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den 20sten November is genomen, wanneer de dateering volgens 
den door Piet Hein gebezigden kalender wordt gerekend. 

Eerst met ingang van den lsten December 1700 werd te Utrecht, 
op last der Staten, den ouden of Juliaanschen stijl door de nieuwe 
of Gregoriaansche tijdrekening vervangen. 

Een expresse-tijding uit West-Indië had in 1628 dus bijna acht 
weken noodig, om Utrecht te bereiken. E. 

WIJK C. i) 

Iedere geboren en getogen Utrechter weet, wat met het boven
staande opschrift bedoeld wordt: het stadsdeel omsloten door de 
singelgracht aan de west- en noordzijden en door het Vredenburg 
en door de Oudegracht aan de zuid- en oostzijden. Administratief 
was er meer onder de wijk begrepen; voor het volksbegrip telde 
dat meerdere niet mede. 

De oude naam dezer wijk wekt allerlei herinneringen op, herin
neringen aan, ja wat al niet, dat uiting was van de eigenaardige 
gesteldheid in allerlei opzicht van de bewoners der wijk. De oor
sprong en meerdere of minder langzame groei daarvan zal wel 
niet meer na te gaan zijn. Zeker is het dat die gesteldheid bestond 
en bij allerlei gelegenheden tot uiting kwam. 

De bijzondere koningsgezindheid b.v. is nog wel bekend. Daar
aan danken de vroegere straten: Zandstraat, Zand en Catharijne-
straat hun tegenwoordige namen: Oranjestraat, Koningstraat en 
Willemstraat, welke naamsverandering in December 1863 plaats 
had. Zulks geschiedde eerst met de Zandstraat, op verzoek van 
de bewoners zelf, die in hun rekest schreven, de herinnering aan 
de verlossing van de Fransche overheersching „met een gevoel 
van liefde en verkleefdheid" aan het Oranjehuis en ,,met een uit
bundige, doch betamelijke vreugde" te hebben gevierd. Toen hun 
verzoek was ingewilligd, volgden de bewoners van de Catharijne-
straat en van het Zand met een gelijk verzoek tot naamsverande
ring, hetwelk met eenzelfde gunstig gevolg bekroond werd. De 
bewoners der Oranjestraat gaven aan hun dankbaarheid uiting 
door een schrijven aan Burgemeester en Wethouders, waarvan 
het slot luidde: ,,God zegene het Huis van Oranje, met de Regee
ring van Utrecht, en Hij make al de burgers van den staat als de 
bewoners van de Oranjestraat, die van blijder harte uitgalmen: 
Leve de Koning! Leve onzen burgemeester". 

Een groot gevoel van saamhoorigheid heerschte onder de wijk
bewoners. Die kwam vooral tot uiting bij het beslechten van 
meenings- of andere verschillen, natuurlijk niet door het gebruik 
van vuist of mes, maar wel als een ,,smeeres" trachtte zich met 

') Er zijn in de bovenzaal in het Centraal Museum enkele teekeningen en 
prenten tentoongesteld, die nu verdwenen gedeelten van wijk C. te zien geven. 
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de zaak te bemoeien: zij konden hun zaken het best zélf opknappen. 
Als zoo'n geuniformd man dat maar begreep, waren zij de beste 
kameraden van hem. Het is dan ook onbegrijpelijk, hoe een zekere 
mijnheer „P. de B." openlijk in de krant kon (en mocht) schrijven 
(het was naar aanleiding van de straatnaamsveranderingen), dat 
„de beschaving in die straten, welke vroeger zoowel bij de politie 
als justitie zeer berucht waren, meer en meer invloed krijgt". 

Huiselijk ging het er verder altijd toe. W a t wel haast begrij
pelijk is: ,,de straat is hier de speelkamer der kinderen, de tuin 
voor de zwakken, de werkplaats voor de vrouw", werd in 1867 
opgemerkt. Maar de straat was er meer: de ontvang- en koffie
kamer bij bezoek van vrienden of kennissen, de slaapkamer soms 
voor wien door overmatigen arbeid de laatste loodjes te zwaar 
wogen, of wanneer andere oorzaken hem beslist verhinderden de 
deur van zijn huis te vinden. 

Dat was nog al eens het geval na een of ander feest. W a n t 
feest konden zij vieren. De nationale dagen waren zeer in trek en 
niet minder de kermisdagen; bepaald jammer werd het ongetwijfeld 
gevonden, dat de lustrumfeesten maar om de 5 jaren gehouden 
werden. De mond- zoowel als de trek-harmonica begeleidden den 
zang. W â â r kon ons nationale lied met meer gevoel op een ge
brekkig instrument ten gehoore worden gebracht? De kermis-
liederen werden er zooal niet door een of anderen dichterlijken 
geest samengesteld, dan toch voor het eerst ten gehoore gebracht. 
W â â r werden lustrummarschen beter onder woorden gebracht en 
met méér enthousiasme tot in het oneindige herhaald, dan in de 
feestzalen dier wijk? W i e weet niet meer van „Keetje van den 
slager"? W a s de dichterlijke ontboezeming van een episode uit 
het leven van nù wijlen den heer Daniël Brinkerink niet wel
sprekend? En dan de wijs, waarop zij gezongen werd! Hoe mede-
slepend waren lied en zang, die het „heerlijk park van Nieuwer
oord" tot onderwerp hadden! Dit lied nam, meen ik, de plaats in 
van dat, hetwelk uiting gaf aan het huwelijksverlangen van iederen 
zanger met een zekere „Daisy" en waarin een „fiets" de plaats 
van een eigen rijtuig innam. 

Maar al deze dingen gaan verdwijnen. Neen, zij zijn al weg. 
De slooper heeft, vooral in de laatste maanden, te veel omver
gehaald. Maar dien man mag men dat niet aanrekenen. De eischen 
van het verkeer, ziet U, die zijn de oorzaak. En die kun je niet 
aankijken en niet aangrijpen, >—• daar kun je nu letterlijk niets 
tegen doen. 

Vroeger waarde de slooper er ook rond. Maar je zag dat niet 
zoo. Het was hier wat weg, dan na een heele poos weer ergens 
anders. Eerst, nu zoowat een eeuw geleden, de wallen en !de muren 
met hun torens (Bollertstoren, Paarde- of Vischkoperstoren) en 
het bolwerk de Morgenster. Dat was om meer lucht aan de 



bewoners der wijk te verschaffen, frissche lucht natuurlijk. Maar 
er werd toch ook gezorgd, dat er wat bijkwam: niet alleen de 
brouwerij ,,De Krans" werd er gebouwd, er kwamen ook betere 
woonhuizen en pakhuizen (die hooger waren dan de gesloopte 
muren en wallen) en»laad- en los-gelegenheid. De Veenstraat en 
de Kroonstraat werden aangelegd, en hier en daar werden van 
tijd tot tijd op nog open zijnde erven nog wat huisjes gebouwd. 
Dat gaf allemaal vertier en gezelligheid enz. 

Zoo ontstonden een tweetal sloppen tusschen de Jan Meyen-
poort en de Groene steeg benevens nog de St. Jacobssteeg, verder 
de Hooipoort achter de Koningstraat, evenals het slop Nooit-
gedacht uit die straat toegankelijk, en nog enkele andere. 

Van lieverlede waren die tot stand gekomen: in 1866 telde 
wijk C 7820 bewoners (de geheele stad had er 58607, binnen de 
singels woonden 41848 personen). De wijk C was de dichtst
bevolkte in de stad. Tot die ontdekking kwam men toen er in 
1866 bij Burg. en Weth . een plan werd ingediend tot het bouwen 
van niet minder dan 102 woningen op een terrein tusschen de 
Koningstraat (of beter: de Hooipoort) en de Groenesteeg en tus
schen de Water- en Oranjestraten. 

De bouwvergunning werd geweigerd en de aanvraagster, de 
Vereeniging tot aanbouw en aankoop van woningen voor min
vermogenden van de Ned. Hervormde gemeente, ging bij rekest 
in hooger beroep bij den gemeenteraad, die een commissie be
noemde tot onderzoek. Het rapport dier commissie werd 31 Jan. 
1867 in den Raad behandeld. De tongen raakten los, en van wat 
de wijk te zien gaf werd een tip opgelicht. Een der leden zeide te 
moeten „bekennen niet te hebben geweten, dat hier te Utrecht 
nog zulke dingen te zien waren als hij daar gezien heeft" en 
noodigde tot een bezoek aan het logement ,,De Rijzende Zon", 
een „vervallen en ellendig verblijf, dat bijna te slecht is om voor 
beestenstal te dienen". Het bestuur van de Vereeniging tot ver
betering der volksgezondheid, die van dit plan kennis had genomen 
en er zijn afkeuring over te kennen gaf, achtte het wenschelijk, 
dat dit terrein nimmer bebouwd zou worden. Die wensch is ver
vuld: het werd in 1882 bestemd voor het Oranjepark, dat 14 Mei 
1883 officieel geopend werd. 

Men ging nu wat meer aandacht schenken aan in minder goeden 
toestand verkeerende woningen, vooral in wijk C. Er was 25 April 
1867 in den gemeenteraad sprake van den „bouwvalligen toe
stand" van woningen in de Koningstraat, van Het Roode Anker 
in de Willemstraat (31 Oct.) , van perceelen in de Eeckerenspoort 
(28 Nov.) en in de Jan Meyenpoort (12 D e c ) . Maar het meest 
ingrijpend was de benoeming op 29 Nov. van dat jaar van een 
raadscommissie „ten einde te onderzoeken, welke perceelen in het 
belang van de openbare gezondheid behooren te worden ont-
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eigend". We l was bij dit onderzoek de geheele stad betrokken. 
Maar het werd openlijk gezegd: „hoofdzakelijk heeft zich hier, bij 
de overweging, de wijk C voorgedaan; die wijk bevat veel armen 
en vormt . . . bijna een stad op zich zelve, met plus minus acht 
duizend bewoners opeengehoopt. Men vindt er enkele breede, 
maar ook verscheidene zeer naauwe straten en stegen, op enkele 
plaatsen met sloppen en ingangen, waarachter weer dubbele rijen 
van woningen, opgevuld". 

De commissie bovengenoemd, wees enkele leden tot een sub
commissie aan, om onderzoek te doen naar de meest schadelijke 
sloppen en stegen. Deze sub-commissie bracht 13 Maart 1868 een 
rapport uit, waarin zij de vraag, wââr met de opruiming zou 
moeten worden aangevangen, beantwoordde met: ,,in wijk C". 
Het is een geruststelling, in dit geval van zeer twijfelachtigen 
aard, dat de commissie in alle wijken der stad onhoudbare toe
standen op woninggebied kon aanwijzen. Leest men het rapport 
door, dan kan men de verzuchting van het bestuur der Vereeniging 
tot verbetering der volksgezondheid eenigermate verstaan: „Het 
fraaie Utrecht is reeds al te rijk aan zulke holen en broeinesten 
voor cholera en andere ziekten". Maar „fraai" en „rijk aan holen"! 
Het is pathetisch en dus wel belachelijk. 

Op één maatregel, die in het rapport der sub-commissie werd 
aanbevolen moet even de nadruk gelegd worden: het leggen van 
een brug over de singelgracht „in het verlengde der Willemstraat 
en Koningstraat" en het opruimen „van minstens een 50-tal huizen 
in de slechtste stegen en sloppen". 

Dezelfde sub-commissie diende 1 Oct. 1868 een plan in tot 
verbetering van wijk C. Het beoogde het aanleggen van een straat 
tusschen de Oranjestraat en de Waterstraat, midden over het 
terrein van het 102-woningenplan, en van een tweede straat, de 
eerste in het midden snijdende en loopende van cle Koningstraat 
over de Hooipoort, de Groenesteeg en de Jan Meyenpoort naai
den Oranjehof. Dit plan werd door de (geheele) commissie goed
gekeurd en 10 Dec. 1868 bij den gemeenteraad ingezonden. In 
plaats van het bouwen van een brug stelde zij echter het leggen 
van een pont voor. 

Van al dit werk, en wat er nog verder aan het plan gewerkt 
werd, is niets terecht gekomen. Slechts werden hier en daar kleine 
verbeteringen aangebracht (Van Eeckerenplein, 1882, Padde-
moes, 1890, bouw van den brug aan het Paardenveld). Ruim 
40 jaren zouden er echter nog verloopen vóór er belangrijke ver
anderingen zouden plaats grijpen. 

De afbraak der beide molens „De Meiboom" en „Rijn en Z o n " 
(1912) en het weggraven der heuvels, waarop zij rustten, is eigen
lijk het begin geweest. Daardoor werd het Paardenveld eigenlijk 
pas plein. Het was reeds (1909) gedeeltelijk ingenomen door het 
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gebouw van de groenten- en vruchten-veiling (thans gebruikt voor 
bloemen- en plantenveiling) en werd later bestemd voor het houden 
der kaasmarkt. Een volgende verbetering was het bouwen van 
het hoofdbureau van politie in de plaats van een aantal bouw
vallige huisjes en het bouwen van een nieuw schoolgebouw in de 
plaats van een oud aan de Waterstraat. Verleden jaar is begonnen 
met de uitvoering van het groote plan: een verkeersweg van het 
Vredenburg, dwars door wijk C met aansluiting aan het reeds 
tot stand gekomen gedeelte van dien weg in het plan „Pijlsweerd" 
naar den Amsterdamschen straatweg. 

Dit plan en de uitvoering daarvan, waarvoor een zeer groot 
gedeelte der voormalige wijk C ten offer valt, beantwoordt in 
even ruime mate aan de wenschen van de in 1867 benoemde com
missie, als het haar plan in grootschheid overtreft. 

(Nadruk verboden). K. 

H E T N I E U W S V A N DE U T R E C H T S C H E REGEERINGS-
COLLEGES IN DE 17de E E U W . II. 

Omstreeks dertig jaar na de vroedschap schijnt ook de Utrecht-
sche kerkeraad het toen meest moderne middel, de nieuwstijding 
en de courant, aanvaard te hebben, om over de elders voorgevallen 
gebeurtenissen te worden ingelicht. Behalve „papier, pennen, 
schrijfboecken" heeft de boekverkooper Herman Ribbius, een pre
dikantszoon, en na diens verscheiden zijn zoon Johannes achtereen
volgens in de jaren 1664—1666 en 1666—1672 voor stadsrekening 
„novelles etc." in „den Domskerckencamer" geleverd. Volgens de 
„acquitten", die van de jaren 1669—1672 bewaard gebleven zijn, 
bestond die levering uit meerdere exemplaren van enkele vlug
schriften, die voornamelijk op den staatkundigen toestand van 
Europa betrekking hebben. Behalve „eenige extra ordinaire cou
ranten" werden bovendien „2 Haerlemsche couranten en Post-
tijdingen" geregeld in de consistoriekamer bezorgd, die met inbe
grip van het bezorgloon een jaarlijksche uitgaaf van fl. 11.— ge
zamenlijk (een stuiver per nummer) vorderden. 

De kerkeraad achtte dus de Haarlemsche courant, in 1656 door 
Abraham Casteleyn opgericht, en de Haagsche posttijdingen. 
sedert 1666 door Adriaan Vlack uitgegeven, de voor hun doel 
meeste geschikte weekbladen van hun tijd. 

Na 1672 schijnt voor den kerkeraad en na 1683 voor de vroed
schap geen geregelden aankoop van elders verschijnende couranten 
meer te hebben plaats gehad, want ze worden sinds dien door den 
kameraar niet meer bijzonderlijk in zijne rekeningen genoemd. 
Mogelijk hield de sedert 1674 tweemaal per week (Maandag en 
Vrijdag) door Broer Appelaer uitgegeven Utrechtsche courant de 
Utrechtenaren voldoende op de hoogte en was de courant in het 


