
Utrecht in de zeventiende eeuw 

Archirekronische en stedebouwkundige aspecten 

Werkgroep Kunsthistorisch Instituut R.U. Utrecht.1) 

INLEIDING 

Ondanks het feit, dat de spektaculaire groei en bloei van de Hollandse steden 
in de 17e eeuw aan Utrecht grotendeels is voorbijgegaan, is toch in die eeuw 
het stadsbeeld door allerlei omstandigheden ingrijpend gewijzigd, ingrijpen
der dan in de periode die er aan vooraf ging en dan in die, welke er op volgde. 
Wij willen hieronder enkele aspecten en oorzaken van deze veranderingen 
ten tonele voeren.2) 

Van overheidswege kwam er in direkte zin eigenlijk maar een bescheiden aan
tal bouwwerken in uitvoering. Er werden twee stadspoorten vernieuwd; even
als de Vleeshal in de Voorstraat. Verder bleven de aktiviteiten beperkt tot 
meer ondergeschikte zaken of tot plannen. 

Wel speelde de stedelijke overheid een belangrijke rol bij de ontsluiting van 
de kerkelijke immuniteiten en de kloosterterreinen. Door deze grote, tot nu 
toe vrij geïsoleerde, delen van de stad nauwer bij het stedelijk leven te betrek
ken, kon er in voldoende mate tegemoet worden gekomen aan het verlangen 
tot het bouwen van nieuwe huizen. 

Aan de nieuwe straat- en pleinwanden ontstond een woonhuistype, dat lan
delijk gezien duidelijk een eigen karakter heeft. De vrij strenge bouwvoor
schriften hadden hierop een grote invloed. Daarnaast ziet men een gedeeltelij
ke en doorgaans oppervlakkige vernieuwing van het aanwezige huizenbestand 
langs de oudere straten en de grachten. Een eigen plaats wordt daarin in
genomen door het vervangen van houten gevels door bakstenen gevels (vóór 
overigens al stenen huizen).3) 

1) Bestaande uit de dames E. C. H. van der Borch tot Verwolde-Swemle, C. L. van Gro
ningen. M. E. de Haas, F . H. M. Kruimel. M. L. Raeven-Gemmeke. M. I. H. Willinge, 
en de heren A. F . E. Kiop en C. L. Temminck Groll. 
2) Behalve van de bij de afzonderlijke onderdelen genoemde bronnen is voor de mees
te van deze studies gebruik gemaakt van: E. J. Haslinghuis, Geïllustreerde Beschrijving 
van de Ned. Mon. v. Gesch. en Kunst II, eerste stuk, De Gemeente Utrecht, 's-Graven-
hage 1956. 
J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen, Utrecht 1968. 
Index Bouwkunst. Kunsthistorisch Instituut R.U. Utrecht. 
3) C. L. Temminck Groll. Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht, 's-Gravenhage 1963, 
p. 92, De 3/4 huizen. 
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Voorts wordt er druk uitgeoefend om in de meer aanzienlijke straten de daar
in aanwezige vertegenwoordigers van het bescheidenste woningtype, de ka-
meren, te laten vervangen door huizen van twee bouwlagen. Dit heeft de op
richting van talrijke nieuwe kameren ten gevolge, op die plaatsen, waar dat 
wèl is toegestaan, vooral nabij de stadsrand. 

Van een voorgenomen stadsuitbreiding komen alleen de grachten klaar. Pas 
twee eeuwen later zullen deze het stramien van een werkelijke stadsuitbrei
ding gaan bepalen. Een ander 17e eeuws element buiten de oude stad is de 
Maliebaan, waarop hier, gezien de recente publikatie over dit onderwerp, niet 
nader is ingegaan.4) 

Behalve de veranderingen, ontstaan tengevolge van initiatieven van bestuur
ders en bewoners, werd ook een wezenlijke wijziging in het stadsbeeld ver
oorzaakt door een natuurramp: de beruchte storm van 1674. Niet alleen het 
aanzien van de stad werd hierdoor beïnvloed, maar op den duur ook de ste-
debouwkundige struktuur. 
Zouden niet vele ontwikkelingen in het oudste deel van de stad anders zijn 
verlopen, wanneer het (nog altijd weer op te bouwen) schip van de Dom was 
blijven staan? 

Van groot belang voor ons inzicht in het 17e eeuwse stadsbeeld en de daarin 
plaatsvindende mutaties is de gelukkige omstandigheid, dat er in deze eeuw 
voor het eerst een groot aantal topografisch nauwkeurige stadsgezichten wer
den gemaakt. Dank zij een belangrijk deel van deze afbeeldingen zijn wij ook 
nog over de toestand van vóór de grote veranderingen geïnformeerd. 

DE WERKEN VAN DE STEDELIJKE OVERHEID 

Bolwerken en ommuring 
De aan het einde van de 16e eeuw gereed gekomen bolwerken worden in de 
17e eeuw nogal verwaarloosd. Wel worden er hier en daar wat reparaties 
uitgevoerd, maar alleen als dit erg noodzakelijk is, b.v. wanneer een stuk 
muur naar beneden gevallen is. De enige werkelijke vernieuwingen, die uitge
voerd worden, zijn die aan de Catharijnepoort en de Wittevrouwenpoort. 
Voorafgaand aan een meer gedetailleerde behandeling van de werkzaamheden 
aan deze poorten, dienen eerst nog enkele historische feiten te worden ver
meld omtrent plannen voor de stadsverdedigingswerken in deze eeuw, zoals 
die blijken uit verschillende vroedschapsbepalingen. 
In het begin van de 17e eeuw vat men het plan op om hoornwerken aan te 
leggen op enkele „goed geachte punten", zulks met het oog op de nadering 
van de vijand (de Spanjaarden), na de val van Den Bosch.5) Op 7 septem
ber 1629 wordt besloten om twee hoornwerken te bouwen, en wel één buiten 
Tolsteeg en één op het Oudwijkerveld. Volgens een resolutie van 18 septem-

4) W. A. G. Perks, Geschiedenis van de Maliebaan, Utrecht z.j. 
5) Hs. G. G. Calkoen, G.A. Utrecht, Verdedigingswerken en verdedigingsmiddelen der 
stad Utrecht 1122-1795, p . 87 e.V.; getypte versie p. 78 e.v. 
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ber zal er een hoornwerk moeten komen voor de Wittevrouwenpoort. Op 8 
oktober blijkt echter de vijand al afgetrokken te zijn. Slechts één hoornwerk 
werd uiteindelijk voltooid, hetgeen gelegen was in het z.o., schuin tegenover 
Zonnenburg. Het werd van 1629-1639 door de Hortus Medicus gebruikt en 
werd ca. 1650 weer afgebroken.6) 
De wallen worden nu verder weer verwaarloosd tot aan de 2e Engelse zee
oorlog (1665-1667), wanneer het stadsbestuur wederom ongerust begint te wor
den. Ondanks allerlei voorstellen gebeurt er toch niets wezenlijks. Na de Vre
de van Breda blijft de Vroedschap verontrust, hetgeen leidt tot nieuwe plan
nen: op 19 febr. 1672 wordt een voorstel aangenomen om de stad en de voor
steden ten behoeve van de defensie met verdedigingswerken te omringen, 
volgens plannen van de ingenieurs Paeu en de Ruy, die goedgekeurd werden 
door Veldmaarschalk Wirtz. Verscheidene ontwerpen komen ter tafel, vier
kant, cirkelvormig en ovaal, waarbij de voorkeur schijnt uit te gaan naar de 
ovale vorm.7) Maar voordat men uitvoering kon geven aan deze plannen 
werd op 7 april 1672 de oorlog verklaard en even later trokken de Fransen 
de stad binnen. Hierbij bleek, hoe slecht de toestand van de verdedigings
werken was. 
Vermeldenswaard is tenslotte nog, dat het Lucasbolwerk in 1616 in erfpacht 
gegeven werd aan Jacob Martensz. Meerlingh, die het vervolgens verhuurde 
aan Lucas Aerts, naar wie het bolwerk uiteindelijk genoemd zou worden. 

De Catharijne poort 
De eerste poort stamde waarschijnlijk reeds uit de 12e eeuw, maar na de 
afbraak van het kasteel Vredenburg had de oude poort bijna zijn gehele bete
kenis verloren, hetgeen er toe leidde dat in 1621 het besluit genomen werd 
het gebouw af te breken en door een nieuw te vervangen. Het ontwerp voor 
de nieuwe poort kwam van de architect en portretschilder Paulus Moreelse 
(1571-1638), blijkens de Utrechtse Vroedschapsresolutiën van 16 okt. 1621. 
De forse onderbouw heeft aan de veldzijde een Italiaans karakter, een gevolg 
van zijn Italiaanse scholing; toch heeft hij geprobeerd er een typisch Hol
lands bouwwerk van te maken.8) Het bovengedeelte van de poort is veel fijner 
van schaal, terwijl de lage zijvleugels in vlakkere vorm weer dezelfde motie
ven hebben als de eigenlijke poort. De doorgang maakt een hoek van 60 graden 
met de gevels, een verschijnsel dat ook voorkomt bij de Wittevrouwenpoort, 
ter wering van vijandelijk vuur op de achter gelegen straat. Aan de stadskant 
is de ingangspartij veel strakker. Ook bevindt zich aan deze kant van de 
poort een open trap naar de muur. 

Door de verschillen in stijl zou men kunnen denken dat niet alles van Mo
reelse is, maar op een sluitsteen in de bovenhelft van het achterfront staat 
het jaartal van 1626 en er bevindt zich een monogram „M" op de middelste 

6) Haslinghuis, o.e., p. 49; het hoornwerk is te zien op de plattegrond van Blaeu, afge
beeld op p. 15. 
7) Consideration over het Fortificeren der Stadt Utrecht, hs. 1672, G.A. Utrecht. 
8) M. D. Ozinga. Paulus Moreelse als architect. Oudheidkundig jaarboek 1931. p. 18; 
A. Graafhuis. Utrecht, stad, mensen en monumenten, Utrecht 1963, p. 30 (met tekening 
van poort). 
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pilaster van de bovenverdieping. In 1625, wanneer de poort bijna gereed is, 
ontstaan er moeilijkheden over de betaling (zie Vroedschapsresoluties 25 
april 1625). Uit de resolutie van 10 aug. 1625 blijkt dat Moreelse een gedeelte 
van het geld (2100 gulden) direct uitbetaald krijgt en de rest (300 gulden) als 
het bouwwerk voltooid is. 

Het vleeshuis 
Ook van dit aan de Voorstraat gelegen gebouw is Moreelse de ontwerper. De 
voorgevel vertoont enige overeenkomst met de Catharijnepoort. Op 5 novem
ber 1636 word in de Vroedschap het besluit genomen het vleeshuis te ver
nieuwen. Het voorgaande vleeshuis op deze plaats stamde uit 1432 en was 
tweebeukig, met twee evenwijdige daken lopende van de Voorstraat tot het 
Jansveld.9) 

De Wittevrouwenpoort 
In 1648 worden plannen gemaakt om de poort te vernieuwen.10) Voor deze 
vernieuwing worden ontwerpen gemaakt door Arent van 's Gravesande en 
Hendrick Aertz. Struys, maar het stadsbestuur kan moeilijk een keuze uit de
ze twee ontwerpen maken. Uiteindelijk wordt het plan van Struys aangeno
men, maar alleen voor wat betreft „het onderste werck tot gelijck de wal", 
omdat men niet langer zonder een poort kan. 
Het ontwerp voor het bovengedeelte komt tenslotte van Pieter Post. De 
poort kreeg toen een achtkantige opbouw waarvan de koepel en de vooruit
springende natuurstenen middenpartijen aan de voor en achterkant duidelijk 
de stijl van Post lieten zien. Post hield van grootsheid en enorme frontons. De 
koepel deed enigszins denken aan die van het Huis ten Bosch.11) In de voor
gevel was het stadswapen aangebracht, vastgehouden door 2 leeuwen. In de 
Historische Afdeling van het Centraal Museum staat een maquette van het 
ontwerp van Struys.12) De poort, zoals die in 1653 voltooid werd, was van een 
uurwerk, een klok en een windwijzer voorzien en uit dien hoofde voor de be
woners van Bu'ten de Wittevrouwen en van de Wittevrouwenstraat, zowel 
als voor de voorbijgangers van wezenlijk gemak „dewijl het uurwerk zeer 
geregeld liep".13) 

Buurtoren 
In het depot van het Centraal Museum bevindt zich het hierbij afgebeelde mo
del van een torenbekroning, dat wordt omschreven als een niet uitgevoerd ont
werp voor een bekroning van de Wittevrouwenpoort. Hoogstwaarschijnlijk 

9) C. L. Temminck Groll, Van Vleeshal tot Leeshal, De Timmerwerf. april 1960. p. 2 
en Maanblad Oud-Utrecht 1960 p. 150. 
10) A. Graafhuis. o.e., p. 39 (gravure van de poort). 
11) P. H. Cuperus. De Wittevrouwenpoort van Utrecht, Jaarboek Oud-Utrecht 1952. 
p. 110. 
12) Cuperus schrijft dit model toe aan Van 's Gravesande en niet aan Struys; het mo
del staat als nr. 306 in de Catalogus van het historisch museum der stad, Centraal Mu
seum, Utrecht 1928. 
13) L E . Bosch, De Wittevrouwenpoort en het Suikerhuis, Utr. Volksalmanak 1860. 
p. 129. 
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Houten model van een toren bekroning, catalogus Historisch Mu
seum 307. Centraal Museum Utrecht. Vermoedelijk is dit model 
vervaardigd naar het ontwerp van P. Noorwits van 1661/62, voor 
de bekroning van de Buur toren. (Foto Centraal Museum Utrecht). 

is deze omschrijving onjuist en moet het model worden beschouwd als een an
dere, niet (in deze vorm) uitgevoerde, stedelijke opdracht: die van het maken 
van een nieuwe bekroning van de Buurtoren. 
In 1661/62 wordt ƒ200,— betaald aan de bekende Haagse bouwmeester P. 
A. Noorwits jr. voor een model van de „Buurkerckxtoorn", een jaar later 
maakt Henrick van Hoochvelt een model in hout.14) 

14) Th. Haakma Wagenaar, De bouwgeschiedenis van de Buurkerk te Utrecht, Utrecht 
1936. p. 338. noot 2. Het model staat in de onder 12) genoemde Catalogus vermeld onder 
nr. 307. Zie voor Noorwits en Hoochvelt Th. Haakma Wagenaar. o.e., n. 324: De hier 
gegeven mening wordt nog gesteund door een vergelijking van de maten, welke door de 
heer Haakma Wagenaar is uitgevoerd. 
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Pas in 1678 komt er werkelijk een nieuwe bekroning, en wel de tegenwoordige. 
De storm van 1674 zal aan de uiteindelijke beslissing tot vernieuwing zeker 
mede debet zijn geweest! 

ONTSLUITING VAN IMMUNITEITEN EN KLOOSTERS; 
BOUWVOORSCHRIFTEN 

Vooral de periode 1630-1670 kenmerkt zich door allerlei bewuste stedebouw-
kundige maatregelen 15) die zowel het verbeteren als het verfraaien van de stad 
ten doel hebben, en die nog steeds medebepalend zijn voor de stad, zoals we 
die nu kennen. 
Er was enerzijds behoefte aan bouwgrond, anderzijds waren ook juist op dat 
moment de mogelijkheden aanwezig om allerlei (ten dele waarschijnlijk al 
oudere) wensen te vervullen. Als gevolg van de politiek-religieuze omwente
ling rond 1580 had de stad namelijk de beschikking gekregen over een groot 
aantal kloosterterreinen, terwijl ook de voordien onaantastbare immuniteiten 
der vijf Kapittelen niet meer veilig waren voor stedelijke maatregelen. Hoe
wel veel kloostercomplexen aanvankelijk hun bestaan nog wel wat wisten te 
rekken, werden zij toch in de loop der 17e eeuw alle opgeheven en/of ont
ruimd, raakten ze in verval en werden ze steeds meer als beschikbare bouw
grond beschouwd. Het grootste deel van deze terreinen was aan de oostzijde 
van de stad gelegen. 

Structurele maatregelen: Het middeleeuwse stratenpatroon van Utrecht ken
de nauwelijks doorgaande verbindingen. Zelfs op de Oude Gracht stuitte men 
halverwege aan de oostzijde op de trappen aan de stadhuiszijde van de Vis
markt, en aan de westzijde op het Buurkerkkoor. Geen wonder dat men in de 
Buurkerk een bord hing om het rijden met wagens door de kerk tijdens de 
diensten te verbieden! Een zeventiende-eeuwer moet zich in het middeleeuw
se Utrecht welhaast gevoeld hebben als een automobilist in een binnenstad 
vol eenrichtingsverkeer. 
De kloostercomplexen en kapittels waren als sterk afgesloten wereldjes op cen
trale plaatsen in de stad ingekapseld komen te liggen, zonder mee te doen 
met de omringende structuur. 
Deze territoriale scheiding van geestelijke en stedelijke wereld was het sterkst 
bij de immuniteiten van de vijf Kapittels en de St. Paulus abdij, maar bestond 
in mindere mate ook bij de vele kloosters. In de loop der tijd stond deze de 
samenhangende uitgroei van de stadsstructuur steeds meer in de weg. De Re
formatie opende de mogelijkheid om deze eilandjes te ontsluiten en ze meer te 
betrekken in de omringende stadsstructuur. 
Toch bleef de feitelijke reorganisatie grotendeels liggen tot de 17e eeuw, 
waarin de stadsontwikkeling een veel grotere rol speelt en veel bewuster wordt 
bedreven dan daarvoor zowel t.a.v. de structuur als t.a.v. een soort welstands 

15) N. van der Monde: Geschied- en oudheidkundige beschrijving . . . der Stad Utrecht 
(Utrecht 1845/46; herdr. 's Gravenhage 1956). 
Van de Water, Groot Placaetboek der Stad Utrecht, tot 1728, Deel III (Utrecht 1729). 
Onderscheidene Vroedschapsresoluties. 
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toezicht. Het is hier niet de plaats om op alle structuurwijzigingen in te gaan 
(voor een overzicht van de belangrijkste zij verwezen naar bijgaande platte
grond), wij beperken ons tot enkele opmerkingen over de immuniteiten. 

Hoewel reeds vanouds onderscheid werd gemaakt tussen de „Oude Kapittels" 
en de „Jonge Kapittels", is in zekere zin de 17e eeuw verantwoordelijk voor 
het huidige verschil in karakter der vijf immuniteiten. 
De „Oude Kapittels" (Dom en Oudmunster) moesten samen de beperkte ruim
te binnen het voormalige romeinse castellum delen en hadden hun claustrale 
huizen vrijwel aan het kerkhof staan. In 1587 werd de Oudmunsterkerk 
op bevel van de Stad gesloopt, die daarbij profiteerde van de opbrengst van het 
afbraakmateriaal, terwijl in het begin van de 17e eeuw het Kapittel werd ge
last op eigen kosten een deel van hun daardoor verruimde kerkhof te be
straten, in verband met het aansluiten van de daarvoor aangelegde Korte 
Nieuwstraat en Trans. Toen echter in 1674 het schip van de Dom werd weg
gevaagd, heeft de stad lange tijd gehoopt op wederopbouw van de ruïne. 
Hier werd dus niet getracht een ontbrekende schakel in dezelfde noordzuid 
verbinding te formeren hoewel zich daartoe de gelegenheid op zo onverwach
te wijze voordeed. Deze tegenstelling maakt dat, hoewel beide immuniteiten 
gekenmerkt werden door een dichte, rond de kerk geconcentreerde, wat onre
gelmatige bebouwing, die van Oudmunster nu vrijwel niet meer opvalt, ter
wijl die van de Dom nog duidelijk als zodanig herkenbaar is (in het begin 
van onze eeuw was dat in nog sterker mate het geval). 

De drie jonge Kapittels hebben gemeen, dat hun immuniteiten bij de stichting 
(in de 11 e eeuw) veel ruimer konden worden opgezet. 
Van de oudste, die van St. Pieter, is de middeleeuwse toestand nog het dui
delijkst te herkennen. Hier lagen de claustrale huizen min of meer aan de 
buitenzijde van hun erven; dus naar de Regenboog van St. Pieter toe (de 
Kromme Nieuwe Gracht). Zij hadden het grootste deel van hun tuinen met 
stallen en toegangspoorten aan de zijde van het Kerkhof. Na de secularisering 
gaan deze huizen zich oriënteren op de Kromme Nieuwe Gracht, terwijl het 
kerkhof dan typisch een pleintje met koetshuizen wordt. Na het slopen van 
de kerkhofmuren met de poort aan Achter St. Pieter (1628) en de aanleg 
van de Pieterstraat met zijn woonhuizen (1644, op een claustraal erf), ver
schijnen er geleidelijk op het westelijke deel een aantal bovenwoningen boven 
de stalgebouwen, maar typerend blijven toch de naar buiten gerichte huizen 
met lage stallen en achterbouwen aan het Pieterskerkhof. De Keistraat, in 
1664 aangelegd als verbinding en woonstraat volgens plan van Moreelse, 
heeft op de kerkhofbebouwing verder geen invloed. 

De immuniteit van St. Jan vertoont min of meer het omgekeerde beeld. Het 
Janskerkhof was van nature een deftig plein, waar dan ook de vier poorten 
na sloop werden vervangen door draaibomen om ongewenst verkeer te we
ren. De claustrale huizen lagen verspreid over de grote erven, met hun stal
len juist aan de achterkant (Voorstraat, Keizerstraat, Rietsteeg, Jansdam). Al
leen aan de oostzijde lagen de huizen in een reeks aan de Drift. De zuidwestzij-
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STRUCTUUR WIJZIGINGEN 
IN H E T 17e EEUWSE UTRECHT 

Immuniteiten: 
Dom 

Oudmunster 

St. Pieter 
St. Jan 

St. Marie 
Kloosters en abdijen 
Kerken en kapellen 

Structuurwijzigingen: 
Nieuw aangelegde straten 
Straatverbredingen 
Uitleg van erven voor systematische huizenbouw 
Amovering ten behoeve van stedelijke ruimte 
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OVERZICHT 
VAN STRUCTURELE MAATREGELEN IN H E T 17e EEUWSE UTRECHT 

Onderscheid is gemaakt tussen straataanleg (ook wanneer het een voordien niet toegan
kelijke poortweg betreft), meestal met gelijktijdige bebouwing, straatverbreding, en 
systematische huizenbouw (b.v. op kloostererven). Er is wel naar een overzicht, niet naar 
volledigheid gestreefd. Belangrijkste bron: Van der Monde. 
De 17e eeuw is hierbij wat ruim genomen, omdat het om één proces gaat. 

1580 Teelingstraat aangelegd (Minderbroederklooster). 
1581 Minderbroederstraat verbreed (t.p.v. Minderbroederklooster en Tempel). 
1583 Predikherenkerkhof aangelegd (als smalle straat, t.p.v. Predikherenklooster). 
1585 Klaaskerkhof (t.p.v. Karmelietenklooster). 
1586 Steenweg langs de Buurkerk bebouwd. 
1587 Oudmunsterkerkhof (Domplein zuidzijde), door sloop Oudmunsterkerk; 

Vredenburg. bebouwing noordzijde aangevuld: Vredenburg zelf in de loop der 
der jaren als marktterrein ingericht en afgewerkt. 

1612 Vredenburg zuidzijde: blok huizen t.p.v. Elisabethgasthuis. 
1616 Mariakerkhof als marktplein ingericht. Mariawaterpoortje. 
1619 Korte Nieuwstraat aangelegd (Paulusabdij). 
1621 Begijnhof gedeeltelijk bebouwd. 
1628 Pieterskerkhof geopend door sloop van poort en muur. 
1631 Zuilenstraat aangelegd (door Catharijne convent) 
1632 Jerusalemstraat: bebouwing t.p.v. Jerusalemklooster. 

Brigittenstraat: bebouwing t.p.v. Brigittenklooster. 
Doelensteeg: bebouwing t.p.v. kerk Nicolaasklooster. 
Catharijnesteeg verbreed. 

1634 Predikherenkerkhof verbreed. — Breedstraat: westeinde verbreed. 
1642 Rietsteeg rechtgetrokken. — Nobelstraat verbreed. 

Achter de Dom verbreed en aangesloten op Pausdam. 
1643 Korte Janstraat verbreed. 

Trans aangelegd t.p.v. poortweg. 
Drieharingsteeg gedeeltelijk verbreed. 

1644 Hoogt aangelegd. — Haverstraat verbreed. 
Servetstraat verbreed. — Pieterstraat aangelegd. 
Vijfhuizen geamoveerd (Oude Gracht, naast de Weesbrug). 

1645 Vreeburg, bebouwing westzijde. 
Nieuwe Kamp aangelegd (op terrein van Brigittenklooster). 

1646 Breedstraat verlengd over het Begijnhof. 
Voorstraat bebouwd t.p.v. Begijnhof. 

1647 Wijde Begijnesteeg aangelegd t.p.v. Begijnhof. — Begijnhof volgebouwd. 
Muurstraat aangelegd (t.p.v. Munt en Cellebroedersklooster). 

1651 Agnietenstraat aangelegd (naar de Nieuwe Gracht). 
1652 Neude, westzijde bebouwd (t.p.v. Ceciliaconvent). 
1653 Wijde Waterstraat verbreed. 
1659 Boothstraat aangelegd (gevolg door bebouwing Janskerkhof Noordzijd, Drift, 

Voorstraat). 
1660 Minderbroederstraat westeinde verbreed. 
1662 Nicolaasstraat verbreed. 
1663 Ridderschapstraat aangelegd (t.p.v. Wittevrouwenklooster). 
1664 Keistraat aangelegd. 
1664-1700 Snippenvlucht geamoveerd. Oude Gracht verbreed tussen Stadhuisbrug en 

Bezembrug. 
1666 Jansdam verbreed. 
1673 Franse bezetting maakt begin met herbouw Vredenburg als citadel. 
1687 Nieuwe Gracht Onder de linden: bebouwing t.p.v. Servaasabdij. 
1709 Wittevrouwenstraat. bebouwing t.p.v. kerk Wittevrouwenklooster. 
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de werd in beslag genomen door het Minderbroederklooster en de Palmieten-
tempel. Op dit kloosterterrein wordt na de Reformatie het eerst ingegre
pen: de grote kloosterkerk en de Tempel worden gesloopt om de ernaast lig
gende straat te verbreden en aldaar met huizen te bebouwen (1581). Ook de 
Teelingstraat en de zuidzijde van het Janskerkhof worden systematisch be
bouwd. Als de Staten van Utrecht de refter van het klooster betrekken, wordt 
tegelijk met de verbouwing tot Statenkamer door de Stad het Hoogt aangelegd 
om met „huysingen van neeringe" bebouwd te worden, als achtertoegang tot 
de Statenkamer (1643). Via de poorten van deze Statenkamer stond deze 
straat in verbinding met het Janskerkhof. Na een mislukte poging in 1645 
komt in 1659 de noordzijde aan de beurt: op het erf van het door de oudbur-
gemeester Booth gekochte vierde huis claustraal wordt van stadswege de 
Boothstraat aangelegd. Behalve als verbinding is dit vooral bedoeld om de 
mogelijkheid te openen tot verdere bebouwing van de grote erven aldaar. 
Direkt na de aanleg worden er dan ook fraaie herenhuizen gebouwd, zowel 
langs de Boothstraat als aan de noordzijde van het Janskerkhof. Zo groei
de het beeld van een deftig Janskerkhof, omzoomd door fraaie herenhuizen, 
verontwaardigd over zijn hedendaagse verkeersfunctie! 

In tegenstelling tot de beide juist genoemde immuniteiten groeide die van St. 
Marie uit tot een meer bedrijvig stukje stad. Ook hier lagen de claustrale hui
zen onregelmatig op grote erven aan de noord- en zuidzijde van het kerkhof, 
en langs de stadswal aan de Westzijde, met grote tuinmuren en poorten aan 
de voorkant. Aan de oostzijde was het kerkhof van de stad afgescheiden 
door een muur en een grachtje met drie poorten en bruggen. In 1616 laat 
de Stad het Kapittel deze scheiding slopen, omdat de op de eigenlijke Ma-
riaplaats (oostzijde) gehouden jaarmarkt meer ruimte nodig heeft. En als er 
dan toch een geschikte marktplaats wordt gemaakt besluit de Vroedschap met
een ook de tot dan toe over allerlei bruggen en straten verspreide weekmark-
ten aldaar samen te brengen, om deze markt niet de rest van het jaar onge
bruikt te laten liggen. 

Ten behoeve daarvan wordt in hetzelfde jaar het Mariawaterpoortje in de 
stadswal aangebracht als toegang tot een laad- en loskade voor marktwaar. 
In 1619 wordt een markthal gebouwd en in hetzelfde jaar wordt het koor 
van de Mariakerk tot meubeltoonzaal ingericht. In 1666 wordt de hele zuid
zijde van het kerkhof bij het marktterrein getrokken, en later volgt ook de 
noordzijde. Deze marktfunctie bracht met zich mee, dat er zich aan de kerk-
hofzijde van de erven een nieuwe voorbebouwing ging ontwikkelen. Dit meng
sel van huizen, poorten, tuinhuizen en stallen is voor een deel een zelfstandig 
leven gaan leiden ten opzichte van de achterliggende claustrale huizen. (Sinds 
in het midden van de 19e eeuw de Mariaplaats via de toen gebouwde Wil
lemsbrug in verbinding kwam met het station, is deze vóórbebouwing gaan 
domineren). Ook de Mariaplaats wordt dus gekenmerkt door tweeschalig-
heid, maar heel anders dan bij het Janskerkhof. 

Als zesde immuniteit is als het ware het gebied van de Paulusabdij te be
schouwen. Merkwaardig is, dat hier doorheen wel een verlengstuk van de 
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Lange Nieuwstraat is aangelegd, maar dat daarbij de toegangspoort der abdij 
gehandhaafd bleef (tot 1843). 

Maatregelen ter verfraaiing van de stad 
Een aparte categorie van maatregelen heeft voornamelijk betrekking op wat 
wij nu zouden noemen welstandstoezicht. Zo moet er voortdurend op toege
zien worden dat de straten niet dichtgroeien met „stakettingen, hekkens, 
trochgen ende andere diergelijcke wercken" (1622, 1658). 
In 1629 wordt een „Nader Placaat tegen de uytstekende Luyffels, Stoepen en 
Vensters etc" uitgevaardigd, waarin nog eens precies wordt vastgelegd hoe
ver vensters stoepen en luifels buiten de voorgevel mogen uitsteken en tot 
hoever men zijn waren mag uitstallen. Ook andere hindernissen op straat 
moeten worden tegengegaan. In de loop van de 16e eeuw komt de regenpijp 
in gebruik, in plaats van uitstekende goten die het water midden op straat 
spuwden. Door een publicatie van 1622 worden „alle de borgers . . . voor 
wiens huysingen dat nog eenige geuten ter straatewaarts uytsteken", wel scher-
pelijk geordonneerd „alle deselve in te trecken, ende naar water te leyden met 
een loden bak, door een nederhangende geut al langs de muren . . . , binnen 
vier weecken". 

Dan is er de, tot ver over de grenzen van de 17e eeuw durende, hardnekkige 
strijd voor het verstenen van de houten huizen en gevels. Het eerste regel
rechte verbod op het maken en onderhouden van houten gevels dateert in 
Utrecht van 1610. De reden is niet alleen brandgevaar, maar nu vooral ook 
het feit dat zij tot „merckelijk discieraat deser Stad" strekken. Er moeten nog 
heel wat plakkaten volgen voordat de laatste houten gevel uit het stadsbeeld 
verdwenen is, want men probeert op allerlei manieren aan vervanging te ont
komen. Vandaar de verschillende plakkaten tegen het stiekem repareren (vaak 
's nachts): 
„Alsoo niet tegenstaande voorgaande Publicatie, waar by verboden is, geen 
houte gevels met hout te repareren, verscheyde houte gevels gelapt werden, 
ende tot illusie van de voorsz Publicatie, het oude ende nieuwe te samen ge-
verwt; soo is 't, dat de Vroedschap dezer Stad, by desen mede verbied eenige 
houte gevels in 't geheel, ofte ten deele te doen verwen, zonder voorgaande 
consent van de Vroedschap,. . ." (1636). 
Ook dit is niet genoeg, want in 1643 volgt een nieuw plakkaat, waarbij iedere 
reparatie wordt gestraft met afbraak van de gevel en de verplichting deze 
„conform de Ordonnantie" in steen weer op te bouwen. Zelfs die is nog niet 
afdoende, blijkens een vroedschapsresolutie van 11 oktober 1675: 
„Den fabrijck is gelast ende geauthoriseert omme nauwregard ende onder-
soeck te doen door de gantsche Stad ende Vrijheijt van dien, op de houte ge
vels, die sonder consent sijn geverft, overleverende daervan een pertinente 
Lijste". 
Ook half gehoorzamen werd niet op prijs gesteld. Zo wordt in een plakkaat 
van 1622 opgetreden tegen mensen die de traditie van de overkragende ver
diepingen trouw willen blijven. (Op grond van bezwaren van huiseigenaren aan 
de Choorstraat en de Lijnmarkt, die toch al weinig ruimte hebben, wordt daar 
op deze regel een uitzondering gemaakt: ze mogen bij het vernieuwen van hun 
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X X X l V . O K D R . E tp het Timmeren, gemeflem ien s^April MDCXLII. 

Alföo men bevind , dat in vele van de princi 
pailile ftraaten binnen defe Stad , ontrent 
off e neffens groote fchoone huyfingen, Gods 
kameren zyn ftaande, ende fomwylen nog 

gemaakt worden, huyfen, kamcren ofte andere ge-
timmeren , maar een vierkant boog, flreckendc 
al't fclve tot discieraat defer Stad) foo is ' t , datmyn 
Heeren Burgermeefteren code Vroedfcbap , ("onder
linge bchartigcnde,dat de Stad in goede gebouwen toe-
neme, ten meerren voordeelc ende cieraad der fclver, 
geftatucert ende geordonneert hebben, ttatuetenende 
ordonneren by delen. 

Eërftclyk , dat men voortaan in de nagènöernde 
ftraaten, of plaatfen geen andere huyfen , kameren, 
fchuyren, ofte Itallen fai mogen timmeren , af doen 
ftellen,nog ook vernieuwen, ofte doen vertimmeren, 
als twee vierkanten hoog, ten mïnften "if voeten on
der de mdurplaten , op pcene van vyftig guldens te 
verbeuren, ende dat niet wmin 't fclve getimmer op de 
vooriz hoogte gemaakt fal moeien worden. 

I I . 

gen te approprieren, anders als die beqtiaame hoogre 
hebben om tot wooningen twee vierkanten hoog ge
maakt te können werden. 

l i l . 
TP en ware eenige huyfen, kameren , fchuuren, of 

flauen fubject waren, de lervituyt van niethoogergc-
tiromert te mogen worden, endcde Regicrdersdcier 
Stad verftonden, dat het hooger ophalen van defelve 
tot enorme Itfie van de cygenaars der huyfen dies recht 
hebbende foude Uree ken. „ 

, I V . _ . , . , _ 
Anderfjns (at voortaan geene rimtrieHnge ter plaat« 

ie nabefchfeVën gedaab mogen werden, ( niet tegen-
Saande de'voorfz fcrvituyt) anders als in conformité 
van deie Ordonnantie. , 

V. 
Ende fal in fulcken gevalle de eygenaars* van de huy

fen , dewelke ibodanig regt is competerende , ver« 
itoringe gedaan worden tot teftimatie ofte taxatie van 
den Gerechte. 

V I. 
Dogen tal niemand hier na foodanige fervituyren, 

Verbiedende op gelykc pecne eenige ftalîeri, ofte I in de nagedefigneerde plaatfen voor aan de (fraaie, op 
fchuuren in dclêlve itrsien , ofte plaatfen tot woom'o- : eenige huyfen , kameren , fchuuren, of Hallen, 't ly 

/ / / . Deil. M m m m j dcfel-

«44 VAN HET TIMMEREN, MAKEN, EN VERANDEREN 
defelve aireede gerimmert zyn, ofte nog naroaalsge-
timmert fouden worden, mogen imponeren, oppor-
ne vim nullité. 

V I I . 
Ordonnerende voorts uyt de nagcr.oemde ft raten . 

dé Gods-fcamcrëfl daar it-.nc'ftaande, binnen den tyd 
van twre jaren na de Publicatie defes, in andere lira-
ten, ofte (legen alhier niet geëjsprimeert , te trans
porteren, uytgefondert die in eenige poorten , ofte 
gangen fyn'ftaande, aytgefondcrf rncede de kaame-
ren van 't Weeshuys in de fpringweg, dewelke om 
redenen voor als nóg aldaar worden getolereert, fon
der dat in dciêlve ftraaten hier na eenige Gods-kaa-
roeren ( alwaar 't ook in gangen) op nieuws gcfun. 
deert , of getimmert (uilen mogen worden. 

V I I I . 

Ende word 'verftaan dat de oude huyfen , kame
ren, Hallen , ofte fchuuren vernieuwt, ofte vertim
mert worden, foo wanneer de voorgevel, ofte voor-
muure afgebroken, ofte de kap daar af genomen word 

I X. 
De voorgemelde ftraaten, ofte plaatfen zyn langs 

de oude gragt , van de Tolifeeg-poort af, tot de 
Weertpoort t o e , mitsgaders in ' t Wyflraat, onder 
de Ddnckérgaarde, in de Lynmerckt , Cboorftraat, 
onder de Liakenfhyders ende Snippcviugt. 

X. 
I tem, aan wederzyden vandc nieuwe gracht, be

ginnende van 't Scrvaas heek , tot aan den plompen 
toorti toe, 

x r. 
I tem, in de Nieuwftraat, van de Konïnginne 

ßraat ende het Tecrlingfleegjen af, tot aan de Ro-
merborgerftraat. 

X I I . 
Item , in de Groeneftraat, in de Vrouw juttenftraar, 

de Oofter ftneefteeg, Suyjensftraat, Romerborger-
ftraat, in de korte Nieuwftraat, op 't Oudemunfters 
kerkhof, in de Oudernunfters Trans,in de Brigitten-
ßeeg, op de Camp, in de Heereftraac, in de Hieru-
falernsfteeg, aan de Martens dam, op 't Doms kerk 
hof, mitsgaders onder den Doms toorn, ende in den 
Domsfteeg ende Trans, ende voorts by S. Peters. 

X I I I . 
Item, op bet oude Kerkhof, in de Minrebroeder. 

Itraat, korte Minrebrocdcrfhaat, Anoailraat, korte 
». jansltraat, aart ende ontrent S. jans Dam, op S. 
jans Kerkhof, in S. jansftraat, in de Tcciingftraat, 
by Kyntjet» have, op de Ganiemeikt, in de Schou-
teniteeg, ende Vinckenborgsfteeg, op de Neude, 
agter het Vleyshuys, aan de Voorltraat, in de Wi t . 
tevrouwenftraat, m dejofferenitraar, agter dcMaot, 
op de Vuyleiloot tot aan het Rietftecgjen, ende van 
daar , in de Dwarsftraat tot aan het Apoftel Gaft-
huys, in de Ambachtftraat, mitsgaders m de Nobct-
ftraat. i 

X 1 V. 
Voorts op deBreeftraat, op het Bagynhof, aan S. 

Jansveld, in de booge ende leege Jacobyndtratcn, in 
dePotterftraat, Loef-berg-makcrsftraat, op ' t Predi-
caren Kerkhof, mitsgaders in de Lauwerftraat, van 
de Oude gracht af, , tot deOoftzyde van het Predica-
ren Kerkhof, item, in de korte Lauwerftraat. 

X V . 
Insgelyks in de Waterfteeg, fceginncr.de vandc 

Oude gracht af tot aan het Zand, in S. Jacobsftceg, 
op S. Jacobs Kerkhof, op de Vcrckenmerkt tot aan 
de Catharyncftraat, in defelve Catharyneftraat, 
voorts van't Jacobt Kerkhof tot aan Vredenborg, inde 
Kocftraat.aan de Noordzydc van de Catharyne poort 
aan de Wal. Voorts om Vredenburg, van de Ca. 
haryne poort af tot aan de Steenweg of Eliiabeths-
ftraat, in deVieüeeg, aan de Steenweg, beginnende 
van Vredenborg af tot aan de Buutkerk, onder de 
Schoenmakers Hal} item, in beydc de Marflcgaficns 
item, achter ende ontrent Klarenborg, iu de Meen-
ftcee, in deBackerfteeg, in deMarieltraat, op 't Ma
rie Kerkhof ende Marie plaats, in de Botterftruat, 

i deZaalftraat, Donkcrftraat, KcrkJujat, ende om 
Buur-Kerkhof. 

X V I , 
Item, in de Springweg, in de Jufftouwenftraaö 

aldaar tot aan de Gecrtenlteeg, in de Gecrcenfteeg, 
ende Wefter fmeefteeg, mitsgaders in de Gortfteeg 
ende Stroyfteeg. Aldus gepubliccert na voorgaande 
klokluydi-jge van den Stadhuyfe t 'ütrecht , morefili-
», op den 4 April 10411. By my, C. de Ridder. 

Ordre op het Timmeren, 1642, Gemeente Archief Utrecht. 
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achtergevels de werven achter hun huizen overbouwen, mits zij deze als open 
galerij met bogen incorporeren). 
Als resultaat van het werk van een commissie die zich erop moest bezinnen hoe 
men de belangrijke straten een keurig, ordelijk en harmonisch aanzien zou 
kunnen geven, werd op 4 april 1642 de „Ordre op het Timmeren" uitge
vaardigd (zie blz. 126). Om aan deze ordonnantie ook de hand te kunnen hou
den werd in het volgende jaar bepaald „dat geen voorpayen, gevels of muu-
ren aan straten gestelt of gefundeert zullen mogen worden . . . sonder consent 
van den Cameraar". 
Niet bouwen mocht ook niet: herhaaldelijk vindt men bepalingen dat lege er
ven binnen bepaalde tijd (1 of 2 jaar) bebouwd moeten zijn, en dat zij anders 
ten behoeve van de stad zullen worden verkocht. 
Tot slot nog een vroedschapsresolutie van 8 januari 1644: 
„Ende is d'heeren te bedencken gegeven off men niet een ordre ende resolutie 
behoort te beramen tegen 't wolven ende afcappen der gevels, als streckende 
tot groot discieraet" waaruit blijkt dat men eigenlijk het onthoofden van top
gevels zou willen verbieden. Een eeuw later acht men diezelfde speelse top
gevels te kinderachtig voor statige hollandse steden. Dan schrijft de mode juist 
onthoofden voor, óók tot sieraad van de stad. 

WOONHUISTYPEN IN DE 17e EEUW 16) 

Ten aanzien van de woonhuizen uitte in de 17e eeuw in Utrecht de bouwacti
viteit zich op verschillende wijzen: 
1. Men ging er toe over de aanwezige houten gevels te „verstenen". 
2. Men bouwde ruimere, nieuwe huizen aan bestaande, rustige straten en 

grachten (o.a. aan de Nieuwe Gracht) en in de stillere delen van de stad of 
verbouwde bestaande middeleeuwse huizen. Vele hiervan behoren tot het 
dwarshuistype en zij bestaan doorgaans uit twee lagen, die afgesloten wor
den door een rechte lijst. Genoemde huizen zijn monumentaal van opzet en 
dikwijls tweebeukig. 

3. Aan de hierboven behandelde nieuwe straat- en pleinwanden in de open
gelegde immuniteiten en kloosterterreinen bouwde men eveneens huizen 
van twee lagen, met een rechte lijst. 

ad. 1. Huizen, in de diepte gebouwd, met een houten voorgevel kwamen in 
verschillende steden en met name in Utrecht in de periode 1400-1650 zeer veel 
voor. Maar aangezien ze bij stadsbranden gevaarlijk waren - en omdat men ze 
op den duur ook niet fraai vond - ging men er toe over ze te verbieden en ste-

16) Bronnen, voor zover niet onder 1) en 15) genoemd: 
S. Muller Fzn. Oude Huizen te Utrecht, Utrecht 1911. 
P. H. N. Briét, Ghijsbert Thönisz. van Vianen en Peter Jansz. van Cooten, Bouwkundig 
Weekblad 1953 p. 33-46. 
W. Stooker. De Bouwmeester Frederick Matthijsz. van Lobbrecht. . ., Bouwkundig Week
blad 1953. p. 305-310. 
R. Meischke, Het Nederlandse Woonhuis van 1300-1800, Haarlem. 1969. 
De Rijksmonumentenlijst voor de gemeente Utrecht, uitg. Utrecht 1972. 
Verslagen Stichting Utrechts Monumentenfonds. 
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nen gevels daarvoor in de plaats te eisen. In Utrecht werd het maken van 
houten gevels, zoals al vermeld, pas in 1610 verboden; vrij laat, als men 
kijkt naar bv. Leiden, waar men in 1450 al stenen gevels moest maken. 
Bij dit „versteningsproces" van het woonhuis werd de houten beplanking ver
vangen door baksteenwerk, maar de pui en de grote vensters bleven nog wel 
van hout, hoewel in steeds mindere mate. In de tweede helft 17e eeuw vindt 
men de houten pui dan ook alleen nog maar bij winkelpanden. Voor het woon
huis was toen de gesloten gevel gebruikelijk. 
Kenmerkend voor dit huizentype is de trapgevel. Voorbeelden van zulke hui
zen in Utrecht zijn o.m.: 
Voorstraat 14, De Koning van Portugal (1619). Open onderpui met kor-
belen, kruisvensters met luiken, ontlastingsbogen met natuursteenblokken. 
Neude 35 (1606). Bezit fraaie open onderpui met karyatiden. Had oorspron
kelijk een trapgevel. Bogen boven de ramen. 
Hoogt 2. Hoekhuis met één trapgevel en één gevel met rechte kroonlijst. 
Ontlastingsbogen met natuursteenblokken boven de vensters. 
Lange Nieuwstraat 86, Haverstraat 14 en Oude Gracht 244 hebben eenvoudige 
trapgevels. 
Ad. 2/3 Zoals gezegd behoren deze huizen in tegenstelling tot de „versteen
de" vrijwel alle tot het dwarshuistype. Het huizentype hangt nauw samen met 
de situatie. Factoren van belang zijn o.a. de breedte van de verkaveling en de 
diepte van de erven. Aangezien er in Utrecht veel ruimte voorhanden was 
door het vrijkomen van nieuw bouwterrein (zie boven), is het niet verwonder
lijk dat het dwarshuistype hier vanaf de 17e eeuw veel voorkomt. 

Men streefde naar een ordelijk en harmonisch aanzien van de nieuwe (hui-
zen)aanleg en men maakte dit o.m. via bouwverorderingen waarvan al enkele 
werden aangehaald, kenbaar. O.a. verbood men in 1642 het handhaven of bij
bouwen „in de principaelste straten" van lage huisjes, in het bijzonder gods-
kameren, of schuren en stallen die slechts één „vierkant" (bouwlaag) hoog 
zijn. Men eiste voortaan een hoogte van twee vierkanten. Met deze eenheid 
van bouwen van huizen van twee lagen, die afgesloten werden door een rechte 
lijst, was Utrecht een moderne 17e eeuwse stad. 

Variaties binnen de gevelwand 
De rijke woonhuisgevel met de fraaie houten onderpui (Voorstraat) verdween 
langzamerhand om plaats te maken voor de zg. gesloten gevel, die 3 of 5 ra
men breed kon zijn. Het muurwerk van deze gevels was meestal eenvoudig 
gehouden en de nadruk viel dan ook op de vensters, waar men in de omlijsting 
of bekroningen tal van variaties wist aan te brengen. 
De vorm van de vensters bleef tot in de beginjaren van de 18e eeuw zoals die 
al vanaf de middeleeuwen geweest was: het kruiskozijn, eerst met glas-in-lood 
panelen, later met kleine ruitjes in houten roeden. Het schuifvenster dat men in 
buitenhuizen al vanaf 1686 aantrof, deed zijn intrede bij het stadshuis pas na 
1710. 
In Utrecht treffen wij een keur van decoratietypen aan boven de ramen, b.v.: 
accoladeboogjes (Nieuwe Gracht 18, lanskerkhof 12, Muntstraat 6), 
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Het restaureren van een van de voor zoveel 17de eeuwse gevels ty
perende bakstenen lijst, Herenstraat 48 (foto fa. De Groot). 

driehoekige frontons (Keizerstraat 35), 
segmentvormige bekroningen (Wijde Begijnenstraat 5), 
horizontale zandstenen dekplaten (Janskerkhof 15, Wijde Begijnenstraat 5), 
hanekamstrekken (soms alleen van baksteen, soms afgewisseld baksteen/na
tuursteen) (Boothstraat). 
De belangrijkste vernieuwing aan de woonhuisgevel was echter niet het meer 
gesloten uiterlijk van de onderpui of de venstervorm, maar de opkomst van de 
kroonlijst. De geveltop van vroeger wordt nu een rechte lijst. Dit geveltype 
was omstreeks 1630 in de Nederlandse klassicistische architectuur geïntrodu
ceerd door o.a. Jacob van Campen. Het nieuwe klassieke ideaal zag men, 
evenals bij het schuifraam, het eerst bij het buitenhuis toegepast en vervolgens 
bij het stadse woonhuis. In Utrecht was dat in het begin van de 40-cr jaren. 

Naast de vlakke baksteengevels met gevarieerde vensters erin, kan men in 
Utrecht nog een ander type gevel vinden: de klassieke pilastergevel die in ver
schillende soorten voorkomt. 
Zo heeft Achter St. Pieter 14 (1640) een fraaie pilastergevel met de Dorische 
orde op de begane grond en de Ionische op de verdieping. Een aardig detail 
is wellicht dat men zich vergist heeft bij het aanbrengen van de architraven, 
want de architraaf met triglyphen en metopen, die bij de Dorische orde hoort, 
heeft men aangebracht boven de Ionische pilasters, terwijl omgekeerd de Ioni-
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sehe architraaf zich boven de Dorische pilasters bevindt. 
Janskerkhof 12 (1640) heeft een andere, buitengewoon fraaie pilastergevel. 
Een heel mooi exemplaar in het Klassicisme in Utrecht is Janskerkhof 13 uit 
1648 met zijn twee pilasterstellingen, de middenpartij met frontons, rijke guir
landes en frontons boven de ramen, geheel in de stijl van Van Campen, hoe
wel niet van zijn hand, zoals wel eens is beweerd. 

De kolossale pilasterorde komt men op onderscheidene plaatsen tegen in 
Utrecht, meestal consequent volgens de regels doorgevoerd en soms met een 
speelse variatie die uit het fantasievol brein van de uitvoerende bouwmees
ter/metselaar gesproten is. 
Achter St. Pieter 20 (1650) bezit een kolossale Ionische pilasterorde. De mid
denpartij met timpaan is in hout uitgevoerd. 
De omstreeks 1650 gebouwde panden Ambachtstraat 5, Muntstraat 4, Spring
weg 51 zijn andere mooie voorbeelden. Een speelse variant is de achtergevel 
van Kromme Nieuwe Gracht 46, waar de pilastergevel verzacht wordt door 
accolade bogen boven de vensters. 

Enkele bouwmeesters 
„Ghijsbert Thönisz. van Vïanen en Veter Jansz. van Cooten, een vrijwel verge
ten bouwmeestercombinatie uit Onze Gouden Eeuw", zo luidt een artikel van 
ir. P. H. N. Briët in het Bouwkundig Weekblad van 1953. 
Van Vianen (1612-1707) en Van Cooten (1612-1663) werkten in Utrecht en 
omgeving samen aan diverse opdrachten, waarbij Van Vianen optrad als ont
werper/bouwmeester of als aannemer en Van Cooten de beeldhouwer aan 
Van Vianen's huizen was, naar Briët veronderstelt. Aangezien er van Van 
Vianen weinig werk bekend is, schrijft Briët het meeste aan hem toe op stijl-
kritische gronden. Hiertoe onderzocht hij nauwkeurig de stijl en techniek van 
bouw- en beeldhouwwerk en komt dan tot de conclusie, dat kenmerkend voor 
de combinatie is: 

— kruiskozijnen met een roedeverdeling (in een ruitmaat van 10 duim vier
kant) in plaats van glas in lood, 

— dezelfde maatverhoudingen in de kozijnen van de diverse huizen, 
— zeer smalle steen met nauwe voeg, 
— kennis van de ordes, vrij toegepast, 
— oplossing van de klassieke kroonlijst in baksteen met natuurstenen zij- en 

middenstukken. Voor zover bekend deden zij dit als enigen in Utrecht bij 
o.a. de huizen op de hoek Boothstraat/Janskerkhof. 

Op grond van beeldhouwkundige vergelijkingen van de pilasters met bijna 
overdreven grote voluten komt Briët voorts tot de conclusie, dat Ambacht 
straat 5, Achter St. Pieter 20 en Janskerkhof 11 van één hand zijn. In de di
verse huizen is een grote stijleenheid te vinden, maar deze wordt nooit eento
nig. De stijlregels worden met fantasie, niet slaafs, toegepast. 
In hun restauratiewerk waren de heren wat minder geïnspireerd getuige hun 
werken aan het westfront van de Dom en het westfront van de Janskerk. 
Enige van Van Vianen en Van Cooten's werken in Utrecht zijn volgens het 
onderzoek van Briët: 
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1643 Pilastergevel Lange Nieuwstraat 4, 
1645 Keizerstraat 35, 

Wijde Begijnenstraat 5, 
±1650 Achter St. Pieter 20, 

1654 Muntstraat 4, 
1662 Ambachtstraat 5, 
1662 Janskerkhof 11, 
1663 Huizen op Janskerkhof aan weerszijden van de Boothstraat, 
1664 Keistraat 9: Hoogheemraadschap van de Lek Bovendams, 
1677 (met anderen) W. front Dom, 
1682 (met anderen) W. front Janskerk. 

Aan een ander, iets vroeger, Utrechts meester uit de Gouden Eeuw is een arti
kel gewijd door W. Stooker in dezelfde jaargang van het Bouwkundig Week
blad. Het betreft hier de „stadstimmerman" Frederick Matthijsz. van Lobbrecht 
(t 1644). Hij is de meester van de „accoladeboogjes" zoals wij die aan enkele 
panden in Utrecht hebben gevonden. Zeker van zijn hand is: zijn eigen woon
huis Nieuwe Gracht 18, een pand met 17e eeuws metselwerk, door accolade
boogjes afgedekte kozijnen en zandstenen banden ter hoogte van de venster
dorpels. 
Toeschrijvingen aan de meester zijn: 
Nieuwe Gracht 63; Achter de Dom 30 (op grond van oude afbeeldingen), 
Janskerkhof 12 en waarschijnlijk ook: 
Muntstraat 6 en Korte Nieuwstraat 4. 
Heel veel is echter verminkt of verdwenen. 
Interessant is het ontwerp voor een huizen groep van A. van Lobbrecht uit ca. 
1665 in het niet uitgevoerde „nieuwe stadsdeel" (afgebeeld bij de behande
ling van dat plan). De relatie tussen bovengenoemde F. Mz. en deze A. van 
Lobbrecht is niet bekend. 

DE HOFJES 

De meeste Utrechtse hofjes zijn eigenlijk geen hofjes in de eigenlijke zin van 
het woord, want deze woningen zijn meestal niet om een hof gebouwd maar 
langs de straat. Beter is dan ook de benaming „cameren" te gebruiken. 

De Kamerwoning in het algemeen 17) 
Wonderlijk is het verschijnsel dat de achterkamers, die ter vergroting van het 
huis werden aangebouwd, vaak werden verhuurd als aparte woningen. Hieruit 
blijkt wel dat er een zeer grote vraag naar huurhuizen was. Meischke vermoedt 
dat deze kleine achterkamers, later speciaal voor de verhuur gebouwd, veelal 
door arbeidersgezinnen werden bewoond. De verbinding met de straat kwam 
tot stand door een smal gangetje langs het woonhuis in welks tuin de kamer
woning zich bevond. Een goed voorbeeld van een dergelijke opstelling von
den we in Utrecht aan de Nieuwe Gracht bij de Sionskameren, waarover 

17) R. Meischke. o.e., p. 83; C. L. Temminck Groll, o.e., p. 132. 
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straks meer. Het spreekt vanzelf dat achterkamers of zijkamers die direkt aan 
een straat lagen aantrekkelijker waren, daar men er nering kon doen! 
Als iemand in zijn achtertuin kamerwoningen wilde bouwen ging dit uiter
aard gepaard met terreinverlies. Om dit te vermijden zette men de woninkjes 
dan tegen de omliggende muur aan, en wel aan de straatzijde. Dit systeem 
werd veel toegepast door kloosterconventen die binnen de stadsmuren lagen. 
Reeds in 1338 treft men te Kampen bepalingen aan omtrent de afmetingen 
van de „cameren", die we als uiterste minima mogen beschouwen: diepte 1 
roede, breedte 2/3 of 2/4 roede (ca 4 meter bij 2 tot 3 meter). In keuren te Am
sterdam vinden we in 1413 dat het hebben van een schouw in een kamerwo
ning verplicht is. Zo is een van de kenmerkende elementen van een „earner" 
de schoorsteen geworden. 
Dit soort huisjes werd vaak uit liefdadig oogpunt opgebouwd, waardoor de be
naming Godscameren in gebruik raakte. Dank zij opmetingen is ons van een 
aanzienlijk aantal de indeling bekend gebleven. 

De Godscameren te Utrecht in de 17e eeuw 18) 
De Beijerscameren aan de Lange Nieuwstraat, gesticht 1597 door Adriaen 
Beyer en zijn vrouw Alet Jongsdochter zijn in het Jaarboekje van „Oud-
Utrecht" 1960 uitvoerig behandeld. Ze zijn ca. 1750 gewijzigd, maar de groot
te van de togen geeft ook nu nog de oorspronkelijke vensterbreedte aan. 
Het Bruntenhof aan het Lepelenburg, gesticht in 1621 door Frederik Brunt, 
heeft een bijzonder rijke, haast Vlaams aandoende, poort. Een aardig detail 
is de bewaard gebleven oorspronkelijke nummering. 
De Sionskameren aan de Nieuwe Gracht, 89-117, zijn gesticht door Claes 
Govertsz. Cas, schoenmaker en ridder Gods van Jeruzalem. De stichtingda
tum is niet bekend, maar moet liggen tussen 1407 en 1461. 
Cas stichtte 15 „cameren" in de tuinen van twee panden aan de gracht. 
In een van deze panden woonde hij waarschijnlijk zelf. De woninkjes waren 
bereikbaar via een smalle gang, die men aan de grachtzijde kon betreden. De 
15 kameren kregen alle een naam: „Trieniteyt", „Jesus", „Maria" en vervol
gens de 12 namen der apostelen. Bepaald werd, dat de woningen - die vrijwo-
ningen waren - bewoond moesten worden door alleenstaanden of door een 
echtpaar maar met de minimale leeftijd van 50 jaar. 
In 1639 wordt een der grachtenhuizen verkocht en tegelijk daarmee drie van 
de kameren. In plaats van deze drie worden nu drie nieuwe gebouwd tegen
over de oudere pandjes. Er werd echter geconstateerd, dat de oudere huisjes 
in bouwmateriaal en detaillering heel weinig verschilden van de drie nieuw 
gebouwde. Hieruit moeten we concluderen dat men in 1639 of kort daarna 
alle pandjes aan een grondige vernieuwing heeft onderworpen. Dit is ook 
de reden waarom hier aan deze kameren, die veel vroeger zijn ontstaan, on
der het hoofdstuk over de 17e eeuw aandacht wordt gegeven. 
De plattegrond van de huisjes is zeer eenvoudig: achter de voordeur is een 

18) A. van Hulzen. Utrecht, de geschiedenis en de oude bouwwerken (Heemschutserie 
39). Amsterdam 1946. 
Jaarboek Oud-Utrecht 1960. p. 103 en Maandblad Oud-Utrecht 1960. p. 55. 
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Bruntenskameren, 1621. (foto Florian Lern, Hollandsche Rading). 

portaaltje waarin zich een trap naar boven bevindt, naar de zolder. Naast de 
trap is een deur naar het woonvertrek. 
In de woonruimte bevindt zich onder de trap achtereenvolgens een kast, een 
bedstee en weer een kast. Tegenover de bedstee-wand is de schouw aange
bracht. In grote trekken komt hiermee de rest van de plattegronden van de 
verschillende hofjes in Utrecht overeen. 
Pas in 1849 zijn er twee zelfstandige gebouwtjes bijgebouwd nl. w.c.-tjes, 
die dienst deden voor alle huisjes! 
In 1651 wordt de Agnietenstraat van de hoek Lange Nieuwstraat doorgetrok
ken naar de Nieuwe Gracht. Het terrein dat hier vrij komt wordt ter beschik
king gesteld aan de executeuren van het testament van Maria van Pallaes. 
Zij heeft beschikt dat er 12 Godskameren moeten worden gebouwd voor al
leenstaande vrouwen, die lidmaat zijn van de Nederlands Hervormde Kerk. 
Maria van Pallaes was gehuwd met Mr. Hendrik van Schroyesteyn. Op de 
bovendorpels van de 12 kameren zien we nog de wapencombinatie van de bei
de echtelieden samen met het stichtingsjaartal. 
De oorsprong van de Stichting staat vermeld op het poortje dat toegang 
geeft tot het hoofdgebouw: 
„Maria van Pallaes, door liefde Goodts gedreven, 
Heeft, doen sy weduw' was van d'Heere Schroyesteyn, 
Dees Cameren gesticht, eenich onderhoudt gegeven, 
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Niet achtend swerels gonst, maar Plaets in shemels Pleyn." 
Het stadsbestuur kreeg het toezicht over deze stichting. 
Tussen de Pallaesfundatie en de Beyerskameren, die dus haaks op elkaar staan, 
was nog een ruimte over, waardoor een ieder zomaar de binnenplaats achter 
de kameren kon betreden. Daarom hebben de regenten van de Beyerska
meren al vrij snel besloten hier ook nog twee huisjes neer te zetten. Op 30 
juni 1652 is besloten dat de twee nieuw gemaakte Godskameren „bedeeld zul
len worden gelijk de 12 die daar tevoren gestaan hebben". Uit de baksteen-
maten kunnen we nog het leeftijdsverschil aflezen t.o.v. de Kameren van 
1597. 
In de vorige eeuw kon de Pallaes-stichting zich het bouwen van nog enige 
woningen permitteren nl. negen in de Minstraat en drie in de Weistraat (Mgr. 
van de Weteringstraat), die uit dien hoofde toen de Pallaesstraat werd ge
noemd. 
In 1652 werden tegenover de Pallaes-stichting zes kameren gebouwd door mr. 
Jan van Gronsvelt. Toen echter de vrijvrouwe van Renswoude een eeuw later 
tot het bouwen van een fundatie overging, moesten deze Gronsveltkameren 
maar verdwijnen. Resultaat was dat ze werden afgebroken maar weer wer
den opgebouwd in de Nicolaasdwarsstraat. Ook de Stichtingsoorkonde werd 
weer ingemetseld. 

DE STADSUITBREIDINGSPLANNEN VAN 
HENDRIK MOREELSE IN 1664.1») 

In 1624 stelde Paulus Moreelse, lid van de Vroedschap, voor in een mogelijke 
stadsuitbreiding aan de westzijde van Utrecht 80 grote huizen op te nemen. 
Hij deed dit op verzoek van een aantal Duitse immigranten, die tijdens de Der
tigjarige Oorlog hierheen waren uitgeweken. Tevens stelde Moreelse voor een 
aantal krotten op te ruimen. Hij ondervond zoveel tegenstand, - vooral van 
degenen die daling van de grondprijzen in de oude stad vreesden - dat er niets 
gedaan werd. Dit bleek voorlopig ook niet nodig, aangezien er door de secula
risatie van kerkelijke goederen bouwgronden in de stad beschikbaar kwamen, 
zoals in het voorgaande al ter sprake is gebracht. 

Het is eerst omstreeks 1660 dat zich wederom ruimtegebrek gaat voordoen. 
Voor het eerst komt een stadsuitbreiding ter sprake in de Raad op 30 de
cember 1661. Er wordt een commissie van 9 leden benoemd, die de mogelijk
heden zal onderzoeken. In 1663 komt men erop terug in verband met een 
woonplaats voor warmoezeniers. Er komt een commissie uit de Raad onder 
leiding van Hendrik Moreelse die tot een resolutie komt, inhoudende een 
voorstel tot stadsuitbreiding aan de westzijde van de stad. Tn het begin van 

191 Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1840 p 361 e.V., 
373 e.V.. 415 e.V.. 437 e.V. 
Jhr. H. M. A. J. van Asch van Wiick. Levensschets van Henrick Moreelse, Utrecht 1843 
P. T. A. Swillens. Paulus Moreelse, ,,const-schilder en raedt in de vroedschap", Jaar
boek van Oud-Utrecht. 1926. 
S. J. Fockema Andreae. E. H. ter Kuile en R. C. Hekker. Duizend jaar bouwen in Neder
land, TI. Amsterdam 1957. 
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1 
y. 

„Afteeckeninge van liet vergrooten der Stadt Utrecht gecarteert bij 
mi) onderschreven Fortificatie en Batallonmeester Hugo Ruysch 
1664" (plan Moreelse, tekening eigendom mevrouw Trapman-La-
bouchère, foto Gem. Archief Utrecht). 
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Ontwerp voor 3 huizen in de voorgenomen stadsuitbreiding Moreel-
se, door A. van Lobbrecht. (Tekening eigendom mevrouw Trapman-
Labouchère, foto Gem. Archief Utrecht). 
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het volgende jaar, 1664, volgt een schriftelijke deductie van deze Hendrik 
Moreelse, burgemeester van de stad en zoon van bovengenoemde Paulus Mo-
reelse. 
Met vuur betoogt hij hierin het nut van een stadsuitbreiding. Heeft immers 
niet stadsuitbreiding in Groningen en Haarlem grote welvaart gebracht? Door 
de gunstige mogelijkheden zal men zich graag in de nieuwe buurt vestigen. 
Zeker ook daar Utrecht zo centraal gelegen is en een aangename stad om te 
wonen is. 
Moreelse's plan, in de tweede helft van zijn brochure uiteengezet, omvat drie 
grachten evenwijdig aan de stadsbuitengracht (de Catharijnesingel), de Heeren
gracht, de Bloemgracht en de Bleekersgracht. Loodrecht op deze grachten zul
len twee dwarse grachten aangelegd worden, de Mariagracht en de Geerte-
gracht. Van het in druk bekende plan werden door wijlen dr. G. C. Labou-
chère de oorspronkelijke tekeningen ontdekt, een portefeuille met 5 bladen, 
welke momenteel door zijn dochter, mevr. drs. E. Trapman-Labouchère, in 
bruikleen is gegeven aan het gemeentelijk Archief en waarvan er hierbij twee 
zijn afgebeeld. Deze belangrijke documenten, die meer informatie verschaffen 
dan de bekende prent, zijn het ten volle waard, dat daar nog eens een afzon
derlijke studie aan wordt gewijd. 
Langs de Heerengracht, de Bloemgracht en de dwarsgrachten ontwierp Mo
reelse ruim opgezette herenhuizen. Deze zouden aan door de Vroedschap ge
stelde eisen moeten voldoen. Er zouden geen winkels of bedrijven gevestigd 
mogen worden. De grachten zouden omzoomd worden door dubbele rijen bo
men, iepen, linden en beuken. Moreelse gaf nauwkeurig de afmetingen aan 
die grachten, huizen en straten zouden krijgen. De stad zou eerst de gronden 
kopen en vervolgens weer met winst verkopen, zodat hieruit de kosten van 
de aanleg van de grachten bestreden konden worden. De buitenste gracht, de 
Bleekersgracht, bestemde hij voor de bleekers en warmoezeniers. Kortom Mo
reelse's plan omvatte een buitengewoon aangename woonbuurt. Ten noorden 
en ten zuiden van de woonbuurt ruimde Moreelse plaats in voor de handel en 
nijverheid. 

Door de toenemende omvang der schepen konden deze niet meer door de 
stadsgrachten varen. De schepen omzeilden Utrecht dan ook en Moreelse zag 
hier een verlies aan inkomsten in. Zijn plan omvatte de aanleg van goede 
laad- en loskaden aan de noordzijde van Utrecht. De schepen zouden Utrecht 
dan weer aandoen, er dwars doorheen varen en hier verteren, hetgeen de al
gemene welvaart zou bevorderen. Voorts wilde hij de verbinding met Leiden 
verbeteren. 
Ook pleitte Moreelse voor het opruimen van sloppen en stegen, waar door 
verder volbouwen het woon- en leefklimaat alleen maar kon verslechteren. 
Er blijkt veel tegenstand te zijn. Eigenaars van grote binnenterreinen zijn 
bang hiervan stukken te moeten afstaan voor verbreding van de stegen. Ook 
vreest men daling van de huurwaarden en grondprijzen wanneer het bon ton zal 
worden in de nieuwe buurt te gaan wonen. En dan zijn er natuurlijk nog de 
mensen die vrezen dat het hele project veel te duur zal gaan worden. Ons 
Hoog Catharijne voor de geest halend, kan men zeggen l'histoire ce répète! 
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Al deze tegenstand ten spijt kon Moreelse toch een begin maken met de uit
voering van zijn plannen. De grachten evenwijdig aan de stadsbuitengracht 
worden gegraven, evenals de dwarsgrachten. Ook werd de Leidse Vaart ge
graven tussen Oog-in-Al en de Catharijnepoort. Afbraak in de binnenstad vind 
plaats tussen de stadhuisbrug en de Bakkerstraat, waar de huizen langs de wa
terkant van de Oude Gracht opgeruimd worden (de „Snippenvlucht"; in 1664 
wordt daartoe door Moreelse het initiatief genomen, maar het duurt tot ca. 
1700 voor het werk is voltooid). Tot de bouw van huizen langs de nieuwgegra
ven grachten kwam het vooralsnog echter niet. Wel werden ontwerpen ge
maakt, onder andere door A. van Lobbrecht. De grachten werden gebruikt 
door de warmoezeniers, vandaar dat ze later moesgrachten genoemd worden. 
Bebouwing kwam er pas in de 2e helft van de 19e eeuw. 

Naast de vele tegenstand had Moreelse's plan ook bijval gevonden. Een bijval 
die zijn plan uiteindelijk toch schade toebracht. Dit enthousiasme kwam van de 
uit Amersfoort afkomstige Jonker Everard Meyster. Het plan van Moreelse 
was hem nog niet groots genoeg en hij kwam met een nog ambitieuser voor
stel, de grachten evenwijdig aan de stadsbuitengracht rond de hele stad door 
te trekken. Ook wilde hij een haven bij de Plompe Toren aan leggen. Via een 
kanaal over Maartensdijk en Baarn naar de Eemmond zou men een verbin
ding met zee hebben. Utrecht zou zeehaven worden, Amsterdam zou een ge
voelige slag toegebracht worden! 
Moreelse's plan was doelmatig en uitvoerbaar, dat van Meyster was te ambi
tieus dan dat men erin kon geloven. 
Een conflict van religieuse aard veroorzaakte Moreelse's aftreden als burge
meester. Hij overleed kort daarna. 

In 1672 kwamen de Fransen, die tot 1674 de stad bezet hielden. Dit betekende 
het einde van de welvaart en daarmee van de bevolkingsgroei. Pas omstreeks 
1830 zou Moreelse's plan weer in de aandacht komen, toen onder Burgemees
ter Jhr. van Asch van Wijck, J. D. Zocher voor zijn uitbreidingsplan hierop 
teruegreep. Moreelse's naam leeft voort in de toen benoemde Moreelselaan en 
het Moreelsepark. Van zijn werk zélf rest ons de tot Kruisvaart verbrede 
Bloemgracht. 

DE STORM VAN 1674 

Op „biddag", woensdag 1 augustus 1674 (22 juli oude stijl), 's avonds omstreeks 
half"acht, woedde een enorme orkaan over Nederland, waarbij Utrecht wel 
het meest te lijden heeft gehad.20) 

20) Vroedschapsresolutiën na 1674 (G. A. Utrecht) 
Bibl nr 788: auarto-vel. Missive, ofte kort en Waerachtig verhael . . . 
Vroedschapsresolutiën van de Pieterskerk: 1 Archief van de Secretarie. 
Vroedschapresolutien van de Buurkerk: I Archief van de Secretarie. 
Rekeningen van de stedelijke Cameraar . . . betreffende de opruiming der ruine en her
stel aan den dom 1677-79: II Archief der Financiekamer. 
Utrechtsche Volksalmanak 1852. Bihl. nr. 792. 
G. G. Calkoen, Beschrijving der St. Pieterskerk te Utrecht, 1903-1906. handschritt. 
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Ook Amsterdam bleef niet gespaard, al bleef de schade daar „beperkt" tot het 
omwaaien van bomen, vernielingen aan daken en ruiten, het omvallen van mo
lens en het ombuigen van kruizen en haantjes op de torens. 
Van de ramp in Utrecht is een ooggetuigenverslag bewaard gebleven, waaruit 
duidelijk blijkt, welk een verschrikkelijke uitwerking deze storm heeft gehad, 
en hoe daardoor het profiel van de stad veranderde. 
Buiten onvoorstelbare schade aan daken, gevels en ruiten, zodat de straten 
vol puin kwamen te liggen, hebben vooral de kerken het zwaar te verduren ge
had. 
Het meest getroffen werd de Domkerk, „dat aldergrootste oude, kostelyck 
ende door gantsch Christenryck vermaerde Gebouw". Het hele schip stortte 
in, dat eigenlijk nooit geheel voltooid was, daar de luchtbogen en steunberen 
ontbraken. 
De slanke spits van de Jacobikerk stortte door het gewelf van de zuidelijke 
zijbeuk. Hierdoor werd ook het pas in 1652 aangebrachte Hemony klokkespel 
vernield. 
Van de Buurkerk werd het enorme zadeldak verwoest, evenals een gedeelte 
van de muren. Een mededeling betreffende de toren van deze kerk heeft ver
moedelijk betrekking op de noordelijke toren van de Klaaskerk, welke bij deze 
storm zijn spits verloor.21) 
De zuidelijke toren van de Janskerk werd zo zwaar beschadigd, dat hij in 1681 
werd gesloopt. 
De westtorens van de Pieterskerk stortten ten dele in, terwijl ook het dak van 
het schip geheel verloren ging. 
Van de Catharijne-kerk stortte een deel van de muren in, ernstiger schade 
leed de kerk van het Duitse Huis. De torens van het Magdalenakerkje en van 
het Agnietenklooster tenslotte gingen verloren. 
De kaatsbaan in de Zuilenstraat werd vernield, en van de 8 korenmolens ble
ven slechts drie gespaard. Bovendien werden turf schepen in de grachten tot 
splinters geslagen. 
De schilder Herman Saftleven, die al vele gezichten op Utrecht had geschil
derd, heeft de ruïnes van Dom en Pieterskerk uitvoerig afgebeeld. De 16 aqua
rellen van de Dom, aanwezig in het Utrechtse Gemeentearchief, gedateerd 
augustus en september 1674, 1675 en juni 1677, dus beginnend vlak na de 
storm, geven een uitstekend beeld van de ramp die de kerk getroffen had. 

Er moest natuurlijk iets gedaan worden om de schade te herstellen. De vroed
schapsresoluties geven uitvoerige inlichtingen over alle maatregelen en onder
handelingen die getroffen werden. Al vrij snel werden orders gegeven om het 
puin uit de straten te verwijderen. Ook werd er extra contributie of hoofd
geld geheven. 
Wat de Dom betreft werd er door de vroedschap bij het Kapittel op aange
drongen om het koor, dat gespaard was gebleven, in goede staat te houden. 
Zo werd dit al spoedig afgesloten. In 1677 werden aanbestedingen gedaan tot 
herstel, waarbij werd afgesproken dat de stad en het Kapittel de kosten zou-

21) Th. Haakma Wagenaar, o.e., p. 338 noot 1. 
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MISSIVE, 
Ofte kort en Waerachtig verhael 

V A N D E 

GrOQteichadedie hetOnweer, op Woensdag 
zijndeBiddagdesavondtstuflTchen7en 8 uuren, zijnde 

den a i Iuly,t* Wtrechf heeftgedaen. 

'TN HEER F, 
gchhanmct iw farm îl <&'. tt fcn?tjben ftet bjonbete <©ntote? öatfjiet 

fcrr ft prise r ft/ b fcr <6rnbt ban, J»tvf tbt / op betteben ïËoenjebaglj abonbt 
LjnnötSSiöhag 1 'i> abocb« onit;tnt naif asteten / omficmbfolftir?fUIthen 

5U]r-rf!raiîJcoru,ctcînci; 5f02m*tautr/- bçjïr.inçljtmet 2£>ïicrcm/ Wontejm Segen/ 
îiAtljct frlsceii ai« .3 u fr.Hcn t'ontrîl rieben n tojcten /fa fiet ̂ Bertrgth fkli ftrjeen eïjS 
teùetocgm, offeren X>:?stbrtoi«ß£toa!8/ hfrtLClrhffnlcferntjcfbicenffffttcnnpt* 
toejtlnnge bases/ al? fur? bolgbt: Z*i>>i:pfcii biracnbarcSiJaethen rnbe bcbcnfie 
j& ;itfeneni«>e^ü<ifcijaöc gt!eöen ïitfakii/ftm het gttaî fer? mcnknbulbigb,/enbJtps 
men Bioou im;;««bar: ban bcb?$t/ foo»at men op bf?fcritpcieplartffn in be ÄUibt 
boo? be pupjitioopn« / be £>t?orrn qiwlgrh Ran paffeeren / (a bar alberg?ocf fit / cube / 
feoftelijch e«Bc OOD: gaatftn Cftnfir net}ajBt?jnaerbc ©ebout» f feet atkht foo menige 
tfujDDcn geftaen heeft j ban be ^«nrbc?^ is rare? algbe rjeffte tn-geftojt/beftofif\$ht 
f)|ilarcn iu-orfto;r/ ter Un no up be ßjeeh-ßori toe / enbe Dae? boo; cnb?uptKöne; ge* 
maerfct ) beeil ce« Cso?ut«f blnben (iaën, be^ptj* ban be 3acobi-Rr?tK. / i# tot tjet, 
«ptujeahmteör nee2Ctfto?t/be©lafeningtflagtn /Cftbt bflt« betlrottbrrroiß / niet 
ten tôuos* ban boe: brfcoacight ƒ alfoo befeutt fcöujptij* ßebaßen ijS ttiffttjtn bttgup-
féntnbè Re?rn in/ te •5>ae:-l«?t$i ig merise ben Coo?n in-gtbattm / be €tra?n bac? bttfj* 
te up ban *t 38gmctr €iaoftcr 19 mttüt in-gefto?t/ ftet Jßegbalrtit hejefeftn/ 5« ©apt» 
feilen- fôups / al» inrebt bc «oaremerncr;-geftó?t/ bt%t. #ttr?sSfeê R meel» ban hep« 
bc t>re Cooren« o«tMocr/ het ^npsi tóui be ^rr? bant* çnr?/ op ce ©nw.«?afte/op 
ben boei* ban het ;D:.ilKn-bo?gt)-fterg&jcn t i& b« halbe Œrbd ingeballta / öaejlwof 
ten <&utit ©JOJüU op bc flynf m be heIbc? taoonenbt/iei boot gebitbcn/ trntgr Jwtjcrp* 
fraai nut cutf bae; inor-S?oft Irgrjenbe / finacn j&parnbrangtjtflagen/ fob bate* 
Cujbrn inbe gjaft Inge» en b?rbrn. ©r Cattqnc teufet t» bate jeup? om gtflagen; 
ban be arm hooju-mcicr.jä bit op be l&al ftckri/fg« maejDjie geblebtn/be jRolrn tn t* 
<0an«-ftfc0ft ie rafbc am be eionbt oni-gciiiarpt / bewf rn*f nofft tta *a«gtJ-JTO«len 
feuptei) be € olleftc f r*-pöo:t/ incn fpyrccbt cot h ban mtnft&en bie opßtjenotnrri fouben 
fpn tu or iucljt/bupten bc^tabt/b« ^bp'0 tipbe JBatien-plartiS/bfltcbt *taten-jwn» 
bft "cm %>tttit in woemi? be ̂ tbt! naif »edc-gcflaoeW bupten o^^rt ptóm JW^« 
mn nuo«Aibĉ t»crc4i*oRi8#tóaèpt ja ticijhoô n alom op |}tt^rlt t ctnewaet grjerni-
wml fooiat tie frhatt ftcc tjaoot; jar eitertrbct:liirJb »Uf / be Yeomen fnn mebe mteft 
upt-gcujacpt brtjrriHtira^oji-lWBiittptrnbeœfttt iKmd»incrflo?t/ enbeem 
out Mm b'oobt gtUltbtn/ftinbc'ïx M>$itftn rod begrjelptfe ban mpœeg-gfftaen/ofbe 
r f bs Derre bojbcr »Äfnfal ntetonjs tc ticttxtaivnUi onjionbttienA/alittfintronftpo« 
i «ge« at» onfe Greene hcrcte/bc int re bttoart onjS boo? ejuabet/ maetgtbtnott? 
fijnen «Gtcft/op bat tep boo? fntw4î>o;beélt« en 43erirbjrn'çrrechtigrjf|*tTOogpoi«t« 
ynortTE»«n;- , jBtjuî^ceri , ««.^.©.tn'©. mß' 

«pttetbtben jjs. Sulp/ K74. €>uft«vjs»rii: 

t'Snift^bam / -Öeöjutfet bp g[acob. «Sorifj. ban fiaro. 

Missive, berustend op het Gemeente Archief Utrecht. (Foto Gem. 
Archief Utrecht). 
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den delen. Wel moest het Kapittel verder zelf voor het onderhoud zorgen. 
Er zijn rekeningen bewaard over de verkoop van tonnen brik en puin, maar 
toch werden pas in 1826, dus anderhalve eeuw later, de resten definitief ver
wijderd, en is het huidige Domplein ontstaan. 
Na verschillende malen toestemming te hebben verkregen van de vroedschap 
om geld op te nemen voor het herstel van de Jacobikerk, wordt de kerkmees
ters toegestaan om zoveel klokken, die onbruikbaar zijn geworden door de 
storm, te verkopen als er geld nodig is om de reparatie van de kerk zo spoe
dig mogelijk te beëindigen. Dergelijke verkopen komen voor in 1675 en 77 en 
tot in de 18e eeuw. 

Meteen al in augustus 1674 mag de Buurkerk „negotieren" teneinde geld te krij
gen voor reparatie van het ingestorte gewelf. 
In 1678 werd de toren grondig hersteld en van een koepel voorzien. Er werd 
gesproken over het bedrag dat de stad moest bijdragen om de stedelijke 
Waak- en Banklokken in stand te houden. In plaats van het hoge zadeldak 
komt er een reeks van lagere daken naast elkaar op de kerk. 
Over de moeilijkheden rond de Pieterskerk is veel bekend. De onderhandelin
gen over het herstel liepen bepaald moeizaam. 
Al in oktober 1674 blijkt uit een resolutie, dat de kameraars van het Kapit
tel goed moesten opletten dat er geen materialen weggehaald werden, want 
in 1675 werd toegestaan de torens af te breken en de tufsteen te verkopen 
om aan geld voor de restauratie te komen. 
Vanaf 1675 werd er door de vroedschap voortdurend bij het Kapittel op 
aangedrongen, haast te maken met het herstel van de kerk, opdat de „publie
ke godsdienst" van de Waalse Gemeente doorgang kon vinden. Bij regenach
tig weer had men zolang de beschikking over het Regulierskerkje van het 
weeshuis. Er was even sprake van afbraak van de kerk, maar in juni 1676 
werden er aanbestedingen gedaan. Na moeilijkheden over het koepeltje op de 
kruising, „niet geproportioneert naer de groote van 't werck ende eysch van de 
Clock die daerinne behoorde te hangen", begon de echte reparatie in 1677. 
In 1678 was men kennelijk al zover dat er wordt gesproken van nieuw ge
stoelte en nieuwe glazen. 

ENIGE A A N T E K E N I N G E N BIJ UTRECHTSE 
STADSGEZICHTEN UIT D E 17de EEUW 

In tegenstelling tot de 16de eeuw, geeft de 17de eeuw een grote opbloei 
te zien in de topografische stadsgezichten.22) 
In de tijd van sociale en economische welvaart, die volgde op de spaanse 
overheersing, krijgt de stadsbewoner de gelegenheid tot een bewuster persoon
lijk leven en daardoor de mogelijkheid tot een bewustere ervaring van zijn 
omgeving. Men is in staat mooie dingen op hun waarde te schatten en bezit 

22) A. D. de Vries en A. Bredius, Catalogus der schilderijen in het museum Kunstliefde 
te Utrecht, Utrecht 1885. 
N. van der Monde. o.e.. 
A. Bredius, Quellenstudium zur holländischen Kunstgeschichte, 1916. 
W. Stechow, Dutch landscape painting of the seventeenth century, London 1968. 
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de financiële middelen om zich deze dingen te verschaffen of aan de eigen 
smaak aan te passen. De 17de eeuw kent een steeds sterker wordend realisme. 
Dit laat zich onder andere illustreren aan de hand van de ontwikkeling van 
het landschap in de schilderkunst. Houdt men zich aan het eind van de 16e en 
aan het begin van de 17e eeuw nog bij het fictieve landschap, zoals dat - voor
al onder invloed van Pieter Breughel de Oude - grote opgang maakt, naarmate 
de eeuw vordert blijkt het vroegere manierisme steeds verder te moeten wij
ken voor de meer realistische stukken, die - zoals de eigen tijd het uitdrukt -
„naar het leven" geschilderd zijn. 

Een bekend landschapsschilder, die, vooral voor Utrecht, ook als topografisch 
tekenaar aandacht verdient, is H. Saftleven. 
Het gemeentelijk archief te Utrecht bezit een hele collectie van zijn tekeningen 
en aquarellen. Vele tekeningen van Saftleven tonen, opzettelijk of bij toeval, 
bouwwerken die op het moment van weergave juist drastisch waren veran
derd of binnen niet al te lange tijd zouden veranderen of verdwijnen. Juist dit 
maakt Saftleven voor de kennis van de architectuur-historie zo belangrijk. 
Hij is onder andere aanwezig bij de afbraak van de Wittevrouwenpoort en le
vert de bekende getekende documentatie van de toestand van de Dom na de 
cycloon van 1674. Van het eveneens in 1674 beschadigde Wittevrouwenkloos-
ter maakte Saftleven in 1661 de hierbij gereproduceerde, vrij gedetailleerde, 
krijttekening. 
De eerste vermelding die er van het Wittevrouwenklooster bekend is stamt 
uit 1289, maar het bouwwerk dat Saftleven afbeeldt werd waarschijnlijk ge
bouwd in de 15de eeuw. 
Op de tekening is te zien dat de tweebeukige kerk in 1661 al in een slechte 
toestand verkeert; wel lijkt de sluiting van het zuidelijk zijkoor juist nieuw ge
dekt te zijn. Jammer genoeg heeft de kerk de cycloon niet overleeft en wer
den de ruïnes in 1678 grotendeels gesloopt; het laatste restant werd in 1824 
opgeruimd. Van de beschadigingen in de omgeving berust een tekening van 
Saftleven's hand in het museum Flehite te Amersfoort. 

Niet alleen professionele schilders echter hebben verlorengegane stadsbeel
den op papier behouden, maar ook amateurs, zoals b.v. A. van Rosemale. 
De jurist van Rosemale was waarschijnlijk Utrechter van geboorte of kwam 
op vrij jonge leeftijd hierheen, getuige het feit dat hij vermeld is op de leerlin-
genlijst van de St. Hieronymus school in 1632. In de sterf registers komt hij 
voor op 13 augustus 1699; zijn erfgenamen, vrouw en kinderen, blijken dan te 
wonen in de Korte Lauwerstraat. Buiten de hier afgebeelde tekening zijn er 
van hem nog enkele andere stukken bekend, nl. een schilderij in het Centraal 
Museum, voorstellende de St. Antoniuskapel van de Janskerk tijdens de af
braak en verder enkele houtskooltekeningen in bezit van de koninklijke fami
lie. 
De hier afgebeelde tekening *) in oostindische inkt en sepia geeft vanuit de Kor
te Lauwerstraat een doorkijk via de kruising van de Breedstraat met de Har-

*) Naast de Inleiding van dit jaarboek. 
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H. Saftlcven, 1661, De Wittenvrouwenkerk te Utrecht, reprod. op 
Gemeente Archief Utrecht, ton. atlas Lb 14. Origineel in 1907 in 
Dresden, (foto K.H.I. Utrecht). 

debollenstraat naar de Voorstraat. Centraal in deze tekening staat de vóór 
1930 opgeruimde pomp. Van der Monde zegt over deze pomp, die geplaatst 
werd boven een reeds vroeger bestaande put, „de Breêstraat, ter plaatse waar 
de Hardebollenstraat en de Korte Lauwerstraat enen kruisweg vormen was 
mede van enen put voorzien op welken, omstreeks 1647, eene fraaye hard
stenen pomp gezet werd, naar de tekeningen van P. A. Adriaensz. 't Hooft; zij 
moest door de buren van de Breêstraaten de Korte Lauwersstraat onderhou
den worden". Haslinghuis vermeldt dat deze pomp, bestaande uit een teer-
lingvormig onderstuk met plint en een smaller bovenstuk, dat een bekroning 
in barokstijl droeg, op de hoeken versierd was met gebeeldhouwde dolfijnen. 
Verder was de pomp uitgerust met een eenvoudige gesmede zwengel en een 
gegoten spuier in de vorm van een leeuwenmuil waaruit een slangenkop stak. 
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Bekend is dat Nicolaas van Damast in 1650 een betaling ontving voor het 
snijden van het model voor deze spuier.23) 
De tekening van Van Rosemale uit ca. 1680 geeft van al deze genoemde ver
sieringen slechts de barokbekroning weer. Waren deze versieringen rond 1680 
alweer verdwenen of waren voor Van Rosemale deze details te onbelang
rijk om zich technische moeilijkheden op de hals te halen? 
Al valt dit laatste te veronderstellen, toch blijft deze tekening erg interessant 
omdat zij een stukje 17de eeuws Utrecht weergeeft, dat op dit ogenblik vrij
wel onherkenbaar geworden is. Aan de linkerkant van de Hardebollenstraat 
staan nu voor het merendeel 20ste eeuwse huizen en het nog herkenbare oude 
huis aan de Voorstraat heeft helaas een heel andere gevelbeëindiging gekre
gen. 

21) Haslinghuis geeft het ontwero Van 't Hooft het jaartal 1664 mee. Van der Monde 
noemt op grond van een kameraarsrekening echter het jaartal 1644; dit laatste lijkt ons 
het meest waarschijnlijk. 
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