
DE ZIJL V A N ST. MARIE NIET IN HET JODERIJTJE! 

Menig lezer van het Juni-nummer van dit Maandblad zal geglim
lacht hebben toen hij vlak na het stukje waarin ik met een bevesti
ging van mijn ontdekking betreffende den zijl van St. Marie kwam 
aandragen, een ander aantrof waarin die ontdekking radicaal werd 
afgemaakt. Ja, het is niet anders: de critiek van den heer Van 
Klaveren op mijn artikel is even afdoend van inhoud als welwillend 
van vorm. Nu ik, in tegenstelling tot een vroegere periode, niet 
meer in staat ben om geregeld de archieven te Utrecht te bezoeken, 
heb ik mij laten verleiden om op den eersten schoonen schijn af te 
gaan. Het resultaat is een les geweest voor later. 

Op zekere gronden meen ik nog steeds, dat in het Toderijtje een 
gracht heeft geloopen. Nu de zijl van St. Marie daar geen over
blijfsel van blijkt te zijn geweest, lijkt het mij echter niet waarschijn
lijk, dat ze tegen het eind van de Middeleeuwen nog in bemuurden 
toestand bestond. Of de gevonden muur misschien van een kelder 
is geweest? 

J. PRAKKEN. 

KLEINE MEDEDELINGEN. 

„De Nederlandse Bouwkunst in het 
begin van de negentiende eeuw", tot 
heden nauwelijks in de handboeken over 
architectuurgeschiedenis behandeld, is 
titel en onderwerp van een geïllustreerd 
overzicht door R. C. Hekker in het Bul
letin van den Kon. Nederl. Oudheidkun
digen Bond, 1951, afl. 1, blz. 1—28. De 
sehr, begrenst zijn stof naar tijd onge
veer tusschen 1798, de opheffing der 
gilden en 1842, de oprichting van de 
Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst en het K.B. tot instelling van de 
Koninklijke Akademie te Delft. 

In het laatst der 18e eeuw had her
leefde belangstelling in de grieksche 
bouworde, vooral de dorische, in Frank
rijk een nieuwe stijl doen ontstaan. Dit 
fransche dorisme of algemeener gezegd 
neo-classicisme vond in Utrecht toepas
sing in het paleis van Lodewijk Napo
leon, door J. D. Zocher Sr. in 1807— 
1809, onder leiding van den franschen 
architect J. Th. Thibault gebouwd, of 

liever gezegd, uit verschillende woon
huizen bijeengetrokken. Het geheele pa
leis, schreef de architekt, werd „zoowel 
vóór als achter, van nieuwe raamen 
voorzien met ruiten van het grootste 
soort en de nieuwste smaak, en het 
wierd blaauw aangeplijstert", een dei-
vroegste voorbeelden van geheele bui
tenenbepleistering in ons land. Van het 
weinig fraaie complex, voorzover nog 
overgebleven, zijn slechts de voormalige 
balzaal (sedert lang boekenmagazijn der 
Universiteitsbibliotheek) en de sobere 
dorische poort aan de Wittevrouwen-
straat opmerkelijk. 

Ook over het bouwkundig onderwijs 
van dien tijd wordt door sehr, een en 
ander gezegd. Van de goed bekend 
staande Stadsscholen voor Teeken- en 
Bouwkunde te Utrecht berusten nog ver
schillende bescheiden in het Gemeente
archief. Het reglement van 1828 ver
langde, dat de adspirant-leerlingen moe
ten kunnen lezen en schrijven, in de 
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