
gende maanden nog andere gedeelten van het Domplein worden 
opengelegd. 

De gedachten van de onderzoekers zijn als het ware vanzelf 
uitgegaan naar het oude door de Friezen verwoeste Frankische 
rijkskerk]e uit de tijd van de Merovingische koningen Theodeberht 
(596—612) en Hlodari of Chlotachar II (613—628) uit het begin 
van de 7de eeuw, en naar de door Willibrord op de fundamenten 
daarvan herbouwde en daarna opnieuw gewijde St. Maartenskapel, 
waarover Bonifacius in 753 aan Paus Stephanus II schrijft. Er zijn 
enkele laat- en vroeg-Karolingische scherven gevonden, maar 
Merovingische vondsten ontbreken ten ene male. 

Ten Zuiden van de thans gedichte werkput zijn de opgravingen 
in 1929 begonnen. Toen werden vier hoekstenen gevonden, die bij 
latere opgravingen bleken te behoren tot het praetorium. Het ging 
er thans om het snijpunt van de via principalis en de via praetoria 
vast te stellen. Dit is op verschillende wijzen — in destenen en de 
houten periode — geschied. Ook zijn overblijfselen gevonden, 
die waarschijnlijk behoren tot de exercitiehal. 

Verder is gebleken dat de pijlers van de gothische Dom een 
diepte hebben van 15 cm + N.A.P. en voorts kon de hoogte van 
de vloer van de gothische en romaanse kerk worden vastgesteld. 
Het is de bedoeling de opgravingen na de onthulling van het monu
ment meer naar het Westen te vervolgen. Intussen worden de 
opgravingen op de binnenplaats van de Hervormde Burgerscholen, 
waarbij tot nu toe niets bijzonders werd gevonden, voortgezet. 

UTRECHTSCHE EN ANDERE STRAATNAMEN. 
Het klinkt inderdaad vreemd wanneer een Utrechtenaar 

spreekt van Het Vreeburg, Het Springweg, Het Steenweg en 
Het Twijnstraat, zoals de Heer Raatgever constateert in dit 
Maandblad XXII (1949), p. 2—4. Maar de Utrechtenaar staat 
met deze taalkundige afwijkingen niet alleen. 

De Alkmaarder spreekt van Het Ropjeskuil, de Amsterdam
mer van Het Singel (vroeger Cingel), en de Rotterdammer 
houdt er een heele reeks geslachts-rariteiten op na; hij spreekt 
ongegeneerd van Het Groenendaal, Het Hang (vischrookerij), 
Het Haringvliet (het bekende gelijknamige zeegat tusschen 
Voorne en Beijerland is óók onzijdig), Het Katshoek, Het Wolfs-
hoek, het Pompenburg, Het Steiger, Het Terwenakker, Het Zijl 
(afwatering), Het Zwaanshals, en — schrik niet — Het Delft-
schevaart en Het Visschersdijk. 

Bij al deze Het's valt echter op te merken: 1°) dat ze slechts 
gebruikt worden bij oude stadsgedeelten; en 2°) dat dat spraak
gebruik alleen voorkomt en stand houdt bij de geboren en ge
togen bewoners van de oude binnenstad. Wanneer bewoners van 
nieuwere stadsgedeelten, of zij die van buiten zijn gekomen, die 
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Het's gebruiken, dan doen ze dat, omdat zij die van anderen 
spontaan overnemen, en dus onbewust mee-zondigen. 

Maar „zondigen" ze wel? Of doen zij niets anders dan een 
oud spraakgebruik handhaven? Het is mij niet bekend of de taal-
vakmenschen ooit een algemeen en systematisch onderzoek naar 
dat gebruik van Het hebben ondernomen. Niet alleen zal dat 
Het zonder twijfel ook voorkomen bij oude straatnamen in tal 
van Nederlandsche steden en dorpen, maar ook bij een aantal 
oude vaktermen. De boekbinder spreekt altijd van Het omslag; 
het spoorwegpersoneel van de sectie W e g en Werken van Het 
wissel; en de boekdrukker kent niet anders dan Het steen (houdt 
dit laaste misschien eenig verband met het Vlaamsche Het Steen 
voor een steenen, meestal versterkt gebouw, waaraan ook ons 
Loevestein, IJsselstein enz. herinnert?). 

Misschien wordt het, wetenschappelijk gesproken, hoog tijd, 
dat die Het's worden geregistreerd en bestudeerd, want ze drei
gen te verdwijnen, zowel door het school-onderwijs als door het 
vernieuwen van de oude stadskernen, waardoor de autochthone, 
alias oorspronkelijke bewoners naar nieuwe buurten moeten ver
huizen. In Rotterdam, en hier en daar ook elders, zullen eenige 
Het's verdwijnen tengevolge van de bombardementen, daar de 
nieuwe stratenplannen noodzakelijk eenige oude, veelal nauwe 
straten moeten laten vervallen. Tot zoover over de Het's. 

Verder constateert de Heer Raatgever dat een Utrechtenaar 
wel wonen en loopen kan In de Viestraat en In de Potterstraat, 
maar dat hij diezelfde functies slechts kan uitoefenen Op de 
Voorstraat en Op de Biltstraat. Een Rotterdammer verkeert in 
een dergelijk geval. Hij kan wonen en loopen In de Wagenstraat , 
In de Graaf Florisstraat, en In alle andere straten van zijn stad, 
maar zijn medeburgers zouden raar opkijken wanneer hij hun 
vertelde, dat hij wilde gaan wonen In de Hoogstraat, of In de 
Kipstraat. Daar woont en loopt men namelijk Op de straat. 

Bij de Hoogstraat ligt de verklaring voor de hand. Die straat 
is niets anders dan de hoog-gelegen vroegere Maas-dijk. Maar 
vlak naast de Hoogstraat ligt heelemaal in de laagte de Kip
straat. Waarom moet dié nu het voorzetsel Op hebben, recht 
tegen alles wat in Rotterdam „straat" heet in? 

De zaak wordt duidelijk ais men weet, dat de Kipstraat vroe
ger water was en den passenden naam Kipsloot droeg. En bij 
alles wat water is zegt men Op. Maar toen men in 1860 de Kip
sloot ging dempen, en ze omdoopte in Kipstraat, nam de volks
mond wel den nieuwen naam over, maar bleef zij vasthouden 
aan het water-voorzetsel Op. 

Over het algemeen kan men dezen regel vaststellen. 
IN wordt gebruikt bij de benamingen die een begrensd terrein 

aanduiden, zooals, bosch, gaard, gang, hof, laan, pand, polder, 
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slop, steeg, straat, tuin, warande, en dergelijke. 
OP staat bij alles wat een open vlakte aangeeft, en ook bij 

alles wat water is of de nabijheid van water aanduidt, zooals: 
akker, blaak, brug, dam, dijk, drift, einde, erf, haven, hoek, 
kade, kolk, land, markt, meent, plaat, plaats, plas, plein, schans, 
singel, sloot, sluis, steiger, strand, veer, veld, verlaat, vest, wal, 
water, weg, zand, enz. 

Natuurlijk zullen er dozijnen uitzonderingen op dezen regel 
worden aangetroffen; doch men kan wel met zekerheid veron
derstellen, dat men bij een locaal-historisch onderzoek steeds zal 
ontdekken, aan welke situatie-uit-vroegpr-tijd die uitzondering 
haar ontstaan dankt. Zoo kan men bij het Utrechtsche Op de 
Voorstraat en Op de Biltstraat haast vooruit zeggen, dat ze 
vroeger openliggende wegen zijn geweest, en wellicht ook ,,weg" 
hebben geheeten. Later werden ze aan beide zijden bebouwt, 
vormden dus een „straat", moesten dus In krijgen, maar de volks
mond hield en houdt vast aan het oude Op. 

Om eenzelfde reden is het ook duidelijk, waarom een Utrechte
naar Op de Veemarkt, doch In de Lijnmarkt woont. Bij Markt 
hoort Op, omdat dat gewoonlijk een ruime, open plaats is. Maar 
uit dat In blijkt, dat de Lijn- (linnen-; vlas-)markt te Utrecht 
van oudsher gehouden is in een straat. Woonden daar misschien 
de wevers, of was het de voornaamste buurt van wat men tegen
woordig de textiel-zaken noemt? 

Een akelig voorzetsel bij straatnamen is Aan. Dat men Aan 
een dijk, water, kanaal, gracht, haven, kade, enz. enz. „woont" 
— maar bij „loopen" gaat dat niet op — is mogelijk. Maar hoe 
langer hoe meer ziet men Aan in de kranten gebruikt waar de 
algemeene spreektaal In of Op zegt. 

Dat Aan is veelal afkomstig van de afdeeling Publieke Wer 
ken in de groote steden, waar men van hoog tot laag pleegt te 
denken in plattegronden, terreinen, stratenplannen enz., met de 
daarAan gelegen huizen, erven, opstallen, tuinen, eigendommen, 
enz. In kadastraal opzicht „belendt" immers het eene altijd Aan 
'n stuk of drie vier andere gedeelten. De ambtelijke stukken die 
van P . W . afkomstig zijn, en die tevens hamerstukken plegen te 
vormen in de Gemeenteraads-vergaderingen, wemelen dus steeds 
van dat Aan; en dat amusante proza verhuisde vroeger, onver
anderd naar de kranten (zoo gebeurde het althans toen we nog 
niet wisten wat papier-nood was) . 

En als dan de journalisen die het verdere locale nieuws ver
zorgden, en vooral zij die van buiten de stad afkomstig waren, 
niet goed wisten of zij bij een straatnaam In of Op moesten ge
bruiken, dan vluchtten zij in het voorzetsel Aan. Zoo werd men 
vóór den oorlog soms vergast op berichten, dat er een kinder
wagen was omver gereden Aan de Kerkstraat, of dat er een 
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papegaai was weggevlogen Aan de Groenmarkt (dergelijke druk-
sels zijn historisch). 

Hierbij moeten we het laten. Men ziet intusschen dat er aan 
die onnoozele, dagelijks door duizenden menschen gebruikte 
voorzetsels bij straatnamen een stuk locale geschiedenis vastzit 
dat wel de moeite waard is te worden opgetekend, voordat het 
geheel verloren gaat. En dat ook die oude Het's met het vroegere 
spraakgebruik moeten samenhangen. 

Nog één waarschuwing. W i e bij een binnenstads-bevolking 
wil onderzoeken of zij bijvoorbeeld Het Zijl zegt, moet niet op den 
man af gaan vragen: Zeggen ze hier De of Het Zijl? De onont-
wikkelden begrijpen de vraag niet, en de eenigszins ontwikkel
den in wie nog iets van het taai-onderwijs is blijven hangen, 
beginnen dan te aarzelen. De beste methode is, eerst zelf door 
de straat of het steegje heen te loopen, daar een of anderen 
naam, bijv. Hazekorrel, te onthouden, en dan in de omgeving 
langs z'n neus weg te vragen: Woont hier ergens in de buurt 
een familie Hazekorrel? Meestal krijgt men dan spontaan te 
hooren, of het De of Het Zijl is. 

Vorden. B. K R U I T W A G E N , O.F.M. 

DE UTRECHTSE GOUD- E N ZILVERSMID 
ASUERES V A N BORCULO. 

In een zeer gedocumenteerde en rijk geïllustreerde bijdrage over 
de zilversmid, die zich tekent met het monogram A. v. B. geeft 
Mevrouw Th. M. Duijvené de Wit-Klinkhamer in het tijdschrift 
„Oud-Holland" (1948, blz. 78 v.v. ) enige lezenswaardige 
beschouwingen. Uitgangspunt voor haar studie waren vier zilveren 
schalen in het Friesch Museum te Leeuwarden en twee-uit het 
Rijksmuseum te Amsterdam, die tezamen in 1927 geëxposeerd 
waren op de tentoonstelling van Friesch zilverwerk te Leeuwarden. 
Deze schalen hebben gelijke afmetingen, zijn omgeven met dezelfde 
georneerde rand en hebben bodems met gedreven voorstellingen 
uit de grieksche mythologie en vormen tezamen een samenhangend 
geheel. Op twee dezer is op de achterzijde een alliantiewapen 
gegraveerd; zij zijn gemerkt met het monogram H. C. In 1921 heeft 
E. Voet dit monogram kunnen vaststellen. Het is van de Leeuwar
der zilversmid Hans Christiaens, die de schalen in 1631 moet heb
ben gemaakt. Sindsdien staat het zestal kunstwerken op de naam 
van Hans Christiaens geboekt. 

De schrijfster is, na een diepgaand stijlcritisch onderzoek tot de 
conclusie gekomen, dat hier niet van een — i. c. Hans Christiaens — 
maar van twee meesters gesproken moet worden. Zij meent vier 
dezer schalen, die duidelijk een andere maker verraden, van de 
groep te moeten afscheiden. Na elk dezer schalen uitvoerig gekarak
teriseerd en de afzonderlijke elementen ontleed te hebben, is het 
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