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BIJ WILLEM STOOKERS 25-JARIGE AMBTS
VERVULLING. 

Het feit alleen, dat de heer Stooker den loden April 1.1. een 
kwart-eeuw aan den dienst der gemeentewerken verbonden was, 
zou uiteraard moeilijk aanleiding kunnen wezen, om op deze plaats 
aandacht aan deze herdenking te schenken. Tusschen Stookers 
werk en de doelstelling van ,,Oud-Utrecht" heeft echter een zoo 
nauwe verwantschap bestaan, dat het om deze reden gepast is even 
bij dit ambtelijk gebeuren stil te staan. 

Van den lsten Mei 1925 tot den 22sten April 1931, toen de 
sluitsteen in 't gewelf van de doorgang werd geplaatst, duurde 
zijne werkzaamheid aan het herstellingswerk van den Domtoren en 
sinds dien werd hem het toezicht op het onderhoud opgedragen. 
Onderwijl was hem nog, gedurende 1930, het opzicht over de ver
bouwing en de inrichting van Leeuwenberch tot kerkgebouw toe
vertrouwd. 

Van de proef graving in 1929 af, tot het laatste bodemonderzoek 
in 1936, was Stooker bij de opgravingen op het Domplein be
trokken, en in 1937 en 1938 vond hij gelegenheid, om zijne er
varingen aan de opgravingen te IJsselstein, in 1940 aan die op den 
Hoogewoerd dienstbaar te maken. 

De opmetingen van de torens der Buur-, Jacobie- en Klaas
kerken, ter voorbereiding van de dringende restauratie, werden in 
de laatste jaren door Stooker verricht, evenals het voorloopig 
onderzoek der voormalige kloostergang van het Catharijneconvent, 
waardoor ook hier beter inzicht in den oorspronkeiijken toestand, 
die voor een gewenschte herstelling noodig is, werd verkregen. 

Nadat in 1939 de kunstbeschermingsdienst van rijkswege was 
ingesteld, werd Stooker als plaatsvervangend hoofd van dien 
dienst voor de gemeente aangewezen en met hem staan thans een 
veertigtal mannen, in drie ploegen verdeeld, bij dag en bij nacht 
gereed, om onmiddellijk op te kunnen treden wanneer de voor
naamste gebouwen, in dit geval de Domkerk en toren, de Pieters
kerk en het Centraal Museum, door gevaar uit de lucht worden 
bedreigd. 
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Bij de hulde, door de directie der gemeentewerken, de monu
mentencommissie, den inspecteur van den kunstbeschermingsdienst, 
en vele anderen aan Stookers arbeidsliefde en taak-opvatting ge
bracht, voegt ,,Oud-Utrecht" gaarne haar dank voor zijne toe
gewijde medewerking, om de monumenten van eigen bodem, de 
eereteekenen van Utrechts verleden, ook voor de komende ge
slachten te helpen behouden. En niet minder erkentelijk blijft zij 
voor de zakelijke voorlichting en de nuttige aanwijzingen, die de 
vereeniging steeds mocht ontvangen en waarop ze ook in de toe
komst meent te mogen rekenen. E. 

UTRECHTSCHE GESCHIEDENIS IN DE RECLAME. 
III. 

Het plaatjes-album van de N.V. Koek- en Beschuitfabriek v /h 
G. Hille & Zoon te Zaandam .—• de samenstellers ervan zijn Jan 
Feith en Ch. Gl. Behrens; aquarellistische illustraties van B. van 
Vlijmen — geeft ons de totale provincie Utrecht in woord en beeld. 
De samenwerking met Jan Feith waarborgt een meer journalistieke 
en voor wat het historische gedeelte betreft, een meer roman
tische behandeling van de ook ditmaal in hoofdzaak op touristisch 
gebruik toegespitste leesstof. 

Nauwelijks hebben wij ons met de schrijvers buiten de hoofdstad 
begeven of wij bevinden ons al midden in de romantiek. Fietsend 
langs de schilderachtige wegen en paadjes van de Lage Vuur-
sche staan we aldra voor het Vuursche hunnebed, „buiten Drenthe 
het eenige in ons land bewaard gebleven heiden-graf". En dan 
steken de schrijvers van wal met hun verhaal van de twee Vuursche 
reuzen, „Wer" en „Ner" geheeten, die als echte boosdoeners zich 
vroeger in hun ondoordringbare bosch in een soort roovershol ge
nesteld hadden, vanwaar zij den verren omtrek onveilig maakten. 
„Dat 't er allesbehalve pluis was in die dagen, bewijst wel de 
legende van een draak, die beide reuzen 'n handje hielp bij hun 
onguur bedrijf. Ja, er ligt nog een kasteel, dragende den naam van 
„Drakenstein". Het werd oorspronkelijk midden in de bosschen 
van de Lage Vuursche gebouwd door een Utrechtschen ridder, 
Heer van Drakenborch, voerende den voornaam Warner. Dat was 
in de veertiende eeuw. Maar de Vuursche reuzen waren al van 
veel ouder. Het boschslot werd later herbouwd, doch het behield 
den naam „De Drakenstein". Zooals het nu binnen zijn grachten 
ligt, kun je niet nalaten, er je verbeelding te laten spelen — een 
Stichtsche nederzetting der heidensche Hunnen, de euveldaden van 
W e r en Ner, de vroegere aanwezigheid van een draak 

Wie, op grond van de griffe wijze, waarop door de samenstellers 
van Hille's album op de legendarische en prae-historische overle
veringen wordt ingegaan, een even groote belangstelling voor de 


