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Maandblad van Oud Utrecht 1965 slotte zijn partij. In de burgers van Utrecht vond de keizer natuur-lijke bondgenoten. Deze omstandigheden verklaren enigszins het onopgehelderde ont-staan van het stadsrecht van Utrecht, hoogstwaarschijnlijk mondelingdoor de bisschop verleend en in 1122 door de keizer bevestigd. Vanaf dat moment steeg de ster van de stad, naarmate de machtvan de kerkvorst verminderde. In geleidelijke etappes verwierven deburgers zich een steeds grotere bestuursbevoegdheid totdat zij in dedertiende eeuw volledig onafhankelijk waren van hun landsheer. Eensoortgelijke mogelijkheid bestond voor de burgers van andere bis-schopssteden in overeenkomstige machtsverhoudingen, o.a. in Keulen,Kamerijk en Luik, waarmee de gang van zaken in Utrecht veel ge-lijkenis vertoont. De economische opgang hield gelijke tred met de politieke ontvoog-ding; de stad van de burgers ontwikkelde zich nu tot een gelijkwaar-dige tegenhanger van de stad der

geestelijkheid. Symbool van machten welvaart werden de grootse stenen huizen vooral langs de Oude-gracht gelegen, slagader van de stad en trefpunt van de handel in deopen lucht of in overdekte hallen. Een enkele krachtige figuur uit-gezonderd, waren de bisschoppen van Utrecht een weerloze prooi vande omringende buurlanden, totdat in de veertiende eeuw de stad hetgevaar inzag en met al haar macht aan mensen en geldmiddelen debisschop hielp liet bisdom op te heffen uit de vernederende positiefeitelijk een protectoraat te zijn. Culturele betekenis De stad, nu dichtbevolkt en uitgebreid tot de harpvorm, die de sin-gels nog heden te zien geven, was intussen een geduchte factor in hetpolitieke leven geworden. Wel liep de handel, die oude bron vanwelvaart, sterk terug door de concurrentie van de jongere hollandsesteden. De verplaatsing van de scheepvaart naar deze kuststeden doorde invoering van grotere zeewaardige schepen deed daar het hare aantoe, maar de

nijverheid was eerder toe- dan afgenomen. Het behoeftgeen betoog dat de culturele betekenis van dit geestelijke centrumvan de Nederlanden vooral door de aanwezigheid van zovele op-drachtgevers voor religieuze kunst een ongekend hoogtepunt be-reikte. Nieuw was de vergroting van het economische achterland door dedrooglegging van het hollands-utrechtse moerasgebied, vanaf de der-tiende eeuw begonnen. De producten van dit uitgestrekte landbouw-en veeteeltgebied vloeiden via de markten van Utrecht naar de con-sumenten. Omgekeerd kochten de plattelandsbewoners van het nieu-we land hun noodzakelijke levensbehoeften in Utrecht. Binnen de stad werd de toon aangegeven door een gesloten kringvan adellijke en met hen verzwagerde patricische families, sinds hetbereiken van de stedelijke zelfstandigheid in twee partijen verdeeld.Deze groeperingen van de Fresingen en de Lichtenbergers leverden































































Maandblad van Oud Utrecht 1965 geschiedenis en de toekomst van Montfoort bijeen waren gebracht.Auteur dezes werd bijzonder getroiten door een 18de eeuws tegelta-bleau niet een opschrift, dat hij graag als zijn devies zou willen be-schouwen:            i-, . , . .                   ,De bouwkunst is myn wensen, Ik hoop door haar te leeven,Met wel te doen den mensch,God wil zyn zegen geevert. Dr. Ir. C. L. TEMMINCK GROLL. 36























Maandblad van Oud Utrecht 1965 Afb. 4 Al









































Maandblad van Oud Utrecht 1965 heeft men een gang afgesplitst en geheel rechts een nieuwe inganggemaakt. De overblijvende kamer verkreeg toen twee, vrij smalle,vensters. - Vroeger reeds kon men trouwens al aan het veel kleineresteenformaat zien, dat de onderpui in zijn geheel een keer vernieuwdwas. De beide bogen zijn nu in 't zicht gelaten, maar om 't geheel niette onrustig te maken is de zandsteen geschilderd in de kleur van debaksteen. Aan de top kon men, aan de merkwaardig afgeplatte vorm, vroegeral wel zien dat deze verminkt was. Na veel passen en nieten met debeschikbare stukken is de huidige vorm als de meest waarschijnlijketevoorschijn gekomen, zonder dat er overigens zekerheid bestaat, datdeze inderdaad de juiste is. Verder werden de ankers, de ramen, dedeur en het bovenlicht verbeterd, evenals de dakconstructie achterde gevel. Utrechtse balusters en Renswoude De Utrechtse werfmuren langs de grachten

behoorden in aanlegstuk voor stuk bij de daarachtergelegen huizen. Ze werden dan ooktot voor kort door de eigenaren van die huizen onderhouden, herstelden waar nodig vernieuwd. In hun oudste vorm hadden deze murennog geen ijzeren balustrades. Veelal was het metselwerk tot circa70 cm boven straatpeil opgetrokken. In de 17de en 18de eeuw gingmen echter geleidelijk over tot het maken van de balustrades en thansvindt men nog maar op twee of drie punten de vroegere bakstenenafscheiding. Een gevolg van de incidentele vernieuwingen was, dat iedere muurzijn eigen hek kreeg en dat er een enorm aantal, onderling soms zeerverschillende, balustermodellen in omloop kwam. Bij de nu van ge- Afb. 7 Balustrade op hetbordes van de kerkIe Renswoude 67



















































Maandblad van Oud Utrecht 1965 Wipwatermolen in de polder Spengen bij Kockengen. Foto A. Bicker Caarten. 92

























Maandblad van Oud Utrecht 1965 Molens op het Paardenveld te Utrecht in 1900. Op de voorgrond De Meiboom, gelteel rechts Rijn en Son;beide molens zijn in 1913 afgebroken. .104

















Maandblad van Oud Utrecht 1965 Noordelijke beuk van het schip der Domkerk, gezien vanuit het zuiden,na de cycloon van 1674. Tekening van Herman Saftleven. 112
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