










Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 Bouwtekening van de voorge-vel van de Westerkerk door H.van Dijk, 1890. GAU Bouwte-keningen 1890, nr. 387 g. houden. Hoewel dit gebouw 2000 zitplaatsen telde,was al spoedig door de toename van het ledental be-hoefte aan een tweede kerk. Vier maanden na de in-gebruikneming van de Oosterkerk ging er in de kerke-raad al een stem op om voor het bouwen daarvan eeninzameling te houden. Diaken J. B. Calissendorff her-innerde zich nog maar al te goed hoe groot de offerbe-reidheid in de eerste jaren was. Ondanks dat het me-rendeel van de Dolerenden tot de arbeidende klassebehoorde, bracht een collecte wel eens f 4500, -op. En dat afgezien van de gouden en zilveren siera-den, die toen regelmatig in de collectezak zaten&quot;|.Op 30 oktober 1889 deelde jkhr. A. W. van BeeckCalkoen als voorzitter van de de Vereniging ,,De Ker-kelijke Kas&quot; de kerkeraad mee, dat men bouwgrondhad gevonden. Deze bestond uit

tien woonhuizen entien woningen, gelegen aan de Catharijnekade, de Bergstraat en op het hofje van Jesse alsmede een per-ceeltje grond. Bij de aankoop, die in het totaal/^ 44.100,- bedroeg, werd omzichtig te werk ge-gaan. Hier waren vijf verschillende partijen bij betrok-ken, waarvan slechts twee lid van de Vereniging ,,DeKerkelijke Kas&quot; waren. Mogelijkerwijs, omdat nietieder met de Nederduits Gereformeerde Kerk wildeonderhandelen. Aardig om in dit verband te vermel-den is, dat de te bouwen kerk hierdoor grensde aanhet huis, waar dr. A. Kuyper van 1867-1869, toennog predikant van de Hervormde Gemeente, hadgewoond^'l. Zodra mogelijk werd de gemeente alge-meen van de grondaankoop in kennis gesteld'^). Be-gin van het volgende jaar werden de huizen geslooptdoor de laagste inschrijver J. G. Fukkink, die ookambtsdrager was. Hem was ook de bouw van de kerkmet kosterswoning en kerkeraadskamer opgedragen.









































Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 stemmen van de klok is vooral voor een carillon vanuitermate groot belang geworden. Het betekende eenrevolutie in het testen van klokken. Thans wordt elkeklok electronisch geanalyseerd.Omstreeks 1 947 kreeg ik een telefoontje van ir. VanHeuven. Hij wilde mij bezoeken omdat hij had ge-hoord over gietstalen klokken die wij bij DEMKA go-ten. Voor zijn metingen was het interessant om bronsmet gietstaal te vergelijken. Het is een interessantesamenwerking geworden. We goten nog een proef-klok, konden de Maarssense klok doormeten en ookde uitklinktijd bepalen. Op 21 december 1 949 verwierf ir E. W. van Heuvende doctorstitel op zijn proefschrift. Het was een uit-stekend theoretisch betoog, maar vooral had het gro-te waarde voor de praktijk. Er wordt thans geen klokmeer afgeleverd zonder akoestische frequentie-analyse. Als gevolg daarvan zijn de eisen toegeno-men en is de kwaliteit verbeterd.Dr Van Heuven heeft nog een aantal jaren bij

Philipsgewerkt. Helaas deden zich in 1955 de eerste ziekte-verschijnselen voor die hem totaal zouden slopendoor verlammingen. Na 20 jaar aan zijn bed te zijn ge-bonden overleed deze begaafde fysicus in 1978, hijwas toen 58 jaar oud. Met grote moed verdroeg hijzijn situatie, zich verheugend over het succes van zijnvinding. Ik zelf denk terug aan deze bescheiden en vriendelijkeman die destijds bij DEMKA enkele klokken heeftdoorgemeten. (zie foto). De klokkengieterswereld en ik luid blijde over de Vecht en over weide. Klankengolven plechtig voort 'k roep het kerkvolk rond Godswoord. Anno Domini 1947. De klok hangt nu 43 jaar in de toren van de Hervorm-de kerk en heeft velen ter kerke geluid. Na Maarssen werd nog een kleine klok, diameter 96cm op bestelling gegoten voor de R.K. Pauluskerk inTuindorp Utrecht. Deze klok heeft geen kroon. Hetopschrift luidt: DEMKA me fecit. Anno Domini 1947.Tijdens onze produktie van gietstalen klokken ge-beurde er nog iets wat heel

interessant zou blijkenvoor de ontwikkeling voor het klokgieten.Van de uit Duitsland teruggekeerde klokken wilde deRijkscommissie voor klokken en klokkenspelen, ereen aantal laten doormeten op hun kwaliteit. Het gingom bijna 200 klokken. De bedoeling was de goedevan de slechte te onderscheiden. De Technisch Fysi-sche Dienst in Delft werd met het onderzoek belast.De uitvoering kwam in handen van ir Van Heuven. Hijis tenslotte op deze materie gepromoveerd. Van Heu-ven ontwikkelde niet alleen een beschouwing over deklok als trillend lichaam met grondtoon en bovento-nen, maar hij ontwierp tevens een electronische toon-meting. Deze was veel nauwkeuriger dan de tot dantoe gebruikte stemvork-methode.Er kon een volledig frequentie-patroon van de klokworden gemaakt en vervolgens kon de klok door uit-draaien worden bijgestemd. Dat hadden de beroemdgeworden gebr. Hemony in de 17de eeuw ook reedsgedaan; maar het kon nu veel beter. Het electronisch 22



























Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 ook te achterhalen waaronn hij niet in Leiden bleef.Het blijkt dat Nieuwentijt in Leiden voor de academi-sche vierschaar heeft terecht gestaan wegens onderandere verscheidende staaltjes van geweldpleging.Hij werd deswegen van de universiteit verwijderd envoor tien jaar uit de stad verbannen'). Zonder manke-ren schreef hij zich daarop in te Utrecht en promo-veerde enkele weken later, op 8/1 8 februari 1 676'°),bij professor Jacobus Vallan tot doctor in de medicij-nen. Een van zijn kornuiten, die tegelijk met hem wasgearresteerd en verbannen, promoveerde eveneenste Utrecht, zij het pas een jaar later&quot;).Een poosje grasduinen in het archief van de Leidseacademische vierschaar levert trouwens wel meernamen op die later aan een andere universiteit weeropduiken. In maart 1 674 werd Abraham de Matter uitLeiden verbannen wegens een ernstig geval vanhuisvredebreuk'^). In december van datzelfde jaarpromoveerde hij tot doctor in de medicijnen, niet teHarderwijk,

wat voor de hand zou hebben gelegen (hijkwam uit Zutphen), maar te Utrecht. Zijn medeplich-tige Johannes Gort week wel uit naar Harderwijk,waar hij op 30 mei/9 juni 1675 promoveerde tot doc-tor in de rechten''). Dat men te Utrecht niet erg kies-keurig was wat betreft het verleden van zijn promo-vendi was trouwens al duidelijk uit het door Kern-kamp (a.w. biz. 1 58-1 59) verhaalde geval van PetrusPhelten, dat speelde in 1660. Phelten was in Leidenvan de universiteit gezet en in Harderwijk onder arrestgeplaatst. Niettemin liet de Utrechtse Senaat hem,ondanks krachtig protest van Harderwijk (Pheltenhad zijn arrest verbroken; hangende de procedurewas het hem verboden te promoveren), tot de promo-tie toe&quot;). De curatoren voelden zich in de zeventien-de eeuw bij herhaling gedrongen om de senaat te ma-nen geen onwaardigen tot de promotie toe te laten'^). gaat hier om de jaren 1 676, 1686 en 1 696. Deze ja-ren zijn representatief in die zin dat ze zich niet onder-scheiden door een bijzonder groot of

bijzonder kleinaantal promoties. In 1676 promoveerden te Utrecht 28 mensen. Twaalfvan hen waren eerder te Leiden ingeschreven. Vandeze twaalf vinden wij er vijf terug in de recensielijstvan 1676. Met inbegrip van de bovengenoemdeNieuwentijt, die nog geen gelegenheid had gehad omzich te Leiden te laten recenseren, maakt dat zes stu-denten die van Leiden naar Utrecht overstapten lou-ter om te promoveren. Het opvallendste voorbeeld iswel Philippus Arnoldus am Ende, die zich, na een eer-dere inschrijving te Leiden, te Utrecht eind 1675 in-schreef en daar op 9/19 februari promoveerde, omzich twee dagen later, op 21 februari 1676, alsnog teLeiden te laten recenseren&quot;). 6 a Dit zijn aardige feiten, maar het blijft wel op het anec-dotische vlak. De vraag is welke omvang dit ver-schijnsel had. Incidentele snelle promoties kwamen,zoals we zagen, zelfs te Leiden voor. In hoeverremaakte men er te Utrecht een systeem van? Daar wehier niet, zoals te Leiden of Harderwijk, de inschrij-vingsgelden met de

promotielijsten kunnen vergelij-ken is het moeilijk een bevredigend antwoord op dezevraag te geven. Wat we echter kunnen doen is kijkenhoeveel van de Utrechtse promovendi eerder elders,in het bijzonder te Leiden, hadden gestudeerd. VoorLeiden kunnen we uit de recensielijsten bovendien bijbenadering afleiden wanneer deze studenten daarvertrokken zijn'^). Veel meer dan een indicatie geeft dit natuurlijk niet.Het is niet onaannemelijk dat ook mensen zondervoorafgaande studie te Leiden wel eens snel een bulkwamen halen in Utrecht. Over de talrijke studentendie niet eerder in Leiden stonden ingeschreven valtniets te zeggen. Misschien studeerden zij te Utrecht,misschien elders, misschien in het geheel niet. Van-wege deze onzekerheden lijkt het niet zinvol een uit-puttend onderzoek te verrichten. Ik heb daaromslechts enkele jaren steekproefsgewijs bekeken. Het Afbeelding van een promotiepenning uit 1643. GAUTop.-Hist. Atlas HA R 43.4. In 1686 vinden wij te Utrecht 33 promovendi, vanwie opnieuw

twaalf eerder te Leiden waren inge-schreven. Van deze twaalf vinden we er weer zes inde onmiddellijk voorafgaande recensielijsten. Daar-naast vinden we een drietal promovendi dat zich paste Leiden lieten inschrijven nadat ze al in Utrecht ge-promoveerd waren; twee van hen waren buitenlan-ders. In 1696 gaat het om 57 promovendi, van wievijftien uit Leiden. Daarvan hadden zich echter maarvier bij de voorgaande gelegenheid te Leiden laten re-censeren. Twee studenten, die zich pas in februari1696 voor het eerst te Leiden hadden ingeschrevenen dus geen gelegenheid hadden gehad om zich daar 35









































Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 Ter illustratie zijn er ook nog elektrische voorwerpen diet en Effectenbank, Kromme Nieuwegracht 4-6, uit het begin van deze eeuw te zien. Deze voorwerpenzijn in bruikleen gegeven door het G.E.B, en het Uni-versiteitsmuseum. De tentoonstelling is tot en met vrijdag 7 juni 1991 tij-dens de normale kantooruren te bezoeken in de Cre- Utrecht. De toegang is gratis. Een hedendaagse kijk op de stad Utrecht in het lichtwordt door het Centraal Museum verzorgd met detentoonstelling ,,NACHT REGELS&quot; (27 april-15 okto-ber 1991). BOEKENSCHOUW Bettina van Santen, Architectuur en stedebouw in degemeente Utrecht 1850-1940. Zwolle, Waan-ders/Zeist, Rijksd. v. d. Monumentenzorg, 1990. 180bIz. met vele foto's ISBN 90 6630 246 1. Prijsf 30,-. Het op initiatief van het ministerie van WVC gestarteMonumenten Inventarisatie Project (MIPI gaat in deloop van de jaren 1 987-1 992 in heel het land straatna straat en plaats na plaats de waardevolle

monu-menten uit de periode 1850-1940 opsporen en be-schrijven. Een heel nieuw gebied voor monumenten-beschrijvers. De resultaten van deze onderneming zullen in een16-delige serie worden gepubliceerd. Met dit boekbijt Utrecht het spits af en ik wed dat heel wat stadge-noten ervan zullen smullen. Het onderzoek in de stadwerd verricht door E. C. (Bettina) van Santen en J. A.van der Hoeve onder het toeziend oog van E. M.Kylstra van de afdeling Monumenten en van hetMaandblad Oud-Utrecht. Door een gelukkige inconsequentie houdt het boekzich niet aan de tijdsgrenzen die op omslag en titel-blad zijn afgedrukt. Zo opent het met een overzichtvan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad vanaf deRomeinse tijd tot aan de plannen anno hodie met be-trekking tot Papendorp en Galecop. Ook wordt o.m.uitvoerig verteld over Kanaleneiland, Overvecht enLunetten, waarmee de grens van 1940 ruimschootswordt overschreden. De eigenlijke inventarisatie om-vat alleen gebouwen en straatmeubilair

uit de aange-geven periode van negentig jaar. Veel ervan heb je alsUtrechter duizend keer gezien en zie je dus niet meer.Nu ze hier als ,,gebied met bijzondere waarde&quot; wor-den opgevoerd, word je gedwongen nog eens op-nieuw, en deze keer aandachtiger, te kijken. Datwerkt verfrissend en inspirerend. Handig is het alfabetisch stratenregister achterin ende lijstjes met geografische, stijl- en bouwkundigetermen. Die maken het ook voor leken meer toegan-kelijk. Behalve architectonische informatie geven defoto's soms ook een instapje voor de sociale geschie-denis. De ene auto in de Mendelssohnstraat in de ja-ren dertig; ze staan er nu huis aan huis, net als in deZeven Steegjes want het automobiel is allang geenluxe meer. De ,,slagersjongen&quot; die, rond 1940, de foto's bekijktdie bij de City-bioscoop zijn opgehangen, de graffitiop het transformatorhuisje aan de Heycopstraat. Hetviel mij op dat elke bronvermelding m.b.t. de foto'sontbreekt. Onderzoek leerde al snel dat ze allemaalkomen

van de Gemeentelijke Fotodienst en deTopografisch-Historische Atlas van de GemeentelijkeArchiefdienst. De bijschriften bij die foto's zijn infor-matief en terzake, precies wat je erbij verwacht. V. S. K & W herbouwd voor de kunsten. Utrecht, Hoge-school voor de Kunsten, Faculteit Muziek, 1991. 48bIz. met illustr. in zwart-wit en kleur. Prijs f 29,50. Toen ik bij Cees de Graaff, de samensteller van ditboekje, om een recensie-exemplaar voor het Maand-blad vroeg, antwoordde hij dat dat moeilijk zou gaanaangezien het in eerste instantie ,,voor de sponsors&quot;bedoeld was. Nu het langs een andere weg toch de re-dactie bereikt heeft, kan een recensent alleen maarbeamen dat het een typisch werkje is voor geldschie-ters met weinig tijd. Dat wil zeggen: een beknoptetekst, veel plaatjes en een glossy uitvoering. Allesglimt en glanst dat het een aard heeft.E. Kylstra en Huib de Groot schrijven een korte ge-schiedenis van de plek en de opgravingen in het ro-maanse en het gotische koor van de

Mariakerk, uit-voeriger te vinden in de Arch. en Bouwhist. Kroniek1 989, p. 54-59. Hilde de Haan en Ids Haagsma schre-ven het hoofdstuk ,,Een brand voor een muziekzaal&quot;,behelzende de overdracht van het vergane glorie-gebouw van K & W aan het conservatorium en de inde brand - uit de brand geschiedenis sinds 1 2 maart1988. Carel Blotkamp besluit het tekstgedeelte meteen beschouwing over de kleurpanelen van PeterStruycken in het vernieuwde gebouw. Die in de grotezaal ,,maken de hoge ruimte tot een eigentijdse equi-valent van een gotische kathedraal met gekleurde ra-men&quot;. Een vijftal los bijgevoegde op doorzichtig plastic aan-gebrachte plattegronden van het terrein Mariakerk/K& W geven een historisch over- en inzicht vanaf detwaalfde eeuw tot anno nu. De kleurenfoto's van Wim Ruigrok maken van dezegelegenheidsuitgave een feestuitgave. v.S. 55























































Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 Grachtprofielen zijn dwarsdoorsneden over de voor-naamste stedelijke waterlopen met hun direct aan-sluitende gebieden. Zij geven enerzijds inzicht in dehistorische ontwikkelingen, en anderzijds maken zijde verschillen van karakter duidelijk, welke de grach-ten kenmerken, waardoor men ze goed van elkaar kanonderscheiden. Concreet gezegd, ziet men hier in het algemeen geno-men, wat de Oudegracht en de Nieuwegracht betreft,een doorsnede over de gracht met daarbij in volgordede walmuur als lage grondkering langs het water, dewerf met zijn bestrating, de werfmuur met zijn deurenen vensters, die aan de bovenzijde wordt afgesloten,met een balie van gietijzeren balusters, verbondendoor horizontale staven rondijzer, en verder de gepla-veide straten boven de werfkelders, de particulierestoepen en de daarbij aansluitende gevels en kappenvan de bebouwing met hun kelders en daarboven ge-legen verdiepingen. Ofwel, wat de Kromme Nieuwe-qracht, de Drift en de

Plompetorengracht betreft,volgt de doorsnede achtereenvolgens de gracht, dedirect uit het water oprijzende grachtmuur als vertica-le afsluiting van de kelders onder de straat, en daarnaweer de stoepen met de aansluitende bebouwing.Het zijn de ruimtelijke verhoudingen van het stads-beeld ter plaatse, hier vastgelegd in horizontale enverticale maten, die mede het karakter van de ver-schillende grachten bepalen. De plaatsen waar dezeprofielen werden getrokken, zijn met de nummers inbijgaande stadsplattegrond aangegeven. Twee van de elf grachtprofielen vragen wellicht nogenige nadere explicatie, en wel de nummers 6 en 9.Met name de doorsnede Oudegracht-Twijnstraat (no.6) is genomen ter plaatse van de Rondpoort, eensteegje dat de straat met de werf verbindt. De bebou-wing aan de westzijde van de straat dateert ongeveeruit de 14e eeuw, op een terrein dat aanvankelijk meteen glooiend talud van de Twijnstraat naar de grachtafbelde. Reeds in de middeleeuwen was er ook aan dewerf langs de gracht sprake van

een rij zeer beschei-den huizen, terwijl hier in de 18e en 19e eeuw een be-bouwing ontstond van hoofdzakelijk pakhuizen enbedrijfsgebouwen, die soms in verbinding stondenmet de huizen aan de Twijnstraat. Door ophoging ver-anderde daarmee ook het grondprofiel, zoals de teke-ning aangeeft. De doorsnede over de Kromme Nieuwegracht (no. 9)is getrokken even ten westen van de Pieterstraat. Hetgebied tussen de gracht en het Pieterskerkhof be-hoorde tot de immuniteit van Sint Pieter. In de middel-eeuwen bevonden zich hier enkele claustrale huizen,waarin de Kapittelheren woonden. De tekening laateen doorsnede zien van het claustrale pand KrommeNieuwegracht 11, terwijl de aansluitende bebou-wing, waarvan de voorgevel direct uit het water vande gracht oprijst, voornamelijk uit de 1 7e eeuw da-teert. Het was in dezelfde periode, dat deze huizentoegankelijk werden gemaakt door middel van brug-gen over de gracht. De doorsnede strekt zich aan de 1 Oude gracht met Jansbrug.82



Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 IJiJiiiiiiiuiuiiiiiiriiiiiiiiiwiiii 2 Vismarkt met Kalisbrug en Choorstraat. liiiimiiMiwiiiiiiuiiiiililiiiiiiii 3 Lichtegaard en Lijnmarkt. 4 Donkere gaard en Lijnmarkt. 83



Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 5 Oudegracht met Weesbrug. BiniiiiiiiiniiiiiHDiiiiiiiuiiiiiiiiMiiiin lungiiiiuiiiiiiiiiiiifliiuuinmuiiiiiii 7 Plompetorengracht.84
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Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 INLEIDING Op zaterdag 11 maart 1989 werd het symposiumover de Vechtstreek gehouden. Dit was het derdesymposium in een reeks die de historie van de pro-vincie Utrecht vanuit verschillende historische dis-ciplines belicht. De Kromme Rijnstreek en de Zuid-Oost hoek gingen hieraan vooraf en op zaterdag 26oktober 1991 werd de reeks afgesloten met hetsymposium over de Utrechtse Heuvelrug.Bij de opzet van deze symposiumreeks was het vanhet begin af aan de bedoeling om de lezingen uit te geven in het Maandblad. Aan deze voorwaarde is, zij het met enige vertraging,nu ook voor het symposium Vechtstreek voldaan. Desprekers/auteurs hebben ondanks hun vele drukkebezigheden toch kans gezien hieraan hun mede-werking te verlenen. Het bestuur is van mening dathiermee een waardevolle bijdrage wordt geleverdaan de verspreiding van de kennis over de geschie-denis van Utrecht en wil ieder die zich daarvoor in-gespannen heeft bedanken. DE

OUDE GEOGRAFIE EN DE ONTGINNING VAN DE VECHTSTREEK De oude geografie In de oude geografie van het westelijke deel van deprovincie Utrecht') kan men vier zones onderschei-den. De eerste zone bestaat uit de hooggelegenzandgronden van de Utrechtse Heuvelrug, naar hetnoorden toe uitlopend in het Gooi. De vruchtbaarheidvan deze van nature schrale gronden bestond vooraluit de humuslaag die tijdens een eeuwenlange bos-begroeiing uit het bladafval was ontstaan. Bij ont-ginning verteerde die humus en veranderde debouwvoor na verloop van tijd weer in een schralezandgrond. Voordat de mens had geleerd devruchtbaarheid van het akkerland te verhogen doorde toepassing van dierlijke mest, bleven de neder-zettingen op de Heuvelrug dan ook in aantal en om-vang beperkt. Aansluitend aan de Heuvelrug lag het overgangs-gebied naar de lagere gronden langs de Vecht. Ditovergangsgebied bestond voornamelijk uit veen-moerassen en is tot ver in de middeleeuwen onbe-woond

gebleven. Nog steeds is het niet mogelijk omvast te stellen tot welke hoogte dit veenmoeras tegende Heuvelrug is opgekropen. Hechten we geloof aande mededeling dat de bewoners van het in 1122/25gestichte klooster Oostbroek aanvankelijk moeitehadden bij het vinden van goed drinkwater'), danmoet dat wel erg hoog geweest zijn. In Muiderbergen Nederhorst-den-Berg reikten hoge toppen in dezandondergrond tot aan of vlak onder het veen-oppervlak. De afwijkende bodemgesteldheid en be-groeiing hebben deze plaatsen mogelijk al vroegvoor bewoning aantrekkelijk gemaakt, al zijn er uit deoverlevering geen oude namen voor deze nederzet-tingen bekend^). Door drangwater uit de Heuvelrugen het van de hogere gronden toestromende opper-water kunnen zich in dit overgangsgebied van ouds ook een aantal meren hebben gevormd. De Horster-en Naardermeer') gaan mogelijk op dergelijke me-ren terug. Het hier te behandelen gebied ontleent zijn naam aande derde landschappelijke zone, de

rivier de Vechtmet haar kleiboorden aan weerszijden van dewaterloop. De geografische ontwikkelingen in dezezone staan dan ook centraal in dit artikel. In vergelij-king met de omliggende veengebieden hebben zichop de kleiboorden langs de Vecht al vroeg mensengevestigd. In het onderstaande zal de ouderdom enaard van deze bewoning ter sprake komen, alsmedede kwaliteit van de grond die de oude bewoners terbeschikking heeft gestaan. De vierde zone betreft de veengebieden ten westenvan de Vecht. Deze venen vormen een deel van hetgrote Hollands-Utrechtse veengebied dat in de loopvan de volle middeleeuwen op grootschalige wijze isontgonnen. Het ontginningsproces en de neder-zettingsvormen in deze vierde zone vertonen dan ookgrote overeenkomst met het in westelijke richtingaansluitende Hollandse veengebied. Dat is opmer-kelijk. Algemeen wordt aangenomen dat de opko-mende landsheren een sterk stimulerende, zo nietsturende rol hebben gespeeld bij het ontginnings-

enkolonisatieproces van deze veengebieden^). Had menniet een nadrukkelijker onderscheid in nederzettinggevormd aan weerszijden van de grens tussen beideterritoria mogen verwachten, als de landsheren in-derdaad zo duidelijk hun eigen stempel op hetontginningsproces hadden gedrukt? Deze verwondering groeit nog verder als we daar-naast zien dat het ontginningsproces in de veen-gebieden ten oosten van de Vecht een heel andernederzettingspatroon heeft opgeleverd dan in de 105





















Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 'AuihL ^Vtc^f VA^ 7 &quot;?              ^ ^ I ^3 V UfKEcIiJ Figuur 3 115





















Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 tengaats, waar de Engelsen op de loer lagen.Uit deze tijd dateert het eerste plan voor een nieuwkanaal voor de Amsterdamse Rijnvaart. Amsterdamhad behoefte aan meer vers water, en A. F.Goudriaan, die daar een advies over moest uitbren-gen, stelde in 1808 voor een verversingskanaal aante leggen van Amerongen over Driebergen langsNaarden naar Amsterdam, dat tevens voor de Rijn-vaart dienstig zou kunnen worden gemaakt. Utrecht als concurrent van de Amsterdamse Rijn-vaart In een nota van de Kamer van Koophandel voorAmsterdam uit 1815 lezen we dat de grote schependie van Amsterdam naar het Rijnland vertrokken overPampus en Muiden gingen. Daarentegen gingen dekleine schepen binnendoor over Weesp, Utrecht,Vreeswijk en Wijk bij Duurstede. Deze vaarweg werdals zeer onvoldoende aangemerkt. Daardoor ont-stonden ernstige concurrentiegevaren voor de Am-sterdamse Rijnvaart. Een memorie van de Rijnvaartcommissarissen

aande Amsterdamse Kamer van Koophandel van 2 no-vember 1816 schetst uitvoerig hoe de door paardengetrokken kleine en snelle Utrechtse schietschuitenhet vervoer van naar schatting een derde deel van devan Amsterdam naar Keulen bestemde goederen totzich hadden weten te trekken, om deze te Utrecht inde beurtschepen naar Keulen over te laden. Koning Willem I toonde in 1821 een open oog tehebben voor Amsterdams behoefte aan een vaarwegnaar de hoofdrivieren. Hij bepaalde dat een kanaal-vaart voor grote Rijnschepen zou worden geopendtussen Amsterdam en de Lek, lopende langs deAmstel en Weespertrekvaart tot Weesp, langs deVecht tot Utrecht, en doorWeerdsluis en Vaartse Rijnnaar de Lek bij Vreeswijk. De lijst van uit te voerenwerken vermeldde onder meer een verdieping vande Vecht. Deze waterweg droeg na die tijd de naamKeulse Vaart. Houtvlotten Deze ontwikkeling bracht enige verbetering, niet al-leen voor Rijnvaart van en naar Amsterdam, maarook voor de

houtvervoerders uit Duitsland. Dezekwamen met houtvlotten, bestaande uit vier of meerafdelingen, de Vecht afzakken, leder van die afdelin-gen werd door enige mannen bestuurd, voor wie opeen der vlotten een houten huis als nachtverblijfdiende. Er voer ook een kok mee. Deze had op eenvan de afdelingen een keukentje. Als het eten klaarwas ging hij met een bootje de afdelingen langs omde mannen hun eten te brengen. Het jagen van de schepen Ook na de inrichting van de Keulse Vaart was deverbinding voor de Amsterdamse Rijnvaart nog verrevan rooskleurig. Behalve de toestand van de water- Afb. 5. Overstap- en overslagstation aan de Vecht te Nieuwersluis (P. J. Lutgers, 1836). 125































Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 3. Cuntersteyn, vogelvlucht van de tuinen, ca. 1700 gravure W. Swidde (foto Rijksdienst voor de Monumen-tenzorg). eeuw gesticht door ministerialen van de bisschop;soms was hun bouw vooral een soort statussymboolen diende het versterkte karakter uitsluitend deplaatselijke belangen van hun eigenaar en zijn boe-ren in tijden van nood. Op die manier laat de bouwvan het eerste Slot Zuyien en Gunsterstein zich goedvergelijken met wat er in dezelfde tijd langs deLangbroeker Wetering gebeurde; kleine heren metgrote invloed aan het bisschoppelijk hof in de kapit-tels en in de provincie plaatsten op hun meestal zeerbescheiden grootgrondbezit een bakstenen toren van3 a 4 bouwlagen, die als uitdrukking kon gelden vanhun positie en macht. Soms overschreed de bouwvan een versterkt huis verre deze betrekkelijk be-scheiden ambities en vormden deze kastelen be-langrijke schakels in de machtspolitiek van delandsheer. Zo speelden Kronenburg en Nijenrodemogelijk een rol in

de grensverdediging tussen Hol-land en het Sticht; van Muiden, bij de monding vande Vecht op Hollands territorium gelegen is zelfsbekend dat het kasteel door de graaf zelf, Floris V, isgebouwd. De rest van de bebouwing langs de Vecht bestond inde eerste plaats uit de dorpskernen met hun in de latemiddeleeuwen gestichte kerken, zoals die van Loe-nen (koor midden 15e eeuw) en die van Breukelen(koor eveneens midden 15e eeuw, met inwendigverscheidene luifelbanken van ridderhofsteden enbuitenplaatsen uit later tijd).Dit beeld werd gecomplementeerd door een groot aantal hofsteden, gelegen langs de wegen aanweerszijden van de rivier. Op de oudste kaarten van het gebied, daterend uit heteind van de vijftiende en de zestiende eeuw, krijgenwij geen noemenswaardige informatie over enigetuin- of parkaanleg. In het gunstigste geval is deplaats van het kasteel zelf aangegeven, maar daarblijft het dan ook bij. Alleen Jacob van Deventer vormt hierop een uit-zondering. Hij geeft op zijn kaart van Muiden uit

ca.1558-1568 het Muiderslot weer met de omgrachtevoorburcht/moestuin c.q. boomgaard. Hoewel hijgezien de grote schaal (1 : 8000) niet in details treedt,krijgen wij toch een goede indruk van de infrastruc-tuur van het hele terrein met grachten en zelfs vaneen zekere geometerische indeling met een paden-patroon. Een kleine eeuw later, in 1649, zal Joan Blaeu eengedetailleerder opzet van het slotterrein geven. Detypische renaissance-aanleg waarvan het kasteel metzijn binnengracht en gebied daaromheen de ene helften de moestuin/boomgaard de andere helft besloeg,is inmiddels met bastions uitgebreid, waaruit magblijken dat het Muiderslot nog niets van zijn militairewaarde had verloren. Een rechthoekige opzet, waarinde middeleeuwse omgrachting, inclusief de voor-burcht is opgenomen, zien wij ook bij Slot Zuyien opeen van de vroegste meer gedetailleerde kaarten uitde eerste helft van de zeventiende eeuw (1624)'). Ookde rest van het terrein is naar het zich laat aanzien 140
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