
0121titel.htm MAANDBLAD VAN VERENIGING TOT BEOEFENING EN TOT VERSPREIDING VAN DE KENNIS DER GESCHIEDENIS VAN DE STAD EN DE PROVINCIE UTRECHT T *-cfcre VEERTIGSTE JAARGANG 1967 UITGAVE VAN DE VERENIGING



















































Maandblad van Oud-Utrecht 1967 Overblijfsel van de buiten-kademuur van de gracht van het kasteel Vredenburg (Foto: G. T. Delamarre) Funderingsresten van het kasteel Vredenburg (Opmeting Dienst van Openbare Werken) 25 _













































































Maandblad van Oud-Utrecht 1967 De deelnemers op eigen gelegenheid wordt verzocht zich om 14.15te bevinden bij het poortgebouw van het voormalige kasteel Rijsenburgaan de Langbroekerwetering, schuin tegenover de Rijsenburgselaan. Namens het bestuur: De voorzitter C. L. TEMMINCK GROLL De secretaris J. E. A. L. STRUICK DE PLATTEGROND VAN HET KASTEEL RIJSENBURG (bij de foto) Met toestemming van de tegenwoordige eigenaar, de hr. T. J. vanIJperen, heb ik in het weiland naast zijn boerderij de gereconstrueerdeplattegrond van het kasteel met piketpaaltjes en kalklijnen uitgezet,waarbij de hr. Hoogenes van Publieke Werken mij op vakkundige wijzeprachtig geholpen heeft. Het geheel heb ik toen van verschillende zijdengefotografeerd op een hoogte van 8 alO m. boven de begane grond. Hier-toe ben ik in staat gesteld door de welwillende medewerking van ir. J. G.Vermeulen, chef van het hoogspanningsnet van de P.U.E.M, te

Utrecht.Op mijn verzoek heeft hij namelijk een auto met hydraulische hefbakbeschikbaar gesteld, een apparaat dat o.a. gebruikt wordt om de zeerhoge straatlantaarns van tegenwoordig na te kijken. Ik stel het dan ookop prijs hem hiervoor ook langs deze weg, mijn welgemeende dank te betuigen-                                                                     WIM HARZING 63





































































Maandblad van Oud-Utrecht 1967 Het oude pastoriehuls te Soest aan het begin der 19e eeuw.Schilder onbekend. Soest, een wettig en onvervreemdbaar eigendom is geworden en niet aantaxatie onderworpen is. Het toenmalig gemeentebestuur onder aanvoering van de bekendepatriot Zeger de Beer is sterk gekant tegen deze gang van zaken en hijdringt er op aan alsnog de pastorie te schatten, ook al was dit tegende wil en zin van de hervormden. Misschien werd er ook van uit DenHaag op aangedrongen, hierin enige haast te maken, zoals uit de cor-respondentie blijkt. In geen geval laat het dorpsbestuur zich onbetuigden antwoordde zowel de kerkeraad als de predikant in een afzonder-lijk schrijven, dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Hetschrijven van de kerkeraad wordt voor kennisgeving aangenomen enhet gemeentebestuur gelast, het taxatieplan zoals het daar ligt, ter ken-nis te brengen van de leden van de Ned. Hervormde Kerk, die zich als-nog

hierover kunnen uitspreken. Het verzet blijkt echter niet te zijn ge-broken en de briefwisseling tussen de opponenten in dit geschil betrok-ken gaat nog een tijdje door, zonder dat er ook maar iets gedaan wordt.De hervormden verdedigen zich hardnekkig en blijven op hun eenmaalingenomen standpunt staan. Men komt niet tot een accoord hoezeer desecretaris Zeger de Beer hierop blijft aandringen en tot spoed maant.Tenslotte blijft hem niets anders over het Uitvoerend Bewindt in DenHaag hiervan in kennis te stellen. In een uitgebreid en uitermate breed-voerig schrijven geeft hij een relaas van het gebeurde in zijn gemeenteen beticht de hervormden van Soest, hierin een onverdraagzame en hals-starrige houding te hebben aangenomen. Hij verhaalt uitvoerig over de 97
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