
Een behoorlijke historische kennis van zaken lijkt me over dit 
onderwerp, juist op dit ogenblik, zeer wenselijk. 

En voor het verkrijgen en bekendmaken daarvan is immers „Oud 
Utrecht" het aangewezen centrum! 

BOEKBESPREKINGEN. 

„WIJK BIJ DUURSTEDE" 

door 

H. HIJMANS. 

Bij Nijgh en van Ditmar (Rotter
dam en 's-Gravenhage) is verschenen 
een, ongeveer 140 pagina's tellend, 
beekje over Wijk bij Duurstede, van de 
hand van H. Hijmans. 

De schrijver geeft in een tiental 
hoofdstukken een overzicht van de ge
schiedenis van dit stadje. Hij bestrijkt 
daarvoor zowel de vroegste historie als 
die van de moderne tijd, waarbij hij, zo
als Prof. Dr. M. O. Ozinga, in zijn in
leidend woord, opmerkt „qua schrijftrant 
en betrouwbaarheid aanmerkelijk uitgaat 
boven wat gewoonlijk wordt geboden '. 
De schrijver vindt gelegenheid om, in 
zijn hoofdzakelijk chronologisch voort
schrijdend betoog, die onderwerpen te 
behandelen welke zowel in groter ver
band als plaatselijk van belang zijn. 

Hiervoor is critische zin en kundige 
liefde nodig. Beide eigenschappen blijkt 
de schrijver te bezitten. Zonder een, 
voor leken afstotend, wetenschappelijk 
jargon over te nemen weet hij de be-
belangrijke problemen begrijpelijk voor 
te stellen. Zonder ook in plaatselijke 
futiliteiten op te gaan weet hij op de
tails te wijzen, waardoor het gezicht 
van het stadje gaat leven. Hij vindt tijd 
en ruimte om over enkele vraagstukken 
zijn eigen inzicht te geven. Zo ontkent 
hij, op goede gronden, dat de bekende 
walmolen te Wijk bij Duurstede, de 
molen zou zijn van de beroemde schil
derij van Jacob van Ruysdael. 

Een ruim voldoende aantal, behoorlijk 
uitgevoerde afbeeldingen, illustreren Je 
tekst. Helaas zijn deze niet in volgorde 
van hun nummering geplaatst, waar
door het opzoeken bemoeilijkt wordt. 

L. S. M. 

KORTE MEDEDELINGEN. 

HET BEGIJNHOF IN EEN 
NIEUW KLEED. 

(Een wandeling langs verdwenen 
huizen). 

Nu het imposante drukkershuis aan 
Begijnhof en Breedstraat gereed kwam, 
dienen wij in ons Maandblad toch even 
bij dit feit stil te staan. Bedoeld wordt 
de Drukkerij J. van Boekhoven, in 1844 
zeer bescheiden begonnen en van liever
lee uitgegroeid tot een enorm complex, 
dat eerbied afdwingt. Het nieuwe bouw

werk, waarvan een deel in 1939 gereed 
kwam, is thans voltooid, bekroond en 
afgesloten met een hoofd-gevel waarvan 
prof. Ir. J. F. Berghoef als bouwmeester 
met ere genoemd mag worden. Dit hoofd
gebouw is dezer dagen met een interes
sante tentoonstelling in gebruik geno
men, zij het dan in alle eenvoud, omdat 
de oudste Directeur, de Heer H. Ger-
lings in Aug. 51 is overleden en luid
ruchtigheid geen pas gaf. 

Waaraan ontleent het Begijnhof zijn 
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naam? Het Vrouwenklooster Begijnhof 
wordt het eerst vermeld in een oorkonde 
van 1282. Muller acht het aannemelijk 
dat het Begijnhof toen reeds zekere 
ontwikkeling achter zich had. *) Dit 
Vrouwenklooster is dus wellicht de 
alleroudste, niet-kerkelijke stichting van 
Utrecht. Het was een uitgestrekte stich
ting, die vermoedelijk het gehele vier
kant tussen de 2e Begijnesteeg en de 
Plcmpetorengracht besloeg; het was om
geven door een muur met een grote 
poort naar de Wittevrouwen, en een 
zijpoort naar de Breedstraat. Een kleine 
wereld op zich zelf. 

W a t heeft er na dit vrouwenklooster 
cp deze plek gestaan? Uit de tijd waarin 
de Heer }. van Boekhoven de eerste 
sleen legde voor zijn drukkersbedrijf 
valt dit te noteren: (wij beginnen eers-
halve met) 

Begijnhof 5, het perceel waarin Van 
Beekhoven bescheiden maar doortastend, 
zijn bedrijf begon en woonde. Hij was 
toen 23 jaar oud. Later werd het be
woond door Mevrouw Wed. Johanna 
van Boekhoven-Leydenroth, en na haar 
verhuizing naar de Van Wyckskade — 
(thans beneden papier-magazijn, boven 
de Monotype-tikkerij en -gieterij) — 
ook door de Heer en Mevrouw K. K. 
van Hoffen-Roelants. In de jongste tijd 
diende dit pand uitsluitend voor druk
inkt-magazijn. **) 

*) S. Muller Fzn, Catalogussen van 
de bij het Stads-archief bewaarde ar
chieven. Utrecht, W . Leydenroth 1913. 
Ie afd. B blz. 127. 

**) Mevr. Van Boekhoven-Leyden
roth heeft dit perceel aan de Van 
Wyckskade verlaten en zich het grote 
huis laten bouwen, dat in de Maliebaan 
hoek Burgemeester Reigerstraat ons allen 
imponeert. 

Begijnehof 7, op de plaats waar thans 
de hoofd-ingang is van de Drukkerij, 
stond een burgerwoning, waarin o.a. 
Mevrouw Ds J. H. de Reuver woonde. 
Later is dit huis bewoond door een stof
feerder, en daarna door een zaak in 
kantoorsystemen en kantoormeubelen. 
Tussen de percelen 5 en 7 bevindt zich 
een rechthoekige stadstuin, aan de voor
zijde liggend aan het Begijnehof, aan de 
achterzijde grenzend aan het straks te 
noemen museum. Langs Begijnehof 7, 
een hoekhuis, betreden we nu de Breed
straat. 

Breedstraat 44. Wij herinneren ons 
hier een 60 jaar geleden de ondiepe, 
maar zeer brede en fraaie patriciërswo
ning van Notaris van Goudoever, om
streeks 1901 betrokken door het toen 
opgerichte Christelijk Gymnasium, rec
tor Dr E. Bessern, welk onderwijsinsti
tuut in 1904 naar de Boothstraat ver
huisde. (En vandaar in 1922 naar zijn 
tegenwoordige behuizing aan het Pelmo
lenplantsoen, thans Diaconessenstraat). 

Nauwelijks was deze patricièrswoning 
van Van Goudoever ontruimd, of ze 
werd gesloopt en op de vrijkomende 
ruimte bouwde de Heer H. A. M. van 
Hoffen een woning in zgn. Oud-Hol-
landse stijl. Achter dit huis bouwde hij 
een flink particulier museum. In dit 
modern-antieke huis heeft de tandarts 
A. H. Mulder nog jaren gewoond. In de 
nieuwe, ruime werkplaatsen op de plek 
van deze woning draaien nü grote snel-
persen. Driftige Offset-persen zingen er 
hun lied. Boven vonden personeelkan
toren, ateliers, tekenkamers er onderdak. 
Met een cantine voor de ± 360 mensen, 
die in dit algrafisch bedrijf werkzaam 
zijn. 

Breedstraat 42 was een smal en on
diep perceel; wij herinneren ons dat het 
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bewoond werd door de Heer Dykman, 
huis-schilder; door de Heer N. M. H. 
Lousberg, door de hoofdonderwijzer G. 
Kuneken en later door de grossierderij in 
rookartikelen van de Firma Van Huis, 
— Architectonisch van geen belang. — 
Van grote diepte en breedte was het 
naastliggende perceel 

Breedstraat 40, de Begijnekerk, daar 
omstreeks 1855 gebouwd voor de Afge
scheidenen, een bedehuis in zaalvorm, 
waaraan door afbraak niets van enige 
architectonische of oudheidkundige 
waarde verloren ging. Dit bedehuis is na 
de maatregel van ~ 1900 (de fusie van 
Afgescheidenen met Gereformeerden) 
door de laatste groep jarenlang gebruikt 
en daarna overgebracht naar de mooie 
en ruime Tuindorpkerk aan de H, F. van 
Riel-laan in Tuindorp. 

Breedstraat 38 diende reeds omstreeks 
1840 tot huisvesting van de Orgelmake-
rij der Firma J. Bätz en Zonen, die een 
grote naam in ons land had (en verdien
de). De leiding van dit bedrijf werd in 
± 1880 overgenomen door de Heer J. 
F. Witte, die de firma tot grote bloei 
bracht. Aan de achterzijde kwam dit 
huis uit aan wat in Utrecht in de volks
mond van ± 1900 de „hol" genoemd 
werd: het stuk dat schuin naar beneden 
van Lauwerstraat naar <je Van Wycks -
kade liep. Na de dood van de Heer J. 
F. Witte in 1903 is het gehele perceel in 
bezit gekomen van het Leger des Heils 
dat er aan de voorzijde Reciasseringsbu-
reaux onderbracht en aan de achterzijde 
Toevlucht voor daklozen opende. De 
deftige gevel aan de Breedstraat-zijde 
werd gemoderniseerd. Drukkerij J. van 
Boekhoven heeft thans in dit perceel on
dergebracht papiermagazijn, conciërge
woning, grafische bibliotheek en een 

expeditie met eigen pakkamers en vracht
auto's. 

Breedstraat 36, het Diaconie-Wees
huis, behoort niet tot het complex der 
Drukkerij Van Boekhoven, maar worde 
hier alleen volledigheidshalve vermeld 
als aangrenzend. Het strekt zich in volle 
lengte uit naast het zoeven genoemde 
perceel Breedstraat 38, waar het aan de 
Lauwerstraat een achteruitgang heeft. 
Voor het zijn huidige bestemming als 
weeshuis kreeg, diende het de beroemde 
hoogleraar, prof. Dr. J. I. Doedes tot 
woning en collegezaal. Rechts van de 
ingang is nog de grote bestuurskamer 
met de 18de eeuwse wandbeschilderin-
gen, kunsthistorisch niet van grote waar
de. Dit is gelukkig intact gebleven. 

Voorshands willen wij het bij deze 
korte wandeling langs de vroegere per
celen laten. Het is mogelijk dat de herin
nering ons parten speelde ten aanzien 
van sommige jaartallen. Dit is echter 
zeker niet het geval wat betreft de lig
ging, begrenzing, belending en gebruik 
der hiergenoemde huizen en erven. 

Samenvattend menen wij dat onze 
goede, bloeiende en groeiende stad zich 
mag verheugen over het tot stand komen 
van een heel aantrekkelijk complex — 
dat aan een der hoofdwegen zeker een 
goed figuur zou slaan! — op de plek 
van een reeks van kleine, zéér verwaar-
lccsde, vervallen huisjes, van onooglijke, 
in het huidige stadsbeeld onaanvaard
bare sloppen — een saneringsprobleem 
op zich zelf —, en van de hier gememo
reerde percelen — op de plaats waar 
eens een aanzienlijk middeleeuws Vrou
wenklooster stond en... onderging. Moge 
de tijd niet veraf zijn dat dat deel der 
Drukkerij J. van Boekhoven, dat aan de 
Nauwe Begijnesteeg en de Achterstraat 
grenst het mooie gebouw aan het Begijn
hof zal voltooien. Bm 
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