














Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 9 Plattegrond van het huis Muntstraat 36 uit 1950, gemaakt door het architectenbureau Dionisius te Drumpt (liel)-Culemborg. Situatie van de begane grond voor de verbouwing van 1950 Ook op deze verdieping waren twee biind-ra-men aangebracht, niet boven die van de par-terre maar juist boven de geopende vensters,wat afbreuk deed aan de harmonische orde vande gevel. De zolderverdieping tenslotte hadals voltooiing een tamelijk eenvoudige dak-kapel. Het interieur De benedenverdieping Door de nogal drastische metamorfose die devilla in de jaren vijftig van deze eeuw heeftondergaan, is het moeilijk geworden om zichde luxueuze aankleding van het oude notaris-huis voor de geest te halen. De gestucte pla- fonds, die volgens het bestek bestonden uitplinten, kroon- en perklijsten en verder nogversierd waren met 'agraphen, hoek- en mid-denstukken'^\ zijn nog slechts in drie kamersin het zicht. Elders bevinden zich wellicht nogrestanten van het stucwerk achter de thansaanwezige

gipsplaten. Ook van de oorspronke-lijke muren van de kamers, die bij de opleve-ring in 1869 voorzien waren van houten lam-brizeringen en halverwege bespannen warenmet behanglinnen is weinig over&quot;. Alleen metbehulp van de foto's die rond 1935 zijn ge-maakt, kunnen we ons nog een beeld vormenvan het aanzien van de kamers.Hoewel de ontwerptekeningen uit de bouwtijdvan het huis niet zijn overgeleverd, beschikken 8





Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 12 Plattegrond van het huis Muntstraat 36 uit 1950. gemaakt door het architectenbureau Dionisius te Orumpt (Tiel)Culemborg. .Situatie van de eerste verdieping voor de verbouwing van 1950 In een latere periode werd deze ruimte afwis-selend als zomereetkamer, ontbijtkamer enhuiskamer gebruikt. De linkerachterzijde van de parterre werd ge-heel in beslag genomen door dienstvertrekken.Hier bevonden zich de keuken, de bijkeukenen de provisiekamer. De provisiekamer be-stond in feite uit twee gedeelten die door mid-del van een glazen drielichtpui van elkaar ge-scheiden waren; het meest rechtse stuk fun-geerde als de eigenlijke voorraadkamer'*.Haaks op de gang leidde een smalle corridorenerzijds via een smalle trap naar de kelder en anderzijds naar het kantoor van de notaris. Hetkantoor bestond uit twee kamers (de notaris-kamer en een kamer voor de klerken), eensmalle gang en een privaat.Vanuit de klerkenkamer kon men zichtoegang verschaffen tot de brandkamer ofkluis,

waarvan de constructie tijdens de bouwvan de villa overigens een punt van discussievormde tussen notaris Van Heyst en zijn broerHendrik Paulus, die er blijk van gaf goed op dehoogte te zijn met bepaalde bouwkundigeprincipes&quot;.               / 10



Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 vormde een opengewerkte bogenrij die op deoverloop van de verdieping was geplaatst eneen doorkijk gaf op de daarachter liggendebadkamer en kleedkamer. De aanleg van debadkamer, inclusief ligbad, was niet in hetoorspronkelijke bestek opgenomen. Van Heysthad tijdens de bouw van de villa de opdrachthiertoe echter reeds gegeven. Dankzij de pompdie zich op de binnenplaats bevond, was hetmogelijk om het water van beneden naar bo-ven te transporteren, waar het tenslotte ver-warmd kon worden. Naast de badkamer waseen inpandige kamer die slechts vanuit debadkamer bereikt kon worden. Het ligt voor dehand dat deze kamer als kleedkamer dan welals kamer voor het wasgoed werd gebruikt.Hoogstwaarschijnlijk werd bij de indeling vande kamers rekening gehouden met aparteslaapvertrekken voor de heer des huizes envoor zijn echtgenote. Hoe deze indeling erprecies heeft uit gezien, viel helaas door ge-brek aan bronnen niet meer te achterhalen.Wel is gebleken dat aan het begin

van dezeeeuw de grote kamer die direct aan de tuingrensde (nr. 8) de kamer van Mr. HenricusJacobus van Heyst was. In het bestek van dearchitect is reeds sprake van 'de kamer vanmijnheer'. Het is goed mogelijk dat de zoonHenricus Jacobus de traditie voortgezet heeften van 'de kamer van mijnheer' later de zijnegemaakt heeft. Vermoedelijk fungeerde kamernummer 10 als de kleedkamer van mijnheer.Hoewel in het bestek van 1868 niet wordt ge-sproken van een 'kamer van mevrouw' mogenwe er nochtans wel van uit gaan dat er ookvoor de vrouw van de notaris aparte vertrek-ken moeten zijn geweest. Waar de kamers vanmevrouw precies hebben gelegen, is niet hele-maal duidelijk, maar het is verleidelijk omdeze aan de straatzijde van het huis te situeren(nrs. 5 en 9), zodat ze de pendant vormden vande kamer van de notaris. Het is aannemelijkdat tijdens het ontwerp van de villa rekening isgehouden met kamers voor de kinderen''&quot; enlogeerkamers. De eerste bevonden zich waar-schijnlijk tussen de kamers van mijnheer endie

van mevrouw: de kamers nummers 6 en 7.De logeerkamers tenslotte zullen zich wel aande gang achter (nrs. 12 en 13) hebben be- 13   De overloop De eerste verdieping De eerste verdieping was, zoals gebruikelijk,gereserveerd voor de slaapvertrekken. Dezeetage was te bereiken via een ruime trap waar-boven een traplicht, dat een roedeverdelinghad, die deels uit gegalvaniseerd ijzer en deelsuit eikenhout bestond. Een waar pronkstuk 14   De slaapkamer van Mr. H J van Heyst 11









Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 wachten. In augustus 1983 sloot de schooldefinitief haar deuren. Stichting De Nieuwe Schakel Na het vertrek van de Huishoudschool bleef devilla in de Muntstraat in het bezit van de ka-tholieke kerk. Het voormalige schoolgebouwdeed nu enkele jaren dienst als ontmoetings-centrum, totdat het in 1990 door de StichtingDe Nieuwe Schakel werd gekocht. De Stich-ting bood aanvankelijk in het huis ruimte aanniet-gesubsidieerde groepen (zoals een biljart-club, een yogaclub en een schilderclub) dieelders in de stad niet konden worden gehuis-vest. Inmiddels hebben ook andere instellingen(Vluchtelingenwerk en de Vereniging voorNatuur en Milieu) hier een onderkomen ge-vonden. Bouwkundige maatregelen van enige betekeniszijn sinds de komst van de Huishoudschoolachterwege gebleven. Herstel van de villa en tegen de huisvesting van de Huishoudschool inhet pand aan de Muntstraat, omdat het niet vol-deed aan de 'normale eisen' die aan een school-gebouw gesteld werden. De toenmalige

inspec-trice 1. Schrale weigerde dan ook toestemmingte geven voor verdere veranderingen aan hetgebouw. Zij adviseerde het bestuur van deHuishoudschool om bij de staatssecretaris vanonderwijs een plan in te dienen voor een nieuwte bouwen school op een ander terrein. Deplannen voor de nieuwbouw hebben vanaf hetbegin van de jaren zestig een stroom aan brie-ven opgeleverd, maar een definitief besluithierover liet steeds op zich wachten. Uiteinde-lijk was het dalende leerlingenaantal funestvoor het zelfstandig voortbestaan van deschool. In het schooljaar 1977-1978 was hetaantal aanmeldingen zo gering dat moest wor-den afgezien van het vormen van eerste klas-sen&quot;''. De opheffing van het katholieke huis-houdonderwijs liet toen niet lang meer op zich 18 De Muntstraat met links de nrs 21-25 en rechts het koetshuis en de monumentale kastanjeboom van nr. 36 (foto doorJ R van Nijendaal ca. 1900, Topografische Atlas Rijksarchief in Utrecht) 15






