
M O N U M E N T E N Z O R G IN U T R E C H T 

Een overzicht van een groot aantal van de door verschillende instan
ties in Utrecht gerestaureerde monumenten vindt men op de ten
toonstelling „Monumentenzorg in Utrecht", georganiseerd door de 
stichting Het Utrechts Monumentenfonds. 

Allereerst vragen daar natuurlijk de aandacht de verschillende 
restauraties, welke in de loop der jaren met steun van dit fonds 
zijn uitgevoerd. Daarnaast treit men aan, hetgeen met overheids
subsidie tot stand kwam, zoals de restauraties van de torens en die 
van de werven. Ook is het een en ander tentoongesteld omtrent de 
opgravingen, welke in de stad werden verricht en die belangrijke 
sporen van verdwenen romeinse en middeleeuwse bouwwerken aan 
het licht brachten. 

Wat er gebeurt, wanneer restauratie te lang wordt uitgesteld, 
blijkt duidelijk ui t recente foto's van het kerkje in het fort Blauw-
kapel en uit die van het interieur van de Geertekerk, zoals dat er 
een jaar of vijf geleden uitzag! 

Het gevolg van het verlenen van een sloopvergunning voor een 
oud pand, omdat geen subsidie kon worden verstrekt voor herstel, 
blijkt u i t wat er voor het onlangs in Oud-Utrecht afgebeelde winkel-
huis in de Twijnstraat in de plaats kwam. 

Naar wij hopen, vormt een en ander voor de leden van de ver
eniging O u d Utrecht — welke het in stand houden van het historisch 
karakter van de stad toch zeker ter harte zal gaan — een aansporing 
om begunstiger te worden van het Monumentenfonds! *) Met nadruk 
/ij er op gewezen, dat dit fonds voor restauraties van woonhuizen 
practisch de enige bron is, waaruit geput kan worden, nu het ver
krijgen van overheidssubsidie vrijwel onmogelijk is .Met een klein 
bedrag per jaar per inwoner van Utrecht zouden de werkzaamheden 
belangrijk uitgebreid kunnen worden! 

Een aparte afdeling van deze tentoonstelling is gewijd aan de 
bouwwerken, die dr ingend restauratie behoeven en waarvan voor 
een deel deze reeds in voorbereiding is. Enkele andere voorbeelden 
tonen, dat het aanzien van een oud gebouw dikwijls met eenvoudige 
middelen (beter voegwerk, passender kleuren, fraaiere raamindeling) 
zonder grote kosten belangrijk verbeterd kan of zou kunnen worden. 

Het hierbij afgebeelde huis Keizerstraat 35, vóór en na de met 
hul]) van het Monumentenfonds voor enige jaren uitgevoerde her
stelling van de gevel, toont duidelijk hoe door bepleistering en ver
keerde raamindel ing het 17de eeuwse karakter vrijwel geheel verloren 
was gegaan. (Afb. 1 en 2.) 

De tentoonstell ing duur t tot (i juli. 
T . G. 

*) Minimum bijdrage per jaar f 2.—; men kan zich als begunstiger opgeven bij 
de secretaris, de heer R. J. Wilma, stadhuis. 
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A tb. I. 
Het 17de eeuwse huis Keizerstraat 35 

vóór de herstelling in 1946. 

Afb. 2. 
Hetzelfde huis na de niet steun van het 
Utrechts Monumentenfonds tot stand ge

komen restauratie. 
Architect ir. V. H. N. Briët. 
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