
ENKELE UNIVERSITEITSGEBOUWEN. 
Aan de Drift en de Wittevrouwenstraat liggen in één huizenblok verschil

lende universiteitsinstellingen samengevoegd. Zij maken deel uit van het com
plex, dat weleer het regeringscentrum van het koninkrijk Holland had moeten 
zijn, toen Lodewijk Napoleon in 1806 de zetel van Den Haag naar Utrecht 
overbracht. De heer G. A. Evers wijdde onlangs in de Sol Iustitiae een artikel 
aan deze gebouwen. Tot dit complex behoren ook het Geografisch Instituut en 
het Kunsthistorisch Instituut. De heer Evers schrijft daarover: 

H E T GEOGRAFISCH INSTITUUT, DRIFT 21. 
Door de benoeming van twee vakgeleerden deed in 1908 de aardrijkskunde 

als zelfstandig onderwijsvak haar intrede bij de Utrechtsche universiteit. Een 
kamer in het universiteitsgebouw, de zgn. torenkamer Achter den Dom werd 
als geographisch instituut ingericht. Daar werd een begin gemaakt met het aan
leggen eener verzameling van instrumenten, kaarten en boeken. 

In de laatste maanden van het daarop volgend jaar werd meer ruimte voor 
dit instituut verkregen door het naar het pand Plompetorengracht 11 over te 
plaatsen, waar van 1904—1909, tijdens den nieuwbouw der universiteits
bibliotheek aan de Wittevrouwenstraat, de administratie-lokalen dezer instelling 
ondergebracht waren geweest. In dat ouderwetsch ingedeelde heerenhuis, waar
in van 1909—1913 ook het kunsthistorisch instituut gehuisvest was, beschikten 
de geografen over een achttal werkruimten van zeer willekeurige ligging, 
grootte en vorm. 

Doordat de eigenares zelf het huis wilde gaan bewonen, moest het in 1920 
met eenigen spoed ontruimd worden. Curatoren der universiteit wezen toen een 
leegstaand gebouw in den hof van het pharmaceutisch laboratorium aan den 
Catharijnesingel als voorloopige verblijfplaats van het geografisch instituut 
aan, daar op dat oogenblik geen geschikt gebouw te vinden bleek. Het was 
een zeer ongewoon geconstrueerd bouwwerk, dat als macro-magnetisch labora
torium voor den in 1918 benoemden hoogleeraar H. E. J. G. du Bois bedoeld 
was geweest. Professor Du Bois was echter kort na zijne benoeming in Utrecht 
gestorven en het laboratorium kon derhalve niet aan zijn bestemming worden 
gewijd. Er was voldoende werk- en bergruimte voorhanden, maar de vertrekken 
lagen ter weerszijden eener groote en hooge hal op verdiepingen, die over en 
weer niet verbonden waren. Bij de verhuizing in 1920 hadden curatoren den 
raad gegeven niet meer dan het hoog noodige uit te pakken, omdat binnen 
weinige weken een geschikter onderdak zou worden aangewezen. Die weken 
hebben evenwel negen jaar geduurd. 

Om het aardrijkskundig onderwijs, dat intusschen breed was uitgegroeid en 
steeds meer studenten had getrokken, niet alleen in waardige, doch ook in 
daartoe passende omgeving te kunnen huisvesten, werd in 1929 het aanzien
lijke pand Drift 21 voor ƒ 90.000 aangekocht en ingericht door de daartoe in 
het leven geroepen Plancius-stichting. Het bestaat uit een groot heerenhuis 
met diepen tuin en daarbij aansluitend koetshuis aan de Rietsteeg. Volgens 
overeenkomst werd het door het rijk voor zes jaar gehuurd en bepaald, dat het 
binnen tien jaar zou worden overgenomen. Die overdracht door de Plancius-
stichting aan den Staat kon echter spoediger plaats vinden. 

Oorspronkelijk stond hier een claustraal huis, dat tot de immuniteit van het 
Sint Janskapittel behoorde. Het wordt reeds in 1468 genoemd, toen het door 
den kanunnik Johannes Caesar bewoond was. In de tweede helft der 18e eeuw 
schijnt het verbouwd te zijn, althans den tegenwoordigen voorgevel te hebben 
gekregen. Sedert de hervorming werd het kapitale pand steeds door voorname 
families, in het begin der 20ste eeuw door den bankier H. F . Kol van Ouwerkerk 
in eigendom bewoond. 

De heer Kol liet het huis inwendig door den architect P. J. Houtzagers in 
den tegenwoordigen toestand brengen. Aan drie zijden eener ruime en hooge hal 
zijn de kamers ingericht en aan de achterzijde is nog een groote tuinkamer 
uitgebouwd. Ter rechter (zuid)zijde van deze hal heeft het huis geen vertrekken 
al wekt daar in den wand een in stuc nagebootste deur wel den schijn, dat het 
gebouw zich ook naar dien kant uitstrekt. 
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In de hal zijn o.a. antieke globes opgesteld en kaartenkasten geplaatst. Rondom 
liggen de werkkamers der twee hoogleeraren, die aan het hoofd der instelling 
staan, van den hoofd-assistent voor de physische géographie en verder de 
bibliotheek met uitleenbureau en studie(lees)zaal. De moderne betimmering der 
beide laatste lokalen is in empire-stijl gedacht. O p de eerste verdieping, van 
een rondgaande galerij af toegankelijk, bevinden zich de werkkamers van den 
conservator en van den hoofd-assistent voor de sociale aardrijkskunde, een groote 
en een kleine collegezaal, twee kaarten- en platenkamers, de teekenkamer en het 
administratie-lokaal. 

H E T KUNSTHISTORISCH INSTITUUT, DRIFT 25. 
In 1907 kwam het te Utrecht tot de oprichting van een leerstoel voor 

„aesthetiek en kunstgeschiedenis", die later in een leeropdracht voor alleen 
!,kunstgeschiedenis" werd omgezet. Na zich gedurende twee jaren met zijn 
studeerkamer thuis en eigen werkmateriaal als een seminaar te hebben beholpen, 
kreeg de hoogleeraar de beschikking over het grootste vertrek, de tuinkamer, 
in het hiervoor reeds genoemde heerenhuis Plomptorengracht nr. 11. Hier kon 
een begin met de inrichting van een instituut worden gemaakt. 

Weer drie jaar later, in 1912, nadat het Tandheelkundige instituut dat huis 
verlaten had, werd de „kunstgeschiedenis" naar de Wittevrouwenstraat nr. 9 
overgebracht. O p de eerste verdieping werden vijf vertrekken ter beschikking 
gesteld, zoodat meer en geschikter werkruimte werd verkregen en het hulp
materiaal, vnl. literatuur, reproducties en lantaarnplaatjes, kon worden uit-

^ N a V l f jaar in 1923, volgde overbrenging van het instituut naar het kapitale 
huis Drift nr.' 25, waar gelijktijdig ruimte voor de klassieke archaeologie en de 
christelijke iconografie en later ook nog voor enkele straks nader te noemen 
nevenvakken beschikbaar kon worden gesteld. 

Het monumentale huis met hardsteenen gevel verkeert nog in den toestand, 
waarin het zeer waarschijnlijk omstreeks het midden der 18de eeuw in Lode-
wiik XV-stijl is gebouwd. De wapenschilden in den geveltlop zijn niet afgewerkt, 
of de heraldische figuren zijn in de revolutiedagen van 1795 afgebikt en geven 
dus geen aanduiding omtrent den bouwheer. In 1807 werd het ten behoeve van 
koning Lodewijk Napoleon voor bijna 30.000 gulden aangekocht maar het ging 
qeen deel van zijn paleis uitmaken en werd door een hoogen hofdigmtaris be
trokken. Tijdens den spoedig gevolgden inlijvingstijd diende het blijkbaar als 
belastingkantoor, want in 1813 resideerden er de hoofdinspecteur-controleur en 
de hoofdontvanger der „droits réunis", toendertijd de indirecte belastingen 
Nadien is het spoedig weer in particulier bezit overgegaan, doch m 1923 werd 
het pand, waartoe ook een grooten tuin met stalgebouw aan de Rietsteeg 
behoort, door den staat terug gekocht. 

Ter weerszijden eener breede gang op de bel-etage zijn de kamers van den 
hoogleeraar-directeur, van den technisch-assistent - met de voornamelijk 
qrafischtechnische verzameling en de groote collectie lantaarnplaatjes —, en van 
de assistenten gelegen. Daar liggen ook de beide studiezalen, waarvan er een als 
kleine colleqe-zaal dienst doet, en waar de aanzienlijke hoeveelheid reproducties 
in de wandkasten geordend ligt. De druk bezochte colleges voor studenten van 
alle faculteiten moeten echter elders gehouden worden, omdat het reeds lang 
bestaande plan voor den bouw eener groote collegezaal in den tuin nog met tot 
uitvoering kon komen. O p de eerste verdieping is de bibliotheek van het insti
tuut geplaatst en bevinden zich de werkkamers der hoogleraren in de kerkelijke 
kunst en iconographie, in de architectuur en in de aesthetica; op de tweede die 
voor de Eqyptologie en voor de Indische en Japansche kunst. 

Behalve deze studie-richtingen, kreeg ook de imeer gescheiden archaeologie 
een plaats op de eerste verdieping. Zij groeide in zekeren zin uit het instituut 
voor classieke studie, dat sedert 1912 in het reeds meermalen genoemde huis 
Wittevrouwenstraat nr. 9 ondergebracht was. De oprichting daarvan hield ver
band met de instelling van een lectoraat in de archaelogie en hare hulpweten
schappen. Oorspronkelijk op een algemeener doel gericht, kwam het in 1918 
tot een scherper begrenzing van de classieke archaeologie. Uiteraard beschikt 
de leidende hoogleeraar over een „eigen boekerij". 
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