
R E S T A U R A T I E S IN U T R E C H T 

O p 14 december j . l . vond de eerste keuring plaats van het gerestau
reerde carillon van de Klaaskerk. He t carillon bestond oorspronkelijk 
uit 23 Hemony-klokken, gegoten te Zutfen in de jaren 1649-'51 i ) . In 
1933 kon door schenking de omvang met één octaaf naar boven toe 
worden vergroot, hieitoe werden twaalf klokjes van Taylor te Lough
borough aangebracht. Deze bleken echter in combinatie met de 
Hemony's toch te ijl van klank. Van gemeentewege werd daarom be
sloten, ze te vervangen door zwaardere klokken van dezelfde toon
hoogte. 

De opdracht werd verleend aan de klokkengieterij Petit en Fritsen 
te Aarle-Rixtel. Ook de grote slagklok (Anthonius de Borch, 1559) 
is vervangen, daar deze wat toonhoogte betrof niet aansloot bij he t 
carillon en dus niet als basklok hierbij te gebruiken was. De nieuwe 
slagklok is de zuivere onder-oktaaf van de laagste E-klok uit het 
Hemony-carillon. Voor de oude klok zal ongetwijfeld en waardige 
plaats als luidklok gevonden worden; de niet meer dienstdoende 
Taylors zijn herplaatst in de toren. Al het ijzerwerk: brugstaven, 
hamers, klepels enz. is vernieuwd, terwijl voor de bespeling met kla
vier een rek met tuimelaars voor de bediening van de klepels werd 
aangebracht. Plaatsruimte daarvoor ontstond, doordat men de nieuwe 
slagklok zonder kroon kon uitvoeren en deze dus belangrijk hoger 
kon ophangen dan dit met de oude het geval was. 

Bij de vernieuwing in oude vorm van het noordelijk gedeelte van 
de Bijlhouwersbrug werden enige vondsten gedaan, die het mogelijk 
maakten, de vroegere toestanden van het gecompliceerde brug-
complex tussen Oude Gracht en Tolsteegsingel enigermate te re
construeren. Aan de westzijde vond men een inspringend muur 
gedeelte, bekleed met trachietblokken (zie fig.) Daarvóór ston
den een aantal palen, terwijl over de door deze inspringing 
gevormde ruimte later een tweesteensboog was geslagen, bestaande 
uit moppen van 28/14/7 cm. Een overeenkomstige boog bevond zich 
aan de oostzijde, de ru imte daaronder was echter geheel dichtgemet
seld, terwijl dit aan de westzijde slechts ten dele het geval was, ge
deeltelijk ook had men de ruimte met pu in volgestort. Een en ander 
bleek te zijn aangebouwd tegen het oudere, zuidelijke gedeelte van 
de brug, dat eveneens in moppen is opgetrokken en dat na de ge
deeltelijke sloping van het aangrenzende werk een gave buitenzijde 

3) Zie voor gegevens omtrent het carillon o.m. A. Brom Jr., Iets over klokken 
in Utrechtse torens I, de Nicolaïkerk in jaarb. N. H. gem. Utrecht 1912, 
blz. 114 en W. van der Eist, De klokken van de Nicolaïkerk te Utrecht en 
hun omgeving in Jaarb. Oud-Utr. 1927, blz. 102. 



vertoonde. O p een der trachietblokken van de bekleding vond men 
het afgebeelde steenhouwersmerk. He t jongere werk bleek gefundeerd 
te zijn op palen, waarvan er verschillende werden aangetroffen. Over 
de vrijstaande palen daarvóór lag een, tijdens de opmeting reeds ver
wijderde en daarom niet ingetekende zware eiken kesp, loodrecht op 
het vlak van de boog. 

Met behulp van de oude stadsplat tegronden komt men nu tot de 
volgende ontwikkeling: O p de kaar t van Van Deventer 2) ( + 1560) 
is de overkluizing tussen Oude Gracht en Singel nog niet zo breed 
aangegeven; vermoedelijk bestond toen alleen het tegenwoordige 
zuidelijke gedeelte. O p de iets jongere kaart van Braun en Hogen-
berg 3) staan twee bruggen met een open gedeelte ertussen. Een ver
breding van het water achter de nog vrij smalle noordelijke brug zou 
de inspringende kademuur k u n n e n verklaren. Beide situaties ziet 
men op de figuur links onder schematisch aangegeven. O p de kaart 
van Blaeu *) staat reeds de huidige toestand afgebeeld, men zal dus 
+ 1600 beide bruggen tot één geheel hebben samengevoegd. Om 
het open tussengedeelte te overkluizen moest men dus eerst over de 
verbredingen van het water de aan beide zijden aangetroffen bogen 
slaan. He t grote steenformaat zou erop wijzen, dat hier van secundair 
materiaal gebruik gemaakt is. 

Bij de onder leiding van ir. G. M. Leeuwenberg in uitvoering 
zijnde restauratie van de St. Cathar inakerk kwam het middenschip 
gereed, zodat het houten hulpplafond verwijderd kon worden. Het 

schip is ontdaan van de laat 19de eeuwse beschildering, terwijl ook 
de uit deze tijd daterende venstertraceringen vernieuwd werden; bij 
het vaststellen van de vorm daarvan is o.m. gebruik gemaakt van oude 

2) Vgl. facsimile uitgave „Nederlandse steden in de XVIe eeuw", 1916. 
3) „Civitates orbis terrarum", ca 1570. 
4) Joan Blaeu „Toonnecl der Steden", 1649. 







afbeeldingen (Saenredam). De vernieuwde kraagstenen van het ge
welf werden door E. Kuilenburg van figuratief beeldhouwwerk voor
zien. Rond de sluitstenen werd een beschildering aangebracht. 

Een van de meest recente toevoegingen aan de reeks van gebeeld
houwde consoles van C. Groeneveld, onder de voetstukken van de 
lantaarns langs de grachten, is die met de voorstelling van „Suster 
Bertken", aangebracht tegen de noordwestelijke hoek van de 
Maartensbrug; vermoedelijk wel dichtbij het punt, waar zij ingemet
seld haar leven heeft gesleten 5). 

Ir. C. L. TEMMINCK GROLL 
5) Zie het artikel van Johanna Snellen over suster Bertken in Jaarb Oud-Utr. 

1927, blz. 88. 
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