
TENTOONSTELLINGEN TE UTRECHT 

Van 28 september tot 15 november wordt in het Centraal Museum te Utrecht 
de tentoonstelling „Paus Adrianus VI" gehouden. De expositie is ingericht 
ter nagedachtenis van deze grote zoon van Utrecht, die daar op 2 maart 1459 
werd geboren. 

Gaarne maken wij de lezers voorts attent op een tentoonstelling van oude 
handschriften en boeken uit de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. Deze wordl 
van 1 tot 31 oktober gehouden in het Universiteitsmuseum, Trans 8. 

HISTORISCHE STRAATNAMEN VLEUTEN-DE MEERN 

In hel plan Hamweg-I'arkweg te Vleuten zijn verschillende nieuwe straten in 
aanleg. De raad \an Vleuten-De Meern heeft in dit plan — dit gebied is 
verwant aan de geschiedenis van de Hamtoren — de stralen namen gegeven, 
welke ontleend zijn aan de middeleeuwse geschiedenis van Vleuten. 

De eerste straat is genaamd Van Wanroystraat. In 1553 kwam de Hamtoren 
aan de zuster van de laatste Utenham, die gehuwd was met Jan van Wanroy. 
Dan volgt de Utenhamstraat. De heren van Den Ham hebben zich later Uten
ham genoemd. Jan Utenham was de bewoner van Bottenstein, tevens de hoofd
figuur van een historische roman „Jan Utenham", geschreven door Bep Pysan 
(pseudoniem voor Rees Valkenstein). 

Naar de heren van Woerden, die Den Ham hebben gebouwd, is genoemd 
de Van Woerdenstraat. De vierde straat heeft de naam gekregen Bernard van 
Hamslraat. 

Ridder Bernard van Woerden — zich later noemende Bernard van Ham — 
was de eerste bewoner van Den Ham. De straat, welke de Parkweg met bet 
Haarpad zal verbinden, is genaamd Camphuysenstraat. Dirck Rafaelszoon 
Camphuysen was een dichter en predikant, die als predikant in Vleuten heeft 
gestaan van 1616 tot 1619. 

In hel plan Veldhuizen te De Meern zijn ook vijl straten van namen voorzien. 
Ds eerste heet Ten Veldstraat. Deze naam is afgeleid van Huis Ten Velde de 
oudste naam voor Huis te Nijevell. Vervolgens is er de Van Zuijlenstraat. De 
eerste bekende bewoner van Huis te Nijevelt, was Steven van Zuijlen. De naam 
Van Nijenrodelaan is gegeven aan de straat lopende vanaf de Meerndijk. 
Elisabeth van Nijenrode was de vrouw van Jan van Zuijlen van Nijevelt. Ten
slotte noemde men de Van Heemskerklaan, naar de vrouw van de tweede 
Steven van Zuijlen van Nijevelt, genaamd Agnes van Heemskerk (1355). De 
eerste bewoner van Huis te Nijevelt was gehuwd mei Mabelia. Hel aardappelpad 
zal voortaan helen Mabeliastraat. 

BRANDSTEEG EN HUIS BRANDAA 

De heer W. van de Pas, die in hel weekblad Omhoog een serie artikelen over 
paus Adriaan schreef, heeft in het nummer van 22 mei 1959 enige gegevens 
samengevat over straat en huis, waar Adriaan is geboren. 

„De Brandsteeg kreeg haar naam naar het huis Brandaa, overbekend als ge-
boorteplaats van Paus Adriaan", zegt N. van der Monde in zijn boek over de 
straten van Utrecht. Doch dr. Catharina C. van de Graft schrijft in „Utrechtse 
gevelstenen en opschriften": „Het huis op de Oude Gracht, Brandaa is waar
schijnlijk genoemd naar Dirk van der Aa Brandtssoon aan wie het in 1389 be
hoorde en naar wie ook de Brandsteeg haar naam draagt". Nu wist Van der 
Monde die rond 1840 schreef, héél veel van het oude Utrecht, maar Catharina 
van de (.raft weet er nog méér van. Ook al omdat de studie van archieven 
sinds 1840 zulk een grote vlucht heeft genomen. 

Wie heeft gelijk? Ik heb zo'n idee, dat ze allebei gelijk hebben. Dit zijn de 
feilen. Het huis hiei bedoeld, wordt voor de eerste maal genoemd in een sluk 
uil 1363. en enkel aangeduid als „huisinge". Brandsteeg en Brandaa waren nog 
onbekend. In 1389 weid Diik van tier Aa Brandtszoon eigenaar van het huis. 
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Hij moet een vermogend man zijn geweest: in 1394 op donderdag „nae onser 
Vrouwendach Conceptio", dus op donderdag na 8 december, pacht hij er nog een 
hofstede bij. Het huis op de hoek van de Oude Gracht werd spoedig naar de 
eigenaar Brandaa genoemd, en de steeg waaraan het aan de ene kant grensde 
wordt in een charter van 1402 Brandsteeg geheten: „bij de Brantstege" staat 
er. Dus toen droeg ook de steeg de naam van Van der Aa Brandtszoon. Men 
zou kunnen zeggen, dat Van der Monde naar het huis Brandaa keek toen 
hij de naam van de steeg verklaarde, en dat dr. Van der Graft over het huis 
heen op de eigenaar heeft gelet. 

Het huis Brandaa heette ook wel De Croywagen of Croeywagen (Kruiwagen). 
In de zestiende eeuw kreeg het de naam „Paus Adriaan". Ér moet in de gevel 
een steen gemetseld geweest zijn met de beeltenis van Adriaan VI met onder
schrift: „In Paus Arien". Later kwamen er, bij de verbouwing in de 18e eeuw-
waarschijnlijk, drie gevelstenen. De middelste vertoonde het beeld van Adriaan VI; 
op de linker werd geschreven „Paus" en op de rechter „Adriaan". Het gehele 
complex werd in de 18e eeuw tot één groot geheel gemaakt. In 1867 is het 
aangekocht door de aartsbisschop van Utrecht. In „Paus Adriaan" kwamen de 
zusterscholen. Bij de algehele verbouwing in 1911 kreeg dit gebouw een meer 
modern aanzien. In „Paus Adriaan" bewaren de zusters nog steeds vijf grote 
schilderijen met taferelen uit het leven van Adriaan VI, welke in de achttiende 
eeuw zijn geschilderd door de rotterdamse schilder Dionys van Nijmegen. 

D O M P L E I N 

Wanneer het avond wordt 
is het plein van een bijna heilige int imitei t . 
In de stenen is het verborgen: 
de hoge stenen wanden van de kerk, 
luchtbogen, pinakels en traceeën. 
In de stapelstenen van de toren: 
eenzaam en vertrouwd 
dichtbij en ver 
koel en hartverwarmend. 
In de lange daklijsten der huizen 
en het spaarzame licht van de booglampen 
in het besloten donker onder de kastanjebomen. 

Klein hart in mij, 
nader voorzichtig en luister: 
luister naar het grote hart 
dat klopt en zich verborgen houdt. 
Het is overal en nergens. 
Het draagt je en het omringt je. 
Het dekt je vanuit de nachtzwarte hemel 
die omlaag is gekomen 
diep en ondoorgrondelijk. 

Nader voorzichtig 
klein hart in mij: 
wanneer het avond wordt 
is het plein van een bijna heilige intimiteit . 

(Het Remonstrantse Weekblad 25 juli 1959) T. N I E N H U I S 
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