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Maandblad Oud-Utrecht 1975 Utrechts lantaarnconsoles Voor zover men kan nagaan, dateert het slaanvan munten in de stad Utrecht van het jaar937. Keizer Otto I verleende toen het recht vanmuntslag aan bisschop Balderik.In de tweede helft van de 14e eeuw werd het stonden er plannen voor een vestiging tussen de Kruisvaart en de stadsbuitensingel. In 1911 verplaatste men de Munt naar de Leidseweg; op de plaats van de oude Munt kwam de ruimte vrij die nu wordt bezet door het hoofdpostkantoor. Beeldhouwer Groeneveld toont ons op de console het werk van de muntslagers. De man links slaat op een aambeeld het uit de oven gehaalde metaal met een viakijzer plat. De man rechts is bezig met het eigenlijke slaan van de munten. Zoals te zien is, ging dit met een zogenaamd muntstempel, dat in het opnieuw verhitte metaal geslagen werd. Zo'n ijzeren muntstempel werd destijds uit de hand gegraveerd. Ook werden de stempels voor beide zijden der munten wel aan de einden van een

schaarvor- mig instrument bevestigd. Het lantaarnvoetstuk is geplaatst achter het hoofdpostkantoor. De Munt bisschoppelijk munthuis gevestigd tussen deKorte Nieuwstraat en de Oudegracht. Rond1570, de tijd van Philips II, was het ,,Coninck-lyke Majesteits&quot; -muntgebouw ondergebrachta.an het einde van de Munt- of Sacksteeg, dieSan de Kromme Nieuwegracht uitkwam. Denaam Muntstraat herinnert hier nog aan.Pas in 1647 werd het steeds groeiende bedrijfovergebracht naar een gedeelte van het St.-Ceciliaklooster aan de Neude. Vanaf 1840 be- Beeldhouwer:C. Groeneveld.Geplaatst: achterhoofdpostkantoor.Foto: A. G. Ubaghs. 32

















Maandblad Oud-Utrecht 1975 Utrechts lantaarnconsoles Sint-Maarten - de schutspatroon van onze stad -werd in 316 of 317 in Hongarije uit Romeinseouders geboren. Hij stierf op 8 november 397.Het verhaal gaat, dat hij als Gallisch ruiter opvijftienjarige leeftijd in Amiens de helft van zijnmantel schonk aan een bedelaar. Al op jeug-dige leeftijd trok hij zich als kluizenaar terugop het eiland Gallinaria bij Genua, later teLiguge. St.-Maartenviering De console van beeldhouwer Groeneveld, ge-plaatst onder Vismarkt 23, herinnert aan deSt.-Maartensoptochten op de naamdag der jeugdbeweging beleefde het oude gebruik nogjarenlang een sterke opleving. Het volksverhaal waaraan de kinderoptochtenhun bestaan te danken zouden hebben, vertelt,dat Sf.-Maarten op een dag aan de zeekustkwam om het evangelie te prediken en - terug-kerende naar huis - bemerkte, dat zijn ezelverdwenen was. Omdat het al donker begonte worden, ontstak men de lantaarns om beterte kunnen zoeken

naar de ezel. En hieraanzouden de lichtjes van de optocht herinneren.In de loop der eeuwen kozen veel parochies,kloosters en steden St.-Maarten tot schuts-patroon. Zo ook onze stad. De 11e novemberwerd groots gevierd. Alle stadsambtenarenkregen St.-Maartenswijn uitgereikt en de armen l Beeldhouwer:C. Groeneveld.Geplaatst:Vismarkt 23.Foto: A. G. Ubaghs heilige (11 november). Op St.-Maartensavond trokken groepen kinderen met lampions, ratels en uitgesneden knolrapen door de stad, terwijl zij o.m. het volgende lied zongen: Sinte Maarten, de koeien hebben staarten, Hier woont een rijke man, die wat geven kan. Veel kan hij geven, Lang zal hij leven. Op 11 november 1954 werd in Utrecht de traditie van St.-Maartensavond in ere hersteld. Vooral door de activiteiten van de katholieke ontvingen een penningske, 's Morgens vroegtrokken de behoeftigen naar de Wittevrouwen-poort om daar de gaven van de stad, degeestelykheid en de voorname burgers in ont-vangst te

nemen. Zingend trok men langs dehuizen om brandstof bijeen te brengen voorhet St.-Maartensvuur:Stookt vyer, maakt vyer:Sunte Merten komt hier,Met zijn bloote armen.Hij wou zich geerne warmen. 40













































Maandblad Oud-Utrecht 1975 Utrechts lantaarnconsoles Beeldhouwer:Johannes EsenkbrinkGeplaatst:Oudegracht 139Foto: A. G. Ubaghs moedige strijd en vreselijk lijden, werd haarhulpgeroep gehoord door een Spaanse soldaatdie een touw in de kelder liet zakken om hetmeisje te redden. Op het moment dat zij het touw wilde pakken,greep haar belager haar vast en verdween methaar in een nabijgelegen diepe waterput.Zij zou niet verdronken zijn, want tedere avondhoorden de bakker en zijn vrouw het hulpgeroepvan hun dochter. Kwamen zij echter in de buurtvan de put, dan werd alles weer stil op het St.Catharijneveld, dat later Vredenburg genoemdwerd. In de Spaanse tijd, toen kasteel Vredenburgbezet was, raakte een jonge officier verliefd opeen schone bakkersdochter uit de Catharijne-(nu Willemstraat). Op een avond drong de De Maagdenroof Spanjaard de bakkerswinkel binnen en nam hetmeisje mee. Hij voerde haar naar het kasteelwaar hij haar een jaar lang in de

keldergewel-ven verborgen hield. Het meisje weerstond dehartstochten van de officier. Na een jaar van Historische vereniging in Baarn Bloeiend begin in 1975 kunstverzameling wenste, doet het nu betreurendat voorwerpen van belang voor de Baarnse his-torie verloren zijn gegaan. Ondanks een paar tentoonstellingen, waarvan eennaar aanleiding van de geboorte van prins Wil-lem-Alexander aan de Oranjekinderen gewijd was,bleef de belangstelling echter te laag. Weer greepde gemeente in door tegen het einde van de ja-ren zestig de hele zaak op te doeken. Gelukkigwerden notulen en aantekeningen van de commis- Al sinds de jaren twintig waart in Baarn het ideevan een oudheidkamer rond. Zijn eerste verwer-kelijking vond het in een verzameling curiositeiten,die o.a. in het huis Holland te bezichtigen is ge-weest. Rond 1960 kreeg het idee nieuw leven in-geblazen door een raadslid. De gemeente steldeeen commissie in, bekostigde zaalhuur in het Nuts-gebouw en stelde

aankoopsubsidies beschikbaar.Niet alle commissieleden bleken even actief; hetkrachtige optreden van een hunner, die een echte 63



















Maandblad Oud-Utrecht 1975 Utrechts lantaarnconsoles Een juweel van een lantaarnvoetstuk van dehand van beeldhouwer Groeneveld bevindt zichonder Oudegracht 211: de basilisk. Een her-innering aan het afschuwelijke ondier de basi-licus, het monster uit de onderwereld, dat on-heil en dood bracht. De bijbelboeken lesaja enleremia vermelden ook deze koningslang. Het de staart van een eekhoorn en de tong van eenslang, was bang zijn eigen ogen te aanschou-wen. Deze waren namelijk zo vurig, dat iederdie in de nabijheid kwam, verbrandde.Ook in onze stad maakte het monster veelslachtoffers. De console beeldt het einde vanhet beest uit. Om het gevaar te bezweren waseen dappere jonge man tot in het hol van debasilisk doorgedrongen. Hij had zich latenblinddoeken, omdat hij anders door het vuurvan de ogen van het monster zou sterven. Hetwapen waarmee de held het ondier tegemoettrad was slechts een plankje dat hij voor zichhield. Juist op het moment dat het monsterde jonge man

wilde verdelgen, draaide dezehet plankje om ... In de kristalheldere spiegelzag de basilisk recht in zijn eigen vurige ogen.Toen drong het vuur het lichaam van het ondierbinnen en verteerde het. . . De Basilisk middeleeuwse verhaal gaat, dat het monster wasvoortgekomen uit een dooierloos ei dat dooreen oude haan van zeven jaar in een mesthoopgelegd was en uitgebroed door een slang ofschildpad. Het monster, een haan met de vleu-gels van een draak, de snavel van een arend, Beeldhouwer:C. GroeneveldGeplaatst:Oudegracht 211Foto: A. C. Ubaghs

































Maandblad Oud-Utrecht 1975 Utrechts lantaarnconsoles De schutterij dateert van 1572. Op 11 augustusvan dat jaar werd de Vroedschap ontboden bijde stadhouder Bossu. Men ontving opdrachtdat ,,zij horen burgeren ende ingesetens tellenende brengen zouden onder vendelen, opdatin tijde van node ofte alarme deselve mogenweten, zoe zij hem hebben ende waer zij hemvynden zullen&quot;. keurkorps. In 1702 waren alle mannen van eenbepaalde leeftijd schutter-plichtig. Velen koch-ten zich uit. Op de ,,Drilweide&quot;, nabij de oude gasfabriek,oefenden de schutters onder leiding van dedrilmeester. Jaarlijks werd een wapenschouwgegeven. In de jaren zestig van de 18e eeuwraakten deze parades in onbruik.Een periode van grotere betekenis dan dierond de Franse tijd is er niet meer geweest.In 1869 bood koning Willem II de Utrechtseschutterij een vendel aan, dat tot het eindevan het bestaan (31 juli 1907) steeds werdmeegedragen. Het was dit vaandel, dat in 1907op de Stadhuisbrug door de

commandant vande dienstdoende schutterij, It.-kolonel mr. A.J. N. Bake, aan burgemeester dr. B. Reigerwerd overgedragen. Men zou verwachten, dat dit lantaarnvoetstukzou zijn geplaatst in de directe omgeving vande Doelen. Dat is niet gebeurd. Men kan ditfraaie werk van beeldhouwer Esenbrink bewon-deren onder Oudegracht 124. De Schutterij Er kwamen aanvankelijk vier - later acht - ven-dels van elk 200 der beste en geschiktste bur-gers van de stad in de leeftijd van 18 tot 60jaar. Om een vlotte organisatie te waarborgen,werd de stad op 12 augustus 1572 nog in vierkwartieren verdeeld die elk twee vendelstelden. Deze kwartieren ontvingen (met devendels) namen, die voor een deel herinnerenaan de tijd van de aansluiting bij de opstandtegen Spanje. De vendels groeiden uit tot een Beeldhouwer:
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