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In het Jaarboek Oud-Utrecht 1985 staat een overzicht van de activiteiten op het 
gebied van de monumentenzorg in de provincie Utrecht over de periode 
1983-1984. Dit overzicht had het karakter van een kroniek; er werd een opsom
ming gegeven van de restauraties, verbouwingen en sloop van het monumenta
le erfgoed in de provincie. Er was weliswaar een selectie gemaakt van die geval
len, die de moeite van het vermelden waard waren, maar al met al gaf het een 
redelijk compleet beeld. In dit artikel ligt het accent meer op algemene aspecten 
in verband met de grote veranderingen, die zich op het gebied van de Neder
landse monumentenzorg in de verslagperiode hebben voltrokken. In dat kader 
zal gepoogd worden een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de monu
mentenzorg in de provincie. 

Algemene aspecten 

Het beleid van de rijksoverheid 1985-1988 
De in het Jaarboek 1985 genoemde ministeriële beleidsnota heeft in de verslag
periode ingrijpende gevolgen gehad. Ten eerste werd het subsidiesysteem ge
heel en fundamenteel gewijzigd. In het kader van de door het rijk nagestreefde 
decentralisatie werd de directe verantwoordelijkheid voor de toekenning van 
restauratiesubsidies bij de gemeente gelegd. Het totale landelijke budget, dat 
voor monumentensubsidies beschikbaar was, werd over de gemeenten verdeeld 
volgens een verdeelsleutel, waarbij het aantal en de aard van de in de gemeente 
aanwezige monumenten een rol speelden naast de door de gemeente aan te ge
ven behoefte. Dit laatste diende te geschieden in de vorm van een meerjaren
programma voor de in de gemeente te restaureren monumenten. In de provin
cie Utrecht ging het hierbij om 48 gemeenten, die in totaal een budget van 
ƒ 6.459.629,- toegewezen kregen. Grootste budgethouder in de provincie is 
uiteraard de gemeente Utrecht, met voor het eerste jaar, waarin de nieuwe rege
ling van kracht was, een budget van ƒ 2.221.965, - . Overigens lag de door de 
gemeenten geraamde werkelijke behoefte aan subsidiegelden aanmerkelijk ho
ger: voor de gehele provincie was deze in 1986 ongeveer ƒ 30.000.000, - . De 
nieuwe Rijkssubsidieregeling Restauratie Monumenten (RRM), zoals de rege
ling officieel heet, gaf nog geen oplossing voor het chronische tekort aan subsi
diegelden, dat reeds jaren werd gevoeld. Een nieuw aspect van de nieuwe subsi
dieregeling was het feit, dat de uitbetalingen van subsidies pas op termijn zou
den plaatsvinden. Zo is het in 1986 toegewezen budget pas in 1990 beschikbaar. 
Om de voorfinanciering te kunnen overbruggen werd een speciaal Fonds in het 
leven geroepen, het Nationaal Restauratie Fonds (NRF). 
Ook op ander terrein waren er nieuwe ontwikkelingen, met name op het gebied 
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van de inventarisatie van monumenten. In de verslagperiode werd het accent 
hierbij verschoven naar de zogenaamde jongere bouwkunst, dat is de architec
tuur uit de periode 1850-1940. Deze periode was in de officiële monumenten
lijsten sterk ondervertegenwoordigd. Enerzijds kwam dat, doordat de eerste 
monumenteninventarisaties in het begin van deze eeuw werden verricht, waar
bij een ouderdomsgrens van 50 jaar werd aangehouden. Uit deze inventarisa
ties werden de zogenaamde Voorlopige Monumentenlijsten samengesteld. 
Toen in 1962 de Monumentenwet van kracht werd, werden de voorlopige 
lijsten geformaliseerd. Voor de periode na 1850 waren de lijsten niet aange
vuld, zodat de grens nog steeds in het midden van de negentiende eeuw bleef 
liggen. Anderzijds was het zo, dat de architectuur uit die periode toen niet zeer 
gewaardeerd werd. Dit maakte, dat er ook bijna geen animo was om in het 
manco te voorzien. Pas vanaf het Monumentenj aar 1975 kwam hierin verande
ring, en vanaf dat moment is de aandacht sterk op de jongere bouwkunst ge
richt. Op rijksniveau kwam dit tot uitdrukking in het Monumenten Inventari
satie Project (MIP), dat voorziet in het inventariseren van het totale bestand 
van jongere bouwkunst. Dit project wordt per provincie (en apart in de vier 
grote steden) georganiseerd. In de provincie Utrecht vond de officiële start van 
het MIP op 17 oktober 1988 plaats (afb. 1). 

Een ander aspect van het rijksbeleid was de verschuiving van het accent bij de 
instandhouding van 'restauratie' naar 'onderhoud'. Het bleek namelijk, dat 
ten gevolge van de grote restauratie-inspanningen gedurende de laatste 30 jaar 
het bestand aan grote monumenten in een redelijke staat was komen te verke
ren. Hierdoor werd het mogelijk meer aandacht te besteden aan goed onder
houd (beheer) van de monumenten ter voorkoming van kostbare grote restau
raties in de toekomst. Reeds enige jaren bestaat er een subsidieregeling voor het 
onderhoud van — een beperkt aantal - grote monumenten. Deze regeling is 
inmiddels herhaaldelijk uitgebreid, vooral ook om de genoemde accentver
schuiving te stimuleren. 

Het beleid van de provincie Utrecht 
Ook het beleid van de provincie was aan wijzigingen onderhevig. Een van de 
oorzaken daarvan was het feit, dat de provincie in de discussies rond de ver
nieuwing van de Monumentenwet, die in de verslagperiode volop werden ge
voerd, niet de rol kreeg, waarop zij gerekend had. Dit speelde overigens niet 
alleen in de provincie Utrecht. Anderzijds bestond er de wens een meer zelf
standig beleid te voeren. Een en ander had bijvoorbeeld gevolgen voor het sub
sidiebeleid: had de provincie in het verleden steeds het Rijk gevolgd bij de toe
deling van provinciale subsidies, nu wilde men van dit systeem van koppelsub
sidies af. Dit nieuwe beleid werd neergelegd in een beleidsnota, die nog net in 
1988 het licht zag. 
De provincie heeft een belangrijke rol gespeeld bij enkele bijzondere restaura
ties, zoals die van het huis Oudaen en van de vijf Hervormde binnenstadsker-
ken te Utrecht. Vooral de restauratie van het huis Oudaen was zonder deze spe
ciale provinciale bemoeienis niet van de grond gekomen. 

Het beleid van de gemeenten 
Een aantal gemeenten heeft ingespeeld op de boven geschetste ontwikkelingen 
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Afb. 1. Een voorbeeld van 
een 'jonger monument': 
Het Beigenmonument te 
Amersfoort. Foto Ge
meente Amersfoort 1988. 

op rijksniveau. Vooral op het gebied van de monumenteninventarisatie is er 
veel gebeurd. Vooruitlopend op het MIP haddden sommige gemeenten al op
dracht gegeven tot een inventarisatie van het gemeentelijke monumenten-bezit, 
waarbij de aandacht vooral was gericht op de jongere bouwkunst. Voorbeelden 
daarvan zijn Amersfoort, Utrecht, Zeist, De Bilt en Vleuten. Vooral de inven
tarisatie van Zeist trok de aandacht vanwege de vorm, waarin deze werd gepre
senteerd, namelijk in boekvorm. In een aantal deeltjes zijn de monumenten op 
een toegankelijke wijze beschreven, zodat een breed publiek er kennis van kan 
nemen. 
Deze gemeentelijke inventarisaties dienen ook als basis voor een op te stellen 
gemeentelijk monumentenbeleid. Dergelijke ontwikkelingen waren er in meer 
gemeenten. Het is het bewijs, dat de ingezette decentralisatie van de monumen
tenzorg door veel gemeenten op een serieuze manier wordt opgevat. 
Op bestuurlijk niveau werd met de gemeente Utrecht een interessante overeen
komst gesloten, namelijk een bestuursconvenant met de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. Op grond daarvan kreeg de gemeente vérgaande bevoegd
heden op het gebied van de vaststelling van de subsidiabele kosten bij de restau
ratie van rijksmonumenten en bij de begeleiding van restauratiewerkzaamhe
den. Deze ontwikkeling past in het decentralisatiebeleid, dat in Utrecht voort
varend wordt uitgevoerd. 

Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid 
Onder deze officiële benaming werden in de jaren 1984 en 1985 extra gelden 
beschikbaar gesteld voor restauratie van monumenten en stadsvernieuwing. 
Hiervan werd in het overzicht in het Jaarboek 1985 reeds melding gemaakt. 
Een aantal van de in deze kaders gestarte restauraties liep door tot in 1986, zo
dat in 1987 de balans opgemaakt kon worden. Een knelpunt bij deze zoge
naamde 'Terugploegregeling', waarbij gebruik gemaakt werd van uitkerings-
gelden, was dat de bijdrage gebaseerd werd op het aantal van de ingezette lang
durig werklozen per project. Bij het grootste in dit kader uitgevoerde restaura-
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tieproject, dat van het huis Oudaen te Utrecht, leverde dit achteraf nog een 
flink financieel tekort op. Intensief overleg heeft in de loop van 1988 geleid tot 
een oplossing, die voor alle partijen aanvaardbaar was. Afgezien van dergelijke 
knelpunten was de extra financiële injectie voor de monumentenzorg een goede 
zaak. Er zijn veel monumenten extra gerestaureerd, en er zijn veel langdurig 
werklozen in het arbeidsproces teruggekeerd. 
Met deze extra gelden werden in de provincie Utrecht gerestaureerd: het al eer
der genoemde huis Oudaen, de laatste fase van de restauratie van de werfmu-
ren, het veeartsenijcomplex aan de Biltstraat, de artilleriestallen achter het 
Centraal Museum alle in de stad Utrecht; de donjon van kasteel Duurstede te 
Wijk bij Duurstede, het torentje van de Elleboogkerk en het Pieters- en Blok
landsgasthuis te Amersfoort en het slot Zuylen te Oud Zuilen. 
Deze laatste restauratie bestond uit technisch herstel van het exterieur en een 
opknapbeurt van het interieur. Op enkele plaatsen werd aan de hand van 
vondsten een oudere toestand teruggebracht. De grootste wijziging vond plaats 
aan het trappehuis achter de hoofdingang. Behalve het kasteel zelf werden ook 
enkele bijgebouwen opgeknapt. 
De restauratie van het kasteel van Montfoort, dat een proefproject was voor 
deze regeling, werd voltooid. 

De lotgevallen van de monumenten 

Met monumenten kan van alles gebeuren: zij kunnen in het slechtste geval uit
branden of afgebroken worden. Maar ook restauraties en verbouwingen veran
deren het wezen van monumenten. Verschillende overwegingen kunnen tot 
meer of minder vérgaand ingrijpen doen besluiten. De lotgevallen van de mo
numenten in de provincie Utrecht in de jaren 1985-1988 zullen in het hierna vol
gende ingedeeld worden naar de mate waarin in de historische substantie is in
gegrepen. De overwegingen die daarbij een rol speelden, geven een overzicht 
van de problemen waarvoor men bij het verlenen van toestemming tot 'het wij
zigen van een monument' komt te staan. 

Brand 
De provincie Utrecht werd in de verslagperiode een paar maal opgeschrikt door 
brand in monumenten. In één geval leidde dit tot de sloop van de boerderij aan 
de Knollemanshoek te Linschoten, die in 1987 geheel uitbrandde. Herstel bleek 
niet meer mogelijk, zodat de boerderij van het monumentenregister werd afge
voerd. De agrarische functie was er overigens al lang uit verdwenen (afb. 2). 
Ernstig was ook de brand in het kasteel Renswoude in november 1985 (afb. 3). 
Deze verwoestte de eerste en de tweede verdieping van het kasteel, terwijl ten 
gevolge van het blussen grote waterschade in de lager gelegen delen werd aange
richt. De gehele kap, alsmede de torenspitsen gingen verloren. Omdat het 
kasteel tegen brandschade verzekerd was, kon het herstel nog in de verslagpe
riode ter hand worden genomen. De brand ontstond op het moment, dat de 
laatste fase van de restauratie in uitvoering was. Deze fase betrof voornamelijk 
de achtergevel. Door de aanwezigheid van munitie, die in de Tweede Wereld
oorlog in de vijver achter het kasteel was gedeponeerd, was het niet zonder 
meer mogelijk steigers te bouwen tegen de achtergevel, die met zijn voet in het 
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Afb. 2. De boerderij 
Knotlemanshoek te Lin-
schoten vóór de brand. 
Foto RDMZ. 

Afb. 3. Kasteel Renswoude na de brand. Foto RDMZ 1985. 
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Afb. 4. Kasteel Heemstede te Houten na de 
brand. Foto RDMZ 1987. 

Aß}. 5. Kasteel Heemstede na de brand: inte
rieur hall. Foto RDMZ 1987. 

water van de vijver staat. De explosieven werden verwijderd, waarna het gevel
herstel kon beginnen. Tijdens die schoonmaak werd de fundering ter plaatse 
verstoord, waardoor ernstige verzakkingen ontstonden. De brand maakte een 
herziening van het restauratieplan noodzakelijk, maar het werk kwam niette
min in de loop van 1988 vrijwel gereed. 
Een tweede grote kasteelbrand deed zich voor in Houten, waar in januari 1987 
het kasteel Heemstede geheel uitbrandde. Hier was de schade veel aanzienlijker 
dan in Renswoude. De restanten hebben echter nog wel zo veel waarde, dat her
stel cq. consolidatie verantwoord wordt geacht (afb. 4, 5). Een probleem is, dat 
het kasteel ten tijde van de brand niet tegen brand verzekerd bleek te zijn. Bij 
een restauratie, die in het begin van de jaren '70 was uitgevoerd, was, zoals ge
bruikelijk bij subsidiëring, het verzekeren van het monument als voorwaarde 
gesteld. Omdat aan deze voorwaarde niet was voldaan, is tot terugvordering 
van het destijds uitgekeerde subsidie overgegaan. Van dit geld konden vervol
gens noodvoorzieningen worden getroffen voor een tijdelijke consolidatie en 
konden niet verbrande waardevolle onderdelen uit het huis verwijderd en tijde
lijk opgeslagen worden. Het herstel kon in dit geval niet zo snel en eenvoudig 
ter hand worden genomen als in Renswoude. Eerst moest er een nieuwe eige
naar worden gevonden, die een plan voor het herstel kon ontwikkelen, waarbij 
de bestemming van het huis met de omgeving een grote rol speelde. Ook de toe
komstige exploitatie was van grote betekenis voor de haalbaarheid van het her
stel. Eind 1988 bestond daarover nog geen duidelijkheid. Wel zijn er verschil
lende modellen onderzocht, die een visie geven op de ontwikkeling van het tota
le terrein, dus van het kasteel met het omringende park, dat nog belangrijke 
restanten van de indrukwekkende tuinaanleg uit de zeventiende eeuw bevat. 
Ook door brand getroffen werd het huis Over-Holland te Nieuwersluis. De 
brandschade bleef beperkt tot de kap, maar ten gevolge van de bluswerkzaam
heden was er aanzienlijke waterschade in andere delen van het gebouw. De 
restauratie, die ten tijde van de brand voorbereid werd, is nog niet ter hand ge
nomen. Een gelukkige omstandigheid was, dat het huis juist vóór de brand 
nauwkeurig was opgemeten. Het herstel zal derhalve geen vormproblemen 
opleveren. 
Eveneens aan de Vecht brandde het westelijke poortgebouw van het kasteel 
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Afb. 6. Breukelen, poort
gebouw van het kasteel 
Oudaen na de restauratie. 
Foto R. Apell 1989. 

Oudaen te Breukelen af. Ook hier ging de kap verloren. De rest van het gebouw 
kon min of meer behouden blijven en is in 1987 hersteld (afb. 6). 
De laatste hier te vermelden brand was die van het Gebouw van Kunsten en We
tenschappen op de Mariaplaats te Utrecht. Dit gebeurde in het voorjaar van 
1988, toen de restauratieplannen al in een vergevorderd stadium waren. Toch 
heeft de voorbereiding daarvan zó lang geduurd, dat de nodige onderhouds
werkzaamheden te lang achterwege bleven 'in afwachting van de restauratie', 
zoals dat helaas wel vaker gebeurt. Hoewel het gebouw geheel uitbrandde, 
werd toch besloten tot herstel en herbouw van het exterieur. Van het inwendige 
was — ook vóór de brand — weinig van de oorspronkelijke toestand overgeble
ven (afb. 7). 
Een bijna-brand ontstond in kasteel Amerongen bij een schoorsteenbrand in 
een van de vier grote schoorstenen van het hoofdgebouw. Gelukkig werd de 
brand tijdig opgemerkt, waardoor een grote ramp kon worden voorkomen. 
In het slot Zeist ontstond ernstige rookschade als gevolg van een brand in de 
keuken van het restaurant. 

De oorzaken van al deze branden waren verschillend. Alleen bij die van kasteel 
Heemstede is de oorzaak nooit achterhaald. In de andere gevallen was er geen 
sprake van opzet of nalatigheid, meer van een samenloop van omstandigheden, 
die tot de brand hebben geleid. De branden hebben wel gezorgd voor een nade
re bezinning op het vraagstuk van de brandpreventie bij monumenten in het 

Afb. 7. Utrecht, gebouw 
van Kunsten en Weten
schappen na de brand. Fo
to R. Apell 1988. 
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algemeen. Op dat gebied was al het nodige gedaan, maar de aandacht werd nu 
geconcentreerd op een aantal topmonumenten, waarvoor van rijkswege brand-
preventieve voorzieningen aangebracht zouden moeten worden. Bovendien zal 
bij restauraties in meer gevallen op deze aspecten gelet gaan worden. Brand
schade bij monumenten is namelijk in principe onherstelbaar: de historische 
waarde wordt ontleend aan de ouderdom en aan het authentieke materiaal; 
wanneer deze door brand verdwijnen en gevolgd worden door vernieuwing, is 
er in feite geen sprake meer van monumentale waarde. 

Gesloopte monumenten 
Behalve ten behoeve van het hierboven genoemde monument Knollemanshoek 
te Linschoten werd eveneens een sloopvergunning verleend voor de panden 
Kerkplein 9 en 10 te Abcoude (afb. 8). Deze panden lagen op het terrein van 
een horeca-bedrijf, dat de ruimte nodig had voor uitbreiding van de hotelac
commodatie. De panden waren daarvoor niet geschikt. Het betrof hier zeer 
eenvoudige huisjes, die indertijd meer om stedebouwkundige redenen dan van
wege hun autonome monumentale waarde op de monumentenlijst waren ge
plaatst. Omdat het nieuwbouwplan in herbouw van de pandjes voorzag, waar
door de stedebouwkundige situatie niet zou worden aangetast en ze bovendien 
in een slechte bouwtechnische staat verkeerden, is, zij het node, met de sloop 
accoord gegaan. 
In Kamerik werd een sloopvergunning verleend voor het pand Mijzijde 33, de 
kaaspakhuizen. Deze waren uitwendig gerestaureerd, maar het bleek niet mo
gelijk er een passende bestemming voor te vinden. Uiteindelijk werd een plan 
ontwikkeld om er woningen in te realiseren, maar dat zou ten koste gaan van 
de hoofdstructuur van het gebouw. De verdiepingshoogte was namelijk veel te 
gering om aan redelijke eisen voor bewoning te kunnen voldoen. Het plan ging 
weliswaar uit van een exacte reconstructie van de voorgevel met gebruikmaking 
van het oorspronkelijke materiaal, maar het werd toch beschouwd als een 
nieuwbouwplan. De sloopvergunning werd verleend omdat er geen goede alter
natieve plannen waren. Binnenkort zullen de pakhuizen er weer staan, maar 
dan in de vorm van een nieuwbouw met de 'oude' gevel. 

Afb. 8. Abcoude, Kerk
plein 8-10, vóór de sloop. 
Foto RDMZ 1987. 
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Afb. 9. Oud-Loosdrechtsedijk 279 vóór de ver
bouwing. Foto RDMZ 1969. 

Aft). 10. Oud-Loosdrechtsedijk 279 na de ver
bouwing. Foto R. Apell 1989. 

Voor het pand Oud-Loosdrechtsedijk nr. 279a te Oud-Loosdrecht werd een 
sloopvergunning geweigerd. Desondanks is dit geval een voorbeeld van hoe het 
mis kan gaan met een monument, als behoud koste wat kost wordt doorgezet. 
Dit kleine huisje, misschien gebouwd als daglonerswoninkje van een turfsteker 
in de negentiende eeuw, was in gebruik als tuinhuisje. De eigenaar wilde er een 
afzonderlijke woonbestemming aan geven, wat volgens het bestemmingsplan 
niet mogelijk was. Voor deze woonbestemming moest het bestaande pandje 
worden vervangen, zodat een sloopvergunning werd aangevraagd. Deze werd 
geweigerd, omdat de argumenten, die tot sloop zouden moeten leiden, niet 
overtuigend werden geacht. Bovendien liet, zoals gezegd, het bestemmingsplan 
geen nieuwbouw ten behoeve van een woonbestemming toe. Wel was het moge
lijk de woonbestemming in de bestaande bebouwing te realiseren. Aldus ge
schiedde, maar zonder de deskundige begeleiding van Monumentenzorg. Het 
resultaat is een huisje, waarvan in de hoofdbouwmassa nog wel het oorspron
kelijke huisje te herkennen is, maar dat in detaillering volkomen daarvan af
wijkt en dus in niets meer op een negentiende-eeuws vervenershuisje lijkt (afb. 
9, 10). 

Behoud door functieverandering 
In veel gevallen is het behoud van een monument alleen mogelijk als er een an
dere functie aan wordt gegeven, dan die, waarvoor het is gebouwd. Functiever-
lies leidt vrijwel altijd tot verlies van het monument. Een goede functie is dus 
een elementaire voorwaarde voor de instandhouding. 
In 1988 kwam de restauratie gereed van de panden Muurhuizen 96-102 te 
Amersfoort. Eertijds bevatten deze panden een oud-katholieke schuilkerk. Het 
complex is opgenomen in de nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting van 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. De architectuur van 
de nieuwbouw is sterk contrasterend met de historische architectuur van de om
geving, maar voegt zich toch zeer goed in het stadsbeeld. Het is een goed voor
beeld hoe moderne architectuur en een beschermd stadsgezicht hand in hand 
kunnen gaan (afb. 11). 
Ook het kasteel Montfoort te Montfoort, reeds genoemd in het overzicht in het 
Jaarboek 1985, kon behouden blijven dankzij een functieverandering. Het 
kreeg de bestemming van restaurant en VVV-kantoor. 
De funcieproblematiek is vooral actueel bij boerderijen. Door saneringen in de 
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Aft). 11. Amersfoort, complex van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Fo
to R. Apell. 

Afb. 12. Utrecht, molenerf 'de Ster'. Foto R. Apell 1989. 
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Afb. 13. Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 131 vóór de verbouwing. Foto RDMZ 1959. 

landbouw en ruilverkavelingen verliezen veel boerderijen hun agrarische func
tie. Vooral historisch waardevolle boerderijen staan hieraan bloot omdat ze in 
de regel minder beantwoorden aan de eisen, die een moderne bedrijfsvoering 
stelt. Toch komt een historische boerderij meer tot zijn recht als hij als boerde
rij in gebruik is. Het subsidiebeleid van het rijk ten aanzien van historische 
boerderijen was vóór de komst van de RRM gericht op het geven van prioriteit 
aan boerderijen met een agrarische functie. Thans komt dit nog tot uitdrukking 
in de Rijksregeling voor onderhoudssubsidie, waarvoor boerderijen alleen dan 
in aanmerking komen als ze nog in bedrijf zijn. 
Een boerderij, die zijn agrarische functie verloor, maar die er een semi-
agrarische functie voor terugkreeg, was de boerderij IJsselstee, Geinoord 12 te 
Nieuwegein. Deze boerderij, die in 1988 in restauratie kwam, heeft een interes
sante bouwgeschiedenis, die tot de zestiende eeuw teruggaat. Zij is zeer schil
derachtig gelegen aan de Doorslag, vlak bij het centrum van Nieuwegein. De 
restauratie werd voorafgegaan door een bouwhistorisch onderzoek. Na de 
restauratie zal de boerderij dienst doen als kinderboerderij. 
Functieverandering speelde ook een rol bij het behoud van het Molenerf 'De 
Ster' aan de Leidse Vaart te Utrecht. Dit molenerf was niet op grond van de 
Monumentenwet beschermd, maar het is wel van groot cultuur-historisch be
lang, ondanks het feit, dat de beide houtzaagmolens, die hier eens gestaan heb
ben, niet meer aanwezig zijn. De schuren, waarop de molens waren gebouwd, 
en de bijbehorende houtloodsen zijn er nog wel (afb. 12). Het inwendige van 
een van de molenschuren bevatte nog veel van de bij de zagerij behorende ma
chinerieën en gereedschappen. Bij dit complex behoort ook een molenaarswo
ning, die overigens wel was beschermd en die uit de achttiende eeuw dateert. 
Vanaf de Leidse Weg biedt het geheel een schilderachtige aanblik, reden voor 
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Aft). 14. Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 131 na de verbouwing. Foto R. Apell 1989. 

de omwonenden om in verzet te komen tegen een dreigende afbraak. De hierop 
volgende onderhandelingen leidden tot het voornemen het gehele ensemble te 
handhaven en er een nieuwe bestemming voor te zoeken. Het complex werd op 
de Rijksmonumentenlijst geplaatst, waardoor subsidiemogelijkheden voor de 
restauratie ontstonden. Hierbij werd (nog) niet gedacht aan herbouw van de 
molens, maar wie weet, wat de toekomst biedt . . . De nieuwe bestemming 
vormde wel een probleem voor dit bij uitstek industriële complex. In een van 
de houtloodsen werd een kinderdagverblijf gerealiseerd, wat onvermijdelijk 
toch met een verlies van monumentale waarde gepaard ging. 

Verlies door functieverandering 
Functieverandering van een monument kan leiden tot behoud, maar ook tot 
het te gronde gaan ervan, althans van de monumentale waarde. We zagen dit 
reeds hierboven bij het Molenerf De Ster in Utrecht. Een ander geval deed zich 
in de verslagperiode voor in Oud-Loosdrecht, aan de Oud-Loosdrechtdedijk 
131. Dit pand, oorspronkelijk een kaaspakhuis, werd geschikt gemaakt voor 
bewoning. Hiertoe moesten de vensters, die alleen voorzien waren van luiken, 
dichtgezet worden met ramen, die, samen met de nu openstaande luiken, nu 
voor een totaal ander beeld zorgen. Het is zeer de vraag, of in dergelijke geval
len nog wel sprake is van monumentale waarde, en zelfs of dergelijke ingrepen 
niet zouden moeten leiden tot afvoering van het monumentenregister (afb. 13, 
14). 
In de verslagperiode werden de discussies omtrent de toekomst van de Marti-
nuskerk aan de Oudegracht 402 te Utrecht afgerond. Deze kerk was reeds jaren 
geleden buiten gebruik en in handen gekomen van een particulier, die restaura
tie en verandering van functie met een zo groot mogelijk behoud van de monu
mentale waarde nastreefde. Het geven van een nieuwe bestemming aan een 
kerkgebouw is een van de moeilijkste opgaven op het gebied van monumenten
behoud. Kerkgebouwen lenen zich in het algemeen niet zo goed voor alternatie
ve functies als men tenminste de ruimtewerking intact wil laten. De verhouding 
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vloeroppervlak : inhoud is uit exploitatief oogpunt heel ongunstig. Bij de Mar-
tinuskerk leidde dit uiteindelijk tot de keuze voor het inbouwen van apparte
menten. Hiertoe zal in de gehele kerk een aantal vloeren worden aangebracht, 
waarbij de ruimtewerking uiteraard volledig teniet gedaan wordt. Ook de ka
rakteristieke kerkramen zullen door moderne ramen vervangen worden, die 
aan de nieuwe vloerindeling aangepast zijn. In hoeverre dit zal leiden tot het 
volledig verdwijnen van de monumentale waarde, en daarmee de reden tot be
scherming, valt pas te beoordelen aan de hand van het resultaat. In elk geval 
is de stedebouwkundige waarde van de kerk gebleven (afb. 15, 16). 

Onderhoud 
Het behoud van monumenten is het beste gewaarborgd als er goed onderhoud 
gepleegd wordt. Kostbare restauraties zijn daarmee te voorkomen. In de ver
slagperiode is aan het onderhoudsaspect veel aandacht besteed, wat onder an
dere tot uitdrukking kwam in een verruiming van de al bestaande onderhouds-
subsidieregeling. In het kader van de hiervoor genoemde werkgelegenheidsre-
gelingen was ook een speciale regeling voor het onderhoud aan grote monu
menten opgenomen. 
Zo werd intensief onderhoud gepleegd aan de Nederlands Hervormde kerk te 
Abcoude. Een belangrijke wijziging aan die kerk was het aanbrengen van goten 
langs de dakrand. Oorspronkelijk zijn die er nooit geweest; bij de restauratie 
in de jaren '70 zijn ze dan ook niet aangebracht. Dat leidde echter tot grote 
vochtproblemen in de kerkmuren, waardoor opnieuw een restauratie nodig 
bleek. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, werd nu besloten toch 
goten aan te brengen, ook al is dit niet conform de historische situatie. Een goe-

Aß>. 15. Utrecht, Interieur van de Martinus-
kerk vóór de verbouwing. Foto R. Apell 1987. 

Afl). 16. Utrecht, Martinuskerk tijdens de ver
bouwing. Foto R. Apell 1989. 
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de waterafvoer is van groot belang bij de instandhouding van gebouwen; het 
historische beeld is dat eveneens. In dit geval is de afweging ten gunste van de 
waterhuishouding uitgevallen, omdat het beeld er niet wezenlijk door wordt 
aangetast. 
Ook aan de Rooms-Katholieke kerk St. Cosmas en Damianus te Abcoude en 
aan de Nederlands Hervormde kerk te Loenen werd onderhoudswerk verricht. 
In het kader van de al eerder genoemde werkgelegenheidsregelingen onderging 
het huis Vreedenhoff te Nieuwersluis een intensieve onderhoudsbeurt. Ge
restaureerd werden de stoep vóór het huis en het terras aan de zuidzijde. Dit 
is een toevoeging uit het begin van de twintigste eeuw, produkt van een restau
ratie, die het huis het huidige voorkomen heeft gegeven. 

Monumenten, ruimtelijke ordening en stedebouw 
Het behoud van monumenten hangt voor een groot deel samen met de moge
lijkheden, die de omgeving van een monument daartoe biedt. 
We zagen dat eerder bij de problematiek van de boerderijen. Wanneer door in
grepen op het gebied van de ruimtelijke ordening de agrarische functie ver
dwijnt (bijvoorbeeld doordat de boerderij in een nieuwe stadsuitbreiding komt 
te liggen), zal het monumentale karakter ook voor een groot deel verdwijnen, 
omdat het monumentale karakter voor een groot deel bepaald wordt door de 
agrarische functie en omgeving. 
Dit verschijnsel deed zich voor bij de Kortrijkse watermolen te Breukelen. Deze 
restauratie werd bijna letterlijk overschaduwd door de bouw van een groot 
Chinees hotel-restaurant vlak bij de molen. Het is de vraag, of de situering van 
deze molen, die is ingeklemd tussen de spoorlijn Utrecht-Amsterdam enerzijds 
en de snelweg A2 anderzijds nog wel zo gunstig is (afb. 17). 
Uit stedebouwkundig oogpunt was de restauratie van de Elleboogkerk aan de 
Langegracht 36 te Amersfoort van belang. Hier werd als werkgelegenheidspro
ject het torentje, dat in hoge mate het beeld van de Langegracht ter plaatse be
heerst, herplaatst. De kerk is vijftien jaar geleden ten behoeve van een kantoor
functie gerestaureerd. Bij die restauratie werd de toren wegens bouwvalligheid 
gedemonteerd, met de bedoeling hem na herstel weer aan te brengen. Zo ver 

Afb. 17. Breukelen, de 
Kortrijkse watermolen. 
Foto R. Apell 1989. 
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Aft). 18. Amersfoort, 
Langegracht met de Elle-
boogkerk tijdens de her
plaatsing van het torentje. 
Foto Gemeente A mers-
foort 1987. 

kwam het echter niet: de eigenaar kon, ondanks een in het vooruitzicht gestelde 
rijkssubsidie, de financiering van de torenrestauratie niet rond krijgen. Her
haaldelijk is getracht de eigenaar tot herbouw te bewegen, maar vergeefs. An
derzijds wilde de gemeente geen hoge prioriteit aan de herbouw toekennen toen 
de subsidiestromen minder werden. Dat het uiteindelijk toch is gelukt, is het 
gevolg van de extra financiële mogelijkheden in het kader van de bevordering 
van de werkgelegenheid en aan het feit, dat het torentje, en daarmee het restau
ratieproject, werd ondergebracht in een stichting, die de herbouw en het beheer 
daarna op zich nam. Het torentje beheerst nu weer het stadsbeeld aan de Lan
gegracht (afb. 18). 
Eveneens stedebouwkundige consequenties had de verplaatsing van de Vishal, 
ook in Amersfoort. Deze werd van het Lievevrouwekerkhof naar de oorspron
kelijke plaats, de Kortegracht bij de Langestraat, overgebracht. De verplaat
sing was onder meer nodig in verband met het archeologisch onderzoek naar 
de funderingen van de O.L.Vrouwekerk. Dit onderzoek, dat plaatsvond in 
1988, heeft overigens weinig nieuwe gegevens over de kerk opgeleverd. Het 
pleintje bij de kruising van de Kortegracht en de Langestraat is nu veel duidelij
ker van structuur geworden en wordt nu door de aanwezigheid van de Vishal 
historisch-stedebouwkundig logisch verklaard (afb. 19). 
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Aft). 19. Amersfoort, de 
Vishal op de nieuwe 
plaats. Foto R. Apell 
1989. 

Hoewel het weinig met monumentenzorg te maken heeft, maar wel een grote 
stedebouwkundige invloed uitoefent, is nog vermeldenswaard, dat aan de west
kant van de dorpskern van Maarssen aan de Vecht een nieuwe theekoepel in 
achttiende-eeuwse trant is verrezen. Het dorpsbeeld wordt er ter plaatse sterk 
door bepaald. 
Ruimtelijke ordening heeft ook te maken met het geven van nieuwe bestemmin
gen aan hele straten of buurten. Zo is in Utrecht reeds vele jaren een proces 
van stadsherstel gaande, waarbij het accent vooral op het herstel van de woon
functie gelegd wordt. Een goed voorbeeld zien we bij Abraham Dolesteeg 10-12 
(afb. 20). Op meer plaatsen werd, zowel door restauratie als door nieuwbouw, 
het stedelijk weefsel hersteld en weer bewoonbaar gemaakt. In de verslagperio
de is de stad op deze wijze weer een stuk gaver en leefbaarder geworden, zoals 
in de Keukenstraat, waar de panden nrs. 12, 14 en 16 gerestaureerd werden na 
aanvankelijk voor de sloop bestemd te zijn geweest (afb. 21). In hetzelfde ge
bied werden gerestaureerd: het pand Schalkwijkstraat 23, dat op een binnenter
rein ligt, en de daar tegenover gelegen zg. slangemuur, een fragment van de 
oorspronkelijke, achttiende-eeuwse tuinmuur van het pand Nieuwegracht 64, 
dat eveneens gerestaureerd werd. 
Een belangrijk restauratieproject vormde ook de rehabilitatie van het complex 
Pieterskerkhof 20 te Utrecht. Voordien was er een fabriek gevestigd. Hier werd 
een aantal panden gerestaureerd in samenhang met de sanering van het er ach
ter gelegen binnenterrein, waarbij de historische structuur van dit middeleeuw
se claustrale erf, dat deel uitmaakte van de immuniteit van St. Pieter, werd her-
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Aß}. 20. Utrecht, Abraham Dolesteeg 8-10. Foto Fotodienst Gemeente Utrecht 1987. 

Aß). 21. Utrecht, Keu
kenstraat 12-14. Foto R. 
Apell 1989. 

120 



steld. Samen met de restauratie in 1986 van Kromme Nieuwegracht 33 vormde 
dit project een goed voorbeeld van stadsherstel door particulier initiatief met 
steun van de overheid. 
Tenslotte dient in dit verband aandacht te worden geschonken aan de restaura
tie van Boterstraat 20, omdat met deze restauratie, in samenhang met nieuw
bouw, een vervallen stukje stad zeer werd verbeterd. Het huis had jarenlang 
in afgebrande toestand de hoek van de Boterstraat en het Vissersplein ontsierd. 
Bij bouwhistorisch onderzoek bleek, dat het huis een zeer oude kern had. Om 
daar iets van te laten zien, werden de trachietblokken op de hoek van het pand 
in het zicht gelaten, terwijl de rest van de gevels werd gepleisterd, conform de 
negentiende-eeuwse toestand, die bepalend is voor de huidige verschijnings
vorm van het huis. 

Grote restauratieprojecten 
Het grootste restauratieproject, dat in de verslagperiode werd voltooid, was de 
restauratie van de vijf Hervormde binnenstadskerken, de Jacobi-, de Nicolai-, 
de Jans-, de Buur- en de Domkerk te Utrecht. Utrecht stond in 1988 dan ook 
geheel in het teken van de middeleeuwse kerken. Dit project was tevens het 
grootste restauratieproject ooit in Nederland uitgevoerd. In totaal werd een be
drag van ƒ 84.000.000, - verwerkt. Het sluitstuk was de restauratie van de 
Domkerk. De werkzaamheden betroffen constructief herstel, vooral aan de na
tuursteen. Hierbij werden de reeds eeuwen verdwenen pinakels op de streef pij
lers bij het koor teruggebracht. Dit heeft bijgedragen tot een versterking van 
de silhouetwerking van de kerk. Een karakteristiek van de Utrechtse kerken is 
het verrassende gezicht, dat men vanuit verschillende straten op deze gebouwen 
heeft. Het meest spectaculaire gezicht op het Domkoor heeft men vanuit Ach
ter de Dom, en juist hier is het effect van de gereconstrueerde bekroning van 
de streefpijlers het meest opvallend. Men kan zich afvragen of dergelijke re
constructies in de huidige opvattingen over restaureren passen. Zeker in een 
tijd als de onze, waarin de financiële middelen voor monumentenzorg uiterst 
beperkt zijn, is het geboden sober te werk te gaan en zich daarbij tot het strikt 
noodzakelijke te beperken. Toch kan het, zoals in dit geval, nodig zijn het we
zenlijke belang van het monument te versterken door het terugbrengen van een 
essentieel onderdeel van de architectuur. Bij de Dom gaat het om het belang
rijkste gotische bouwwerk in ons land (afb. 22). 

De restauratie van de vijf kerken is een grote krachtsinspanning van de Her
vormde gemeente en de betrokken overheden, rijk, provincie en gemeente ge
weest. De aandacht zal nu gericht moeten worden op de instandhouding van 
de gebouwen. Goed onderhoud is daarbij een eerste vereiste. Inmiddels zijn on-
derhoudsplannen opgesteld die in het kader van de bij het rijk bestaande rege
lingen voor onderhoudssubsidie uitgevoerd zullen worden. 
Een ander groot project, dat in 1986 gereed kwam, was de restauratie en ver
bouwing van het huis Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht. Dit huis is het meest 
gaaf bewaarde middeleeuwse 'stadskasteel', waarvan er langs de Oudegracht 
een groot aantal gestaan heeft, en die in sterk verbouwde vorm hier en daar nog 
wel herkenbaar zijn. Oudaen bestaat uit een hoofdhuis, een zijhuis en een zij
achterhuis, die met elkaar door een tussenlid verbonden zijn, waarin de trap 
is gesitueerd. 
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Aft>. 22. Utrecht, gezicht 
op het koor ven de Dom
kerk. Foto R. Apell 1989. 

Het bijzondere karakter van het huis was aanleiding lang vóór de restauratie 
een gedegen bouwhistorisch onderzoek te laten verrichten, dat als basis voor 
de plannen zou kunnen dienen. Dit onderzoek heeft zeer veel nieuwe gegevens 
opgeleverd, die, samen met de gegevens, die tijdens de werkzaamheden aan het 
licht kwamen, tot een goed inzicht in de bouwgeschiedenis hebben geleid. De 
restauratie was ten gevolge van het zeer uitgebreide programma van eisen, dat 
in het gebouw gerealiseerd moest worden, een uitermate gecompliceerd pro
ject. Aanvankelijk was het de bedoeling in het pand onder te brengen: een café, 
een restaurant, een bierkelder, een theater c a . , een oudheidkamer, een 'ont
dekhoek' voor de jeugd en vergaderruimten. Om al deze functies goed toegan
kelijk te maken, moest een lift worden ingebouwd en het trappehuis worden 
vernieuwd. De belangrijkste restauratieve aspecten waren de volgende: 
In het hoofdhuis werd het achterste gedeelte van de begane grond omhoog ge
bracht naar het niveau, dat het blijkens het onderzoek oorspronkelijk heeft ge
had. Op de overgang van het lage naar het hoge gedeelte heeft oudtijds een 
scheidingswand gestaan, die niet meer is teruggebracht. In de balklaag van de 
eerste verdieping zijn hiervan de sporen te zien. Op de zolder werd het vloerni-
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veau eveneens teruggebracht naar het oorspronkelijke. Bij de vernieuwing van 
de kapconstructie in het midden van de negentiende eeuw was de vloerconstruc
tie op een ongelukkige wijze veranderd. 
Teneinde enerzijds te kunnen voldoen aan de eisen van bouwtoezicht en ander
zijds de historische vloerconstructies zo veel mogelijk te kunnen behouden, 
werd over de bestaande vloeren een nieuwe, dragende vloer aangebracht. Het 
vloerniveau kwam hierdoor hoger te liggen, wat bij de aansluiting bij de 
vensters een enigszins vreemde oplossing te zien geeft. Toch is deze keuze ge
rechtvaardigd, omdat anders alle oorspronkelijke balklagen verloren zouden 
zijn gegaan. 
Op de begane grond werd in het achtergedeelte de achttiende-eeuwse schouw 
herplaatst, die jaren geleden uit het huis was verwijderd, en die op de gemeente
lijke opslagplaats van bouwfragmenten werd bewaard. 
Ook aan het exterieur vond een aantal opvallende wijzigingen plaats. Op de 
achtergevel en op de zuidelijke zijgevel werden de kantelen gereconstrueerd. 
Hierdoor werd het kasteelachtige aspect van het huis versterkt. De achtergevel 
was vóór de restauratie grotendeels ingebouwd geweest, zodat hier ingrijpend 
herstel nodig was. Hierbij is de gevel in zijn zestiende-eeuwse verschijnings
vorm gereconstrueerd. Het metselwerk werd dun afgesmeerd en vervolgens 
rood gekleurd, een afwerking, die het huis blijkens het bouwhistorisch onder
zoek toen heeft gehad. De achtergevel is daarmee een opvallend element gewor
den in het hofje achter het huis. 
Niet het gehele programma van eisen, zoals hiervoor vermeld, werd gereali
seerd. Sommige gegadigden haakten af, andere kwamen ervoor in de plaats. 
Huis Oudaen is een monument geworden, dat bruist van activiteit. Vanwege 
de openbare functie, die het heeft gekregen, is het een grote aanwinst voor de 
stad. 

Herstel van de historische substantie 
Bij restauratie van monumenten zal in het algemeen het behoud van de histori
sche materie, van het authentieke, oude materiaal worden nagestreefd. Om 
technische redenen is dit echter lang niet altijd mogelijk. Bouwmaterialen zijn 
nu eenmaal vergankelijk en zullen na verloop van tijd noodzakelijk vervangen 
moeten worden. Het is een van de belangrijkste taken van de Monumentenzorg 
(op alle bestuursniveaus) te waken voor al te ingrijpende vernieuwing aan de 
monumenten. Uitgangspunt hiervoor zijn verschillende internationaal vastge
legde 'wetten' of verklaringen, zoals het Charter van Venetië en de Verklaring 
van Amsterdam., waarvan de essentie steeds weer is: Behouden gaat vóór ver
nieuwen! 
Een voorbeeld van een restauratie, waar optimaal behoud van de historische 
materie het uitgangspunt was, was die van de tredmolen van de Koppelpoort 
te Amersfoort. Een bijzondere restauratie, waarbij vergane onderdelen van de 
tredmolen, die dient om de valdeur in het water van de Eem te laten zakken, 
zeer zorgvuldig werden vernieuwd of gerepareerd. Op deze wijze is het authen
tieke materiaal optimaal gehandhaafd. 
In dit verband dient ook de restauratie van de Mannenzaal van het Pieters- en 
Bloklandsgasthuis, eveneens te Amersfoort, genoemd te worden. Deze zaal, 
die een authentiek beeld geeft van een middeleeuwse ziekenzaal, werd zorgvul-
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Afb. 23. Utrecht, Oudegracht 307 vóór de restauratie. Foto RDMZ 1969. 

dig en met groot respect voor het originele materiaal gerestaureerd. Aan de 
voorzijde werd ten behoeve van het gebruik als dependance van het Museum 
Flehite een kleine herindeling uitgevoerd. De restauratie vond plaats met ge
bruikmaking van werkgelegenheidsgelden. 
Soms kan de wens tot behoud van het originele materiaal leiden tot een ingrij
pende verandering van het beeld. Dit was het geval met de restauratie van het 
huis Leeuwenberch, Oudegracht 307, te Utrecht. Dit huis bezat tot de restaura
tie een nietszeggende, negentiende-eeuwse gepleisterde gevel met een kroon
lijst. De kern werd echter gevormd door het middeleeuwse huis Leeuwenberch, 
dat blijkens oude afbeeldingen voorzien was geweest van een zg. schermgevel, 
afgedekt met schijnkantelen. Bij de ontmanteling van de voorgevel ten behoeve 
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Aft). 24. Utrecht, Oudegracht 307 na de restauratie. Foto R. Apell 1986. 

van het vooronderzoek bleek, dat de middeleeuwse gevel van zandsteen nog 
vrijwel integraal onder de pleisterlaag aanwezig was. Dit gegeven, en de betrek
kelijk geringe waarde van de gepleisterde gevel, hebben doen besluiten het ont
brekende gedeelte van de middeleeuwse gevel te reconstrueren. Dit besluit 
kwam overigens niet zonder slag of stoot tot stand. Er werd advies gevraagd 
aan de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, die echter geen overwegend 
bezwaar had. De reconstructie van de bovenste geleding van de gevel diende 
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echter wel op een zodanige wijze te geschieden, dat af te lezen zou zijn, dat die 
in de huidige tijd uitgevoerd was. Om die reden werd voor dat deel gebruik ge
maakt van moderne baksteen, die gepleisterd werd. Het onderste gedeelte van 
de gevel (het oorspronkelijke, middeleeuwse werk), dat in zandsteen was opge
trokken, werd eveneens, conform de oorspronkelijke opzet, dun gepleisterd, 
zodat toch een eenheid ontstond. De hoogvelden boven de ramen kregen hun 
gotische traceringen terug; bij de bovenste geleding is bij de detaillering voor 
een moderne interpretatie gekozen. Om aan te geven, dat de gevel een re
constructie is, werd hierop in 'digitale' cijfers het jaartal 1985 aangebracht 
(afb. 23, 24). Het huis, dat inwendig nog de oorspronkelijke, middeleeuwse 
kapconstructie bezit, werd opgedeeld in appartementen. De fabrieksbebou-
wing op het binnenterrein werd afgebroken en vervangen door een tuin. Tij
dens de restauratie kwamen gegevens over de oorspronkelijke vormgeving van 
de achtergevel aan het licht, die hebben geleid tot reconstructie ervan. 
Een restauratie, waar het behoud van de oorspronkelijke materie ook een zeer 
belangrijke rol speelde, was die van de donjon van kasteel Duurstede te Wijk 
bij Duurstede. Het kasteel Duurstede wordt gekenmerkt door twee hoofdele
menten: de vierkante donjon, het oudste deel, daterend uit de dertiende eeuw, 
en de zgn. Bourgondische toren, gebouwd door bisschop David van Bourgon-
die in de vijftiende eeuw. Deze Bourgondische toren was in de jaren zestig ge
restaureerd, waarbij het bouwwerk weer 'compleet' gemaakt was. De vierkante 
toren bleef een ruïne. In de negentiende eeuw werden de fortificaties, die het 
kasteel omgaven, in een landschapspark veranderd. In dit concept paste een 
ruïne; het kasteel was al in de achttiende eeuw in vervallen staat geraakt. De 
gerestaureerde Bourgondische toren vormde dus eigenlijk een vreemd element 
in het geheel. Toch had het complex door de tegenstelling in karakter tussen 
de beide torens een onmiskenbare charme gekregen. Het verval van de vierkan
te toren was echter zo ver voortgeschreden, dat consolidatie onvermijdelijk was 
geworden. In het kader van de eerder genoemde werkgelegenheidsregelingen 
werd het mogelijk subsidie ter beschikking te stellen. Het uitgangspunt van de 
restauratie was het behoud van het ruïne-karakter van de donjon: in feite een 
tegenstrijdigheid. Het verval moest worden gestuit, maar het vervallen aspect 
van het gebouw moest behouden blijven. Het is de grote verdienste van de ar
chitect en van de aannemer, dat men voor een belangrijk deel in deze opzet is 
geslaagd. Het resultaat is een onmiskenbaar ruïne-achtige toren, die van bin
nen goed bruikbaar is gemaakt door herstel van de boven elkaar gelegen ruim
ten. Een complicatie daarbij was, dat deze ruimten in verschillende perioden 
tot stand waren gekomen, waarbij elke periode zijn eigen vloerniveau kende. 
Toch is er een logisch en herkenbaar geheel van gemaakt. Na de restauratie is 
de toren in gebruik genomen voor culturele doeleinden (afb. 25). 
Het dilemma tussen de oorspronkelijke materie en de historische vorm speelde 
ook bij de restauratie van het pand Jeruzalemstraat 8-10 te Utrecht, ten onrech
te ook wel het Jeruzalemklooster genoemd. In 1974-'75 was de kap van dit 
zestiende-eeuwse pand gerestaureerd. De rest kon toen nog niet aangepakt wor
den wegens geldgebrek en vanwege het feit, dat het pand nog niet geheel be
schikbaar was. In 1984 werd de tegen de achtergevel aangebouwde loods afge
broken, nadat het er in gevestigde bouwbedrijf was verhuisd. Eerst daarna was 
het mogelijk het gehele pand te restaureren. In de nogal verminkte achtergevel 
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Afb. 25. Wijk bij 
Duurstede, Donjon van 
kasteel Duurstede na 
restauratie. Foto R. Apell 
1989. 

werd de oorspronkelijke indeling van ramen en deuren teruggebracht. Het gro
te restauratieprobleem vormde de afwerking van de voorgevel. Vóór de restau
ratie was deze gepleisterd, maar in het kader van het vooronderzoek was de 
pleisterlaag al in het begin van de jaren '70 verwijderd. Bij de gepleisterde 
toestand behoorde de gevelindeling met de negentiende-eeuwse empire in
gangspartij en vensters. Door het ontpleisteren waren sporen van de oorspron
kelijke gevelindeling uit ca 1500 zichtbaar geworden, maar deze boden onvol
doende gegevens om tot een volledige reconstructie over te kunnen gaan. Bo
vendien was het negentiende-eeuwse gevelbeeld meer passend in het stadsbeeld. 
Het wederom pleisteren van de gevel, iets wat voor de hand lag, stuitte op ver
zet van de kant van de opdrachtgever, omdat daarmee de interessante 
bouwsporen weer aan het oog onttrokken zouden worden. De gevel werd dan 
ook niet meer gepleisterd, wel werden de negentiende-eeuwse elementen ge
handhaafd (afb. 26). 

Herstel van de oorspronkelijke vorm 
Niet altijd is het bij een restauratie noodzakelijk prioriteit aan het herstel van 
de oorspronkelijke materie te geven. Vooral bij de zogenaamde monumenten 
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Afb. 26. Utrecht, Jeruza-
lemstraat 8-10 na restau
ratie. Foto R. Apell 1989. 
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van jongere bouwkunst gaat het vaak meer om de architectuur, dus om de 
vorm, dan om het authentieke materiaal. De architectuur is in die gevallen be
palend voor de monumentale waarde. 
In de verslagperiode deed zich een dergelijk geval voor bij de restauratie van 
het exterieur van het Rietveld-Schröderhuis, Prins Hendriklaan 50 te Utrecht. 
Dit huis wordt wel beschouwd als hèt symbool van de jongere bouwkunst. In 
de jaren '70 was het exterieur reeds gerestaureerd. Het interieur kon toen nog 
niet gedaan worden, omdat het huis nog bewoond werd door mevrouw Schrö
der, die het in 1924 door de architect Gerrit Rietveld had laten bouwen. Na het 
overlijden van mevrouw Schröder werden plannen voor de restauratie van het 
interieur opgesteld. Het huis werd na die restauratie aan de gemeente Utrecht 
overgedragen, die het als dependance van het Centraal Museum in gebruik 
nam. Het huis kreeg daarmee een museale bestemming. Het buurpand, waar 
het huis tegenaan gebouwd is, werd ook verworven. Hierin werd een documen
tatiecentrum over Rietveld en zijn werk ondergebracht. Daar het huis een mu
seale bestemming kreeg, was een restauratie mogelijk, waarbij geen rekening 
gehouden hoefde te worden met eisen, die een nieuwe bestemming doorgaans 
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met zich meebrengt. Op grond van onderzoek in het huis zelf en aan de hand 
van fotomateriaal werd het interieur in de toestand van ongeveer 1930 ge
bracht, toen het huis zijn optimale architectonische vorm had. Na die tijd wa
ren er namelijk diverse wijzigingen aangebracht, die afbreuk aan de architec
tuur hadden gedaan. Omdat deze wijzigingen toch een deel van de geschiedenis 
van het huis uitmaakten, werd aan de reconstructie een uitgebreide discussie 
gewijd, alvorens daartoe werd overgegaan. De toestand van vóór de restaura
tie, alsmede de restauratie zelf, werden uitvoerig gedocumenteerd; zij kunnen 
in het documentatiecentrum op videoband worden bekeken. De belangrijkste 
wijziging bestond uit het verwijderen van het keukentje op de eerste verdieping 
en de reconstructie van de keuken op de begane grond. Op 3 april 1987 kon 
het gerestaureerde huis tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Nicolaaskerk 
aan het Centraal Museum worden overgedragen. 

De problematiek van het Rietveld-Schröderhuis speelde, zij het in iets mindere 
mate, bij de restauratie van een ander monument van de hand van de architect 
Rietveld, namelijk het pand Erasmuslaan 11, eveneens te Utrecht. 
Als voorbeeld van architectuurherstel kan ook de toren van de Nicolaaskerk 
te Utrecht worden genoemd. Hier werd de lantaarn hersteld, waarbij de in de 
negentiende eeuw verdwenen tussenstijlen werden teruggebracht. Hierdoor 
kon ook het Hemony-carillon in zijn originele dispositie worden herplaatst. 
Deze restauratie had op die manier een duidelijke architectonische verbetering 
tot gevolg, iets, wat in het algemeen niet als doel op zichzelf bij monumenten
restauraties wordt nagestreefd. Behalve de toren werd ook het carillon ge
restaureerd en uitgebreid (afb. 27). 
Als laatste project waarbij behoud van het beeld de hoofdrol speelde, dient de 
verbouwing van het huis Lepelenburg 1 te Utrecht, het voormalige Universi-
teitshuis, genoemd te worden. Dit pand werd tot een aantal luxe appartementen 
verbouwd, waarbij alleen de voorgevel en de zijgevel aan de Brigittenstraat 
werden gehandhaafd. Of hier nog sprake is van restauratie, kan men zich af
vragen, maar het behoud van de bekende witte gevel heeft de voorkeur gehad 
boven nieuwbouw. Het resultaat is in ieder geval, dat het karakter van de 
negentiende-eeuwse bebouwing aan de binnenrand van de singel behouden is 
gebleven, en dat is een goede zaak. 

Monumenten en moderne architectuur 
Volgens de eerder genoemde uitgangspunten voor het restaureren, of — in al
gemenere zin - het omgaan met monumenten, is het uit den boze om historise
rende wijzigingen of toevoegingen aan te brengen in dezelfde stijl als die van 
het monument. Bij voorkeur zou dit dus op een 'eigentijdse' wijze dienen te 
gebeuren, in de vormentaal van de hedendaagse architectuur. Deze problema
tiek speelde bijvoorbeeld bij de completering van de middeleeuwse voorgevel 
van het huis Leeuwenberch in Utrecht. 
In de verslagperiode waren er meer van dit soort gevallen, zoals bijvoorbeeld 
de bouw van een theehuis in de Pandhof van de Domkerk in Utrecht die nodig 
geacht werd om de te verwachten stroom bezoekers aan de kerk op een goede 
manier te kunnen ontvangen en te laven. De Pandhof is een oase van rust in 
de drukke stad, en tegenstanders van de bouw van het theehuis vreesden, dat 
deze rust daardoor verstoord zou worden. Uiteindelijk werd vergunning ver-
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Aft). 27. Utrecht, toren 
van de Nicolaaskerk na 
restauratie. Foto R. Apell 
1989. 

Afb. 28. Utrecht, Pand-
hofvan de Dom met Thee
huis. Foto R. Apell 1989. 
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leend voor de uitvoering van een ontwerp, dat op de plaats van de oude kerke
raadskamer tegen de zuidgevel van het koor was gesitueerd en dat zou worden 
opgetrokken van glas en roestvrij staal. Enerzijds betekent dit een contrast met 
de gotische architectuur van de Pandhof, anderzijds is het een neutrale toevoe
ging. Het functioneren van de kerk blijkt er zeer mee gediend te zijn (afb. 28). 
Het Centraal Museum in Utrecht onderging in de verslagperiode een aanzienlij
ke uitbreiding door de restauratie en verbouwing van de artilleriestallen aan de 
achterzijde van het museumcomplex. Het interieur werd hierbij geheel ver
nieuwd. In de gevels verschenen enkele nieuwe openingen in een zeer eigentijd
se vormgeving, die de nieuwe functie tot uiting brengen. Deze vernieuwde vleu
gel werd met het oude gebouw verbonden door een ondergrondse doorgang, 
die aansluit op de kelder, waarin het 'Utrechtse schip' staat opgesteld. Aan de 
oostzijde werd, aansluitend op het stallencomplex, een auditorium gebouwd, 
in de vorm van een zeer donkere, bijna zwarte glazen doos. De restauratie van 
de stallen werd gesubsidieerd in het kader van de zogenaamde terugploegrege
ling (zie het begin van dit artikel). 

In 1988 werd een begin gemaakt met de verbouwing van het Maliebaanstation 
te Utrecht waarin het Spoorwegmuseum is gevestigd. Dit plan voorziet in opti
malisering van het museale gebruik van het gebouw. In het interieur worden 
grote ingrepen gepleegd in een architectonische vormgeving, die sterk van de 
architectuur van het stationsgebouw afwijkt. Het monumentale casco wordt 
hierbij echter intact gelaten, zodat vergunning voor de verbouwing werd ver
leend. De werkzaamheden moesten vóór de festiviteiten ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van spoorwegen in ons land in 1989 voltooid zijn. 

Monumenten als blikvanger 
Monumenten nemen in de regel een opvallende plaats in het stads-of dorps
beeld in. Om die reden zijn ze ook vaak beschermenswaardig. Toch is er soms 
reden om ze in het kader van een bijzondere gebeurtenis nog meer accent te ge
ven. Zo bestond in 1988 het stadhuis van Oudewater 400 jaar, reden voor het 
Gemeentebestuur enkele festiviteiten te organiseren. Er werd een tentoonstel
ling over het gebouw ingericht en een prijsvraag uitgeschreven onder Oudewa-
terse architecten voor het ontwerpen van een nieuw stadhuis, op dezelfde plek, 
passend in het stadsbeeld en geen reconstructie zijnde van het bestaande ge
bouw. Een puur academische opdracht dus en de resultaten liepen dan ook 
sterk uiteen. Het gebouw zelf onderging een face-lift door het beschilderen van 
de zandstenen ornamenten en beelden in de voorgevel. 
In 1986 vond een evenement plaats, dat veel stof deed opwaaien in monumen-
tenland. Ter gelegenheid van de manifestatie 'Space-'86', die samenviel met het 
350-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit te Utrecht, werd tegen de westgevel 
van de Domtoren een afbeelding op ware grootte van een Saturnusraket ge
plaatst (afb. 29). Deze raket heeft enige maanden het stadsbeeld beheerst. Het 
project heeft vele pennen in beweging gebracht. Blijkens de talrijke artikelen, 
die er in de pers aan werden gewijd, waren er zowel uitgesproken voorstanders 
als uitgesproken tegenstanders. Een prettige bijkomstigheid was, dat ten be
hoeve van het aanbrengen van de afbeelding een steiger tegen de toren geplaatst 
moest worden, vanwaaraf tevens onderhoudswerkzaamheden en bouwhisto
risch onderzoek aan de westzijde van de toren konden worden verricht. 
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Afb. 29. Utrecht, Domto
ren met afbeelding van 
een Saturnusraket. Foto 
R. Apell 1986. 

Een groot aantal restauraties en monumentenverbouwingen is in dit artikel niet 
genoemd. Dit betekent niet, dat deze activiteiten niet van belang zouden zijn 
geweest. Het maatschappelijk draagvlak van de monumentenzorg is in de ver
slagperiode vergroot, vooral op gemeentelijk niveau. Het is te verwachten, dat 
deze ontwikkeling zich zal voortzetten. Met de te verwachten resultaten van het 
Monumenten Inventarisatie Project zal het aandachtsveld van de monumen
tenzorg nog aanmerkelijk verbreed worden. Dit zal moeten leiden tot een her
oriëntering van de traditionele monumentenzorg. In een volgend overzicht in 
het Jaarboek zal daarop verder worden ingegaan. 
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Utrechtse huizen beschreven 

A. G. Schulte 

Marceline J. Dolfin, E. M. Kylstra en Jean Penders, Utrecht, de huizen binnen 
de singels. Beschrijving en Overzicht (2 delen; 's-Gravenhage, 1989)1. 

De geschiedenis van de woonhuiscultuur in onze oude binnensteden mag zich 
de laatste jaren verheugen in een steeds toenemende belangstelling. Verwonder
lijk is dat geenszins. Eenmaal gegrepen door dit zo rijk gefacetteerde studiege
bied zijn al heel wat onderzoekers zó in de ban geraakt, dat zij zichzelf zonder 
reserve tot 'levenslang' hebben veroordeeld. 
Voor wat betreft het Nederlandse woonhuis heeft die betrokkenheid een duide
lijk traceerbare voorgeschiedenis, die teruggaat tot de periode, waarin bewust
wording van het onherstelbaar verlies aan waardevolle objecten en vormen van 
wooncultuur en het gemis aan kennis daarover de basis legden voor de inzet 
tot een structureel behoud, al dan niet in de zin van monumentenzorg. 
Dreigend verlies, gepaard aan een gezonde portie nieuwsgierigheid, levert vaak 
de impuls tot het documenteren van wat uit het oogpunt van wetenschap, cul
tuurhistorisch besef of gehechtheid als belangrijk of waardevol wordt be
schouwd. Zo kent iedere generatie van die wakkere lieden, die vaak vanuit een 
persoonlijke interesse voor de gemeenschap buitengewoon verdienstelijk werk 
verrichten door het in woord en beeld brengen van hun eigen leefomgeving, 
waaraan het geschiedverhaal nog eens een extra dimensie geeft. Dank zij die 
inzet worden heel wat opmerkelijke stukjes toegevoegd aan de legpuzzel, die 
de geschiedwetenschappers individueel en collectief trachten te completeren. 
Ook al zal en kan die puzzel nooit worden voltooid, toch wordt ondanks grote 
en kleine lacunes de voorstelling telkens een beetje zichtbaarder. 
De Utrechtse puzzel is als 'een mozaïek van een stad vol huizen'. Het is gelegd 
door de handen van een hele ploeg geoefende mozaïsten, geleid door een veel-
hoofdige regie, die de hoofdlijnen uitzette, waarnaar dat mozaïek gelegd moest 
worden. Dit laatste is althans op te maken uit twee 'ten geleides', een 'voor
woord' en een 'verantwoording', die verklarend en verhelderend aan de geïl
lustreerde Beschrijving van de Utrechtse woonhuizen vooraf gaat. 
Het initiatief tot het samenstellen van een beschrijving van de woonhuizen in 
de Utrechtse binnenstad is uitgegaan van de Gemeente Utrecht, die op het ter
rein van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek al sedert ruim vijftien jaar 
systematisch bezig is om cultuur-historische waarden tijdig serieus te laten on-

1 Utrecht, de huizen binnen de singels is samengesteld vanwege de gemeente Utrecht. Het werk 
maakt deel uit van de serie De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïl
lustreerde Beschrijving, uitgegeven in opdracht van de minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur. De Provincie Utrecht, De Gemeente Utrecht, Deel III A en B. (Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, Zeist, en SDU, 's-Gravenhage, 1989). 
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derzoeken, zodat de resultaten kunnen worden meegewogen in de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het huizenbestand is en blijft in een ste
delijk organisme een van de meest kwetsbare onderdelen. Het is dan ook van 
vitaal belang om dit feitelijk dagelijks aan bedreiging en wijziging bloot staan
de bezit aan een breed geïnteresseerd publiek bekend te maken. 
Beschrijving en verbeelding zijn daartoe een vanouds beproefd middel. De op
dracht tot het samenstellen van een dergelijke beschrijving impliceert dat men 
in Utrecht zowel de zoete als zure smaak, die een rijk monumentenbezit nu een
maal met zich meebrengt, savoureert, hetgeen bij een stad van zo'n unieke 
rang, ouderdom en monumentaliteit ook wel verwacht mag worden. Met een 
kleine spreekwoordelijke variant geldt hier: 'Altesse oblige' - hoogheid ver
plicht. 

De bestudering van het huis in de stedelijke context dateert niet van vandaag 
of gisteren. Vanaf het midden van de vorige eeuw zijn her en der met grote re
gelmaat verwoede pogingen gedaan om 'allesomvattende', vooral historisch 
geïnspireerde overzichtswerken te schrijven, waarin de gebouwde omgeving 
een steeds belangrijker plaats krijgt toebedeeld. In alle zich respecterende ste
den zijn chroniqueurs en topografen te vinden die het presteerden hun stad te 
beschrijven 'met straten en pleinen, putten en pompen, kerken en kloosters, 
openbare gebouwen en gestichten, wallen en waterwegen, etc.' - kortom de 
stad bij te zetten in een dik literair monument, dat de tand des tijds nog beter 
zou kunnen weerstaan dan menig hardstenen gedenkteken. En het is sommigen 
ook wonderwel gelukt, want wie kan in Utrecht bijvoorbeeld om Nicolaas van 
der Monde heen?2 Datzelfde geldt voor de Utrechtse archivaris Samuel Muller. 
Deze verzekerde zich trouwens van goed gezelschap in de persoon van de 
restauratie-architect G. de Hoog Hzn. toen hij, daartoe uitgenodigd door de 
redaktie van de Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunst zich in 1902 
met veel aplomb op het terrein van de bouwhistorie begaf. 
Historicus en architect brachten - naar eigen zeggen: heel kritisch - archiva
lia en topografica, eigen waarneming en documentatie in samenhangend ver
band in een artikel over 'Oude huizen te Utrecht' bijeen3. Hun studie bewijst, 
ondanks soms wat gedurfde reconstructies, nog onverminderd haar waarde. 
Feitelijk heeft Muller, die zich bij voorbaat indekte om de critici de wind uit 
de zeilen te nemen, voor Utrecht voor jaren de trend aangegeven. Na een perio
de van luwte kwam in 1963 C. L. Temminck Groll met zijn opmerkelijke disser
tatie, waarin hij de middeleeuwse stenen huizen van Utrecht bouwhistorisch 
analyseerde en categoriseerde naar 'types', en ze bovendien plaatste in het veel 
bredere perspectief van de Noordwest-Europese steden4. 
De hoofdidee die aan het werk van Temminck Groll ten grondslag ligt, is on
miskenbaar de behoefte om het stadshuis in zijn diverse bouwkundige verschij
ningsvormen - qua volume, constructie, materiaaltoepassing en -bewerking, 
maar ook kwalitatief - en heel vermetel zelfs kwantitatief - inzichtelijk en 
beheersbaar te maken. Na ruim 25 jaar heeft dit werk overduidelijk zijn voor-

2 N. van der Monde, Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving van de Pleinen, Straten, Stegen, 
Waterleidingen, Wedden, Putten en Pompen der Stad Utrecht (3 dln.; Utrecht, 1844-1846). 

3 S. Muller Fz. Oude huizen te Utrecht (Utrecht, 1911). 
4 C. L. Temminck Groll, Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun relatie met die van ande

re noordwesteuropese steden ('s-Gravenhage, 1963). 
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beeldfunctie behouden, getuige de opzet van 'De huizen binnen de Singels'. 
Dat er ook een andere aanpak mogelijk is, bewijst de scala aan boeken en arti
kelen uit het jongste verleden: een boek als dat van R. Meischke en H. Zantkuyl 
(1969) over het Nederlandse woonhuis aan de hand van het woningbezit van 
de Vereniging Hendrick de Keyser; studies over stadswijken als het Maastricht
se Stokstraatkwartier en het Deventer Bergkwartier; de aanpak via kaartmate
riaal en gevelstudies (Nijmegen, Benedenstad), per woonblok straat of gracht 
(men denke aan het Amsterdamse Heerengrachtboek of de afleveringen van 
het Leidse Rapenburgproject)5. Het zijn allemaal pogingen om door te dringen 
in het wezen van het woonhuis en de wooncultuur, waarbij men wel van elkaar 
leert en het bruikbare absorbeert, maar toch. . . de uitkomsten zijn o zo divers 
van aanpak, omvang, diepgang en accentuering. 

Utrecht, de huizen binnen de singels is een tot twee delen uitgegroeide beschrij -
ving van het huizenbestand in de oude bisschopsstad, die om meer dan één re
den de aandacht verdient. Opnieuw is er gestreefd naar een nieuwe, bijgestelde 
formule met als hoofdelementen: huistypologie en bouwhistorische analyse. 
De publikatie is tot stand gekomen als een co-produktie van de gemeente 
Utrecht en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Na een eerste verkenning 
(1981) en aanloopperiode werd in 1983 aan een drietal jonge academici i.o. op
dracht verleend de beschrijving van de huizen op zich te nemen en deze onder 
supervisie van een zwaar bemande redaktiecommissie tot een publikatie in 
boekvorm uit te werken. De auteurs, Marceline J. Dolfin, E. M. Kylstra en 
Jean Penders, wisten zich hierbij gesteund door de medewerking van gemeente
lijke diensten als Gemeentearchief en de onderafdeling Monumenten. De 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg verleende steun bij het vervaardigen van 
de bouwkundige opmetingen en nam het leeuweaandeel voor wat betreft de 
nieuw te maken fotografische opnamen voor zijn verantwoording. 
Wat heeft men in Utrecht nu in de praktijk gedaan met de opdracht? Wie 
nastreeft alle huizen binnen de singels te beschrijven, komt gauw tot de conclu
sie dat hij keuzes moet maken. In het onderhavige geval is dat een keuze uit 
honderden panden. Voordat het moment van selectie aanbrak, moest wel heel 
het stadsgebied tussen de singels worden uitgekamd. Een enorm karwei, dat 
grotendeels is geklaard door de drie auteurs onder wier verantwoordelijkheid 
de huisbeschrij vingen - ongeveer 25% van het geïnventariseerde onderzoeks
veld - tot stand zijn gekomen. Dat wil niet zeggen, dat alle huizen uitputtend 
zijn onderzocht. Dan was de uiteindelijke keuze mogelijk toch nog anders uit
gevallen. Men was natuurlijk sterk afhankelijk van de voorhanden informatie 
en de geboden medewerking. De uiteindelijke keuze is voor een niet-ingewijde 
tamelijk ondoorgrondelijk. 

Al het veldwerk heeft in een gestandaardiseerde, sterk bekorte vorm uiteinde
lijk zijn neerslag gekregen in een apart boekdeel, getiteld 'Overzicht' (deel II), 

5 R. Meischke en H. L. Zantkuyl, Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar 'Hen
drick de Keyser' (Haarlem, 1969). E. F. van der Grinten, Nijmegen Benedenstad. Beschrijving 
van een grotendeels verdwenen stadsgedeelte aan de Waal (3 dln.; Nijmegen, 1980). I. H. van 
Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop en H. F. Wijnman, Vier eeuwen Herengracht. Geveltekenin
gen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand 
met zijn eigenaars en bewoners (Amsterdam, 1976). Th. H. Lunsingh Scheurleer, C. Willemijn 
Fock, A. J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht (3 dln.; Leiden, 
1986-1988). 
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feitelijk een appendix bij de eigenlijke 'Beschrijving' (deel I). Dat Overzicht 
wordt vooraf gegaan door een heel beknopte samenvatting van de rijke inhoud 
die in deel I, de echte monumentenbeschrijving, is opgenomen. Hoewel die rijk 
geïllustreerde inventaris, gezien de wat droge technische informatie meer een 
kijk- dan leesboek oplevert, zal de waarde ervan in de toekomst ongetwijfeld 
toenemen. Met taaie volharding heeft E. M. Kylstra dit Overzicht samen
gesteld. Het hoofdbestanddeel van het monumentale werk is de beschrijving 
van 114 grote en kleine huizen, die ongeacht hun functie als woon- en/of win-
kelhuizen, kantoren of bedrijfsruimten, vanwege hun monumentale en/of 
historische waarde aan de vastgestelde criteria voldoen. De behandeling per 
pand levert zelfstandig leesbare, objectbeschrijvingen op. Om die 'mer à boire' 
aan huizen toch wat te kanaliseren, is er een bepaalde ordening in aangebracht, 
de z.g. typologie. Hiermee wordt teruggegrepen op de matrix-idee van Tem-
minck Groll, zij het dat zijn indeling niet volledig is nagevolgd. 
De typologisch geordende huisbeschrijvingen nemen in het boek letterlijk de 
centrale plaats in. Zij worden voorafgegaan door drie historisch-geografische 
inleidingen en in de rug gedekt door drie op de ontwikkeling van het Utrechtse 
woonhuis betrekking hebbende specialistische hoofdstukken m.n. over 
constructies, gevels en interieurs. Een uitgebreid notenapparaat per hoofdstuk 
en verwijzingen naar de afzonderlijke huisbeschrijvingen, alsmede een uitge
breide literatuurlijst en registers maken het boek samen met het 'Overzicht' 
(deel II) tot een machtige informatiebron, die noodt, maar ook noopt tot veel
vuldig bladeren, zoeken en naslaan, omdat de gekozen ordening de lezer nu 
eenmaal blijft verrassen met schijnbaar willekeurige beelden. 
Bij de typologische indeling is uitgegaan van de verschijningsvorm van het 
bouwvolume, zijn plaats ten opzichte van de rooilijn en de hoofdrichting van 
de kap. De typologische indeling is teruggebracht tot vij f hoofdtypen, waarvan 
er twee nog zijn onderverdeeld in subtypes. 

Zo komt men tot de karakteristiek: 1 het diepe huis; 2 het dwarse huis, met de 
subtypes: a. de 'cameren' (verdiepingloze huisjes in een rij), b. het tweebeukige 
dwarshuis (met twee evenwijdige kappen achter elkaar); 3 het vierkante huis; 
4 het samengestelde huis, met vier varianten; 5 het blok (meer woningen in een 
groot bouwlichaam). 
De bouwkundige hoofdvorm is bepalend voor de plaatsing binnen een type, 
ongeacht ouderdom, historische identiteit, stijl, materiaal, functie(s) e.d. 
De typologische indeling bepaalt de volgorde van behandeling in de tekst: eerst 
het type, dan het adres. De aanpak van die beschrijving is echter wel gebonden 
aan een vaste indeling, die bestaat uit de telkens terugkerende onderdelen. Al
lereerst de adressering (voormalige en huidige adressen), een korte karakte
ristiek van het huis en vermelding van de gebruikte bronnen (archivalische, lite
raire en visuele gegevens). 
Voorts een weergave van de 'status quo' van het object, minutieus behandeld 
met veel aandacht voor technische aspecten. Tenslotte volgt een beschrijving 
van de geschiedenis van het gebouw. Onder dit hoofdje wordt informatie gege
ven over de plaats die het object in de vroegere en huidige stedebouwkundige 
context inneemt en wat er over het huis en zijn bewoners bekend is. Hier lopen 
bouw- en bewoningsgeschiedenis vaak door elkaar. 
In de pandsgewijze Beschrijving van de Utrechtse huizen binnen de singels 
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wordt zonder meer een aantal records gebroken. Voor het eerst pakt men een 
omvangrijk binnenstadsgebied in één werkgang integraal aan, op een andere 
en diepgaander manier dan doorgaans in het verleden in afleveringen van de 
Geïllustreerde Beschrijving van Nederlandse Monumenten van Geschiedenis 
en Kunst gebruikelijk en haalbaar was en wenselijk werd geacht. 
Om toch tot een overzichtelijk geheel te komen, is het niet alleen noodzakelijk 
om onder de pandsgewijze behandeling een breed fundament te leggen, wat 
met de typologie wordt nagestreefd, maar dat ook te bevestigen. Dit laatste is 
gebeurd door de inleidende hoofdstukken, waarin de historisch-geografisch 
ontwikkeling van de stad wordt behandeld. 
De vroegste topografie (tot circa 1300) wordt geschetst door de Utrechtse stads
archeoloog T. J. Hoekstra. Op een zakelijke en voorzichtige wijze wordt het 
materieel verborgen, rudimentair bewaard gebleven Utrecht aan de hand van 
historisch bronnenmateriaal, gespaarde en nieuw blootgelegde structuren, en 
met behulp van de jongste bodemvondsten opgebouwd. Foto's, kaarten (met 
wat slordigheidjes in de bijschriften) en tekeningen verlenen de verbeelding de 
nodige steun. En in dat opzicht lijkt de archeologie een bevoorrechte positie 
te bezitten, omdat zij met een minimum aan gegevens al gauw een maximum 
aan verbeelding oplevert. 
Dezelfde heldere betoogtrant vindt men ook terug in het vervolghoofdstuk van 
de hand van de historische geograaf L. Prins, die de latere stedebouwkundige 
ontwikkeling (periode van 1300 tot heden) voor zijn rekening neemt. Hij zet 
binnen de in dit boek gestelde limieten de bakens uit die nodig zijn om het hui-
zenbestand in het continu veranderend stadsorganisme te kunnen plaatsen. 
Hoofddoel van de inleidende capita is om 'het verhaal van de stad', een macro
veranderingsproces, te koppelen aan dat van de afzonderlijke panden, waarin 
op micro-niveau eveneens voortdurend beweging zit met een heel eigen ritme. 
Iets meer toegespitst komt dat uit in de detailstudie over ontwikkelinggeschie
denis van de huiserven langs de grachten en binnen de claustrale immuniteiten. 
Dit hoofdstuk is eveneens geschreven door de stadsarcheoloog in samenwer
king met de rechtshistoricus M. W. J. de Bruijn en de bouwhistoricus A. F. 
E. Kipp, die met zijn encyclopedische kennis over het Utrechtse woonhuis me
nigeen tot grote steun geweest moet zijn. Een interessant hoofdstuk over de 
huiserven, maar de lezer blijft ook hier wel met de vraag zitten hoe hard al de 
lijnen zijn op de op ruim formaat weergegeven reconstructietekeningen in wer
kelijkheid. Voor de auteurs moet het wel verdrietig zijn dat de afbeeldingen bij 
dit hoofdstuk door een redactionele omissie foutief zijn genummerd. 
De kennis van het Utrechtse huizenbestand is mede door het recente onderzoek 
en de daaruit voortvloeiende publikaties de laatste 15 jaar enorm verdiept. De 
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht6 is in dit 
verband van onschatbare waarde! Vooral door het enthousiasme en niet afla
tende speurzin van de medewerkers van de onderafdeling Monumenten van de 
gemeente Utrecht, zoals A. F. E. Kipp en B. J. M. Klück, heeft het bouwhisto-

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht, onder redaktie van T. 
J. Hoekstra en A. F. E. Kipp, verschenen over de jaren 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 en 
1987 in: Maandblad Oud Utrecht, jaargang 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 en 1988. De afle
vering over 1988 is verschenen als Publikatie Oud-Utrecht. 
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risch onderzoek, en met name het zo noodzakelijke, door tijdsdruk gepreste 
detailonderzoek een hoge vlucht genomen. Dat treedt vooral aan het licht in 
de slothoofdstukken van deel I, waarin respectievelijk aandacht wordt besteed 
aan de constructieve ontwikkeling van het huis, de gevels en de interieurs. 
Vooral in het caput over de constructieve ontwikkeling is van die oogst aan 
nieuwe gegevens ruimschoots gebruik gemaakt. Het notenapparaat verklaart 
in deze alles. De door analyse verkregen gegevens over constructies, gebruikte 
materialen en toegepaste vormen worden in dit hoofdstuk aangewend om het 
Utrechtse huis letterlijk op maagdelijke grond 'op te bouwen' en tegelijkertijd 
het ontwikkelings- en veranderingsproces voor de lezer duidelijk te maken. Dat 
levert veel bouwhistorisch interessante en voor de samenhang relevante gege
vens op. 

In het hoofdstuk over 'de gevels' wordt aan de hand van voorbeelden een ont
wikkeling aangegeven die voornamelijk gebaseerd is op chronologisch geor
dende stijlkenmerken van gevels en geveldetails. Het hoofdstuk kabbelt wat 
voort door het aaneensnoeren van tamelijk willekeurig aandoende voorbeel
den. Bij de behandeling van de 19de en 20ste eeuw is niet meer het object, maar 
vormen de stijlen, scholen en architecten het richtsnoer. Het gaat dan allang 
niet meer over gevels, en men beperkt zich ook niet meer tot het gebied binnen 
de singels. Tussen de vele stijlen, blinkt de schrijfstijl in dit hoofdstuk bepaald 
niet uit. 
Een samenvattend hoofdstuk over het interieur van het Utrechtse woonhuis 
sluit het Beschrijvingsdeel af. Niets is moeilijker dan een compleet overzicht te 
krijgen van het binnenhuis. Dit hoofdstuk begint met de verzuchting dat er zo 
veel verloren is gegaan en nog altijd verdwijnt. Men wijst terecht op de moei
lijkheden en beperkingen van het interieuronderzoek. Maar er komt nog heel 
wat voor het voetlicht, dat nooit eerder in een algemeen overzicht is geplaatst. 
Stijl en chronologie zijn ook hier de rode draad. Het is opnieuw een verhaal 
over het in fragmenten beschreven huis: de vloer, de wand, de deur, de schouw, 
de trap en zo voort en zo verder. 
Fragmentatie van de stof en een daaruit voortvloeiende dwangmatigheid in 
presentatie is het hoofdkenmerk van de drie slothoofdstukken. Hierin verschil
len zij wezenlijk van de drie inleidende historisch-geografische capita. Een ma
trix mag m.i. niet meer dan een hulpmiddel zijn bij het ordenen van de stof. 
Zij maakt niet de dienst uit, mag geen dwangbuis worden. 
Opdrachtgevers en de samenstellers waren het er van meet af aan over eens, dat 
de uitgave niet alleen een 'rijks', maar vooral ook een 'rijk' geïllustreerde Be
schrijving moest worden, bestemd voor een tamelijk ruime doelgroep. Met 611 
afbeeldingen in het Beschrijvingsdeel, alle van goed leesbaar formaat en een 
veelvoud aan meest kleine afbeeldingen in het als appendix toegevoegde Over
zicht, is hieraan ruimschoots voldaan. 
Het is bepaald geen gemakkelijke opgave geweest de huizen in het drukke 
stadsgewoel te portretteren. De serene rust, die van de historische opnames uit
gaat en die afstraalt van de inleidende panorama's die W. C. van Dijk ruim een 
eeuw geleden vanaf de Domtoren vast legde (overigens jammer dat hierbij ver
klarende tekst ontbreekt), kan niet worden geëvenaard. De fotografen moesten 
nu heel wat vrije zondagen opofferen om de extra belasting van het parkerend 
blik voor de gevels tot aanvaardbare proporties terug te dringen. Maar een vrij 
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blikveld biedt ook nadelen: al was het alleen maar de trieste blik die geblindeer
de etalages tot blinde ogen maakt. 
Tenzij anders vermeld zijn alle meer recente opnamen in een vrij kort tijds
bestek gemaakt, namelijk na 1980 en met het zwaartepunt in de jaren 
1985-1986. De uitgave wordt hierdoor een echt tijdsdocument. Het is wel jam
mer dat het niet mogelijk is de namen van de verantwoordelijke fotografen te 
koppelen aan het gepresenteerde beeld. 
Aan het bouwkundig tekenwerk is veel aandacht besteed. Een uit niet minder 
dan negen personen bestaande groep bouwhistorici en stagiaires/tekenaars 
heeft een fors deel van het huizenbestand door middel van opmetingstekenin-
gen inzichtelijk gemaakt. Daarbij komen nog tal van reconstructies, de in iso
metrisch perspectief weergegeven huizen en complexen en diverse kaartbeel-
den. 
De woonhuisstudie staat of valt met goede opmetingstekeningen. De platte
gronden (kelderplattegrond inclusief de werf kelders, begane grond en/of ver
dieping) en doorsneden zijn afgebeeld op een prettig leesbare schaal van 
1 : 3000, zodat zij onderling ook goed vergelijkbaar zijn. De tekeningen zijn 
in bouwperioden gearceerd. Hierbij is welbewust gestreefd naar een beperking 
van het aantal bouwfases tot vier à vijf periodes, ook daar waar men als gevolg 
van diepgaander onderzoek een verfijnder beeld had kunnen geven. Uitgangs
punt vormden in de meeste gevallen bestaande opmetingstekeningen, die voor 
deze publikatie zijn bewerkt. Hoe ingrijpend het voorhanden materiaal is ge
controleerd en bijgewerkt, wordt niet verantwoord; evenmin wordt duidelijk 
welke gegevevens volledig nieuw zijn en voor het eerst worden gepubliceerd. 
Begrijpelijkerwijs heeft men naar uniformiteit gestreefd, maar dat behoeft niet 
per se te leiden tot anonimiteit, mag dat zelfs niet doen, wanneer het gaat om 
een produkt waarbij de betrouwbaarheid van de waarnemer als borgstelling 
geldt voor de kwaliteit van de informatie. Een pleidooi voor een duidelijke aan
duiding van herkomst en waardebepaling van het gebodene! 
De bouwkundige tekening wordt nog te vaak primair gezien als een illustratie 
die zo goed mogelijk moet worden ingepast. Vaak is zij nog belangrijker dan 
de tekst, althans voor degene die in staat is de tekening juist te interpreteren. 
Lay-out-technisch is dan ook heel gauw te zien hoe serieus het materiaal in het 
boek zijn plaats krijgt. Het feit dat bij plattegronden b.v. de gevel begane 
gronds op dezelfde rooilijn wordt gezet met die van de werf kelder onder de 
straat, leidt tot onnodige verspringing en bemoeilijkt daarmee de leesbaarheid. 
Hoe noodzakelijk betrouwbaar meetkundig materiaal is, komt met name tot 
uiting op kelderniveau (het samenstel van huis en werfkelders), maar ook op 
de zolders waar kapconstructies onvermoede details aan het licht brengen. 
Het is verleidelijk om plattegronden te kopiëren en ze in bepaalde, wat intensie
ver onderzochte gebieden - voor zover dat lukt - eens aan elkaar te passen. 
Het nodigt uit om er verder mee te experimenteren. Pas door het vele meetwerk 
krijgt men een idee van de adembenemende substructuur van de stad, dat vol
komen unieke verschijnsel, waarop alleen Utrecht zich op een zo grote schaal 
beroepen kan. Dankzij een al eerder uitgevoerd opmetingsproject, waarbij de
len van de stad Utrecht straats- en grachtsgewijs fotogrammetrisch zijn opge
nomen en uitgewerkt door de firma De Waal, had men de beschikking over heel 
betrouwbare geveltekeningen, die op schaal 1 : 150 afgebeeld zijn. Deze maat-
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vaste informatie heeft ook wel beperkingen, omdat foto-interpretatie toch we
zenlijk ander werk oplevert dan de levende confrontatie met een object. On
danks de kanttekeningen over de waarde die men aan de diverse tekeningen 
mag toekennen, levert het boek een ongekende rijkdom aan beeldinformatie. 
Over het algemeen kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de histori
sche en kunsthistorische component het in de slothoofdstukken en in de pands-
beschrijvingen moeten afleggen tegen de bouwhistorische informatie. In de 
beeldspraak van het 'Utrechtse stadsmozaïek' : het aandeel van de verschillende 
mozaïsten is niet overal nauwkeurig te traceren — onhebbelijkheid van het col
lectief! — , maar stilistisch is het werkstuk wel degelijk aan een bepaalde school 
toe te schrijven. Een school waarvan de leerlingen primair zijn opgeleid in en 
geboeid door de technische analyse van het oude bouwen en het benoemen van 
onderdelen en detailverschijnselen. Deze nuttige bezigheid leidt gemakkelijk 
tot doel op zich zelf. En daar is niets op tegen, mits er goed gedoseerd naar bui
ten toe mee wordt omgesprongen. Te ver doorgevoerd wordt het gebodene zo 
specialistisch, dat alleen de ingewijden 'taal en tekenen' nog verstaan. Mikt 
men op een groter publiek, dan is de grens van het verstaanbare en draaglijke 
al heel gauw bereikt. Ziet men uit naar vakgenoten, dan komt men de clan van 
ingewijden tegen, een gezelschap van smulpapen en criticasters. 
Ik meen dat in de huizen van Utrecht die grens voor de matig geïnteresseerde 
buitenwacht in literair opzicht dicht wordt genaderd en soms ook wordt over
schreden. Dat is geen kritiek, maar eerder een oprecht bedoelde waarschuwing 
voor het vervolg en voor anderen die met een vergelijkbare materie worstelen. 
De beide boeken bieden trouwens nog zoveel meer, zeker ook in visueel op
zicht. 

Toegegeven, ook deze Geïllustreerde Beschrijving in de reeks De Nederlandse 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst is in de eerste plaats een naslagwerk, 
een gebruiksboek. Maar er is niets op tegen, wanneer het behalve bij de gebrui
kers ook bij lezers gretig aftrek vindt. 
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