
Van Riddermatige Rijschool tot 
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door A. J. A.M. Lisman. 

Alhoewel de manege van Utrecht nooit een instituut van grote bekendheid is 
geweest en er ook in vele boeken, die over de stad geschreven zijn, slechts bij 
hoge uitzondering over haar bestaan wordt gerept, was èn is zij bij vele belang
rijke gebeurtenissen nauw betrokken. 
Bezocht de vorst of vorstin de stad, de manege bracht de groet; waren er stu
denten-optochten met paarden, de manege was de leverancier; nam de burge
meester afscheid of werd hij feestelijk ingehaald, de manege presenteerde zich en 
zelfs St. Nicolaas rijdt nog ieder jaar de stad binnen op één van de manege-
paarden. 

Haar geschiedenis begon reeds in 1641, vijf jaar na de stichting van de Utrechtse 
UmverS1teit, toen het stadsbestuur besloot, vooral ten behoeve van de studeren
den, een rijschool op te richten. 
Maar met deze beslissing alleen was men er niet. Er moest in de eerste plaats 
een geschikte ruimte gevonden worden en in de tweede plaats een bekwaam 
persoon, die de rijkunst volgens de grondregels kon onderwijzen. 
Met het zoeken naar een onderkomen ging weinig tijd verloren, daar er uit een 
aantal leegstaande gebouwen met royale erven gekozen kon worden Deze pan
den, de meesten van zéér respectabele leeftijd, waren vóór de reformatie dienst
baar geweest aan diverse geestelijke en liefdadige instellingen. 
Na verschillende hiervan op deugdelijkheid te hebben bezien, viel het Magda
lena Convent, dat bij de Nieuwe Gracht was gelegen, de eer te beurt dienst te 
doen als rijbaan, stalling en huisvesting van de toekomstige instructeur, of zo
als dat toen heette „Rydermeester". 
Na enige tijd werd ook in de vervulling van die functie voorzien. Men had een 
zekere Christoffei Candelaer, die vakbekwaam genoeg scheen, bereid gevonden 
om de taak van rijdermeester op zich te nemen en aanschaffen van paarden was 
met nodig, daar hij er negen met zich mee bracht. 

Helaas bleek al spoedig, dat het voormalige klooster geen geschikte plaats was 
voor een rijschool. De gebouwen verkeerden in een twijfelachtige conditie en de 
sombere gewelven, waarin zich diverse kerkers bevonden waar eens afge
dwaalde zusteren in stille eenzaamheid boetten voor hare jeugdige misstappen" 
hadden een dusdanige invloed en aantrekkingskracht op de rijdende jeugd, dat 
het stadsbestuur het haar plicht achtte om naar een andere ruimte uit te zien. 
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Evenmin als het voormalige convent voldeed de rijdermeester aan de gekoester
de verwachtingen; hij was niet vakbekwaam genoeg en onbetrouwbaar. 
In de vergadering van het stadsbestuur op 16 april 1644 werd daarom voorge
steld: „Monsr. de Chavignacq, voor desen alhier gecommandeert hebbende een 
comp. Carabynruyters van den Hertoch van Bouillon, die dan wel genegen soude 
syn binnen dese Stadt opte rechten een Manegie ofte Academie tot instructie van 
jonge Princen, Graven, ende Heeren int ryden te peerdt, ende andere goede 
exercitiën ende in Uytheemse talen". 

Zoals we zien zou er in deze nieuw op te richten „Manegie ofte Academie" ook 
onderwijs in vreemde talen worden gegeven, een combinatie die ons tegenwoor
dig zou verbazen, maar die men destijds klaarblijkelijk niet vreemd vond. 
De eventuele benoeming van de Chavignacq werd ook besproken ter vergadering 
van de Staten, waaruit blijkt, dat men reeds toen wilde, dat de manege een 
gezamelijke onderneming van Stad en Staten zou worden. 
Niettegenstaande de burgemeesteren (men had er toen twee) voor de Chavignacq 
stemden, viel het besluit negatief uit. Nadat de rijschool enige tijd zonder 
leiding was geweest, droegen de studenten „Mr Antonis Hartman, piquer ende 
geboren borger deser Stadt" als rijdermeester voor. 
Het bestuur van de stad benoemde daarop een commissie van onderzoek en haar 
advies moet wel zeer ongunstig geluid hebben, want op 3 februari 1645 gaf het 
stadsbestuur de studenten kortaf als antwoord: „niet te treden". 
Wat later stelde men de pikeur Pomeré aan en toen hij de rijzweep er bij neer
legde, stond het voormalige Magdalena klooster, nog steeds in gebruik als 
rijschool, enige tijd leeg. 

Het was februari 1666 toen er weer leven in de brouwerij kwam. 
Men had Nicolaas Hartman de post van stadsrijdermeester opgedragen en in 
deze betrekking ontving hij „een jaerlix tractement van twee hondert gulden, des 
dat hy daer voor ten dienste van syne discipulen continuelick ten minsten twee 
welgedresseerde Ry-peerden soude hebben te onderhouden". 
Waarschijnlijk was de rijschool nog tot 1671 in het oude vervallen klooster 
gevestigd, omdat tijdens de vergadering van het stadsbestuur op 1 mei dat jaar 
het voorstel werd aangenomen: „Om aen de Suydsyde vant pleyn van Vreeborg 
onder de lindeboomen aldaer een aeffheyninge van paelwerck te maeken tot 
bevrydinge van de exercitie te peerd, die aldaer dagelix door den Picquer 
publiquelick word gedaan". 
Dat deze buitenmanege in 1690 nog bestond blijkt uit een officiële publikatie, 
waarin het stadsbestuur jong en oud ten strengste en op straffe van 25 gulden 
verbood het lesgeven en paardrijden te verhinderen door het veroorzaken van 
oproer of werpen van stenen en vuil. 
Na inmiddels ook het St. Eloyen-Gasthuis, eens het gildehuis van de smeden en 
gelegen aan de Boterstraat, in gebruik te hebben genomen, kwam er begin 1698 
eindelijk een plan op tafel om Utrecht met een echte manege te verrijken. 
Op 16 april van dat jaar formeerde de Gedeputeerde Staten een commissie „om 
te examineren of door eenige middel ende expediënten de exercitiën van te paard 
rijden, schermen en andere in de stad Utrecht niet souden können gebracht wor-
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den in een betere staat, tot dienste van vreemde Heren van geboorte die sigh 
hier in dese stad komen op te houden". 
Het duurde tot 1704 eer de regeringen van gewest en stad het tenslotte eens wa
ren over de oprichting van een overdekte rijschool: „tot dienst ende luyster van 
de Stadt ende Academie"; er zou een rijdermeester worden aangesteld, die een 
convenabel getal van paerden tot zijnen koste zoude onderhouden"; de Staten 
zouden twee derde van alle kosten dragen en de stad het overige derde. 
Spoedig dienden zich twee candidaten aan voor het bekleden van de functie van 
rijdermeester, nl. Sr. de la Valle en kapitein de Staffa en na enig geharrewar 
won de laatste het pleit. 

Volgens een resolutie van 9 februari 1705 ontving hij 583 gulden, 6 stuivers en 
10 penningen, zijnde een derde deel van zijn halfjaarlijks tractement, zodat zijn 
jaarwedde niet minder dan ƒ 3500,- bedroeg. Dat was in die tijd een hele som 
en zelfs veel meer dan een hoogleraar verdiende. Dat is echter wel begrijpelijk 
want hij moest hiervan niet alleen het nodige aantal paarden onderhouden maar 
ook, zoals straks nog zal blijken, verschillende „meesters" in zijn dienst nemen 
Inmiddels was het aan het Achter Clarenburg gelegen huis „Schaffenburg" met 
bijbehorende erven, stallen en hoven, voor ƒ 8000,- aangekocht om te worden 
verbouwd en ingericht tot rijschool en bovendien zouden hierin ook o a 
vertrekken dienstbaar gemaakt moeten worden voor het geven van onderwijs in 
wiskunde, scherm- en danskunst. 
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Dat met dit alles aanzienlijke sommen geld gemoeid waren, blijkt hieruit, dat 
reeds op 1 december 1704, toen nog niet alle rekeningen ontvangen waren, de 
thesaurier gemachtigd werd een bedrag van ƒ 8500- op te nemen om daarmee 
het aandeel der stad - een derde - in de kosten van de rijderschool te betalen. 

De opening van deze zogenaamde „Academie- of Ridderschool" volgde op 4 
maart 1705 in tegenwoordigheid van de heren der Gedeputeerde Staten Ploos 
van Amstel, van Velthuysen van Heemstede, van Reyl, van Renswoude, van 
Natewisch en Quint. Zo indrukwekkend moet deze gebeurtenis zijn geweest, 
dat men sprak van een feest, alle voorgaande in Utrecht overtreffend. 
Om een beeld te krijgen van de wijze, waarop dit geschiedde, volgt nu het ver
slag van een ooggetuige: 

„Tegen den middag begon deze Cavalcade, of ridderlijke paarde-praal. Men zag 
voor af, negen trompetters van den Heer Krisberg, met goude breede koorden op 
hunne rokken, stekende hunne trompetten; na verscheidene keeren en wendingen 
onder de besloote rijbaan gedaan te hebben, reed de Heer de Staffa vooruyt, 
gezeten op een zeer schoon wit paard, de Peerl gebynaamt, dat zeer moedig trad; 
bovendien wel adret en wel gemanieert; 't wiert ook door den Heer Rymeester 
behandelt, met zoo veel dexteriteyt, als yemand zou kunnen denken: want hy 
is een man, die dat werk uytnemend wel verstaat; hy heeft aardige begaaf theden, 
zit zoo wel te paard als eenig mensch ter weereld, en heeft wel zoo veel 
verstand als de beste, om een paard wel te governeren. Ook waren er mannen, 
gewent met paarden om te gaan, geschikt om yder paard by de hand te leyden 
als geschiedde met de 25 overige. Deze trop wierd door de Creat of Stalmeester 
van den Heer Staffa, Leonard van Oostdorp genaamt, gezeten op de singe, 
beslooten. Onder der trompetten klank, quamen zij op 't Vreeburg daar de Ed. 
Mog. H.H. Gecommitteerdens verscheyde maal haar heen en weer zagen, en 
deeden passeren. De menigte des volks, en deszelfs toeloop van alle kanten, 
was zoo groot, dat men zig wegens het gedrang naauwlijks roeren kon. Nadat 
dit in de gemelde orde geschied was, keerden zy weder op dezelve wijze, en de 
Heeren Gecommitteerdens traden ook ter ry-schoole in; toen steeg Heer Staffa 
van zijn paard, presenteerde gevolgelijk aan haar Ed. Mog. de wel ervarene 
Meesters, bequaam om haar Ed. Mog. genoegen te geven, en de Academisten 
wel te onderwyzen, namelyk: de Roy, Mathematicus, La Forest, Schermmeester, 
en Johannes, Gradus de Rocquette voor Onder-Scherm-meester, Hermet, Dans
meester, die alle van hoogstgemelte H.H. Gecommitteerdens op eene niet on
aangename wijze bejegend wierden." 

Ter gelegenheid van dit grootse evenement werden er op kosten van Nicolaas 
Chevalier, een Utrechtse boekhandelaar en eigenaar van een rariteiten kabinet, 
drie penningen geslagen en een boekje uitgegeven. 

Het nieuwe manege complex bevatte o.a. het woonhuis van de rijdermeester, 
met „vele vertrekken om Prinsen, Graven enz. logement te verschaffen"; immers 
er waren ook interne leerlingen, die hun kamer op eigen kosten moesten meu
bileren en voor kost, drank, inwoning en onderwijs elk duizend gulden per jaar 
moesten betalen. 
Dat het voorname heren waren, blijkt niet alleen uit dit bedrag, maar ook uit 
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enkele bepalingen van het huisreglement, zoals: „indien hij (d.i. de interne 
leerling) een hofmeester heeft, moet hij voor diens kost, drank en logement 300 
gulden betalen en voor elke knecht 200 gulden; de hofmeester zal mede aan 
tafel van zijn heer spijzen". 
In het woonhuis vond men een grote zaal, waarin danslessen werden gegeven, 
een tweede voor onderwijs in fortificatie- of vestingbouw en een derde, die voor 
schermschool diende. Tot de verdere gebouwen behoorden: een grote stal voor 
28 - en een kleine voor 8 paarden, een overdekte rijschool, een loop- of 
steekbaan en een tournooiplaats. 
Deze laatste twee waren samen 240 voet ( de Stichtse voet had een lengte van 
26,828 cm) lang, waar men leerde rijden met de lans, steken naar de ring en op 
palen geplaatste houten hoofden, al rijdend „de pistool op malkander te lossen 
en met de degen tegen malkander te keer te gaan" enz. 
Tenslotte was er nog een met planken afgesloten rijbaan in de openlucht, welke 
80 x 240 voet mat. 

Om in het kort nog even de vakken, waarin men onderwezen kon worden, te 
noemen: de wapenhandel of het hanteren van schiet- en steekgeweer, de mathe
sis, het paardrijden en allerlei ruiteroefeningen, het dansen en de vestingbouw. 

Tot de verplichtingen van de rijdermeester behoorde dan ook, dat op zijn kos
ten moest worden onderhouden: „eenen goeden en bequamen mathematicus, 
scherm-, voltigeer- en dansmeester, alsmede een meester om de militaire exer
citie met snaphaan, piek etc. te leeren". 
Het was dus praktisch mogelijk een militaire opleiding bij deze manege te 
ontvangen. Vast staat evenwel, dat het grootste deel der leerlingen slechts kwam 
om onderricht in het paardrijden te ontvangen. Omdat deze groep evenveel 
diende te betalen, als degenen, die naast het paardrijden ook in meerdere vak
ken werden onderwezen, waren de klachten reeds in het jaar van oprichting niet 
van de lucht. Pas vele jaren later zou het programma van de „Ry-Academie" 
zodanig zijn ingekrompen, dat het alleen onderricht in het paardrijden bevat
te. 

Ongekende bloei beleefde de rijschool tijdens de jaren van het Vredescongres te 
Utrecht (1713), toen vele voorname buitenlanders in de stad vertoefden; maar 
na het congres en met het verlies van de bekwame de Staffa, was er een tijd van 
teruggang aangebroken. 
Somber zag het er in 1729 uit, toen er zelfs sprake van was om de manege, die 
niet meer aan de verwachtingen voldeed, op te heffen en het stadsbestuur belast
te een commissie „om te onderzoeken de descontinuatie van de ryderschool, 
en den Rydermeester Colman deswege te waarschuwen, en voorts ter ver
gadering van de Heeren Gedeputeerden die hiertoe zyn geauthoriseert in het 
minnelyke te verzoeken conferentie voor te stellen, dat alvorens de Ridder -
Academie of ryderschool te mortificeren, mögt worden vastgesteldt en geregu-
leert het aanstellen van een goedt ende bequaem piequeur op een sortabel 
tractement, twee derde tot laste van de Staten, ende een derde tot laste van 
de Stadt". 
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Het stadsbestuur, dat in tegenstelling tot de Staten de instandhouding van de 
voor de hogeschool onmisbare rijschool wenste, wendde zich zelfs, ter verkrijging 
van een bekwamere rijdermeester, die de Ridderschool weer op zou moeten 
vijzelen naar het oude niveau, tot de buitengewone afgezant aan het Pruisische 
hof. 
Helaas had dit geen gunstig gevolg. 
Toen in 1731 een zekere Harmpesch, die een jaar eerder als pikeur van de stad 
gratis het burgerschap was verleend, bereid werd gevonden de taak van rijder-
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meester op zich te nemen, was het liquidatiegevaar geweken. 
Harmpesch droeg later zijn taak over aan F. L. Hoffman en de opvolger van 
deze was G. J. Greinert. 
Dat voor de betrekking van rijmeester vrij hoge eisen werden gesteld blijkt o.a. 
daar uit dat Colman pikeur was van het regiment van Generaal Famars, met de 
rang van kolonel en Greinert stalmeester bij Z. K. H. Maarschalk Albert 
Frederik van Brandenburg. 

Ruim 35 jaar na de aanstelling van Harmpesch, besloot de stadsregering: „tot 
het maken van een nieuwe manege of loots ter dienste van de Cavallerye alhier 
in guarnisoen leggende" naast het terrein van de school en in 1801 vorderde de 
„Agent van Oorlog" de rijschool voor het land. 

Tenslotte beval Napoleon (1 januari 1813) het manege complex weer over te 
dragen aan de stad. Nadat de Fransen waren verdreven en het rijk de hogeschool, 
tijdens de bezetting tot „Ecole Secondaire" vernederd, weer in haar oude waar
digheid herstelde, schonk de stad de rijschool met alle daarbij behorende gebou
wen als bewijs van dankbaarheid aan de hogeschool c.q. het rijk en de toenmalige 
stadsrijdermeester J. S. Hoffman bleef, maar nu als academie-rijdermeester en 
ten laste van de hogeschool, gehandhaafd. 
Bij het overlijden van Hoffman, in 1826, stelden de heren Curatoren geen rijder
meester meer aan, maar besloten de manege te verhuren aan W. C. C. Hoffman, 
die gedurende 9 jaar gratis de post van assistent rijdermeester had waargenomen. 
Ook ondernamen de curatoren stappen om van het stadsbestuur gelden los te 
krijgen voor de instandhouding van de rijschool. De stad ging hiermee accoord, 
toen het rijk toezegde het onderhoud der gebouwen voor haar rekening te ne
men en verhief de heer W. C. C. Hoffman tot rijdermeester op een tractement 
van 1000 gulden. 
Achtereenvolgens leidden de heren J. A. Hoffman (1830-1838). J. B. Loisset 
(1838-1843) en H. Seidler (1843-1857) op dezelfde voorwaarden de rijschool. 

Het was 1872 toen de curatoren op B. en W. beroep deden hen machtiging te 
verlenen tot herstel van de manege, die in zeer slechte staat verkeerde. Nadat 
B. en W. erop wezen, dat niet de gemeente maar het rijk eigenaresse was, be
richtten de heren curatoren van de minister machtiging te hebben ontvangen de 
manege aan de stad terug te geven, op grond van het feit, dat de kosten van her
stellingen en vernieuwingen, in totaal geraamd op ƒ 25000,- (!), niet voor re
kening van het rijk genomen konden worden. Hoewel dit voorstel veel tegen
stand van B. en W. ondervond, stemde de raad er toch mee in. „Daar het rijk 
niet verplicht kan worden geacht voortdurend te blijven voortgaan met het 
onderhoud der manege" èn omdat het schenken van het complex destijds een 
gunst was geweest, nam de stad haar weer over. 
Op 12 juni 1875 vond een openbare aanbesteding plaats van de herstellingen, 
die direct behoorden te geschieden en later in dat jaar bracht men het tracte
ment van de rijdermeester Celius van den Helm, die H. Seidler was opgevolgd, 
van ƒ 1000,- terug tot ƒ 300,-. Dit was zonder bezwaar mogelijk, daar voort
aan het gehele onderhoud ten laste van de gemeente zou komen. 

99 



Bijna 36 jaar had de heer van den Helm, tot volle tevredenheid van het stads
bestuur de rijschool geleid, toen men hem op verzoek en ingaande 1 augustus 
1893 eervol ontslag verleende, met toekenning van een pensioen ten bedrage 
van ƒ 300,- per jaar. 
Weer kwam het opheffen van de stadsmanege, die meer kostte dan opbracht, 
ter sprake en weer zag men er van af, „daar een rijschool voor een studenten
stad onmisbaar is". Wel voelde de raad veel voor verhuur en na de licht- en 
schaduwzijde daarvan te hebben bezien, besloot men hiertoe over te gaan. 
Met medewerking van een jurist kwam er een huurcontract tot stand, waarin o.a. 
stond: „Tot het bekomen van onderwijs wordt dagelijks in het gehuurde gelegen
heid gegeven van negen tot zestien uur, met uitzondering van de Zon- en feest
dagen, zomede van de dagen waarop vastenavond paardenmarkt, de Palmpaar-
denmarkt, de Pinksterpaardenmarkt en de St. Maartenpaardenmarkt in de 
Gemeente worden gehouden; gedurende die dagen is de huurder verplicht te 
zorgen, dat aan hen, die dit verlangen, onderwijs in het paardrijden kan worden 
gegeven door een daartoe ten volle geschikt en bekwaam persoon." 
De maximum tarieven, die in deze overeenkomst waren vermeld, luidden; 
Voor de eerste 20 lessen ƒ 1,50/uur 
Voor de tweede 20 lessen ƒ 1,25/uur 
Voor de verdere lessen ƒ l,-/uur 

Voor personen, die geen lesnemen, doch in de manege rijden f l,-/uur, 
wanneer dit met eigen paarden geschiedt ƒ 0,50/uur. 

Ook werd het de huurder verboden in de gemeente Utrecht het bedrijf van 
stalhouder of rijtuigverhuurder uit te oefenen en moest hij ten minste acht 
rijpaarden hebben en onderhouden voor het onderwijs. 
De eerste pachter-directeur was de heer A. J. Wennips en na hem kwamen als 
zodanig de heren W. F. Smulders (1897-1904), J. Trapman (1904-1906), J. P. 
Blokhuis (1906-1925), J. M. A. Eberson (1925-1927), H. van Twisk (1927-1948) 
en G. G C. de Bruin (1948-1954). 
Het was 1907 toen de manege-directeur Blokhuis bij B. en W. aan de noodbel 
trok; vele gebreken duldden geen langer uitstel van reparatie en men ging, zij 
het met tegenzin, tot herstel over. 

Negen jaar later werden de gebouwen der rijschool, ten behoeve van gemeente
werken ingekrompen. Zo onttrok men de luxe stal, de ziekenstal en het koets
huis aan hun bestemming. Na afbraak bouwden de Utrechtse bouwondernemers 
L. A. Nagtegaal en A. G. Lisman op de vrij gekomen grond het gebouw van 
openbare werken, dat nu op haar beurt weer plaats heeft moeten maken voor het 
plan Hoog-Catharijne. 
Wat later in 1916 wees men de toenmalige huurder er ook op, dat de overige 
opstallen wel eens spoedig nodig konden zijn om als emballageplaats voor de 
Jaarbeurs dienst te doen. Gemeentewerken kwam in 1940 nog met een plan om 
het manege-gebouw, dat steeds weer andere ouderdomsgebreken vertoonde, 
te slopen en voor haar in de plaats een nieuwe manege bij het stadion te bouwen, 
maar door o.a. de Duitse bezetting kwam hier niets van. 
Na de oorlog zette de heer H. van Twisk samen met de heer G. G C. de Bruin, 
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eigenaar van de in 1942 door de Duitsers opgeheven en aan de Gansstraat ge
legen manege Helenahoeve, de stadsmanege voort. 

Dat men direkt na de oorlog over paarden kon beschikken, kwam doordat de 
heer De Bruin zo slim was geweest zijn dieren tijdens de oorlogsjaren onder 
te brengen bij het Nederlandse circusje „Van der Vegt". De bezetter vorderde 
nl. alle rijpaarden voor het leger, behalve die van circussen. 

Drie jaar na de bevrijding volgde de heer De Bruin de heer Van Twisk offi
cieel op en in juli 1953 werd de gemeenteraad door B. en W. voor de zoveelste 
maal geadviseerd de rijschool aan het Achter-Clarenburg op te heffen, „daar 
ze noch rendabel, noch exploitabel is en omdat er geen redelijke verhouding 
meer bestaat tussen de inkomsten (ƒ 433,— per jaar!) en de uitgaven, die ze 
zich voor de instandhouding moet getroosten, doordat het gebouw in bouw
vallige staat verkeert." 

De vijf grote Studentenverenigingen verweerden zich heftig tegen het voorstel 
en evenals de Rector Magnificus der Rijks-Universiteit diende de heer G. G. C. 
de Bruin een bezwaarschrift in. 
Maar de argumenten van B. en W. legden zo'n groot gewicht in de schaal, dat 
de raad aan het voorstel, zij het met tegenzin, haar fiat gaf. 

Toen de stadsrijschool was opgeheven, sloeg een groep actieve ruiters en ama
zones de handen ineen en richtte de nv Utrechtse Manege op. 
Voorlopig vond men onderdak bij de „Champignonhoeve" te Bilthoven en 
stond de manege onder leiding van de heer J. J. Kaffka Dengler, die bij de 
stadsrijschool als pikeur in dienst was geweest. 
Wat later, het was 1955, vond men een stuk grond beschikbaar in de Johanna-
polder bij Utrecht en werd de heer J. B. Pollak, bekend als één van de kundigste 
instructeurs èn ruiters van het land, de functie van manegedirecteur opgedragen. 

Spoedig verrees in de Johanna-polder het houten manegegebouw, dat men op 
12 mei 1956, in tegenwoordigheid van o.a. de burgemeester Jhr. Mr. C. J. A. 
de Ranitz, in gebruik nam en Utrecht beschikte weer - op eigen grondgebied -
over een manege. 
Tien jaar later herdacht men dit heuglijke feit met schitterende uitvoeringen en 
zonder dat er eigenlijk bij stilgestaan werd, was het óók precies 325 jaar geleden, 
dat de stad Utrecht besloot tot oprichting van de voorganger: de Stads Ryschool. 

In juni 1966 maakte de gemeente bekend, dat de Johanna-polder binnen afzien
bare tijd ter beschikking moest komen voor stadsuitbreiding en dat de manege, 
waarschijnlijk naar een nog aan te leggen recreatiegebied in de Voorveldsepol-
der, verplaatst zou worden. 
In het voorjaar van 1967 gaf het manegebestuur aan het architectenbureau 
S. van Woerden en H. J. Schneider opdracht voor het maken van een bouw
plan. Aan de hand hiervan werd een maquette vervaardigd en voerde het be
stuur vele besprekingen met de diverse instanties. 
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Toen tenslotte op 4 juni 1970 de gemeenteraad en op 24 juli de provincie hun 
goedkeuring aan het plan gaven, ving men in augustus daarna met de bouw
activiteiten aan. 

Wanneer het manegecomplex, dat o.a een binnen- en buitenmanege, een wo
ning voor de directeur, stalling voor circa 32 paarden, een springweide, hooi- en 
stroschuren èn parkeergelegenheid voor ruim 40 auto's omvat, in gebruik 
zal zijn genomen, beschikt Utrecht na vele jaren weer over een rijschool, de 
vierde stad des lands waardig. 
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