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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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