasloot, geheel afwijkend van de Raa, 
en bovendien nog versierd met de (verdubbelde) naam Raabrugh, 
maar nieuwe fouten toevoegde. De schinkels in de grens zijn mis
tekend, en buitengewoon kras is de voorstelling van de weg 
Laren-Eemnes: de Meenesteeg of Zijdwind. De Roy maakt hier 
twee wegen van (daarin gevolgd door Tirion 1750) waarvan er 
één tegen de grens doodloopt en de andere alleen door een fan
tastische bocht naar de grensschinkel gebracht kon worden. Een 
uiterst typisch voorbeeld van hoe slecht hij zijn bronnen wist te 
coördineren. 

Een ander verschijnsel, dat ook op de kaart te Maartensdijk 
blijkt, zijn de anachronismen die uit geschreven bronnen werden 
overgenomen zonder toetsing daarvan op het terrein. 

Het grensbegin Gooi-Sticht werd in 1351 en 1356 vastgesteld 
in de Mond van de Eem. Dit is op zichzelf merkwaardig omdat 
de krijgshaftige Stichtsche bisschop toen toch zeker een grens 
linierecht Zuiderzee-Wackere Dijk (Eemnes)—Domtoren had 
kunnen afdwingen! Waarom gaf hij toen de Eemnesser ,,aanwas", 
zoals men het in 1525 noemde, prijs? En daarbij het strategische 
punt van de rivermond! Misschien mogen wij hierin een mensch-
lievende daad zien, want de weg die op oude kaarten Huizen met 
de Eemmond verbindt zou er op kunnen duiden dat de Huizers al 
vroeg de visvangst beoefenden en hier in de Eemmond een vlucht-
haven hadden, met daarbij misschien een kapel, zoals de kaart van 
Sinck van 1619 schijnt aan te duiden. 

Deze kaart van 1619 bewijst dat toen deze grens met ruim één 
kilometer was ingekort, door oeverafslag. Sinck geeft hier nauw
keurig de afzonderlijke afwateringen van Gooi (Gooiergracht) en 
Eemnes (Heinellenwetering ) en Ottens geeft ook het grensbegin 
zoals het nu nog is, maar De Roy (en Tirion nà hem) geeft hier 
weer een grens tot in de Eem. 

Iets soortgelijks treft de beschouwer van de kaart te Maartens
dijk. Bij de noordpunt, bij Kievitsdai, nu eindigende bij de Berken
laan of Hessenweg, staat: ,,deze landen zijn strekkende tot aan 
de Lapersweg". Nu had Hubert van Pallais hier in 1462 een strook 
die tot in Laepers strekte, en het juiste verloop van de oude Lapers
weg is moeilijk vast te stellen, maar toch lijkt het ook hier wel 
dat wij te doen hebben met een anachronisme, ontleend aan de 
oude blaffert, waarnaar deze kaart hier ook verwijst. 

M. RAVEN. 



DE RUNENSTEEN OP HET DOMPLEIN. 

Sedert 1936 staat op het Domplein, dicht bij de ingang tot de 
kloosterhof, een monument, dat door zijn massale vorm en zijn 
merkwaardige ornamentiek wel zeer afwijkt van wat aan fraaie 
en lelijke monumenten door de vaderlandse grond gedragen wordt. 
Het is een geschenk van Vrienden van Nederland in Denemarken 
aan de Universiteit van Utrecht bij haar 300-jarig bestaan. De 
aanbieding geschiedde door de voorzitter van het Dansk Samfund 
i Holland. De grond, waar het monument op een voetstuk ge
plaatst is, werd door de Gemeente kosteloos aan de Staat in bruik
leen gegeven. 

Het gedenkteken is een, onder toezicht van de directeur van 
het Rijksmuseum te Kopenhagen, uit kunstgraniet op ware grootte 
vervaardigd en met de hand bijgewerkt afgietsel van een der twee 
beroemde „Jellinge stenen", die als de fraaiste runenstenen van 
Noord-Europa gelden. De hoogte bedraagt 2.46 m., de breedte 
2.88 m. en de dikte 1.38 m. 

Te Jellinge, een dorp op Jutland (Denemarken) staan nl. sedert 
de 10de eeuw twee runenstenen, ter onderscheiding meestal de 
kleine en de grote Jellinge steen genoemd. De deense vorst Gorm, 
in de groeiende traditie als een groot veroveraar beschouwd, liet 
de kleine oprichten „ter herinnering aan zijn vrouw Thyre, [bij
genaamd Danmarkarbot, d.i.] de verbetering van Denemarken, 
zoals het runeninschrift getuigt 1 ) . De deense geschiedschrijver 
Svend Aagesen (geb. c. 1130) weet te vertellen2), dat in haar 
tijd grote versterkingen aan de verdedigingswal in Zuid-Sleeswijk 
werden aangebracht, waaraan dan haar bijnaam ontleend zou zijn. 
Daar het echter hoogst onwaarschijnlijk is, dat het rijk van haar 
man, Gorm, zich ooit zo ver heeft uitgestrekt, schijnt een andere 
overlevering, nl. dat zij in jaren van misoogst het deense volk 
redde door haar te voren opgeslagen voorraden levensmiddelen 
beschikbaar te stellen, wellicht eerder ter verklaring van haar be
titeling in aanmerking te komen 3 ) . 

Omstreeks 940 is Gorm opgevolgd door zijn zoon Harald, bij
genaamd Zwarttand. Ofschoon de hieronder te vermelden mede
deling, dat hij geheel Denemarken onder zijn macht bracht, 
moeilijk als volmaakte waarheid valt te beschouwen, moet hij toch 
vorst over een belangrijk gebied geweest zijn. Omstreeks 960 is 
hij tot het Christendom bekeerd, wat in de toenmalige verhouding 
tussen vorst en onderdanen doorgaans de overgang van de 

1) Runen zijn de oudste schrifttekens der germaanse volkeren. 
2) In zijn: Compendiosa historia regum Daniae. 
3) T. de Vries, De Wikingen in de lage landen bij de zee. Haarlem 1923 

blz. 356. 
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laatsten tot de door de vorst aangenomen godsdienst ten
gevolge had 4 ) . 

Men houdt het er voor, dat het omstreeks 980 geweest is, dat 
Harald ter nagedachtenis van zijn ouders, de grote Jellinge steen 
heeft doen oprichten en daarop tegelijk beide gebeurtenissen — de 
onderwerping van Denemarken en de overgang van het volk tot 
het Christendom — heeft doen vereeuwigen. 

Als overoud gedenkteken van de deense geschiedenis en cultuur 
is deze grote Jellingesteen een hoog aangeslagen nationaal bezit 
van Denemarken en daarom zal wel juist een copie van dit monu
ment in 1936 als geschenk gekozen zijn. 

Op de naar het Domplein gerichte voorzijde staat in vier reek
sen een tekst in runenschrift. Een bronzen wandbord tegen de 
de muur van de kloostergang geeft de reproductie van deze tekst 
met transcriptie en een vertaling in het nederlands. De laatste 
luidt: 

..Koning Harald gebood dit gedenkteken te maken ter na
gedachtenis aan zijn vader Gorm en zijn moeder Thyre, 
Harald, die geheel Denemarken aan zich onderwierp en 
Noorwegen, en de Denen tot het Christendom bekeerde". 

De achterzijde vertoont tussen vlecht-ornamentiek de oudst-
bekende afbeelding in de noord-europese landen van de gekrui
sigde Christus. In de niet-realistische weergeving van den Ge
kruisigde en het type van het versieringselement meent men ierse 
of keltische kultuurinvloed te herkennen. 

v. C. 

4) Zie over de oorzaak en de strekking van dit verschijnsel: R. R. Pos", 
S. Bonifacius' methode van geloofsverkondiging: overtuiging of dwang?, in: 
Annalen van het Thijmgenootschap XLII, 1954. 117 e.v. 

BOEK AANKONDIGING 

S. van der Linde. 1000 jaar dorpsleven aan de Vecht. 
Loenen aan de Vecht 953—1953. Loenen aan de Vecht 
1954. 153 blzz. m. ill, 8". 

De herdenking van het 1000-jarig bestaan van het dorp Loenen 
in 1953 heeft de toen nog ter plaatse staande hervormde predikant 
Dr. S. van der Linde aanleiding gegeven de geschiedenis van zijn 
standplaats te boek te stellen. In het door Drukkerij van Kra
lingen aldaar aantrekkelijk uitgegeven boekje (ƒ3 .— ing., f A.— 
geb.) trekt de langdurige geschiedenis van het Vechtdorp aan 
onze aandacht voorbij: van 953 af, toen Koning Otto I de te 
,,Lona" liggende domeingoederen aan de utrechtse bisschop Bal-



derik in eigendom gaf, tot aan de opening van de „snelweg" 
Utrecht-Amsterdam in 1954. die het misschien ,,nog meest intacte" 
dorp aan de Vecht de weldadige rust terug gaf, waarvan het 
waanzinnige verkeersmonster het in het laatste decennium vooral 
beroofd had. 

Het schrijven van een dorpsgeschiedenis is altijd moeilijk. 
Komen er al bij wijlen enkele bijzondere, uit de gewone gang van 
zaken springende gebeurtenissen voor, in het algemeen vindt de 
geschiedenis van het land of de grote steden slechts zwakke weer
klank in het leven der dorpen, en in de archiefstukken, zo zij be
waard bleven, komen in overeenstemming daarmee in hoofdzaak 
slechts gegevens van wel zeer-lokale aard voor. Als men die dan 
weet te gebruiken zoals de sehr, van dit boekje gedaan heeft en 
ze weet te combineren met hetgeen bronnen en litteratuur van 
wijder allure opleveren, dan blijkt weer eens te meer het nut van 
de kleine, op zich zelf niet zo belangrijke archieven. 

Het boekje is verdeeld in drie uitvoerige hoofdstukken: Loenen 
in de Middeleeuwen — Loenen in de eeuwen van kentering (16e-
18e eeuw) — Loenen in de nieuwe tijd. Binnen deze grote indeling 
wordt in kleinere paragrafen een bonte rij gebeurtenissen aan de 
lezer verhaald en wordt hij met velerlei situaties en toestanden in 
kennis gebracht. Dat het kerkelijk leven de bijzondere belangstel
ling van de sehr, trok, zal niemand hem kwalijk nemen, zeker niet 
nu ook de burgerlijke samenleving, de verhouding tot de kasteel
heren van de buurt, volksgebruiken en sociale toestanden naar ik 
meen de hun toekomende aandacht kregen en hun deel aan de 
schildering van duizend jaar dorpsleven bijdroegen. Waarschijn
lijk wel om de levendigheid van het geschiedverhaal te verhogen, 
gebruikte de sehr, voortdurend de tegenwoordige tijd. Op de duur 
doet dat wat gewild aan, gelijk ook de wel opzettelijk wat luchtige 
toon door de ene lezer meer gewaardeerd zal worden dan door de 
andere. Overigens zal deze uitgave bij huidige en oud-Loenenaars 
en ook bij anderen de belangstelling vinden die ze verdient. 

v .C . 

G. J. Uitman. W a t zeggen onze aardrijkskundige namen? 
Van Gorkum & Comp., Assen, 1954. 142 blzz. 8°. 

Voor veel leden van Oud-Utrecht is de heer G. }. Uitman te 
Zeist geen onbekende. Wie wel eens iets van hem las over de oor
sprong van familienamen, of hem over dit onderwerp hoorde 
spreken, zal hem stellig gaarne als gids verkiezen voor een rond
gang op het gebied der nederlandse plaatsnamen. 

Het door hem geschreven boek over de betekenis van de plaats
namen — welk boek door Van Gorcum zeer keurig is uitgegeven 
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— zal daarom door menigeen met genoegen ter hand genomen 
worden. 

De heer Uitman stelt in deze publicatie voorop, dat hij „geen 
andere pretentie heeft dan de lezer een samenvattend inzicht te 
verschaffen in de uitkomsten, die het wetenschappelijk onderzoek 
van onze plaatsnamen heeft opgeleverd". Men behoeft bij hem dus 
niet direct naar nieuwe vondsten te zoeken. Hij heeft alleen willen 
verzamelen wat anderen aan het licht brachten. Voortdurend vindt 
men dan ook verwijzingen. 

Nu kan men op dit gebied niet voorzichtig genoeg zijn. Het bij 
ieder wel voorkomend verlangen om de betekenis van een plaats
naam aan de weet te komen, leidt gemakkelijk tot allerlei gissingen. 
De heer Uitman, die in het motto van zijn boek al het beeld van 
schoenmaker en leest hanteert, komt aan het slot van zijn publi
catie vaststellen: „Alle dilettantisme dient onvoorwaardelijk ge
weerd. Veel namen zijn overoud en kunnen daardoor niet meer 
met zekerheid opgehelderd worden. Verandering had vaak plaats 
tengevolge van volksetymologie. . . . De gegevens voor de na
vorsers zijn niet altijd betrouwbaar. . . . De onderzoeker moet dus 
zeer critisch te werk gaan. Hij onthoude zich liever van een ver
klaring dan dat hij een op niets steunende gissing maakt. Hij moet 
doorkneed zijn in de oude taalvormen en de historische gram
matica in zijn volle omvang beheersen, anders glijdt hij al gauw 
uit." 

Het zijn deze woorden, die ons te meer er toe zetten om naar 
de heer Uitman te luisteren. Er wordt uiteraard maar een greep 
gedaan; toch komen vele honderden plaatsnamen ter sprake. Het 
is een genoegen om in dit boek te bladeren, nadat eerst al aan de 
hand van de registers snel naar de verklaring gezocht werd van 
de namen, die men zelf voor het grijpen heeft. 

Een paar voorbeelden. Bij Abcoude, zo liefelijk in de weilanden 
gelegen, zal men niet licht aan een bosplaatsje denken. Toch heette 
het oorspronkelijk Abekewoude; doch wij krijgen er tegelijker
tijd de mededeling bij. dat het woord woud niet op dichte bossen 
behoeft te wijzen, maar evengoed op bosjes van akkermaalshout 
welke op het veen groeiden. 

Amersfoort wordt in de 10e eeuw Amersfordia genoemd, later 
Amersforde, Amersvorde, Amersfoerde. Dat laatste deel van de 
naam moet wel wijzen op ford, furt, voord: doorwaadbare plaats 
aan de rivier. Maar met het eerste lid der plaatsnaam is men nog 
niet klaar gekomen. Het zou iets met de Eem te maken kunnen 
hebben, het kan ook uit een persoonsnaam ontstaan zijn. Gissingen 
als fort aan de Eem of Amor Fortis (de sterke liefde waarvan het 
kerkzegel gewaagt) zijn er naast. 

Asschat bij Leusden doelt, althans voor zover het laatste lid van 
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dit woord in 't geding is, op schede, scheiding. Het komt meer 
voor bij grensplaatscn, zoals Enschedé. 

Wij noemden deze namen, voorkomend onder de letter A en 
behorende bij plaatsen in ons gewest, maar er worden onder die
zelfde letter nog zestig namen genoemd en telkens stuit men op 
interessante gegevens. 

W i e als belangstellende dit boek leest, wordt niet teleurgesteld. 
En zou hij dieper willen graven, dan staat de heer Uitman telkens 
klaar om hem de weg naar het daarvoor benodigde materiaal te 
wijzen. de J. 

KLEINE MEDEDELINGEN 

Over Het huis P l a t t enbu rg en he t ge
slacht de Malape r t hande l t een a r t ike l v a n 
J. J. G. K r a n e n in Gens nos t r a v a n Maar t 
1S54, biz. 44—49. Het onder J u t p h a a s , op 
k o r t e afs tand ten oosten v a n Ri jnhuizen 
gelegen h e b b e n d e huis zou oms t r eeks 
1300 gest icht zijn door een der H e r e n v a n 
't Goy. In 1597/8 is P l e t t e n b u r g in he t b e 
zit gekomen van e?n Frans ede lman, P ie -
ter de Malapar t , die he t oude gebouw liet 
a fb reken en dooi1 een n ieuw v e r v a n g e n . 
Van dat j aa r tot in he t begin ' der 19de 
eeuw bleef he t huis in zijn geslacht , w a a r 
na het overg ing aan het geslacht de Geer . 
Het r a a k t dan meer en mee r in ve rva l 
en w o r d t oms t reeks 1840 voor a fbraak 
v e r k o c h t aan de Staat , die op de g rond 
he t nog b e s t a a n d e fort deed bouwen . 

Het a r t i ke l doet ve rder genealogische 
medede l ingen over het ges lacht de Mala
per t , da t in 1816 met J a n Jacob de Mala
p e r t uitst ierf . 

Dubbe l zeven. „Onder de hoog le r a r en 
der Ut rech t se Univers i te i t v o r m d e zich 
in S e p t e m b e r 1941 een groep b e s t a a n d e 
u i t twee hoog le ra ren van iedere facul te i t . 
Zij n o e m d e zich „Dubbel Zeven" , doch 
moes t na tuur l i jk alle o p e n b a a r h e i d v e r 
mijden. H a a r bes taan bleef aan de mees 
te a n d e r e hoog le ra ren onbekend , evenals 
aan de Rector Magnificus en aan Cura to 
ren . De Commissie be sp rak geregeld he t 
geen de Univers i te i t aanging en ind ien 
zij enig op t r eden nodig ach t t e geschiedde 
dit door een of mee r h a r e r l eden op 
eigen n a a m . " 

Zo beg in t een verslag van de w e r k 
z a a m h e d e n en be levenissen v a n deze in 
st i l te w e r k e n d e , als m e n "wil i l legale 

groeper ing , onde r de t i tel „De Ut rech t se 
Univers i te i t t i jdens de beze t t ing 1940—1945" 
ve r schenen in he t J a a r b o e k der Rijks 
Univers i te i t te U t r ech t 1952—1953, blz . 
121—160. 

Anders dan de t i tel k a n doen v e r m o e 
den , p r e t e n d e e r t he t ve rs lag nie t een vo l 
ledige geschiedenis van de Univers i t e i t 
in de beze t t ings j a ren te zijn. He t v e r 
meld t al leen de gebeu r t en i s sen w a a r m e d e 
„Dubbel zeven" en zijn l eden in a a n r a 
k i n g k w a m e n of die onde r l ing w e r d e n 
besp roken . Die gebeur t en i s sen w a r e n t a l 
r i jk en moeili jk. Men denke aan de 
dui tse m a a t r e g e l e n tegen de joodse hoog
leraren , aan de g e v a n g e n e m i n g v a n ve r 
schi l lende professoren en s tuden ten , a a n 
de vraag v a n h e t al of n ie t college b l i j 
v e n geven en lopen, aan he t geë is te t e k e 
n e n van een loya l i t e i t sve rk la r ing tegen
ove r de dui t se beze t t ing , aan de l iqu ida t ie 
v a n s tuden tenve ren ig ingen , a a n de vo r 
ming van een N.S .B. -S tuden tenf ron t , a an 
de sluiting der Univers i te i t , a an de du-
bieuse of zelfs „ fou te" houd ing van som
mige hoog le ra ren en a n d e r e au to r i t e i t en . 
Al behelst dit vers lag n ie t alles w a t p l aa t s 
vond in die zwaar b e - r o e r d e j a r e n e n al 
zijn ook a n d e r e n in he t be lang der U n i 
vers i te i t w e r k z a a m geweest , m e t het h ie r 
gepub l i cee rde zijn de be leven i s sen van de 
un ive rs i t a i r e gemeenschap t i jdens de b e 
zett ing toch wel in g ro te li jnen en t evens 
in vele b i j zonderheden vas tgelegd. De 
toekomst ige schr i jver v a n he t def ini t ieve 
re laas zal er n ie t aan k u n n e n voorb i jgaan . 
Hij zal m e t respec t t e r u g d e n k e n aan d e 
genen, die in een u i t e r s t moei l i jke tijd 
ge t rach t h e b b e n h u n Univers i t e i t e n in 
h a a r den v a d e r l a n d g e t r o u w e te zijn. 

v. C. 
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