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janskerkhof nr. 7

nr. 7 – Het pand Janskerkhof 7 te Utrecht is sinds 1852 in gebruik als 
boekhandel. In dat jaar opende boekbinder Johannes Herfkens Fzn. 
alhier zijn zaak voor «oude en nieuwe boeken«. In 1865 nam Jacobus 
Beylevelt, of Bijleveld zoals hij zichzelf noemde, heeft de boekhandel 
over. Op 1 januari van dat jaar verscheen een annonce hierover in 
de Utrechtsche Courant. Na het overlijden van J. Bijleveld in 1901 
werd de boekhandel (nu met het voorvoegsel «Erven» in de bedrijfs-
naam) voortgezet door zijn twee dochters. Jacobus Bommeljé nam 
in 1912 de zaak over die nadien een zelfstandig familiebedrijf bleef.
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het janskerkhof 1398-1583

wat vooraf ging: de «palmitentempel»

Ter hoogte van Boekhandel Bijleveld – op de hoek van het Janskerk-
hof en de Minrebroederstraat – heeft eertijds de kapel gestaan van 
de Broederschap van St. Jan. Deze kapel bestond al voor 1398. In 
zo’n broederschap verbond zich een aantal voorname personen tot 
verering van hun schutspatroon, in dit geval St. Jan de Doper. In 
1544 verhuisde de Jansbroederschap naar de Dom en kwam de ka-
pel aan de Jeruzalembroederschap. Deze was in 1394 opgericht en 
omvatte mensen die het Heilige Land hadden bezocht. Zij hadden 
Golgotha beklommen, het Heilige Graf gezien. Sommigen ontvin-
gen daar de ridderslag en waren voortaan «Ridders van het H.
Graf». Allen brachten palmtakken mee, de zgn. «Jeruzalemveren». 
Daarnaar heetten zij Palmdragers of Palmiten. Zij worden afgebeeld 
met een palmtak en een Jeruzalemkruis. Hun kapel werd «de tem-
pel» genoemd. Die tempel was veelhoekig en had een klein koor. Zij 
bevatte, naar men zegt, een nauwkeurig model van het Graf des 
Heren. De reformatie maakte een eind aan de Broederschap. Op 8 
maart 1581 werd de tempel verkocht en een jaar later afgebroken. 
Een eigentijdse afbeelding komt voor op een plattegrond uit 1572. 
– Met een schilderij van de intocht in Jeruzalem hebben in de tempel 
ook Jan van Scorels drie series portretten van de broeders (en één 
zuster) gehangen. In 1583 is er al sprake van een woonhuis op deze 
locatie, vanaf dan geregeld omschreven als «vanouds de Tempel».
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1865 – In 1865 wordt het kort na de afbraak van de Palmitentempel 
in 1582 gebouwde pand «St. Janskerckhoff, hoeck Minnebroeder-
straat» (nadien «Janskerkhof Wijk G no. 256»; vanaf 1890 Jans-
kerkhof nr. 7) verworven door Jacobus Bijleveld (1832-1901). Hij 
neemt de aldaar sedert 1852 gevestigde winkel in «ouden en nieu-
wen boeken» over van de boekbinder Johannes Herfkens Fzn. (1822-
1878). J. Bijleveld (zoals hij zijn eigen naam spelt; tot 1879 rept het 
Utrechtse bevolkingsregister afwisselend van «Beijleveld» en «Beij-
levelt») en herschept de winkel tot reguliere boekhandel-uitgeverij, 
een combinatie die destijds normaal was. Tot de eerste uitgaven 
behoren de ge dichten, preken en vertogen van de in de Boothstraat 
woonachtige predikant en hoogleraar kerkgeschiedenis Nicolaas 
Beets. In zijn jongen jaren had die onder het pseudoniem Hilde-
brand letterkundige naam gemaakt met zijn zeer populaire Camera 
Obscura (1839), vol lichtvoetige portretten over het dagelijks leven 
in Nederland. De uitgaven van Beets bij Bijleveld waren duidelijk 
zwaardere kost, zoals de «leerredes» De wandel met God (1865), 
Het onweder aan den politieken hemel (1870) en De wijsheid die 
van boven is (1875).
1905 – Na het overlijden van Jacobus Bijleveld in 1901 wordt de 
boekhandel-uitgeverij overgenomen door zijn ongehuwde dochters 
Anna en Hendrika onder de naam «Erven J. Bijleveld». In 1905 
nemen zij een nieuwe «eerste bediende» aan: de zeventienjarige, uit 
Goes afkomstige en voor zijn tijd zeer vrijzinnige Jacobus Bommeljé.

1865-1912

Bijleveld ca. 1900 J. Bijleveld (1882)in 1913
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1912 – In 1912 doen de gezusters Bijleveld wegens ziekte de zaak 
over aan de dan 24-jarige Bommeljé en diens compagnon Willem Jan 
Lubbers, die zeer bevriend waren geraakt tijdens bijeenkomsten van 
de «Bond van Boekverkopersbedienden». Naast het uitgeven van 
boeken, beginnen Bommeljé en Lubbers met het uitgeven van «aard-
globes». In 1924 plaatsen zij bij een Berlijnse firma de eerste order 
voor globes met Nederlandse tekst, en al snel bleken de «Bijleveld- 
globes» een groot succes. Aandachttrekkende boeken uit deze jaren 
zijn onder meer vertalingen van romans van Jakob Wassermann en 
Franz Werfel, alsook de «overdenkingen» van de Utrechtse dominee 
G.J.A. Jonker, die als een der eerste Nederlanders wijst op het werk 
van Kierkegaard. Zowel in het assortiment van de boekhandel als 
in het fonds van de uitgeverij blijkt in deze tijd duidelijk de vooruit-
strevende wereldoriëntatie van Bommeljé. Hij is lid van de «Bond 
van Christen-Socialisten», is overtuigd pacifist en ook bevriend met 
geestverwanten als Bart de Ligt, Clara Wichmann en Kees Boeke. 
1928 – Geen wonder dat in 1928 het oog van Bommeljé valt op een 
ophefmakend anti-oorlogsfeuilleton dat in het Berlijnse dagblad 
Vossische Zeitung verschijnt onder de titel Im Westen nichts Neues. 
Als bekend wordt dat Propylaën-Verlag dit werk van Erich Maria 
Remarque in boekvorm uitbrengt, beseffen Bommeljé en Lubbers 
dat deze roman uitstekend in het Bijleveld-fonds past. Reeds op 18 
april 1929, nauwelijks een half jaar na de eerste publicatie van het 
feuilleton verschijnt Van het westelijk front geen nieuws in Neder-

1912-1930

Erven J. Bijleveld ca. 1925
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land in vertaling van Annie Salomons als eerste uitgave ter wereld 
buiten Duitsland. Het wordt een der eerste mega-bestsellers in ons 
land; uitgezonderd de oorlogsjaren (als het wordt verboden door de 
Duitse bezetter) blijft het boek altijd in druk, en is thans in een nieu-
we vertaling nog altijd beschikbaar, en daarmee het langst onafge-
broken leverbare boek in ons land.
1935 – In de jaren dertig groeit Boekhandel & Uitgeverij Bijleveld uit 
tot een van de intellectuele pleister plaatsen van Utrecht. Dat blijkt 
als Virginia Woolf met haar echtgenoot Leonard in mei 1935 lo-
geert in Hotel des Pays Bas, pal tegenover Bijleveld. In haar dagboek 
schrijft ze: «Immense profusion of highly civilised shops –  flower 
shops, shoes, bicycles, books, everything the more solidly placed 
wealthy but not frivolous citizen can eat or wear or use: all shining 
spick & span. English, French, German books equal to Dutch.» 

1930-1940

Erven J. Bijleveld en Hotel des Pays Bas ca. 1930
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1940 – Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, verandert alles. Di-
rect na de bezetting in mei 1940 nemen de Duitsers een groot deel 
van het uitgeversfonds en aanzienlijke delen van de winkelvoorraad 
in beslag – waaronder alle antimilitaristische boeken en alle werken 
van joodse auteurs. Na de bevrijding volgt echter een grote ople-
ving. In mei 1945 kiezen de geallieerden boekhandel Bijleveld uit als 
het distributiecentrum van Utrecht voor hun informatie. Een jaar 
later al wordt de winkel uitgebreid met de panden Minrebroeder-
straat 30 en 32. Inmiddels is W.J. Lubbers teruggetreden uit de 
boekhandel, waarin vanaf de oorlogsjaren de oudste dochter van 
Bommeljé Sr., Maria (Rie) G. Bommeljé actief is. 
1965 – Als in 1965 Erven J. Bijleveld 100 jaar bestaat, hetgeen in 
aanwezigheid van tout Utrecht wordt gevierd in Pays Bas, neemt 
Bommeljé’s zoon Johan («Joost») Bommeljé het bedrijf over. Vanaf 
die tijd bestiert Bommeljé jr. voornamelijk de uitgeverij terwijl zijn 
zuster Rie Sötemann-Bommeljé (zij is inmiddels gehuwd met de 
Utrechtse hoogleraar Neerlandistiek Guus Sötemann) de scepter 
zwaait over de boekhandel.
 Vanaf de jaren vijftig wordt het fonds van de uitgeverij sterk 
uitgebouwd met toonaangevende titels op het gebied van filosofie, 
wijsheid, sociale wetenschappen en psychologie. Zo verschijnen in 
vertaling werken van onder meer Martin Buber, Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, Erich Fromm, Karl Jaspers, Simone Weil, Carl 
Rogers, Erving Goffman en Karen Horney, terwijl in de befaamde 

1940-1965

Erven J. Bijleveld na de verbouwing in 1946Mei 1945
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«Bijleveld Serie» vooraanstaande Nederlandse psychologen zoals 
 Johannes Linschoten, Nicolaas Beets en Ben Kouwer veel aan-
dacht trekken. Bijzonder succesvol in deze periode zijn Beauvoirs 
De tweede sekse, Bubers Ik en jij, alsook Fromms Liefhebben – 
een kunst, een kunde, titels die nu nog steeds druk na druk beleven.
 
1990 – Bij het 125-jarig bestaan in 1990 treedt Bastiaan Bommeljé 
in de voetsporen van zijn grootvader en vader. Hij richt zich met zijn 
vader voornamelijk op de uitgeverij, terwijl de boekhandel vanaf 
1991 wordt geleid door Marina van Hoek, nadat Rie Sötemann- 
Bommeljé met pensioen is gegaan. In 2005 wordt de boekhandel 
ingrijpend gereno veerd, met behoud van het typische «Bijleveld- 
karakter», met de gezichtsbepalende houten boekenkasten en mar-
kante etalages. In deze jaren wordt het fonds van de uitgeverij uitge-
breid met vertalingen van auteurs zoals de gerenommeerde filosofen 
Fernando Savater, Roger Scruton en Thomas Nagel, de belangrijke 
historici Moses Finley en Peter Burke, en de Bach-biograaf Christoph 
Wolff. Onder leiding van Marina van Hoek wordt de boekhandel 
zelfs nog meer dan in de dagen van Virginia Woolf toonaangevend 
op het gebied van Engelstalige literatuur en Engelstalige non-fictie.
2015 – In 2015 viert Boekhandel & Uitgeverij Bijleveld het 150- jarig 
bestaan als onafhankelijke en zelfstandige boekhandel & uitgeverij 
waarbij tevens de 21-ste eeuw voluit wordt omarmd met de druk 
bezochte Bijleveld Facebook-pagina en site www.bijleveldbooks.nl.

1965-1990

Rie Bommeljé Jacobus Bommeljé & Joost Bommeljé in 1965
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uitgeverij & boekhandel bijleveld 2015
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het janskerkhof

Anno 1572

Anno 1604

Anno 1865
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geliefkoosde

wintervermakelijkheden 
op het sint janskerkhof

door dr. h.j. broers

uit: «utrecht; historische wandelingen»

utrecht 1874

Het Janskerkhof is altijd een stil en deftig plein geweest, en op die 
deftigheid werd slechts inbreuk toegelaten wanneer vroeger des 
winteravonds de zoo bekende en algemeen geliefde sleepartijtjes 
werden gehouden. Dan kwamen geheele troepen van sledevaarders 
hier met elkander wedijveren en ging het met soms meer dan een 
20-kilo meter-vaartje vanaf de oude hooge Stammetsbrug de spiegel-
gladde sneeuwbaan van het Janskerkhof op. De aankomenden 
trachtten dan soms de afgaanden te praaien, waardoor nu en dan 
van die bot singen ontstonden, die men eer opzocht dan vermeed en 
die «heeltjes, halfjes en kwartjes» genaamd werden, waarbij het nog 
al eens gebeurde, dat de sleden het eerder opgaven dan de sleders en 
dat de meisjes, die er inzaten, op straat vielen, soms midden in de 
kooltjes vuur die uit de stoven gerold, in de sneeuw uitsisten.
 Nijdige concurrenten hadden hun sleden van voren wel eens met 
ijzeren pinnen voorzien en dergelijke minder mooie praktijken ga-
ven soms tot standjes aanleiding, die echter meestal in een gezellig 
sneeuwballen-bombardement eindigden. Een geliefkoosde afwisse-
ling in deze wintervermakelijkheden waren de meermaals door de 
studenten gehouden sledevaarten met muziek en fakkellicht, waar-
bij soms zeldzaam mooi aangespannen arresleden van de voor-
naamste familieën zich gaarne aansloten.
 Dat gebeurde nog in den goeden ouden tijd, toen iedere winter 
nog een «winter» was, toen men dagen lang door voethooge sneeuw 
kon ploeteren en men niet, als nu, terstond een flinke ploeg straat-

❖



reinigers met schop en bezem gereed zag om de sneeuw op te rui-
men. Of het toen beter was, moeten wij aan ’t welwillend oordeel 
van den lezer overlaten; maar zeker is dat de in later jaren toegepas-
te sneeuw ruiming aan het voortbestaan van die amusante patriar-
chale sleepartijtjes niet bevorderlijk is geweest.

Sinds de St. Jan tusschen 1048 en 1054 als eene tufsteenen kruiskerk 
werd gebouwd heeft de kerk vele veranderingen ondergaan. In 1539 
werd het nog bestaand koor gebouwd, dat nu geheel door woningen 
ingesloten ligt. De westgevel dateert van 1682 en de twee westtorens 
die eens den gevel sierden, zijn in de 17de eeuw afgebroken. 
 Het gebied van St. Jan strekte zich ver uit van de Voorstraat tot 
de Minrebroederstraat. Daar werd in 1247 het Minrebroederkloos-
ter gesticht, welks overblijfselen nog grootendeels bestaan in de ge-
bouwen der Statenkamer en in die van academische laboratoria. De 
Statenkamer heeft in onzen tijd eene restauratie ondergaan, waarbij 
tevens de doorgang van de Hoogt naar het Janskerkhof, als publieke 
doorgang werd afgesloten. 
 Op den noordoosthoek van de Minre broederstraat bij het Jans-
kerkhof stond ook nog de Palmitentempel, die, hoewel binnen de 
kloostermuren van de Minrebroeders gelegen, behoorde aan de 
Heeren van St. Jan van Jerusalem. Men zegt dat de pelgrims, die uit 
het heilige land terug kwamen, hun palmtakken, die zij als zegeteek-
en meebrachten, in deze kapel ophingen. 
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janskerk ca. 1872
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janskerkhof 1744

ultraiectina tempe 
ofte s.jans kerck-hoffs versch wandel-groen

door R.Opperveldt

Een uitvoerige hymne op het Janskerkhof uit 1640

Ha! my dunckt ick siese coomen
Schuyven door de dichte bomen,
Daer! en hier! een heele rey!
Ginder weer aen! siet eens! ey!
Komt al, daer is niet te vreesen:
’t Houft niet just so net te wesen:
Sijnje tuytjes niet vergult,
Niet gepoyert, of gekrult,
Sijnje wangjes niet bestreeken,
Met een Roosje vergeleecken 
Sijnse niet so vet, en vol,
Net en rondt,en roodt, en bol,
’t Neusje? is ’t wat ingevallen,
Wat te dick, of nae den smallen,
Draechje veuren van de Pockjes,
Wel wie sietse, soete Mockjes?
Benje peersjes, geeltjes, blaeuw?
Alle katjes zijn nu graeuw.

En waer blijfje heete Jonckers?
Puyckje van de Minnevonkers,
Welckers hert-getroffen hert
als op vyer gesooden wert.
Komt! de beckjes u vertoeven.
Die en moetje niet bedroeven!
Staet het baerdje niet soo pinnich,
En de knevels niet soo vinnich, 
Com! wie kijcktet in de nacht, 
Spoeydtje nae de Juffer-Jacht! 
Maar ick bidje laet de wyfjes
Woelen in haer tijdt-verdrijfjes,
Laet de poyerdoos, Penceel,
Al dat tuyghje tot haer deel:
Toch de stekert niet vergeeten;
Want men dicwils heeft geweten
Datter snoode boeve-jacht
Ritselt door de naere nacht. 



»16«

1865-2015

boekhandel & uitgeverij erven j. bijleveld

❖

boekhandel bijleveld 2015
marina van hoek

noël bertels – dieuwke visser – merijn schippers
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uitgeverij bijleveld 2015
bastiaan bommeljé

joep jacobs – joost bommeljé
fred teunissen 
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– steven boland (boekverzorging) –
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