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EXCURSIE NICOLAïKERK 

De leden van de vereniging ,,Oud-Utrecht" worden uitgenodigd 
deel te nemen aan een excursie naar de Nicolaïkerk te Utrecht. 

Deze is vastgesteld op Zaterdag 14 November. Verzamelen om 
3 uur in de kerk. Introductie is toegestaan. Prof. Dr M. D. Ozinga, 
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het gezelschap van voorlichting te dienen. 
Nu het kerkgebouw de laatste jaren inzonderheid aan de West

zijde grote veranderingen heeft ondergaan, zal er voor de deel
nemers aan de excursie veel te zien zijn. 

Namens het bestuur: 

Ir J. D. M. BARDET, voorzitter, 
Mr N. B. T E N BOKKEL HUININK, secretaris. 

G. V A N KLAVEREN Pz. 

O^- 30 September heeft de bij alle bezoekers bekende ambtenaar 
van het gemeente-archief te Utrecht, G. van Klaveren Pz., wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie neer
gelegd. 

ü p 1 Augustus 1906 als 18-jarige in gemeentedienst getreden, 
is hij door een gelukkige aanleg, grote belangstelling en volharding 
geieiueiiiK geworuen tot iemand, voor wie net arcniei geen ge
heimen meer had en die voor vele belangstellenden in Utrechts 
geschiedenis een vraagbaak was. 

W a t de heer van Klaveren in de 47 jaren van zijn werkzaam
heid aan beschrijvende en catalogiserende arbeid verricht heeft, 
kunnen alleen ingewijden ten volle begrijpen en waarderen. De 
bezoekers van het archief hebben daarvan bij het raadplegen van 
inventarissen, klappers en indices onwetend geprofiteerd, evenals 
zij voortdurend een beroep hebben mogen doen op zijn veel-omvat-
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tende kennis van topografische en historische bijzonderheden van 
de stad Utrecht. Zij zullen hem daarvoor dankbaar zijn en het 
betreuren, dat zij niet de gelegenheid hebben gekregen met enige 
luister afscheid van hem te nemen. Op uitdrukkelijk verzoek van 
de scheidende ambtenaar heeft geen enkele plechtigheid of feeste
lijkheid bij zijn vertrek plaats gehad. 

Ook ,,Oud-Utrecht'' heeft bijzondere redenen om de heer van 
Klaveren dankbaar te zijn. W a a r en wanneer zijn hulp ook maar 
gevraagd werd, en dikwijls ongevraagd, heeft hij de vereniging 
grote dienst bewezen, vooral door het publiceren van talloze arti
kelen in het Maandblad en meer uitvoerige bijdragen in het Jaar
boek, zoals hij ook elders herhaaldelijk goed gedocumenteerde pro
ducten van zijn pen het licht heeft doen zien. ,,Oud-Utrecht" lag 
en ligt hem na aan het hart. De vereniging heeft dan ook de stille 
hoop, dat zij ook in de komende jaren niet verstoken zal zijn van 
zijn medewerking. Echter ook zonder enige baatzuchtige gedachte 
spreekt zij gaarne de wens uit, dat de heer van Klaveren nog vele 
jaren van gezondheid en arbeidzaamheid gegeven zullen worden. 

OPSCHRIFTEN TE UTRECHT 

De volgende rijmpjes en versjes trof ik aan in het boekje: „Koddige 
en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en 
andere taferelen." Derde uitgave in twee delen te Amsterdam bij 
H. Moolenijzer Sender, 1846. 

Het boekje bevat opschriften uit het gehele land. De hieronder 
weergegevene zijn afkomstig uit de stad Utrecht en omgeving. 

Voor eenen winkel te Utrecht. 
Dit is in den rooden beer 
Hier verkoopt men kaarsen en smeer 
En ook goede gengebaar 
En bierazijn of 't wijnazijn waar, 
Ja ook ter zelfder stee 
Verkoopt men klare meê. 

Luifelschrift voor een bakkershuis te Utrecht. 
Hier verkoopt men rogge- en weitebrood, 
Dat voedzaam is in hongersnood, 
En meê heel goed is voor den dood; 
Wan t die 't gebruikt, moet zeggen, 
Dat hier is puik van bollen en weggen. 
Ik woon hier aan dees oord 
Van de Kathrijnepoort, 
Mijn naam is Jan de Groot. 


