
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1993. - Dl.13 De restauratie van de Hamtoren in 1942 door Dr. G.J. van Andel enMr. Drs. W.J.M, van Andel In 1942 vonden de eerste restauratiewerkzaamheden aan de Hamtoren plaats. Dat was toen hard nodig: sindsenkele jaren openbaarden zich allerlei ernstige gebreken, met name aan het dak. Het had echter veel voeten inde aarde voordat er werkelijk iets gebeurde. Vooral de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg toonde zichvan meet af aan een warm pleitbezorger voor de Hamtoren. Op basis van de correspondentie tussen de familieRoyaards, de gemeente Vleuten en andere instanties wordt in dit artikel verteld hoe de restauratie uiteindelijkzijn beslag kreeg en hoe het de Hamtoren in de oorlog verder verging. De aanzet Oudere inwoners van Vleuten zullenzich misschien nog herinneren hoe deHamtoren er in 1942 uitzag. Afb. 1toont duidelijk dat de koepel van detoren scheefgezakt was. Er was echternog veel meer aan de hand, wat op eenfoto niet zichtbaar is. Reeds in 1936 constateert de heerOnnes van het Rijksbureau voor deMonumentenzorg dat de toren scheef-gezakt is en dat het pleisterwerk vande gevels afvalt; dit wordt echter nietals ernstig aangemerkt. Erger zijn degevolgen van inwatering aan de

ven-sters en aan de voet van het dak. Hetmuurwerk vertoont zware scheuren ende verankering is niet meer voldoende,zoodat de toren naar alle kanten af-wijkingen laat zien. Inwendig heeft hij,vooral op de drie bovenste verdiepin-gen veel van inwatering geleden, zoo-dat de balklagen en vloeren zoozeervergaan zijn, dat zij niet meer begaan-baar zijn; enkele balken zijn zelfsdoorgebroken. (...) De aangrenzendeschuur is zo bouwvallig, dat het ver-blijf erin gevaarlijk is geworden. Het huis Den Ham, dat in 1536 doorde Staten van Utrecht als ridderhofstadwas erkend, was een indrukwekkendkasteel, zoals moge blijken uit afb. 2.In 1871 is het kasteel afgebroken; al-leen de thans nog aanwezige Hamtorenis blijven staan. De oudste foto die be-kend is, van omstreeks 1885 (afb. 3),toont de toren kort na de afbraak vanhet kasteel. In een brief van 6 juli 1936 doen B en Wvan Vleuten aan de toenmalige eige-naar van de Hamtoren, de heer H.W.J. 1. Foto van de Hamtoren vanuit het oosten, genomen op 22 september 1942, kort voordatmet de restauratie werd begonnen.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1993. - Dl.13 Royaards van den Ham, grootvader vande huidige eigenaresse, het voorstelom de toren kosteloos aan de gemeen-te in eigendom over te dragen. Dezewijst het voorstel niet af, maar vraagtwel om nadere toelichting omtrent devoorwaarden. Dat zijn gezondheidtoen al te wensen over liet moge blij-ken uit het postscriptum onder zijnantwoord: Ik ben gaarne bereid per-soonlijk besprekingen te houden, ech-ter zie ik tegen de reis op indien nietstrikt noodzakelijk. Het gemeentebestuur van Vleutenkrabbelt nu terug. In hun brief van 29juli 1936 aan Monumentenzorg stellenB en W: Waar de gemeente noodlij-dend is, maakt de gemeenteraad be-zwaren om gelden voor restauratie be-schikbaar te stellen. Gezien de grootehistorische waarde van dit bouwwerk,hebben wij ons afgevraagd of het nietmogelijk is, dat zoo noodig via het ge- meentebestuur het Departement vanBinnenlandsche Zaken deze toren ineigendom overneemt. Op deze briefwordt van de overheid geen reactieontvangen, ook niet na herhaling vandeze vraag in een brief van oktober1936. Inmiddels vragen B en W aan deheer Royaards om een concept-over-eenkomst met de door hem gewenstebepalingen. Dit concept wordt doornotaris Simons te Utrecht gemaakt enreeds op 25

augustus 1936 aan het ge-meentebestuur gezonden. Ruim eenjaar na het aanbieden van de concept-overeenkomst antwoordt het gemeen-tebestuur in een brief van 10 septem-ber 1937. Vier dagen later overlijdt deheer H.W.J. Royaards van den Ham op74-jarige leeftijd. Op 25 november 1937 bericht dienszoon, de heer W.J. Royaards, aan dedirecteur van het Rijksbureau voor de 3. De oudste foto die van de Hamtorenbekend is, daterend van omstreeks 1885.Blijkens een stempel op de achterzijde isde foto genomen door Photographie J.D.Kiek. Kiek (1811-1899) vestigde zich om-streeks 1860 te Leiden als eerste beroeps-fotograaf van Nederland. Monumentenzorg dat de erfgenamenin principe bereid zijn om met mede-werking van het Rijk en de gemeenteVleuten over te gaan tot herstel van deHamtoren. Een dag later bericht nota-ris Simons aan het gemeentebestuurvan Vleuten dat de erfgenamen van deheer Royaards van den Ham het ont-werp-contract voor de overname vande toren als ingetrokken wensen te be-schouwen. Daarna wordt het stil. Misschien datde dreiging van oorlog, de mobilisatieen het daadwerkelijk uitbreken van deoorlog daaraan ten grondslag liggen. De restauratie De draad wordt weer opgevat door denieuwe directeur van het Rijksbureauvoor de Monumentenzorg met eenbrief aan de heer

Royaards, die op-treedt als gemachtigde van de eige-naresse, zijn moeder mevr. E. Roy-aards van den Ham-Thiebout. Inmid-dels is het koepeltje scheefgezakt zo-als op afb. 1 te zien is. Hij schrijft o.a.:Telkenmale wanneer ik van hier naarUtrecht reis trekt de kloeke en doorzijn kleur zoo boeiende Hamtoren mijnblikken derwaarts; ik moet bekennen,dat zulks steeds gepaard gaat meteenigen schroom, want ik vrees steedste zullen bemerken dat de scheefgezak- 2. De ridderhofstad Den Ham vanuit het oosten. Schilderij op paneel door E.M.F. Ivoy(1746-1810) uit 1779. r










