
Kaarten afhalen bij de Ned. Handel Mij., Janskerkhof 12, Utrecht , 
tot en met 16 mei. Wie ze per giro bestellen wil schrijve tijdig he t 
verschtddigde bedrag over op giro 11623 van de N.H.M, te Utrecht . 

Ir. f. D. M. B A R D E T , voorzitter. 
Mr. N. B. T E N B O K K E L H U I N I N K , secretaris. 

KASTEEL R I J N H U I Z E N 

Reeds in de 12e eeuw is er sprake van een kasteel te Ju tphaas , toe
behorend aan een familie van die naam. Dit kasteel zou in he t 
Nedere ind gestaan hebben. Naderhand betrok het geslacht Jutphaas 
een ridderhofstad in het Overeind, op de plek waar nu Rijnhuizen 
is, dit tnoet omstreeks 1272 zijn geweest. De nieuwe versterkte plaats 
komt later wel als het Huis ten Rijn in de geschiedboeken voor. 
He t was namelijk van het geslacht Ju tphaas overgegaan in handen 
van het geslacht Van Rijn (midden Me eeuw). De Van Rijns hebben 
tot het eind van de 16e eeuw Rijnhuizen bewoond. Daarna is he t 
o.a. in eigendom geweest van de geslachten Van Tuyl l van Seroos-
kerken en De Geer. 

Dat van het middeleeuwse kasteel weinig meer te bespeuren valt, 
houd t verband met de omstandigheid, dat Rijnhuizen meermalen 
ingenomen, verwoest en geplunderd is. Hollandse troepen onder 
Joost van Lalaing deden dat in 1462, Maar ten van Rossem in 1528, 
en daarna nog de franse troepen in 1672. 

Het huis dateert in zijn tegenwoordige vorm uit de jaren rond 
1640. Later is het vooral inwendig zeer verfraaid, terwijl het dooi
de 18e eeuwse tuinaanleg een voornaam cachet kreeg. Vooral de, van 
het dorp afgekeerde, voorzijde maakt een deftige indruk. Via royale 
t rappen en een slotbrug bereikt men de hoofdtoegang van Rijn
huizen. He t torentje is in de vorige eeuw aangebracht, de dak
vensters zijn van 1782. In de tuin staat aan de Vaaitseiijn een aan
trekkelijk theehuis van 1731, gebouwd boven een sloot. Het interieur 
van Rijnhuizen bevat veel kunstvoorwerpen. 

DE GELDERSCHE B L O E M 

Met de afbraak van dit perceel, op den hoek van Ledig Erf en Gans-
straat te Utrecht, is een bij zeer velen bekende inr icht ing verdwenen. 
Meer dan drie eeuwen heeft dit huis dien naam gedragen. De naam
gever was waarschijnlijk zekere Jan Henrickss, van Oosterlaeck. T o e n 
deze op 30 Maart 1655 het perceel overdroeg aan Gerri t Michielss. 
werd in de akte van overdracht uitdrukkelijk vermeld: „daer den 
Gelderschen Blom uythanght", terwijl in de akte bij welke het huis 
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aan Oosterlaeck werd overgedragen geen naam vermeld wordt. Trou
wens, de omschrijving van het perceel in dé/e akte luidt heel kort: 
„seeckere huysinge ende erve, streckende voor van der straet op tot 
achter aen sheeren weeh. toe", terwijl Gerri t Michielss. eigenaar 
werd van „seeckere huysinge ende erve met het achterhuys, stallinge, 
mitsgaders de koetse (slaapstede) ende een cas, die int voorss. huys 
staende syn". 

Sinds Oosterlaeck het huis daar toe bestemde heeft het dienst 
gedaan als herberg (tegenwoordig noemt men zoo'n inrichting: hotel). 
Reizigers, die na het sluiten der stadspoorten bij de stad aankwamen, 
konden er voor den nacht onderdak vinden. Schippers en voerlieden, 
die geregeld diensten onderhielden tusschen Utrecht en omliggende 
plaatsen (niet alleen binnen de tegenwoordige grenzen der provincie, 
maar ook verder af gelegene) vonden er hun pleisterplaats. En ge
durende tientallen van jaren in de vorige eeuw was De Geldersche 
Bloem de verzamelplaats van reizigers, die gebruik maakten van de 
diligence, welke op geregelde tijden naar Wijk bij Duurstede vertrok. 

Maar zooals in den loop der tijden ten opzichte van veel dingen 
verandering kwam, zoo ook in de middelen van vervoer. Wie weet 
nog wat een vrachtschuit was? Wie wat een diligence was? En zoo
veel meer gelegenheden en gewoonten? 

Dat alles heeft ook De Geldersche Bloem niet onberoerd gelaten, en 
de herberg, het logement en het café ten slotte gedegradeerd tot een 
gewone rust- en drinkgelegenheid. Van „gloria m u n d i " was niet veel 
meer overgebleven. 

K. 

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

Waarschijnlijk zullen er onder 
aantal zijn, die het fraaie rococo-topje van het winkelpand Vreclen-
burg 34 hebben gemist. He t is echter de bedoeling, deze hardstenen 
top, die een unicum in Utrecht is, na de verbouwing van de winkel 
(door architect G. Uriot te Amsterdam) te herplaatsen en dan 
tevens, waar nodig, enige herstellingen aan te brengen. Doordat 
namelijk de onderdelen door middel van ijzeren doken aan elkaar 
waren verbonden, ontstonden door roestvorming enige scheuren. 

De eigenlijke gevel wordt geheel vernieuwd; deze was in hoofd
zaak laat l 'kle eeuws; slechts de zij- en middenpenan ten van het met
selwerk der eerste en tweede verdieping' dateerden waarschijnlijk nog 
uit de 18e eeuw. Het is een interessant experiment , te trachten een 
harmonisch geheel te maken van een waardevol oud gevelfragment 
met een nieuwe onderbouw. T e zijner tijd zullen we een afbeelding 
van he t resultaat plaatsen. 

Bij de verbouwing bleek weer — zoals reeds enige malen in deze 
rubriek ter sprake is gebracht — dat het huis zelf veel ouder is dan 
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