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Reeds waren allerlei plannen in voorbereiding, deze zo beminde 
oud-Burgemeester van onze stad op zijn zevenstigste verjaardag, 
de 30ste Juli 1949, op passende wijze te huldigen, toen drie dagen 
te voren het zo droeve bericht bekend werd, dat hij betrekkelijk 
nog onverwacht was heengegaan. 

Op de 29ste Juli lag zijn stoffelijk overschot opgebaard in de 
hal van het Stadhuis, het gebouw dat gedurende zovele jaren het 
middelpunt was, waar zijn werkzaamheden zich concentreerden, 
en getrouwe Stadhuisdienaren hielden daarbij zwijgend de wacht. 

Aanhoudend was de stroom — de gehele avond —• van hen die 
dankbaar gebruik maakten van de gelegenheid, een laatste groet 
aan de overledene te brengen. Ook het Bestuur van „Oud-Utrecht" 
bracht daar eerbiedig zijn laatste groet  

En op de morgen van Zaterdag de 30ste Juli — de datum van 
zijn verjaardag — vertrok een plechtige en zwijgende stoet van het 
Stadhuis, om deze Oud-Burgemeester van Utrecht uitgeleide te 
doen door de straten van de stad, welke hij liefhad, en hem te 
brengen naar zijn laatste rustplaats te Vorden. 

Naast zo talloze anderen heeft ook de Vereniging ,,Oud-Utrecht" 
de overledene zeer veel te danken. Aan zijn initiatief toch is het te 
danken, dat in het begin van 1923 een aantal stadgenoten is bijeen 
gekomen om te geraken tot een samenwerking van hen, die gevoelen 
voor de geschiedenis van Utrecht en de instandhouding van het 
historisch-belangrijke aldaar. Dit initiatief heeft mogen leiden tot 
de oprichting van „Oud-Utrecht" op 12 Maart 1923. Sinds die 
oprichting heeft de overledene een onverflauwde belangstelling 
getoond voor het werk van onze Vereniging, een belangstelling 
welke bij elke bijzondere gelegenheid tot uiting kwam, laatstelijk 
nog door een bijdrage van zijne hand, welke wij mochten opnemen 
in het Maandblad van Februari 1948, ons jubileum-nummer. Het 
was ons een voorrecht, hem het Ere-Voorzitterschap van het 
Bestuur onzer Vereniging te mogen aanbieden, dat hij zo tal van 
jaren, tot zijn verscheiden, bekleed heeft. 
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„Oud-Utrecht" brengt op deze plaats haar overleden Ere-
Voorzitter grote dank voor alles, wat hij voor haar deed. 

De naam van Dr. J. P. Fockema Andreae zal onafscheidelijk 
verbonden blijven aan die van ,,Oud-Utrecht". 

Zijn naqedachtenis blijft bij haar in hoge ere. 
A. N . L. O. 

Ir. D A A N JANSEN OVERLEDEN. 

Utrecht heeft nog een tweede verdienstelijke burger verloren. 
In de ouderdom van 58 jaren is plotseling heengegaan, ir. Daan 
Jansen. Hij was bovendien een verdienstelijk en belangstellend 
lid van onze vereniging. Utrechter van geboorte ging zijn volle 
interesse naar de stad, naar haar monumenten en haar geschie
denis uit. In zijn jeugd heeft hij Utrecht al vroeg verlaten. In Mid
delburg genoot hij zijn middelbare opleiding om daarna in Delft 
voor bouwkundig ingenieur te studeren. Maar toen hij deze 
studie had voltooid is hij al weer vrij spoedig naar zijn geboorte
stad teruggekeerd, waar hij in de loop van de jaren met verschil
lende architecten geassocieerd is geweest; met de heer Bos on
geveer twintig jaren. Het laatst werkte hij samen met ir. J. H. 
Pontier. Niet alleen nieuwe objecten werden aan zijn zorg toe
vertrouwd, men riep ook zijn hulp in waar oude schoonheid 
moest worden hersteld, omdat hij door zijn grote liefde en niet 
minder door zijn uitgebreide studie op dit gebied de aangewezen 
man was. Reeds voor de oorlog liet hij op dit terrein van zich 
horen door zijn restauratie van de kerk in Geldermalsen. In Utrecht 
had hij de zorg voor d erestauratie van de Nicolaïtorens op zich 
genomen, een werk waar reeds jaren aan wordt gearbeid. Voor 
de oorlog bouwde hij het Diaconessenhuis in Emmen, daarna een 
aantal boerderijen, welke deel uitmaakten van het wedcropbouw-
plan in de Grebbelinie. In het plan Pijlsweerd bereidde hij met de 
heer Pontier de bouw van een vijftigtal woningen voor de ge
meente voor. 

Bovenal ging zijn volle liefde uit naar de stad van zijn in
woning. Daarvan heeft hij in vele publicaties getuigt. Hij schreef 
in 1924 een uitstekend boekje over Oud-Utrecht. Ook in het 
Jaarboekje werd zijn werk opgenomen. In 1939 schreef hij over 
„De restauratie van de Domkerk" en „Utrecht en Paderborn, 
bisschopssteden in hun vroegste ontwikkeling". Minder direct over 
Utrecht, maar toch zijdelings daarmee verband houdend was zijn 
artikel over „De middeleeuwsche stad en haar immuniteiten" in 
het Bouwkundig Weekblad Architectura" 1940, nr. 52. Ook over 
de Jacobikerk en haar omgeving heeft hij in ditzelfde blad 
geschreven. 

Tenslotte noemen wij nog zijn curatorschap van het Instituut 
voor Religieuze en Kerkelijke Kunst te Utrecht. 
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