
VKRKRKDINC; VAN DE LANGE VIESTRAAT 

lu zijn „Herinneringen aan de Korte Jansstraat (Maandblad Oud-
[ trecht, oktober 1961) sich W. L. van Nieuwenhuysen de vraag: 
waarom heeft de verbreding van de Viestraat wèl tot een massai.' 
ombouw L»dri(l en die in de Korte fansstraat niet? Hierachter schuilt 
een klein stukje rechtsontwikkeling. Het is misschien niet onaardig 
de bescheiden rol in herinnering te- brengen, die de stad Utrecht daar
in heeft gespeeld. 

Ten tijde dal de achteruitplaatsing van de straatwanden in de Kor-
te fansstraal en de Domstraat aan de orde was (begin van de eeuw), 
placht men de a.inkoop of onteigening ten dienste van de verkeers-
verbetering beperkt te houden tol de door de nieuwe rooilijn gesne
den percelen (hui/en). Daarachter gelegen eigendommen bleven on

aangetast. 
Wanneer de grond, gelegen tussen de verlegde straatgrens en de 

achterzijde van de na afbraak — vrijgemaakte terreinen te weinig 
ruimte overliet voor de oprichting van een passende nieuwe bebou
wing, ontstonden de door de heer Van Nieuwenhuysen beschreven 
narigheden, waaronder de kunstzinnige architect P. J. Houtzagers 
dooi zijn ervaringen met de Korte Jansstraat zo/eer heeft moeten 
zuchten. - In die tijd was het begrip ,,onteigening par zone" nog niet, 
of niet genoeg, doorgedrongen. Hieronder wordt i.e. verstaan een 
onteigening, niet begrensd blijvend tot de rechtstreeks getroffen per
celen, maar zich levens uitstrekkend over zodanige stroken als nodig 
zijn om een herbouw langs de verbrede weg op verantwoorde wijze 
verzekerd te doen zijn. 

Naasi dr/r verruiming van toepassing staat een later verkregen 
versteviging van de wettelijke grondslag. Deze is geschapen doordat 
bij de wijziging van de woningwet in 1931 de mogelijkheid werd open

heid om, behalve ten behoeve van andere gevallen van stedebouw-
kundige aard, óók „in het belang van de volkshuisvesting" — dat wil 
/eggen zonder zogenaamde „nutswet", enkel bij raadsbesluit, onder
worpen aan de goedkeuring van de Kroon — ongebouwde oi gebouw
de eigendommen te onteigenen „in verband met de vaststelling van 
een voorgevelrooilijn", (art. ?A woningwet, jo art 77, 1ste lid 5 ont
eigeningswet) . 

Ondanks de summiere toelichting tijdens de wetsvoorbereiding 
scheen de bewoording van de nieuwe bepaling („in verband met") 
mede in dit geval een ruime toepassing — en met name die van „zone-
onteigening" toe te laten. 

Met de/e veranderde stand van /aken hield het gemeentebestuur 
van Utrecht rekening in zijn plan inzake de verbreding van de Lange 
Viestraat (1931). 

Ook hier deed zich, althans over een grote lengte, het verschijnsel 
voor dal na een opruiming, uitsluitend van de oude bebouwing langs 
de straat, achter de nieuwe rooilijn volstrekt onvoldoende ruimte be-

12 



schikbaar zou zijn om de herbouw mogelijk te maken van een rij 
zakenpanden van formaat, zoals vereist aan de/e hoofdader van hel 
verkeer in het hart van de binnenstad. 

Een bevredigende regeling kon slechts worden getroffen wanneer 
het diep achter de percelen aan de Lange Viestraat doorlopende 
,,1 lotel l 'Europe" in de afbraak — en dus in tie onteigening — werd 
begrepen. Intussen grensde dit grote hotelcomplex in het geheel niet 
aan de Viestraat; liet stond aan hel Vredenburg (naast de op de hoek 
gelegen winkel van Schoonhoven). Onmiddellijk verband tussen het 
pand en de straatverbreding was er dus niet. Nochtans nam het ge
meentebestuur, zich geschraagd gevoelende door de prille toevoeging 
m de wet, het hele hotel ca . op in de onteigening in het belang van 
de volkshuisvesting. 

Toen het raadsbesluit ^ovd en wel bij de Kroon ter goedkeuring 
wis aangeboden, deed zich een verwikkeling voor. Met schrik werd 
kennis genomen van de stelling welke niemand minder dan de direc
teur-generaal van de volksgezondheid, mr. L. Lietaert Peerbolte, in 
zijn pas verschenen commentaar op de herziene woningwei (1932) 
over de onteigening in verband met een voorgevelrooilijn had verkon
digd. Op een erkenning dat de nieuwe onteigeningsgrond ruim is 
geredigeerd, liet hij koelbloedig als zijn zienswijze volgen: dat „de 
toevoeging practiseh niet anders (zou) kunnen betekenen dan dat het 
deel van een gebouwd perceel of van grond vóór de voorgevelrooilijn 
onteigend kan worden". Indien de/e opvatting door het hoogste ge
zag werd gedeeld, zou dit uiteraard de doodsteek vormen legen het, 
zo veel verder gaande utrechtse raadsbesluit. 

In de veronderstelling dat het gezagheb bei ui e woord van de direc
teur-generaal vangrote invloed zou zijn op de koninklijke beslissing, 
spoedde de toenmalige wethouder van openbare wei ken, de heer A. 
II. Smulders, zich naar Den Haag, om het geval mei de directeur-
generaal persoonlijk te bespreken. Deze kwam kennelijk dermate on
del de indruk van 's heren Smulders betoog, dat hij toe/egde de ge
steldheid ter plaatse te komen opnemen. 

Dit gebeurde op een regenachtige dag. Onder de bescherming van 
parapluien werd een bezoek gebracht aan de Lange Viestraal en het 
Vredenburg; wellicht óók aan het mikpunt van de strijd, het hotel-
restaurant „l'Europe". — En ziet: bij koninklijk besluit van 24 sep
tember 1932, nr. 11 (Ned. Staatscourant nr. 189) verwierf het ont-
eigeningsbesluit van de gemeente ongerept de zozeer bedreigde sanc
tie. 

In de tweede druk van zijn commentaar op de woningwet (1935) 
herzag mr. Lietaert Peerbolte zijn aanvankelijke mening, en wel met 
de verklaring dat „de practijk rijker (was) gebleken dan zijn apho
ristische (o.i. veeleer apodictische) — theorie". Hij maakte daarbij 
melding van het utrechtse geval, onder opmerking dat „het verband 
hier door de gecompliceerdheid van de toestand zó ruim was, als wel 
zelden zal voorkomen". Of dit laatste opgaat betwijfelen wij. De 
slotzin lijkt ons meer een dekken van de aftocht. 
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Aan de, in hel besluui recht stellig niet geschoolde wethouder 
SumIdiis komt misschien de verdienste toe, door zijn gezonde over-
redingskracht ecu steentje te hebben bijgedragen aan de rechtsvot 
ming inzake de onteigening in verband met een voorgevelrooilijn. 

De juridische kant van de geschiedenis betreffende de rooilijn-
Lange Viestraat is uitvoerig beschreven door mr. H. J. Schulte, in het 
Weekblad voor Gemeentebelangen 1932, nr. 50. 

G. G. PEKELHARING. 

* 

INT1 RKSSANTE LEZINGEN 

Hel bestuur van Oud-Utrecht heelt besloten om voortaan in het 
maandblad gastvrijheid te verlenen aan soortgelijke verenigingen 
voor de aankondiging van bijeenkomsten. Over hei algemeen bestaat 
er tussen de diverse op oudheidkundig gebied werkende organisaties 
weinig contact. 1er bevordering van nauwere samenwerking kunnen 
reeds die aankondigingen dienen. Want als gevolg daarvan worden 
leden van Oud 1 Micclii in de gelegenheid gesteld om de bijeenkomsten 
dei andere verenigingen bij te wonen, indien het daar te bespreken 
onde] werp hun intei esse heeft. 

Het kom! ook voor, dat verenigingen wier werkterrein op een 
ander vlak Ligt, een Ie/ing organiseren over een onderwerp betreffende 
de geschiedenis van stad en provincie. Voor dergelijke aankondigin-

n wordt eveneens gaarne plaats ingeruimd. Wederkerig hebben 
diverse verenigingen toegezegd, dat /ij — voor zover dit in haar kader 
past — bijeenkomsten van Oud-Utrecht zullen aankondigen. 

Hier volgen enkele opgaven van samenkomsten waar leden van 
Oud-Utrecht hartelijk welkom zijn. 

Geologie van Amersfoort 

De oudheidkundige vereniging Flehite te Amersfoort deelt mede, dat 
op maandag 29 januari 's avonds om 8 uur in het Museum Flehite te 
Amersfoort (ingang Breestraat 82) een bijeenkomst zal zijn, waar de 
heer A. G. Koenderink uit Bilthoven zal spreken over de ,,Geologie 
van Amersfoort en de utrechtse heuvelrug", met vertoning van licht
beelden en materiaal uil hel Museum Flehite. 

De steencultus 

De Archeologische Werkgroep Westelijk Nederland houdt op vrijdag 
9 februari een bijeenkomst in het Archeologisch Instituut te Utrecht 
(Domplein 24), waar dv. 1'. Glazema uit Amersfoort zal spreken ovei 
„De steencultus". 
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