
De Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht 

De laatste twintig jaar van deze eeuw worden gekenmerkt door een hevige inventa

risatiewoede van cultuurhistorische elementen in de gebouwde en onbebouwde 

omgeving. Twee ontwikkelingen op het gebied van de monumentenzorg vormen 

hiertoe de aanleiding. Enerzijds vormt de decentralisatiegedachte op rijksniveau de 

basis voor de ontwikkeling van een verantwoordelijksheidsbesef bij de lagere 

bestuurslagen, anderzijds gaf de bedreiging van de 19de- en vroeg 20ste-eeuwse 

bouwkunst door stedelijke vernieuwing in steeds groter tempo de aanzet tot een 

heroverweging van het beschermingsbeleid dat immers een grens van 1850 han

teerde. Hoewel al in 1973 door de Minister van CRM werd onderkend 'dat er voor 

wat betreft gebouwen van na 1850 nog geen systematische registratie had kunnen 

plaatsvinden', wat tot gevolg had dat 'De Utrecht' niet op de voorlopige monumen

tenlijst zou worden geplaatst, en in 1978 een subcommissie bescherming jongere 

bouwkunst door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg werd ingesteld is 

het toch met name de latere decentralisatiegedachte geweest die het inventarise

ren van cultuurhistorische waardevolle objecten, gebouwen en gebieden in een 

stroomversnelling bracht. Zowel op Provinciaal als op gemeentelijk niveau werd er 

actief gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen monumentenbeleid. Eén van de 

stappen hierin is de inventarisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn Utrecht (1972), 

Zeist (1980), Amersfoort (1982), De Bilt (1983) en de Provincie Utrecht met 

Vleuten-De Meern (1983). De nadruk op het eigen monumentenbeleid zorgde er 

voor dat meestal niet slechts naar jongere bouwkunst gekeken werd, maar dat ook 

de periode voor 1850 kritisch werd bekeken. Dit is temeer van belang daar de 

monumentenlijst - die een gevolg was van de vaststelling van de Monumentenwet 

1961 - niet alleen eenzijdig was, maar ook weinig diepgang kende. Niet alleen was 

de aandacht vooral gericht op architectonische hoogstandjes in tegenstelling tot de 

eenvoudige bouwkunst, maar ook werd er geen aandacht besteed aan datgene wat 

er zich achter een gevel bevond. Menig buitengewoon belangrijk middeleeuws 

gebouw ontsnapte aan bescherming maar niet aan de sloper vanwege de weinig 

opmerkelijke voorgevel. 

Ook de Provincie Utrecht komt de eer toe al vroeg gestart te zijn met een brede 

inventarisatie van het cultuurhistorisch erfgoed. 

In 1983 werd begonnen met een inventarisatie van waardevolle cultuurhistorische 

objecten, gebouwen en gebieden per gemeente. In september van dat jaar vond de 

presentatie plaats van de eerst rapportage. Het betrof het gebied van de gemeente 

Vleuten-De Meern. 

Het belang van het in 1987 daadwerkelijk gestarte Monumenten Inventarisatie 

Project van jongere bouwkunst en stedebouw tussen 1850 en 1940 van de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is vooral gelegen in een systematische aan-
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pak, met een centraal ontwikkelde methodiek, en grotere aandacht voor stede-

bouwkundige ontwikkelingen. Daarnaast zijn ook de extra financiële middelen een 

stimulans geweest voor een versnelling in de inventarisaties. Bovendien werd een 

coördinerende rol aan de provincies toegedacht. 

Het inventariseren is één, het stimuleren van een waardering onder de bevolking is 

een ander aspect. En dat er wat betreft de jongste bouwkunst van na 1900 nogal 

wat aan waardering schortte bleek wel uit het onderzoek 'Beleving van 

Monumenten' van Harry Ganzeboom, dat in 1980/1981 in Utrecht werd uitge

voerd. De Stadsschouwburg op het Lucas Bolwerk werd nog al eens betiteld als het 

lelijkste gebouw. Een arbeiderswijk in Zuilen, bestaande uit Amsterdamse-school 

woningen, door de Monumentencommissie voorgedragen voor aanwijzing als 

beschermd stadsgezicht, kreeg veelal het predikaat 'foeilelijk', 'kale boel' of 'mag van 

mij zo worden afgebroken'. 

Zowel de Provincie Utrecht, als de gemeente De Bilt zagen wel in dat de bewoners 

moesten meedelen in de resultaten van de inventarisatie, en stelden deze ter 

beschikking. Hier kon echter nog nauwelijks van een publieks-presentatie gespro

ken worden. Zeist beet in deze het spits af. Roland Blijdenstein schreef in 1983 het 

eerste deel, 'geschiedenis, bouwstijlen en woonhuistypen', in de reeks 'Zeist, groei 

en bouw'. In 1984 rondde hij de reeks af met 'Den Dolder en Bosch en Duin'. 

Twee latere delen, van andere schrijvers, passen minder in de reeks. Er was veel 

belangstelling voor de zes delen; ze zijn inmiddels uitverkocht. 

Dezelfde Roland Blijdenstein stond in 1988 aan de wieg van de reeks Monumenten 

Inventarisatie Provincie Utrecht. 

De indeling van de publikaties volgen sterk de opbouw die ook bij het Monumenten 

Inventarisatie Project is gekozen. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de 

ruimtelijk-historische ontwikkelingvan de gemeente, gevolgd door een objectinven

tarisatie. Wat niet is overgenomen is de beschrijving van zogenaamde waardevolle 

gebieden, die een bijzondere of gave stedebouwkundige structuur bezitten. Hierin 

komt juist de samenhang tussen de objecten in relatie tot de openbare ruimte aan 

de orde, een benadering waardoor het MIP een duidelijke meerwaarde kent ten 

opzichte van de oorspronkelijke objectgerichte benadering. 

De eerste gemeente die in de reeks aan de orde is gekomen is Houten. Er is geko

zen voor een tweedelige uitgave. Eerst verscheen in 1988 'Houten, ontstaan en 

groei' en in 1990 'Houten, historische bebouwing', beide geschreven door J.A.M. 

Smits en O.J. Wttewaal. 

Sindsdien zijn er inmiddels nog acht delen over andere gemeenten verschenen. 

De projectmatige inventarisatie, en het in een serie uitgeven van de publikaties 

schept verwachtingen ten aanzien van uniforme benadering. In hoofdlijnen is dat het 

geval: historische ontwikkeling van de gemeente, samenvattend overzicht van de 
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Zomerhuis van de dwarshuisboerderij Elshof te Montfoort 

bebouwing, objectbeschrijving, archeologische en historisch-geografische terreinen, 

bouwkundige termen en begrippen, architecten en aannemers en een adressenlijst 

van geïnventariseerde objecten. Bij een nadere beschouwing vallen er echter ver

schillen op die onderlinge vergelijking van de inventarisaties niet vergemakkelijken. 

Een voorbeeld hiervan is de woonhuistypologie die wordt gehanteerd. In Bunnik en 

Cothen wordt een onderverdeling naar de soorten bewoners gemaakt: traditionele 

boerenwoonhuis, daggelders- en arbeiderswoning, burgerwoonhuis, middenstands

woning, villa of landhuistype, herenhuis. In Wijk bij Duurstede is een volumetypolo

gie gebruikt: het diepe en dwarse huis met variaties daar op. Veenendaal heeft daar

entegen weer een geheel eigen type ontwikkeld, namelijk de gevelpanden. 

Curieus is ook dat niet bij aanvang al een verklarende woordenlijst van relevante 

bouwkundige termen en begrippen is ontwikkeld, die de gehele reeks door con

stant blijft. Hierdoor ontstaat de situatie dat Bunnik noch fronton, noch timpaan in 

zijn begrippenlijst heeft, Houten, IJsselstein, Cothen en Veenendaal alleen fronton, 

wat het meest bruikbare begrip is, Langbroek fronton en timpaan met de juiste 

omschrijving en Montfoort en Wijk bij Duurstede fronton en timpaan, met voor 

timpaan een onjuiste omschrijving. Wat zou er nu eenvoudiger geweest zijn om het 

in 1986 bewerkte boek 'bouwkundige termen' van Dr E.J. Haslinghuis te gebruiken? 

Het hoofdstuk archeologische en historisch-geografische terreinen is weinig toe

gankelijk. Bij Houten is de volstrekte onoverzichtelijkheid van de kaart van archeo-
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logische monumenten en meldingsgebieden geproduceerd door de Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek gekopieerd. Hierbij zijn vindplaatsen erg 

moeilijk met een omschrijving te verbinden. Bij Montfoort is er in het geheel geen 

plattegrond toegevoegd waarop de terreinen zijn aangegeven. 

Het overzicht 'Architecten en aannemers' is een waardevolle inventarisatie, die na 

afronding een mooi overzicht geeft van de in de Provincie werkzame personen. 

Hoewel dit niet echt hinderlijk is, is ook hier niet van een consistente lay-out spra

ke. Ook voor de adressenlijst van geïnventariseerde panden geldt dit. Soms wordt 

er slechts een kale adressenlijst gegeven, soms worden ook de gebouwtypen en de 

waardering toegevoegd. 

Het hoofdbestanddeel van de publikaties wordt echter gevormd door beschrijving 

van de historische ontwikkeling van de gemeenten en de objectbeschrijving van de 

geïnventariseerde panden. Hierin ligt met name ook de sterke kant van de reeks. 

Een voor velen toegankelijk niet al te diepgaand overzicht van de geschiedenis van 

elke gemeente in de Provincie Utrecht kan een bredere waardering voor de kwali

teiten van de omgeving waarin men dagelijks verkeert stimuleren. Dat dit in een 

behoefte voorziet blijkt wel uit de verkoop. 

Een dergelijke uitgave suggereert echter wel een zekere mate van volledigheid. Bij 

de objectbeschrijvingen schuilt er echter een addertje onder het gras. Door ver

schillende veelal te begrijpen oorzaken is de inventarisatie over het algemeen 

beperkt gebleven tot een beschouwing vanaf de buitenzijde, het interieur en de 

constructie zijn meestal niet bekeken. Hierdoor zullen nog veel waardevolle zaken 

ongezien verloren gaan. 

Organisatorisch gezien verschijnt de reeks onder verantwoordelijkheid van de 

Provincie met Roland Blijdenstein als redacteur en de Stichting Publikaties Oud-

Utrecht als uitgever. De redacteur heeft de altijd ondankbare taak de schrijvers te 

vinden en 'op te jagen', de stichting heeft de veelal nog moeilijker taak de betreffen

de gemeentebesturen te interesseren voor en vooral financieel te betrekken bij de 

uitgave. 

Het is te hopen dat het loffelijk initiatief van de Provincie in samenwerking met de 

Stichting Publikaties Oud-Utrecht, een dochter van de Vereniging Oud Utrecht, dat 

landelijke gezien een unieke reeks oplevert, in snel tempo kan worden afgerond. De 

geplande uitgaven in 1993, Amerongen, Baarn, De Bilt, Doorn, Driebergen-

Rijsenburg, Oudewater en Vleuten-De Meern geeft hier alle aanleiding toe. 

Houten, Drs J.A.M. Smits en O.J. Wttewaall, 1988/1990, ISBN 90-6720-041-7, 

90-6720-074-3 

Bunnik, Saskia van Ginkel-Meester, 1989, ISBN 90-6720-051-4 

IJsselstein, Brigitte Giesen-Geurts, Renata Mimpen en Alfons Vernooij, 1989, 

ISBN 90-6720-059-X 
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Langbroek Saskia van Ginkel-Meester en Marinus Kooiman, 1990, ISBN 90-

6720-086-7 

Wijk bij Duurstede, Fred Gaasbeek, Marinus Kooiman en Ben Olde Meierink, 

1991, ISBN 90-6720-105-7 

Cothen, Saskia van Ginkel-Meester en Alfons Vernooij, 1992, ISBN 90-6720-126-

X 

Montfoort, Fred Gaasbeek en Charles Noordam, 1992, ISBN 90-6720-131-6 

Veenendooi, Jan van 't Hof, Marinus Kooiman en Taeke Stol, 1992, ISBN 90-6720-

132-4 

Bunschoten, 1992, ter perse. 

E. M. Kylstra 

Een kwestie van verdraagzaamheid. D e mis lukte vestiging van de hernhut ters in IJsselstein. 

Nederlanders plegen nog al eens prat te gaan op hun verdraagzaamheid, waarvan 

de historische wortels zouden moeten worden gezocht in de ideeën van Erasmus. 

Diens weifelende houding in de controverse tussen Rome en Luther en zijn openlij

ke afkeer van de kettervervolging zou de geest van verdraagzaamheid ten onzent 

hebben aangewakkerd en op politiek terrein de regentenklasse ten tijde van de 

Republiek diepgaand hebben beïnvloed. In hoeverre dit postulaat van eigen voor

treffelijkheid gerechtvaardigd is laat ik hier in het midden. Het valt evenwel niet te 

ontkennen dat in de 17e en 18e eeuw de burgerlijke overheid op religieus gebied 

een pragmatische politiek van 'conniventie' (stilzwijgende gedoging) jegens haar 

ni et-ge reform e erde onderdanen voerde. Nederlanders en andere ingezetenen van 

de Republiek genoten de facto een grote mate van godsdienstvrijheid. 

Daarmee stak Nederland gunstig af bij de andere Europese mogendheden, met 

name die van katholieke signatuur. In de Duitse landen had de vrede van Westfalen, 

in de vaderlandse geschiedenis beter bekend als de vrede van Munster (1648), een 

religievrede tot stand gebracht, als gevolg waarvan in sommige Duitse vorstendom

men verschillende confessies naast elkaar werden geduld. Maar deze regeling was 

niet zozeer tot stand gekomen uit overwegingen van religieuze tolerantie, als wel 

het resultaat van een op politieke gronden bereikt compromis. Pas met de 

Verlichting zou tolerantie als staatkundig principe door sommige vorsten, zoals 

Frederik de Grote ('jeder soll nach seiner Façon selig werden') worden erkend. 

In de noordelijke Nederlanden lag dat anders. Artikel 13 van de Unie van Utrecht 

(1579), tot 1795 feitelijk het staatkundig fundament van de Republiek, liet het aan 

de afzonderlijke gewesten over hun eigen regelingen te treffen met betrekking tot 

het religievraagstuk. Wel werd in het Unieverdrag expliciet vastgelegd, dat niemand 

omwille van zijn geloofsovertuiging zou mogen worden onderzocht en dus ook niet 

vervolgd. Daarmee kreeg gewetensvrijheid (maar niet de godsdienstvrijheid) in de 
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