






















Maandblad Oud-Utrecht 1977 '- perken hebwarel ijzer krcxiienX-^ u' Gedeelte van de Veldnamenkaart van Amerongen, waarop aangegeven de tabaksschuren en de namen derweilanden en bospercelen (uitgave van de Heemkundige Stichting Amerongen, 1976). 8































































Maandblad Oud-Utrecht 1977 Een verhaal apart zijn de tongewelfde kelders, diemet hun gezamenlijk oppervlak van ca. 6 x 18 m veeluitgebreider zijn dan het bescheiden huis daterbovenop staat (zie afb. 4). In de geheel betegeldekelder onder het huis is aan de zijde van de Hamsteegnog een stookplaats met een smuigervormigeschouw en resten van een gemetseld fornuis aanwe-zig, die aansluit op een schoorsteen buiten langs hethuis. Aan de zijde van de Bakkerstraat is nog duidelijkde plaats van de gootsteen, pomp en aanrecht te her-kennen. Via een deur met geprofileerd kozijn komtmen van hier in de kelder onder de straat, alwaar zichaan de rechterzijde een ingebouwd privaat onder eenafdakje bevindt. Vervolgens komt men bij de dwars-gelegen kelder onder de Bakkerbrug die een uitgangheeft naar het water en die mogelijk vroeger eentweede had naar de werf aan de zuidzijde; hier is ech- aft. 4 Doorsnede naar noord, met de Bakkerbrug (ca. 1400), west (ca. 1600) en zuid (ca.

1800) vakken oorspronkelijk vermoedelijk uit een beplan-king; rond 1 600 werd deze kennelijk door baksteenvervangen. Het achterste vak aan deze zijde bestondmogelijk vanouds uit moppen, omdat hiertegen op debegane grond een stookplaats was gelegen, vermoe-delijk een schouw met bakstenen wangen. De achter-muur bestond uit rommelig jonger metselwerk waarineen derde gebint deels nog aanwezig en voor de restaantoonbaar was. De trap heeft zich mogelijk vroegerin het tweede vak links bevonden. afb.5 afb. 6 ± 1820 39





































































































Maandblad Oud-Utrecht 1977 stempels op dakpannen die werden gevonden, trokvooral die van de COHORS II THRACUM (equitata)d.w.z. een eenheid Thracische ruiters, de aandacht.Deze en andere vondsten wijzen op een militaire ba-sis. (J. E. Bogaers en J. K. Haalebos, Inst. O.G.A., Nij-megen). Bij Kesteren werd mede door de aktiviteit van de His-torische Kring Kesteren en Omstreken veel Romeinsmateriaal gevonden. Hoewel eerst getwijfeld werd ofhet een militaire nederzetting betrof zijn er nu meeraanwijzingen in die richting (R. S. Hulst, R.O.B.,Amersfoort). Het zou te ver voeren om in te gaan op de opgravin-gen van de castra te Nijmegen die sinds 1917 hebbenplaatsgevonden (Rijksmuseum van Oudheden, Lei-den; R.O.B., Amersfoort; Inst. O.G.A., Nijmegen). Welverdient het vermelding dat dit de meest uitgebreideonderzoekingen zijn van de enige legioensvesting inNederland. Ze worden steeds voortgezet en er is eenplan om in 1978 in het musea Kam een tentoonstel-ling

over de resultaten van de laatste 10 jaar te hou-den. Nijmegen                                           A. V. M. Hubrecht Fragmenten van een stenen boog van het hoofdgebouw te Utrecht (Centraal Museum) Kromme Nieuwegracht 70t nenstad gevestigd (te) groot bedrijf koopt voor zijnuitbreiding een aantal aangrenzende panden op enverbouwt deze. Na de verbouwing zijn de deuren enmet hen de huisnummers van de aangrenzende pan-den verdwenen. Zo verging het in 1963 de huizen aande Kromme Nieuwegracht vanaf de Jeruzalemstraattot aan 80bis, inclusief het pand Kromme Nieuwe-gracht 72, dat men aanvankelijk, blijkens een teke-ning uit het jubileumboekje van de Tiel-Utrecht1), zijneigen gezicht wilde laten behouden. Het is nu even-wel een onderdeel van een quasi-zelfstandig, leven-loos rijtje. Zo zal het naar alle waarschijnlijkheid ver-gaan met het geplande kantoorpand Kromme Nieu-wegracht 702). Staande op de Pausdam en kijkend naar het oostenzien we een belangrijk stukje

beschermd stadsgezicht, Een oplettend wandelaar in de Utrechtse binnenstadzal het opvallen dat in veel straten de huisnummeringrare sprongen maakt. Zo zien we in de Mariastraatlinks van het poortgebouwtje met nummer 28 eenwinkel met nummer 12. En op de Nieuwegracht vin-den we de nummers 87 en 121 direct naast elkaar. De verklaring hiervoor is, dat, op beide plaatsen, ooiteen aantal - inpandige - huisjes stonden. Ook op eenandere manier verdwijnen er huisnummers. Men zalvergeefs zoeken naar Oudegracht 174, 176, 180 en182. Zeven in de dertiger jaren afgebroken huizenmaakten plaats voor twee grote gebouwen. Een recentere en modernere aanpak waardoor huis-nummers verdwijnen is de volgende. Een in de bin- 89





























Maandblad Oud-Utrecht 1977 Twee gedateerde dakpannen uit 1875 en 1884 voor. Deze pacht dan van de Heer van Zuylen deSteenovens aen het Santpad.') Bij een archeologischonderzoek ter plaatse vond ik enkele funderingen te-rug, waarbij een tegelvloerkeldertje. De stichtingsda-tum van deze oven zou 1623 zijn 2). Een Gouds pijpjemet een merk in de hiel, dat daar eveneens gevondenwerd, dateert uit 1620. Rond 1860 treffen we weer een Jan Voorsteegh aan.Een nakomeling van de achttiende eeuwse pannen-bakker zal een pannenbakkerij aan de Dorpsstraathebben. De oven stond naast Huize Diedrichsteyn. OpDiedrichsteyn zou later de bekende Weener (in devolksmond de vlugge eend) wonen en kantoor hou-den.Het ging goed met de steen- en pannenbakkerijen in Dakpannen zijn bij duizenden terug te vinden. Het zijnprodukten waar we gewoonlijk aan voorbij gaan, he-laas ten onrechte. Vaak wordt vergeten dat men ditmassaprodukt nog maar kort

geleden met de handvervaardigde en dat de pannen stuk voor stuk moes-ten worden gemaakt. Pas na 1880 ontstonden er ma-chines die dit handwerk gingen overnemen, al zal hetambachtelijk dakpannen maken nog wel tot in dezeeeuw zijn doorgegaan De machines persten de pan ensoms vinden we de firmanaam als een soort visite-kaartje daarin afgedrukt. Zo treffen we vaak eenstoomdakpannenfabriek. Tevens leren deze stempelsons iets over de handel in dakpannen. De pannen blij-ken over een groot gebied verspreid: in Utrecht treftmen pannen uit Tegelen, het Stichtse produkt dektMaastrichtse huizen. Panoven te Oud-Zuilen, 1971(foto Openluchtmuseum, Arnhem) Van twee dakpanvondsten wil ik hier melding maken.Tijdens een lezing die ik gaf over de historie van desteen- en pannenbakkerijen, maakte de heer v. Beek,direkteur van de Woerdense Dakpanindustrie, mijerop attent dat er bij een familielid van hem een dak-pan gevonden was die

volgeschreven stond met na-men. Verdere gegevens had hij niet.Bij eerste lezing van de namen op de pan ontdekte ikdirekt al enkele bekenden: ik trof Jan Voorsteegh ende familienaam Delfgau. Beide namen brachten mijmeteen terug naar de panoven die aan de Vecht bijOud-Zuilen anno 1875 en daarvoor gelegen was.In 1738 komt tezelfder plaatse al een Jan Voorsteegh de Vechtstreek in het midden van de 19e eeuw. Erwas een ruime afzet voor de produktie en in 1851treffen we er de volgende bedrijven3): A. C. Voorsteegh legel en Pan te Maarssen J. G. Nes Steenfabriek te Zuilen J. Peelen Steenfabriek te Zuilen A. C. Hartjens Pannebakkerij te Zuilen J. Voorsteegh Pannebakkerij te Zuilen H. G. Knoops Pannebakkerij te Zuilen B. ten Hage Vloertegelfab. te Zuilen R.H.J. Vuren Steenbakkerij te Zuilen 103





























































Maandblad Oud-Utrecht 1977 De Utrechtse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging bestaat 75 jaar die zijn lezingen voor de afdeling altijd met grappendoorspekte. Hij was van mening dat je de Utrechters met de na-tuur vertrouwd moest maken. Daarom organiseerdehij avondlijke wandelingen in de bossen van Rhijnau-wen. Toen kon je daar nog de nachtegalen horen zin-gen. Deze excursies trokken een groot publiek.In het voorjaar trok hij er om 2 uur 's nachts per fietsop uit om de zon te zien opkomen boven de Leusder-hei. Wel honderd liefhebbers volgden hem. Achterinde colonne reed een fietsemaker; om de lekker ban-den te plakken. Waar ging de afdeling zoal op excursie?Zo ongeveer een halve eeuw geleden zag de omge-ving van het oude Utrecht er wel een beetje anders uitdan thans. Er waren toen drie denkbeeldige militairezones, waarbinnen niet in steen en in beperkte mateslechts in hout gebouwd mocht worden. Die zoge-naamde verboden kringen maakten

deel uit van deUtrechtse waterlinie. Hierin bevond zich in een kransom de stad een aantal forten, waarvan het fort bijRhijnauwen het grootst en het belangrijkste was. Ditfort is in de loop der jaren natuurhistorisch van grootbelang geworden. De stad kon zich vanwege die knellende militaire kop-pelriemen niet uitbreiden. De stedelijke bebouwingging vlak achter de linie in zuidelijke, westelijke ennoordelijke richting over in een schitterend landelijkweidegebied en in oostelijke richting in een prachtigovergangsgebied naar de Utrechtse heuvelrug. Zuid-oostelijk van de stad lag het Kromme-Rijngebied metzijn iepe-essenbossen op de oude landgoederen.Oude ridderhofsteden met prachtige parkbossen meteen bijzonder rijke ondergroei van struiken en hogereplantensoorten. Het landgoed Rhijnauwen werd in1928 als eerste buitenplaats door de gemeente voorhet publiek opengesteld. In al deze gebieden gingen de vroegere N.N.V.-ers opexcursie en verrijkten zij hun kennis van de levendenatuur. Er was soms

zoveel te zien dat men op zo'nexcursiedag de tijd vergat. Zo blijkt uit een verslag vaneen tocht in de omgeving van Scherpenzeel dat menmet twee rijtuigen van het hotel De Holevoet naar hetstation gebracht moest worden om den laatsten treinte halen. 133 Het afgelopen jaar, precies 11 maart, vierde de afde-ling Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Natuur-historische Vereniging (K.N.N.V.) haar 75-jarig jubi-leum. Dat is geen eeuwfeest. Maar wanneer in het JaarboekOud-Utrecht 1977 een artikel is opgenomen over hetNatuurkundig Gezelschap, dat dit jaar zijn tweedeeeuwfeest gedenkt, dan is het alleszins interessantook aan een jongere vereniging, die vooral op het vlakvan de biologie haar aktiviteiten ontplooit, eens aan-dacht te schenken. De afdeling Utrecht van de Nederlandse Natuurhisto-rische Vereniging - het predicaat Koninklijk werd in1951 verleend - is opgericht kort nadat de landelijkevereniging het levenslicht zag. Wie waren toen lid van de Utrechtse N.N.V.-afdeling?Het Utrecht van zo'n

75 jaar geleden telde nog geen105.000 inwoners. De bevolking bestond uit arbei-ders, ambtenaren en wat zakenlieden. De arbeiderswerkten in de industrie als Werkspoor, de zakenliedenhadden hun nering in de stad. En de ambtenaren za-ten bij de spoorwegen, het garnizoen, de gemeente,de provincie en niet te vergeten bij de universiteit enhet onderwijs van de stad. Uit de oude stukken blijkt, dat juist uit dat onderwij-zers- en lerarengilde de oude gangmakers voortkwa-men. Latere hoofdbestuursleden, waaronder dr. Joh.van Burkom, dr. C. van Steenis, dr. de Munnik, de la-tere directeur van de H.B.S., dr. Carel van Rijsinge ennog meer prominenten waren in hun jonge jaren deleidende figuren in de afdeling. Een bekende persoonlijkheid in de twintiger jaren wasde leraar Natuurlijke Historie, de natte his zoals de bio-logie toen heette, de heer Stakman. Op de vergade-ringen was hij altijd degene die iets uit de natuurmeebracht om aan de leden te laten zien en er watvan te vertellen. Een gewoonte die dr.

Van Burkomons in verscheidene brieven heeft aangeprezen omhet behoud van de belangstelling en de zelfwerk-zaamheid van de leden te bevorderen.De oude jaarverslagen maken melding van legendari-sche personen, die oudere leden zich nog zullen herin-neren, zoals de hortulanus van de botanische tuin aande Nieuwegracht, de heer Budde. Het was een man







Maandblad Oud-Utrecht 1977 Afb. 22. Zuideinde van de Nieuwe Gracht met de plaats van de poeren aan de Agnietenstraat (1, 2 en 3) en depaien onder de Servaasbrug. 137
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