




















Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 had gekregen, waarbij de markt-funktie de allerbelangrijkste bleek.Zo werd in 1618 het plein metgraszoden bedekt en beplant metlindebomen. Men wenstte hetplein tussen de markten door ookals veeweide te kunnen gebruiken.Helemaal ideaal zal dit niet ge-weest zijn; in 1631 werd een deelal weer bestraat, aangezien er te-veel modder-overlast was. toe. De westelijke stadsbuiten-gracht (de Catharijnesingel) werdeen centrale rol toegedacht als denieuwe hoofdgracht, zoals deOudegracht dat tot dan toe wasgeweest. In de meeste literatuur over dituitbreidingsplan wordt vooral in-gegaan op concretisering van drieextra grachten aan de westzijdevan de stad, beter bekend als demoesgrachten. Het enige wat daarnu nog van resteert is deKruisvaart. Maar het plan om de Catha-rijnesingel tot centrale doorvaartte maken, met brede kaden endubbele bomenrijen en aan dewestzijde voorname huizen hadnatuurlijk ook consekwenties voorhet Vredenburg. Aansluitend opde centrale 'Catharijnegracht' zouhet Vredenburg een grootschalig,ruim en helder karakter krijgen.Het pleinkarakter zou versterkt worden door de aanvulling

van dezuidelijke pleinwand. De west-wand daarentegen zou geen rom-melige bebouwing meer hebben,maar direct - open - in verbindingstaan met het water van deCatharijnegracht. Zo zou het pleindrie duidelijke wanden krijgen:aan de noordzijde de oude bebou-wing aan het Vredenburg (onge-veer de huidige noordwand tussenStaflhorst en C&A), aan de west-zijde de reeds bestaande bebou-wing tegen de percelen van deOudegracht aan en aan de zuidzij-de de nieuwe aaneengesloten be-bouvving. Het plein zou veivol-gens over het water van deCatharijnegracht uitkijken op dedoor Moreelse geplande statigenieuwe bebouwing aan de overzij-de. Voorts zou rond het hele pleineen strakke omlijsting van bomengeplaatst worden. Wie zo'n Vredenburg probeert Het kasteelVredenburg rond1530. Op de voor-grond de voor-burcht ter hoogtevan het huidigeAchter Clarenburg.(GAUj Het plan van Moreelse In de 17de eeuw presenteerdenveel steden in de Nederlanden uit-breidingsplannen. Zo ook Utrecht.De toenmalige burgermeesterHendrik Moreelse presenteerdezijn prestigieuze plannen in 1660-1664. Zijn plannen omvatten eenreeks

stedebouwkundige, sociale-en economische maatregelen enbehelsden met name een uitbrei-ding van de stad naar het westen 11 januari / Jebruari 19 9 4 O U D - U T







Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 Vredenhurg... een stadsplein? s 1 . Y*^ ?-:sli van Peek&Cloppenburg), zodateen doorgang ontstaat in de rich-ting van de (voormalige)Stationsstraat. Het water in deCatharijnesingel wordt groten-deels in ere hersteld en zal dusweer langs het Vredenburg stro-men. Het Muziekcentrum krijgt ereen extra zaal bij aan de noordzij-de, zodat het plein aan die zijdeafgesloten wordt. De markt wordtverplaatst van het Vredenburg zelfnaar een 'plein' over het watervan de zojuist herstelde Catharijne-singel. Het komt er op neer dat hetplein ingesloten wordt aan driezijden en gedeeltelijk open naar dewestzijde. Blijkbaar heeft men gedachtdat door het plein te verkleinen envoor driekwart in te sluiten, depleinfunctie versterkt wordt. Ookwordt de nadruk gelegd op deverbinding van het stadscentrum(Vredenburg) met het station via de nieuw in te richten Stations-straat. Dit laatste natuuriijk alsverbetering van de huidige on-doorzichtige verbinding. Nu is verandering om tot ver-betering te komen een nobel stre-ven. Toch zou het aan te bevelenzijn - zeker bij zulke ingrijpendeen dus kostbare veranderingen -om bij

het plannen maken in iedergeval rekening te houden met dehistorische structuur van een ge-bied, liever nog: om deze als uit-gangspunt te nemen. De noordwand van hetVredenburg wordt in dit plan bij-na geheel afgesloten. Daardoorwordt meer dan tevoren de oor-spronkelijke noordzijde van hetplein gereduceerd tot verkeers-weg. De strook aan de oostzijdevan het plein, die doordat er geenbebouwing aan de noordoostzijdeis, doorloopt tot aan de Jacob-straat, geeft het plein nu in iedergeval aan deze zijde een wijds en wordt versterkt door het - veel te -grote gat naar de Catha rij nebaan. De markt is weer als hoofd-functie terug op het plein, maardit is dan tevens de enige functie,want de bijbehorende nevenfunc-ties (horeca) zijn grotendeels ver-dwenen. Elke andere invulling opniet-marktdagen en 's-avondswordt mijns inziens ook belem-merd door de overvolle inrichtingmet muurtjes, stalletjes en andereobstakels. Wat overigens sommigeautomobilisten niet verhinderdhet plein 's-avonds 'spontaan' ineen gratis parkeerplaats te veran-deren. Vredenburg metde Paardenmarkt.Hier ziet men deoostzijde van hetplein, welke

door-loopt tot aan debebouwing aan deLange Viestraat.Men kijkt hierrecht de KorteViestraat in, laterJacobstraat. 14 HetUCP Als we het nieuwe UCP voor-stel voor Vredenburg bekijken,dan wordt daarin een aantal op-merkelijke voorstellen gedaan.Ten eerste wordt een deel van deHC-wand doorbroken (ter hoogte januari / Jebruari 1994 UTRECHT















Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 24-263565 CB Utrechttel: 030-623866/626800fax: 030-623274 Oud Utrecht,een levende vereniging met hart voor Utrecht Meepraten over de toekomst Leden van de vereniging Oud-Utrecht weten waarover zij het hebben als zij zich verzettentegen aantasting van het historisch erfgoed. Zij praten met gezag mee over het verleden ende toekomst van hun stad en hun provincie. Excursies, lezingen en forums Oud-Utrecht organiseert excursies naar historische gebouwen, tuinen en dergelijke. Daarbijgaan vaak deuren open die normaal gesloten blijven. Op lezingen en forums worden belangwekkende historische en actuele onderwerpen behan-deld. Maandblad en Jaarboek Het Maandblad Oud-Utrecht geeft volop informatie over de geschiedenis en het heden van stad en provincie. Het is met zijn artikelen, boekbesprekingen en 'verenigingsnieuws' onmisbaar. Het Jaarboek Oud-Utrecht is bekend om zijn boeiende wetenschappelijke bijdragen en omde

Kroniek: een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het voorbije jaar. Behalve het Jaarboek en het Maandblad ontvangen de 1800 leden van Oud-Utrecht elk jaarde Archeologische en Bouwhistorische Kroniek, verzorgd door de Stichting PublicatiesOud Utrecht (SPOU). Zo blijven de leden op de hoogte van de altijd weer belangwekkendevondsten in Utrechts bodem en historische gebouwen De Oud-Utrecht-Prijs Oud-Utrecht bevordert de bestudering van de geschiedenis van de stad en provincie.Daarom is in 1992 de Oud-Utrecht-Prijs ingesteld, groot 3000 gulden. Eens in de twee jaarwordt deze prijs toegekent aan de schrijver(s) van het beste artikel over de geschiedenis vanUtrecht. Zo blijft Oud-Utrecht actief om de kennis van het verleden van stad en provincie te vergro-ten. Wie hart heeft voor Utrecht is lid van Oud Utrecht.





Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 ANTIQUARIAAT DESTOUCHES Donderdag 11-21 uurVrijdag          11-18 urn- Zaterdag 11-17 uur Lijnmarkt 40 - Utrecht Telefoon 030 - 333776 EXCLUSIEVE KLEDING EN MODES MAATKLEDING 0UDEGRACHT118 UTRECHTTEL. 030-31 01 74 iiiijii»- BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKINGHOFLEVERANCIER TAILORS SINCE 1850 ER IS EEN B Al WA AR OT TDF WA ARTJFl NOG IN EREWORDEN GEHOUDEN. Crediet en Effecten Bank Herculesplein 5, Utrecht



Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 A? ^Cy^ Vf^4 Utrecht 6 7e jaargang nummer 2 Grafmonument Nellesteyn Litho van M. Mourot, 1829 De schilderingen in het koorvak en het transeptvan de Sint-Pieterskerk te Utrecht Grafmonument: Nellesteyn, grafkelder en uitkijktoren Het voormalig slachthuis aan de ^BIBLIOTHEEK DER*iaJISUNIVERSlTElTiOTRECHT Ams terdamses traatweg

























Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 verhuisden naar andere wijkenvan de stad hun jach 'meenamen'.Vandaar de Krijtjach en ook deBloemjach en de Schelpjach inOudwijk, een opgave van me-vrouw Jeurissen. Ook de naamKerkjach is wel eens gehoord, zijhet gekscherend gebruikt. Indien de mededeling juist isdat jach, en dus ook Ketielejach,op iets aangenaams duidt, danmoeten vele Utrechtenaren, onderwie de heer Bronius, de uitdruk-king 'dat is jach voor hem' niet ofniet meer hebben gekend. Anderszouden zij geen moeite met eenjach hebben gehad. Merkwaardig is nog, dat deoude jach-straten alle in hetzelfdedeel van het Boveneinde liggen,in de Oudelle dus, tussen de bei-de grachten. Ik heb de indruk datandere smalle en vrij onaanzien-lijke straten in buurten als Wijk Cen de Zeven steegjes geen jach-namen hebben gedragen. Eenverklaring heb ik er niet voor. Ten slotte de overige door deU.N.-lezers opgegeven volkstaal-namen van Utrechtse straten:Ballemakerstraat (Loeff Berchma-kerstraat), Beuke(noten)bos, Mar-kiezenbos en Vogelenbos (opAmelisweerd), Botterstraat (Boter-straat), Brandoliesteeg en Bram-dolesteeg

(Abraham Dolesteeg),Bregittenstraat, Delikas (EersteDelistraat; 'kas' hier ook uit 'Gas-se'?), Hoojesjees (Hooipoort bijde Nieuwlichtstraat), 't Keelgat (deverbinding, achter het koor vande Geertekerk, tussen het 'grote'en het Kleine GeertekerkhoO,Liesebetstraat (Lange Elisabeth-straat), Merriehoek (Mariahoek),Merriepias of-plats (Mariaplaats),Minnebroederstraat, de Neu,Nieuw-Engeland (de 'nieuwe'schrijversbuurt ten noorden vande Vleutenseweg, oostelijk vanhet Majellapark), Notekees enNotesjees (Notebomenlaan), dePetroliebuurt (ABC-straat), 'tPloojtsjie (Zilverbergspoort), dePolder (noemden buitenstaandersWijkC), Prekerskerkhof en -straat,de Priksteeg (ook de Predikheren- straat), de Rikketik (het laatstestuk van de J.S.de Rijkstraat), deSchans (de Notebomenlaan vanhet spoor in oostelijke richting; debewoners werden Schanzenarengenoemd, naar het Groningsedorp Nieuweschans waar ze inkampen waren tewerkgesteld),het Vreeburg en de Zwaanpolder(Zwaansteeg). Ook reacties en aanvullingen van ledenvan Oud-Utrecht op de bovenstaandetekst zijn zeer welkom. VE RENIGINGSNIEU WS Algemene

voorjaarsledenvergadering 1994 Donderdag 2 juni a.s. 's avonds om 19.30 uur inde Muziekschool, Domplein 4. Agenda: 1.  Opening 2.  Notulen van de vorige bijeenkomst (ter inzage) 3.  Ingekomen stukken en mededelingen 4.  Jaarrekening 1993 (ter inzage) 5.  Mededelingen over Jaarboek, Tijdschrift, propaganda, activi-teiten en SPOU 6.  Samenstelling van het bestuur Het bestuur stelt voor Jo Baars te benoemen in de functie vanpenningmeester en Saskia A.L. de Graaft in de functie vansecretaris. De overige bestuurskandidaten die door het bestuurworden voorgesteld om de resterende vacatures op te vullenzijn Renger E. de Bruin en Saskia G. van Dockum.Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tienleden, die hiervan tot drie dagen voor deze vergadering schrif-telijk mededeling doen aan de waarnemend secretaris. 7.  Rondvraag 8.  Sluiting Aansluitend (rond 21.00 uur) lezing van drs.Huib de Groot, stadsarcheoloog Utrecht, getiteld:&quot;Recent archeologisch onderzoek in Utrecht&quot;. 1994 belooft een druk jaar te worden voor dearcheologie in Utrecht. Dit jaar zullen er waarschijn-lijk vijf grote

opgravingen plaatsvinden. Zeer bekendis uiteraard de jongste opgraving op het Domplein,waar gezocht is naar bewijsmateriaal voor de identifi-catie van de kerk van Willibrord, maar ook de Joodsemikwe in Payenborch en de opgraving in de Vrouw-juttenstraat beloven interessante resultaten. In deVrouwjuttenstraat zijn misschien wel de oudste res-ten van menselijke bewoning in Utrecht gevonden,bewoning die teruggaat naar het begin van de Romei-nen of zelfs daarvoor! Er staan nog meer opgravingenop het programma. Op de lezing wordt u op dehoogte gebracht van de recentste ontwikkelingen inUtrechts verleden! Afsluiting met een drankje. Het gedeelte na de pauze is ook voor niet-ledentoegankelijk (toegangsprijs fl. 2,50) TSoten 1.     De Nieuwegracht en omstreken, fennachtwandeling doorD.Kuik, eenuitgave van Den Daas, Utrecht, 1990(niet in de handel gebracht). 2.     In dit stukje wordt jach zonder t ge-schreven, omdat in de Utrechtsetongval de t aan het einde van eenwoord of lettergreep na een spirant(o.a. ch en g) wegvalt. 3.     Van Sint-Eligius (=Sint-Elooi, Sint-Eloy),beschermheilige van de smeden; derijtuig

bezitters van de grachten had-den dergelijke ambachtslui nodig.Van de Grote Eligensteeg (Ketielejach)resteert nog het westelijke stuk bijde Oudegracht, dat nu een deel isvan de Eligenhof. De Kleine Eligen-steeg-volgens sommigen een enkelekeer met 'Kleine Ketielejach' aan-geduid - die tussen de Lange Nieuw-straat en de Nieuwegracht loopt, isomgedoopt tot Eligenstraat. (Hetaccent in de uitspraak ligt in al dezewoorden op de i.) 4.     Uitgeverij A.W.Sijthoff, Leiden, 1967(antiquarisch nog verkrijgbaar). 5.     M.l.MuWer, Aan de poort van hetleven, Uitgeverij Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1948. 6.     Utrechts Nieuwsblad van 19,21 en23aprilen10mei1993. 7.     Het is zeer speculatief de herkomstvan Ketielejach te construeren doorenkele informaties met elkaar te ver-binden; dan zou Ketielejach kunnenbetekenen 'steeg bij de grote kiezel-steen waarin het prettig wonen is'. 37 laan /april ! 994 UTRECHT





Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 VONDSTEN Loosdrecht De eerste tochten op de fietsin Nederland vonden misschienwel in Loosdrecht plaats, zo leertons het artikel vanj. Daams Cznin Historische Kring Loosdrecht,nr. 96. Hij beschrijft daarin hetleven van een smidsfamilieDaams. De oudste vermelding isvan een smid Daams uit Stroe,die in 1733 trouwde. Een klein-zoon trok naar Loosdrecht enkwam in de leer bij de hoefsmid.De ongetrouwde zoon HendrikDaams, was naar zeggen de ma-ker van enkele rijwielen, die in1849 te Loosdrecht werden ge-bruikt. Diverse familieleden vandeze Hendrik vestigden zich alssmid te Hilversum, Utrecht enKockengen. De auteur traceert deverdere geschiedenis van de fami-lie tot zichzelf en aan de achter-kant met potloodbeschreven; de teks-ten luiden aldus: &quot;28 juni vanDaag herdenkingvan het 58 lustrum-feest. Hopende degeene die dit vindt ermelding van wil ma-ken ten minste alswe nog in leven zijn.De namen van de 4timmerlieden zijnMeyer, Arie C.Vleeshouwer en A.J.van Raam. Morgen nacht om redeals dat er dan een nachtelijke op-tocht is van 12 lot 3 uur&quot;. &quot;Wij

waren hier...... en dat willen we best even laten weten.&quot; Dat zou achter de woordenkunnen zitten, die eens op tweestukken papier werden geschre-ven en achtergelaten. Ze werdenbij restauratiewerkzaamheden aande Muziekschool aan het Dom-plein gevonden tussen de hane-balken van de kap, gekreukeld enstoffig. Ze werden van een blau-we bestektekening afgescheurd Het tweede exemplaar &quot;Utrecht Juni 1926 A.J. vanRaam 58 lustrumfeest met C. Vlees-houwer en Meyer en Arie in dezekap aan het werk hoopende de geenedie deze sloopen moeten het nog le-zen zullen. Wij zijn met zijn 4 tim-merlieden en de laatste 2 haddeneen borreltje gedronken op het feest. C. Vleeshouwer&quot; Bettina vanSanten Aardig zo'n teken van levenuit 1926. Op die plaats - op deeerste rang - aan het Dompleinkonden de 4 mannen als weiniganderen het lustrum meebeleven.Wilden ze het daarbij ondervon-den plezier tot uitdrukking bren-gen? Gedeelde vreugd is dubbelevreugd, ook op termijn! Hetwoordje &quot;sloop&quot; bewijst dat zezich ook van de vergankelijkheidvan hun werk bewust waren. Enja, Meyer en Arie

waren blijkbaarwat onder invloed, wat misschiende stemming bevorderde en me-de tot het schrijven van dezebriefjes leidde. 39 naart I april 1994 OUD-UTRECHT





Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 Het yoormalig slachthuis aan de Amsterdamsestraatweg opzet van het geheel en het feitdat de hoofdingang op een gege-ven moment verlegd werd naarde Royaards van der Hamkade.Natuurlijk zijn er wel allerlei aan-passingen gepleegd, maar dat heeftveelal het karakter van de gebou-wen niet wezenlijk aangetast. Zowerd bijvoorbeeld de wagenremi-se uit 1900 in 1950 verbouwd totgarage, de paardenstal met knechts-kamer werd in de jaren '60verbouwd tot kantoor en de hon-denstal tot fietsenstalling. De admi-nistratiegebouwen aan de Amster-damsestraatweg hadden tot aande verhuizing van het slachthuisgrotendeels hun oorspronkelijkeindeling bewaard, inclusief veelvan het oorspronkelijke interieur.Het slachthuis is in 1988overgegaan naar een nieuw ter-rein in Nieuwegein. In 1989 zijnvervolgens alle gebouwen, metuitzondering van de drie gebou-wen aan de Amsterdamsestraat- Tekening koelhuis,voorkoelhuis enmachinegebouw.Het gebouw da-teert van 1899 enonder de tekeningstaat de handteke-ning van de toen-malige directeurgemeentewerkenF.J. Nieuwenhuis.Het gebouw wasopgetrokken inbaksteen

metzwarte en oranjebaksteenbanden.In de machinehalwaren polonceau-spanten gebruikt.Dit is een draag-constructie dierond 1840 wasontwikkeld doorde Franse ingenieurPolonceau, welkemet name geschiktwas voor de over-spanning vangrotere ruimten.BouwtekeningGAU CEMEENTE SLACHTPLAATS UTRECHTKOELHUIS i« MAChlNECEBOUW pgElwnmTiTna weg gesloopt. Men heeft nog een- tevergeefse - poging gedaan omhet koelhuisgedeelte met de ka-rakteristieke klokketoren en wa- tertoren te bewaren. Momenteelwordt het terrein geschikt ge-maakt voor woningbouw. Tekening darm-wasserij.Zoals uit deplattegrond blijkt,was tweederde ingebruik als runder-darmwasserij eneenderde voorvarkensdarmen.Boven op het ge-bouwtje was eenventilatie-opbouw.In 1954 is het ge-bouw opgenomenin de grote slacht-hal voor varkens.BouvrtekeningGAU 42 maart I ap ri t 199 4 OUD-UTRECHT







Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 AGENDA 16 april Opening van de Apothekerstuin Opening van de Apothekerstuin van deOude Hortus aan de Nieuwegrachtdoor burgemeester Opstelten.Plaats: Oude Hortus,Nieuwegracht 185, UtrechtTijd: 16.00 uur 16 april Studiedag: 1945, \an bezetting naar bevrijding In 1995 wordt 50 jaar bevrijding herdacht.De consulenten geschiedbeoefening vanUtrecht, Zuid- en Noord-Holland organi-seren deze studiedag. In vier lezingenwordt ingegaan op de vraag: wat veran-derde er in de lokale samenleving in delaatste maanden van de oorlog en de eer-ste na de bevrijding? Een 'must' voor his-torische verenigingen en amateurhistoricidie denken aan dit ondenwerp aandachtte willen besteden in de komende tijd.Plaats: Het Arsenaal,Groenendaal te WoerdenTijd: 10.00-16.00 uur.Kosten: f30,- p.p. Inlichtingen en opgave: S.R.G.N.H.,Postbus 5212, 2000 GC Haarlem.Tel: 023-31 84 36 21 aprilOud-Utrecht lezing &quot;Goed voorbeeld doet goed volgen.Poortgebouwen in Utrecht&quot; doorRonaldStenvert. Na de pauze zal Saskia van Dok-kum spreken over bewoning in het Krom-me Rijngebied in

de Romeinse tijd.Plaats: C.S.B.-gebouw, Kromme Nieuwegracht 39, Utrecht.Aanvang: 20.00 uur(zaal open vanaf 19.30 uur)Toegang: gratis voor ledenOud-Utrecht, niet-leden f 2,50 7 mei Oud-Utrecht rondleiding door de Oude Hortus. Telefonisch opgeven bij de hr. Martens van Vliet: 030-31 94 37 op vrijdag 22 Plaats: Rijksarchief Utrecht, A. Numankade 201 Tijd: dinsdagavonden 19.30-21.30, Kosten: f55,-p.p. Informatie en opgave: S.5.G., Mariaplaats 23, 2311 LK Utrecht. Tel 030-34 38 8 april tussen 17.00 en 20.00 uur en zater-dag 23 april tussen 14.00 en 17.00 uur.Geen toegang zonder telefonische aan-melding en uitsluitend voor Oud-Utrecht-leden. Max. aantal deelnemers: 40 pers.Plaats: Oude Hortus,Nieuwegracht 185, UtrechtAanvang: 11.00 uurToegang: gratis 2 juniVoorjaarsledenvergadering Vereniging Oud-Utrecht met aansluitendeen lezing; zie de aankondiging elders in dit blad 4 en 5 juni Openbare rondleidingdoor de Oude Hortus. Aanmelding vooraf niet noodzakelijk.Plaats: Oude Hortus,Nieuwegracht 185, UtrechtAanvang: 11.00 uur en 14.00 uur 19 juni In het kader van 'juni Tuinmmaand&quot;zal de

Oude Hortus een open dag hou-den, met theeschenkerij.Plaats: Oude Hortus,Nieuwegracht 185, UtrechtOpen: 10.00 tot 17.00 uur 24 mei, 7 juni, 14 juniCursus 'Bronnen in hetRijksarchief Deze cursus is bedoeld voor diegenen diebezig willen gaan met historisch onder-zoek en daarbij gebruik willen makenvan de archiefbronnen in het Rijksarchiefte Utrecht. Dit archief beschikt over eengrote verzameling bronnen, die in decursus worden toegelicht. Er wordt infor-matie verstrekt over de inventarissen, deinhoud van de bronnen, de aanwezigetoegangen en de inleiding. Per bronwordt bekeken voor welk soort onder-zoek hij geschikt is. Deelnemers kunnenmee bepalen welke bronnen wat meerdiepgaand worden besproken. MEDEDELINGEN Secretariaat SPOU Met ingang van 1 januari 1994 is het secretariaat van de SPOU overgenomen door: A. (Bram) van der Wees Poortstraat 83 3572 HE Utrecht tel 030 - 73 23 00 Verbouwing Rijksarchief Utrecht Vanaf april 1994 zullen er ingrijpendeverbouwingen worden verricht in hetRijksarchief Utrecht. De verbouwingenzijn nodig om ook in de toekomst dearchieven optimaal te

blijven bewaren.De verbouwingen zullen een jaar duren.De archieven worden overgebracht naarhet Algemeen Rijksarchief (ARA) inDen Haag. Vrijwel alle archieven blijvendaar raadpleegbaar. Tijdens de periodevan de verhuizing (april-mei 1994) zijn dearchieven niet raadpleegbaar.Bezoekers die genealogisch onderzoekwillen doen, kunnen veelal nog inUtrecht terecht. Van vele genealogischebronnen zijn namelijk foto's en micro-films aanwezig. Deze zullen tijdens deverbouwing in Utrecht blijven.Informatie over de verbouwing en deraadpleging van de archieven kunt u ver-krijgen bij mevrouw S.A.L. de Graaff,telefoon 030-71 00 44. 45 ^a a r t I april 19 9 4 UTRECHT



Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 24-263565 CB Utrechttel: 030-623866/626800fax: 030-623274 Oud Utrecht,een levende vereniging met hart voor Utrecht Meepraten over de toekomst Leden van de vereniging Oud-Utrecht weten waarover zij het hebben als zij zich verzettentegen aantasting van het historisch erfgoed. Zij praten met gezag mee over het verleden ende toekomst van hun stad en hun provincie. Excursies, lezingen en forums Oud-Utrecht organiseert excursies naar historische gebouwen, tuinen en dergelijke. Daarbijgaan vaak deuren open die normaal gesloten blijven. Op lezingen en forums worden belangwekkende historische en actuele onderwerpen behan-deld. Tijdschrift en Jaarboek Het blad Oud-Utrecht, twee-maandelijks tijdschrift, geeft volop informatie over de geschie-denis en het heden van stad en provincie. Het is met zijn artikelen, boekbesprekingen en'verenigingsnieuws' onmisbaar. Het Jaarboek Oud-Utrecht is bekend om zijn boeiende wetenschappelijke bijdragen

en omde Kroniek: een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het voorbije jaar. Behalve het Jaarboek en het tijdschrift ontvangen de 1800 leden van Oud-Utrecht elk jaarde Archeologische en Bouwhistorische Kroniek, verzorgd door de Stichting PublicatiesOud Utrecht (SPOU). Zo blijven de leden op de hoogte van de altijd weer belangwekkendevondsten in Utrechts bodem en historische gebouwen De Oud-Utrecht-Prijs Oud-Utrecht bevordert de bestudering van de geschiedenis van de stad en provincie.Daarom is in 1992 de Oud-Utrecht-Prijs ingesteld, groot 3000 gulden. Eens in de twee jaarwordt deze prijs toegekend aan de schrijver(s) van het beste artikel over de geschiedenisvan Utrecht. Zo blijft Oud-Utrecht actief om de kennis van het verleden van stad en provincie te vergro-ten. Wie hart heeft voor Utrecht is lid van Oud Utrecht.
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Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 Bange dagen op de dijhen 'soe het water aen alle kanten zeer groot ende hooch was'. Het grootwaterschapBijleveld en de Meerndijk in 1570. Het voormalige grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk, dat tussen De Meern en Harmeienwas gelegen, heeft eeuwenlang te kampen gehad met waterstaatkundige problemen.^ Dezehadden niet alleen betrekking op de afwatering van de landbouwgronden, maar ook op dekering van het van buiten komende water. In enkele gevallen moest men het gebied verdedigentegen overstromingswater uit de Lek. Een dergelijke gebeurtenis deed zich voor in 1570, toende Lekdijk Benedendams bij Jaarsveld doorbrak. In deze bijdrage wordt in de bewoordingen van de toenmalige kameraar van het grootwater-schap beschreven welke maatregelen werden genomen om het Lekwater buiten de deur tehouden. Het grootwaterschap Bijlevelden de Meerndijk Bij handvest van 1413 gavenWillem van Beieren, graaf vanHolland, en Jan van Beieren, heervan Woerden, tegen betaling vaneen zekere som gelds vergunningaan de gerechten Bijleveld, Rei-jerscop. Mastwijk en

Achthoven,alsmede aan de Harmelerwaardom het overtollige water uit hungebied af te voeren naar de Am-stel. Door die rivier konden zij,tesamen met andere reeds daaropafwaterende landen, uitwateren ophet IJ en de Zuiderzee.^ De stadAmsterdam en de bij dit plan be-trokken grondeigenaren in Am-stelland gaven hiervoor hun toe-stemming. Er werden echter welbepaalde voorwaarden gesteldten aanzien van het keren vangebiedsvreemd water en het on-derhouden van de uitwaterings-sluizen. De nieuwe watergang,de erlangs gelegen kaden (toenopstallen genoemd) en anderewaterkeringen, benevens de brug-gen, sluizen en later ook de wind-watermolens kwamen in beheervan een college, dat bestond uiteen water- of dijkgraaf en vijfheemraden. Een jaar later, in 1414,verleende Frederik van Blanken-heim, bisschop van Utrecht, een schouwbrief aan de jonge organi-satie, waaruit het latere overkoe-pelende grootwaterschap Bijlevelden de Meerndijk zou voortko-men. Dit laatste heeft gedurendevijf-en-een-halve eeuw bestaan;in 1966 werd het opgeheven.Onder een gerecht (in Hollandambacht geheten) wordt hier ver-staan: het

rechtsgebied of districtvan een college van schout enschepenen (eertijds buren) dat delage rechtspraak uitoefende. Ditcollege was tevens belast met eenbestuurlijke en een verordenendetaak in het gebied. Voor de lokalewaterstaatkundige zaken binnenhet gerecht berustten deze func-ties bij een college, dat uit dezelf-de schout met vier heemradenbestond. Deze laatste werden latermeestal kroosheemraden of lageheemraden genoemd ter onder-scheiding van de heemraden ofhoge heemraden van het grOot-waterschap. Oorspronkelijk hadden de ge-rechten Bijleveld en Reijerscop,die verschillende middeleeuwseontginningen omvatten, afgewa-terd op de tegenwoordige Leid-sche Rijn, toen gewoon Rijn ge-heten. De gerechten Mastwijk enAchthoven daarentegen loosdenhun waterbezwaar op de Hol- landse IJssel, die in dit artikel ver-der als IJssel wordt aangeduid. Inde periode tussen 1297 en 1413brachten alle vier gerechten hunovertollige water naar de inmid-dels aan het boveneinde afgedam-de IJssel. De benoorden de Rijngelegen Harmelerwaard, die alleenom waterstaattechnische redenenaan de vier bovengenoemde

ge-rechten werd toegevoegd, heeftaltijd op deze waterloop afgewa-terd. In of kort na 1413 legden de ge-zamenlijke grondeigenaren eenwatergang aan vanuit de Rijn bijHarmeien, die langs Kockengenen door de Ronde Venen naar deAmstel liep. Deze afvoerleidingnoemde men na enige tijd de Bij-leveldse wetering of kortweg deBijleveld naar het gerecht van dienaam, waar het beginpunt lag.Van deze Bijleveld zijn nog grotedelen in het terrein terug te vin-den. De lozing van het waterbezwaaruit de gerechten ten zuiden vande Rijn had aanvankelijk op na-tuurlijke wijze plaats, dat wil zeg-gen zonder bemaling. De in de11e en 12e eeuw ontgonnen klei-op-veengronden lagen toen noghoog genoeg boven de normalestand van het buitenwater. Door 52 J. A. Storm vanteeutven mei /Juni 1994 UTRECHT







Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 voor de bewoners van de poldersbinnen het groot waterschap Bijle-veld en de Meemdijk, maar ookde kans dat de buren in de reedsondergelopen polders de Meem-dijk en de noordelijke IJsseldijkzouden doorsteken om hun eigenschade te beperken. Dit gebeurdeniet zelden, ook in andere pro-vincies. Op welk tijdstip de Lekdijk Bene-dendams is doorgebroken staatniet geheel vast. Van Hengst(1898) noemde als meest waar-schijnlijke datum 21 januari1570.'° Dijkgraaf en heemradenvan de Meemdijk verwachttenechter al eerder moeilijkheden,getuige de voorzorgsmaatregelendie getroffen werden om het wa-ter buiten de deur te houden. Wijkunnen deze handelingen in derekening van 1570 op de voetvolgen, met datum en al.&quot;Op 10 januari laat de kameraarde poldermolens bedrijfsklaar ma-ken. Gewoonlijk staan deze in dewintermaanden stil, maar nu wilhij het peil in de sloten zeker-heidshalve verlagen om meer wa-terberging te scheppen: 'In deneersten gegeven opten lOen janu-arij Willem Huybertszn. endeWemair Peterszn., muelenaers,van dat zijluyden twaelff zeylenmet haeren sleede over

het ijs vanUtrecht gehaelt ende voorts totHermeien aen de muelens ge-brocht hebben opdat men wederbeghinnen zoude te maelen, 6stuvers'. De stuiver was een grotezilveren munt, die de grondslagvormde van ons toenmalige geld-stelsel. Evenals tegenwoordig gin-gen er 20 stuivers in een gulden,die toen (zoals de naam al zegt)van goud was. Bovenstaande tekstzal duidelijker worden als menweet, dat het west-Utrechtse plat-teland vanwege de 'troebelen' tij-dens het Spaanse bewind onveiligwas. Daarom bewaarde men dekostbare zeilen van de windwa-termolens gedurende de winter-maanden, als er toch niet werdgemalen, binnen de stad Utrecht.Op 15 januari koopt de kameraarin Utrecht negen pond reuzel (in de regel was dit varkensreuzel)als smeermiddel voor de molensvoor twee-en-een-kwart stuiverhet pond: 'Item gegeven Claess-gen, vetvercoopster, wonendeaen de Nuede bij t gasthuys, op-ten 15en januarij voer neghenpont mesels, het pont twee stu-vers een oirtgen, facit 1 gulden 4penninck'. Een oirtgen was eenkwarije, in dit geval van een stui-ver en eveneens van zilver; eenpenning had hier de waarde

vanVi6 stuiver. De volgende dag laat de kameraarde molens door de molenaars inwerking stellen. Vervolgens wor-den de hoofdwaterkeringen ge-controleerd: 'Item heeft die came-rair geweest opten 16en januarijtot Hermelen om die muelens tedoen inslaen ende oick die meselaen die muelens gebrocht; endevoorts opte 17en januarij metHerbert Thoniszn. na de IJseldijckgevaren om te zien off onzerMastwijckerkaa ende voorts diehuell in de IJseldijck oeck dichtwaren, ende voorts gegaen opden Meemdijck om te sien off diegheen gebreck lijden en mochtevan overloopen als t ijs begost tegaen ofte als t uuytgedoeyt was,van vracht ende verteerde costenin twee daghen 12 stuvers'. Met'onser Mastwijckerkaa' is waar-schijnlijk een reeds aanwezige ka-de op de kmin van de noordelij-ke IJsseldijk bezuiden de polderMastwijk bedoeld. Dit gedeelteheet nu Mastwijkerdijk. Door deheul (duiker) liet men gedurendedroge perioden water uit de IJsselin. Op de 21e januari, elf dagen na-dat alle mogelijke voorzorgsmaat-regelen zijn genomen, breekt deLekdijk bij Jaarsveld door. Depolders van Bijleveld en deMeemdijk blijven echter

droog.Zekerheidshalve koopt de kame-raar op 30 januari wederom ne-gen pond reuzel in Utrecht: 'Itemnoch gegeven Claessgen voir-schreven opten 30 januarij voerneghen pont mesels, het ponttwee stuvers een oirtgen, facit 1gulden 4 penninck'. Na twee weken malen moeten dekammen van een kamrad van de'leste muelen', dit is de derde ofHaanwijkerdammolen bij Har-melen, worden vervangen. Om-dat de wind is gedraaid naar hetzuidwesten wordt het water in deZuiderzee niet meer opgewaaiden kan het uitgemalen polderwa-ter weer door de Bijleveld weg-stromen. Van deze gelegenheidmaakt de kameraar gebruik omde kaden bij de Heldam en dielangs de voorboezems van deHelmolen en van de 'veerste mue-len' (dit is dezelfde als de 'lestemuelen' of Haanwijkerdammolen)met bagger weer op hoogte tebrengen en de betuiningen (oever-verdedigingen bestaande uit vlecht-werk van wilgetwijgen en paaltjeslangs de waterkant) te herstellen:'Item heeft die camerair opten3en febmarij met de timmermanende zijn knechte tot Hermelenaen die muelens geweest zoe dairaen die leste muelen een gangkammen onstucken

waren endedie camerair de opstallen bij deHelschedam, Hellmuelen endeoeck bij de veerste muelen wederbestaden most om te betuynenende weder op te baggeren, alsoedie van den water mit de zuyt-westen wijnt weder ewech ge-coompt waren; van vracht endeverteerde costen 6 stuvers'. DeHelschedam of Heldam, oudtijdsBasterdam geheten, lag in de Rijntussen De Meem en Harmeien.Hij maakte deel uit van de ringvan waterkeringen rondom Bijle-veld en de Meemdijk. De hierbo-ven bedoelde herstelwerkzaam-heden aan de opstallen (kaden)konden overigens van beperkteomvang blijven, aangezien demolens toen nog op korte afstandvan de Rijn stonden.Drie dagen later gaat de kameraarnaar de IJsseldijk en de Meem-dijk om de toestand daar op tenemen. Het water blijkt zeerhoog te staan en de Bijleveldselanden van twee kanten te bedrei-gen: 'Item noch gegeven HerbertThoniszn., dat hij de camerairopten 6en febmarij gevoert heeft SS OUD-UTRECHT mei /juni 1994













Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 VAN DE LEESTA FEL Bunschoten Bun Historiael, het blad vande Historische Vereniging Buns-cote, is in haar 1ste nummer vanjaargang 1994 begonnen met eenserie over de hondekar. Door deWet op de Dierenbeschermingvan 1961 is dit vervoermiddelverdwenen, maar voor die tijdwerd er enthousiast gebruik vangemaakt. Die hondenkarren ble-ken een gevaar op de weg en hetgedrag van hun baasjes leidde totdiverse protesten en zelfs tot een'anti-trekhondenbond', die ijver-den voor een keuring van de wa-gens en de honden, schoondrinkwater voor de beesten engeen overmatige belasting. Dehonden zelf waren ook niet vandie lieverdjes, in Bunschoten washet verboden voor trekhondenom zich op de openbare weg tebevinden, behalve als zij warenvastgebonden aan een stevigtouw of een ketting. Dit naar aan-leiding van klachten over bijtgra-ge honden. De hond van visven-ter Arend van Veen kreeg in 1875zelfs een muilkorf, omdat hetbeest niet te houden was. Gevaarvoor hondsdolheid speelde ookeen rol, bovendien leidde deslechte verzorging van de hondentol schurft. Als deze honden

inaanraking kwamen met de vis dieop hun kar werd vervoerd, dankon dat overslaan naar de men-sen. Aan het begin van deze eeuwbevonden zich zo'n 80.000 trek-honden in Nederland. omdat zijn vader daar juist solda-ten aan het ronselen was. Hij gingin Emmerik naar school en kwamin de leer bij Cornelis Pronk, metwie hij later samenwerkte aan to-pografische atlassen. De Beyerheeft op diverse plaatsen in Ne-derland gewoond en gebruiktedeze als uitvalsbasis voor zijntrektochten. Onderweg tekendehij dorpsgezichten, huizen enkastelen. Vaak kreeg hij opdrach-ten van rijke particulieren of uit-gevers. Zo tekende hij Rhenen enUtrecht voor J.C. Ploos van Am-stel en maakte hij gezichten vande buitenplaats Zijdebalen bijUtrecht voor eigenaar David vanMollem. In opdracht van uitgeverIsaak Tirion maakte hij tekenin-gen van Baarn, Eemnes en Soest-dijk. De tekeningen van De Beyerzijn een belangrijke historischebron, omdat hij zeer getrouw enuitvoerig werkte. Veel van DeBeyers werk is terecht geko-men in prentenverzamelingen alsVerheerlykt Nederland en He-dendaagsche Historie of Tegen-woordige Staat der

VerenigdeNederlanden. De Beyer stierf na 1775. Zijn laat-ste prent had Wijk bij Duurstedelot onderwerp. Veenendaal Het maart 1994-nummervan Oud Veenendaal, het bladvan de gelijknamige vereniging, isgevuld met een drietal bijdragenover De Vendel, een boerderijmei een lange historie. In 1502stond er reeds een hofstede op deplek van de huidige boerderij.Deze hofstede kwam in 1535 inhet bezit van het Karthuizerklooster Nieuw Licht, dat voor deboeren en verveners van de Em-mikhuizerberg een kapel slichtte. De naam Vendel is afgeleid vanVendelo, de moerasbossen vanEmmikhuizen. Deze oude boer-derij De Vendel brandde in 1888geheel af. De bouw van de huidi-ge boerderij begon in het jaardaarna. Een tweede bijdrage ver-haalt van de pogingen om bij deboerderij een kerk te laten bou-wen. Die kerk is er nooit geko-men, was dat wel het geval ge-weest dan had het centrum vanVeenendaal nu op een heel ande-re plek gelegen. Wijh bij Duurstede De gemeentearchivaris vanWijk bij Duurstede, Ria van derEerden, heeft in haar archievenmeer informatie gevonden overde beroemde molen van Ruisdael.Tot

nog toe was de datering vande afbraak van dit tot in Tokyogeliefde bouwwerk wat vaag. Vander Eerden geeft in een kort arti-kel in Tussen Rijn en Lek num-mer 1 van 1994 aan, dat de af-braak vlak na juni 1817 moethebben plaatsgevonden. Op datmoment geeft namelijk het ge-meentebestuur toestemming omde 'windolijmmolen staande in destadsmuur' af te breken. Eigenaaris Gerrit van Wijk, tevens gmeen-leraadslid. In 1821 is de molenverdwenen, maar Gerrit heeft hetpuin gewoon laten liggen. De ge-meenteraad dringt op verwijde-ring van de rommel aan, maarGerrit neemt zijn tijd en pas aanhet einde van 1823 laat hij hel 61puin verwijderen. Van der Eer-den kan niet precies de reden vande sloop aangeven, maar ver-moedt dat de molen de slag metconcurrerende molens heeft ver-loren. Baant In het tijdschrift van de His-torische Kring Baarn, Baerne nr. 1van 1994 wordt door H. Bronk-horst aandacht besteed aan de te-kenaar Jan de Beyer. Deze werdin 1703 in Zwitserland gebciren. Fred Vogelzang mei / juni 1 9 9 -t UTRECHT



















Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 24-263565 CB Utrechttel: 030-623866/626800fax: 030-623274 Oud Utrecht,een levende vereniging met hart voor Utrecht Meepraten over de toekomst Leden van de vereniging Oud-Utrecht weten waarover zij het hebben als zij zich verzettentegen aantasting van het historisch erfgoed. Zij praten met gezag mee over het verleden ende toekomst van hun stad en hun provincie. Excursies, lezingen en forums Oud-Utrecht organiseert excursies naar historische gebouwen, tuinen en dergelijke. Daarbijgaan vaak deuren open die normaal gesloten blijven. Op lezingen en forums worden belangwekkende historische en actuele onderwerpen behan-deld. Tijdschrift en Jaarl)oek Het blad Oud-Utrecht, twee-maandelijks tijdschrift, geeft volop informatie over de geschie-denis en het heden van stad en provincie. Het is met zijn artikelen, boekbesprekingen en'verenigingsnieuws' onmisbaar. Het Jaarboek Oud-Utrecht is bekend om zijn boeiende wetenschappelijke bijdragen

en omde Kroniek: een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het voorbije jaar. Behalve het Jaarboek en het tijdschrift ontvangen de 1800 leden van Oud-Utrecht elk jaarde Archeologische en Bouwhistorische Kroniek, verzorgd door de Stichting PublicatiesOud Utrecht (SPOU). Zo blijven de leden op de hoogte van de altijd weer belangwekkendevondsten in Utrechts bodem en historische gebouwen De Oud-Utrecht-Prijs Oud-Utrecht bevordert de bestudering van de geschiedenis van de stad en provincie.Daarom is in 1992 de Oud-Utrecht-Prijs ingesteld, groot 3000 gulden. Eens in de twee jaarwordt deze prijs toegekend aan de schrijver(s) van het beste artikel over de geschiedenisvan Utrecht. Zo blijft Oud-Utrecht actief om de kennis van het verleden van stad en provincie te vergro-ten. // Wie hart heeft voor Utrecht is lid van Oud Utrecht.
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Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 VAN DE LEESTA FEL Baam De bekende schrijfster HellaHaasse heeft in haar jeugd eenaantal jaren in Baam gewoonden daar is vlak na de TweedeWereldoorlog ook de novelle'Oeroeg' ontstaan. Aan de handvan Haasse's autobiografie 'Zelf-portret als legkaart' gaat J. Krui-denier in het tijdschrift Baemenr.2 van 1994 van de gelijknami-ge historische vereniging op zoeknaar overblijfselen uit de jeugdvan Haasse. Hij ontdekt niet alleen op welkeschool Hella gezeten heeft, maarook kan hij een aantal docentenreconstrueren uit de beschrij-vingen die zij geeft. Kruidenierspoon zelfs een oude klasgenootvan Haasse op, aan wie zij nogeen verhaal heeft geschonken.Dat verhaal is helaas niet bewaardgebleven. Een geheimzinnigetheekoepel in het Maarschalks-bos, waarvan Hella vermoeddedat er alleen via een tovertrap toe-gang kon worden verkregen,blijkt ook echt bestaan te hebben.Dat gebouwtje heeft na een op-knapbeurt nog lange tijd dienstgedaan als gemeentewoning. toen men in de Nederlanden bak-steen ging gebruiken, zal hethouten gebouwtje vervangenzijn. De

belangrijkste bouvk'iasemoet echter in de 1 5c eeuw wor-den gesitueerd. Wat er van datbouwwerk in het midden van de18c eeuw over was, is grosso mo-do door Van der Burg vastgelegd.0\i de tekening in Utrecht (al-lieelding I) is de kapel weergege-ven vanuit het zuid-westen, ter-wijl de tekening in Vianen(afbeelding 2) de noord-westzijdevan het gebouwtje afbeeldt. In ditlaatste geval ziet het complex erveel imposanter uit dan op detekening in Utrecht, die meer aande werkelijkheid beantwoordt.Maar hoe dan ook, in beide ge\al-len zijn de proporties nogal over-drc\'cn uitgevallen (albeelding 3). Noten 1.     Chr.P. van Eeghen, 'Dirk van der Burgof Jan de Beyer?', in; Oud-Holland(1942) 23-37 en dezelfde, 'Proevevan een oeuvre-catalogus van Dirkvan der Burg', in: Oud-Ho/Zand (1942)90-96. 2.     R. van Eijndenen A. van der Willigen,Geschiedenis der VaderlandscheSch/Werkunst (Haarlem 1817) deel II,180-181. 3.     Voorraadcatalogus nr. 144 A.J. vanHuffel's Antiguariaat, Utrecht, 1909,nr. 1082. 4.     C.H. de Jonge, Catalogus dersch/We-riyen(CentraalMuseum, Utrecht 1952)179, nr. 384, inv.nr. 9560. 5.   

 In het land van Bredende. Historischtijdschiift mor het land van Vianen 14(1989)nr. 3-4, 72nr50enJ.A.L. deMeyere, De N.H. kerk te Vianen (Via-nen/Alphen aan den Rijn 1990) 6-7. 6.     De Jonge, Catalogus, 179-181, nrs.385-396. Lapidoth in de baroniestad. Hij enzijn opvolgers hebben altijdbehoord lot de sociale bovenlaagen stonden in hoog aanzien. EenIJsselsteinse notaris blijkt ookvoor te komen in het werk vanHerman de Man. R. 'Verweij gaatin een korte bijdrage in op deverschillende kantoren die denotarissen hebben gebruikt inIJsselstein. De Bilt Misschien in onbewustenavolging van het beroemde kin-derboek van Tonke Dragt is in DeBiltse Grift nr. 7, het tijdschriftvan de historische kring d'OudeSchool een artikel geplaatst metde titel: 'Een brief aan de koning'.Deze brief is niet zoals in de bijnagelijknamige roman een zaak vanleven of dood, maar heeft alleenbetrekking op het laatste. Hetgaat namelijk om het kerkhof aande Dorpsstraat in De Bilt, dat in1829 volgens de nieuwe wet nietlanger geschikt geacht werd voorzijn doel. De Bilt had net eenhandjevol teveel inwoners omnog binnen de bebouwde

kom temogen begraven, en dit kerkhoflag weliswaar aan de rand van hetdorp, maar op minder dan devoorgeschreven afstand. De briefaan de koning uit de titel van hetartikel van auteur Jan van derHeijden wist echter te veroorza-ken, dat de gemeente dispensatiekreeg en het kerkhof nog tot 1900geopend bleef. Ook dit artikel iseen uitvloeisel van het inventari-satieproject van de Terebinth/Stichting Stichtse Geschiedenis. IJsselstein De notaris staat centraal inhet juni-september nummer1994 van het tijdschrift van deHistorische Kring IJsselstein. B.Rietveld gaat in op de notarissentussen 1811, toen de eerste echtenotaris in de stad opdook en1961, toen de laatste notaris vande oude stempel afscheid nam.Rietveld geeft een historischeinleiding op het notarisambt diebegint in het Romeinse rijk. Debronnen voor notarissen in IJssel-stein voor 1811 blijken schaars,maar in dat jaar vestigt zich 'W.F. 111 Fred Vogelzang ieplember I ofelo trail|9 940UD-UTRECHT













Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 AGENDA 6 oktober Lezing en rondleiding door de Sterren-wacht n.a.v. &quot;350jaarSterrekunde&quot;Aanvang: 20.00 uurMax. aantal deelnemrs: 40 pers.Telefonisch aanmelden bij hr. De Wit:tel. 030-617274 12 oktober Lezing &quot;Het ontstaan van het cultuur-landschap&quot; door drs. J.D.H. HartenPlaats: Academiegebouw, Domplein 29,UtrechtTijd: 20.00 uurToegang: gratis 16 oktober &quot;Historisch groen in de stad Utrecht&quot;Op zondagochtend 16 oktober organiseertOud-Utrecht een wandeling door de stado.l.v. de urbaan ecoloog Bert Maes. Dewandeling (o.m. langs de singels en wel-licht ook met een bezoek aan de OudeHortus) start om 11.00 uur vanaf deMariaplaats (bij de pandhof, achter hetgebouw van Kunsten en Wetenschappen)en duurt tot ca. 13.00 uur. Om tevorenenig inzicht te hebben in het aantal deel-nemers wordt U verzocht zich aan te mel-den bij: Bert Barten, tel. 030 - 623921,Tijd: 11.00 uur Max. aantal deelnemers: 25 pers.Deelname: gratis voor Oud-Utrecht-le-den, niet-leden:f2,50(zie foto) 18 oktober Lezing: &quot;Interieurvan

18eeeuwseschuil-kerken&quot; door drs. P.P.W.M. Dirkse, conser-vator Rijksmuseum Het Catharijne ConventPlaats: Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1 c (naast de Kathedrale Kerk), UtrechtTijd: 20.15 uur Toegang: gratis 19 oktober Lezing &quot;Utrechtse kastelen en buiten-plaatien&quot; door drs. H.M.J. Tromp.Plaats: Academiegebouw, Domplein 29,UtrechtTijd: 20.00 uurToegang: gratis 26 oktober Lezing &quot;Tuinen in de provincie&quot; door drs. H.M.J. Tromp Plaats: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Tijd: 20.00 uur Toegang: gratis 29 oktober Manifestatie &quot;Gevolgen van stadsplan-ning vanuit bewonersperspectief'Presentaties, lezingen en een forumdis-cussie betr. dit onderwerp, georganiseerddoor de samenwerkende Utrechtse We-tenschapswinkels. Plaats: Academiegebouw, Domplein teUtrechtInformatie: 030-533550 2 november Lezing &quot;Vestingwerken in de provincie Utrecht, /6e -20e eeuw&quot; door drs. J.P.CM. van Hoof Plaats: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Tijd: 20.00 uur Toegang: gratis 9 november Lezing &quot;Waterstaatsgeschiedenis met de nadruk op

de 20e eeuw&quot; door dr. G. van de Ven Plaats: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Tijd: 20.00 uur Toegang: gratis tJm 20 november Tentoonstelling &quot;Graven in een grensge-bied. Archeologische vondsten uit deKromme Rijnstreek&quot;De resultaten van het onderzoek, datsinds 1967 door de R.O.B, wordt uitge-voerd in dit gebied zullen te zien zijn ineen opstelling waarbij zowel aan het his-torische belang als aan de esthetischewaarde van de objecten aandacht zalworden besteed. Plaats: Centraal Museum, Agnietenstraat1, Utrecht Najaarsledenvergadering zie aankondiging elders in dit blad MEDEDELING Het oude en nieuwe CentraalMuseum Onder het bewind van denieuwe directeur S. Ex zijn in hetCentraal Museum enkele ge-ruchtmakende tentoonstellingensamengesteld waarvan deUtrechtse Parade, nog tot 23 ok-tober te zien, het meest recentevoorbeeld is. Maar niet iedereenis het eens met de aanpak van Ex.Op donderdag 10 november zalde heer Ex op uitnodiging van deVereniging Oud-Utrecht een le-zing geven over de achtergrondenvan zijn museumvisie. Na afloopis er

gelegenheid tot discussie.Aanvang 20.00 uur in de muziek-school, Domplein 4 te Utrecht. 117 september I okiohcr 1994 UTRECHT





































Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 zijn geweest, toch ook vermeenenals burgers gelijke regten te bezit-ten, en hun niet zal worden belet,hetgeen anderen in veel groteremate wordt toegestaan'. Zekervoor een bakker was het lucratief:varkens aten bedrijfsafval zoalsbedorven deeg en oudbakkenbrood. In plaats van zich door ambte-naren onjuist te laten voorlichten,moest het college zelf maar eenskomen kijken en ruiken hoeschoon zijn beestjes erbij ston-den, vroeg Molenbeek. Toen alzijn rekwesten bij B. en W. niethielpen, klaagde hij uiteindelijkin 1882 zijn nood bij de gemeen-teraad. De politie treiterde hemen was onbetrouwbaar. Hij hadin totaal al 55 gulden boete be-taald en fl. 350,- aan gerechts-kosten. Het college van B. en W.had op zijn 17 rekwesten steedsafwijzend beschikt, 'tot grootenschanden van Utrecht'. Nu hadhij in die verzoekschriften welis-waar uiterst eerbiedig gevraagdom wat hij als zijn recht be-schouwde, maar aan de situatiewaarin hij zijn dieren hield, ver-anderde niets. Volgens hem wasdat ook niet nodig want zijnburen hadden nergens last van.Er waren in de omgeving mensendie wel een vergunning

kregenterwijl hun stal in tegenstellingtot de zijne niet aan de eisen vol-deed. Hij wees erop dat hij altijd netjeszijn belasting had betaald. Alsvader van zeven kinderen kon hijdoor al dat gedoe over zijn var-kens niet langer 'met genoegen'zijn brood verdienen 'in eerlijk-heid en verzoendelijk'. Hij haddoor de spanningen een 'Harsengschudding' gekregen en zelfs zijnreuk en smaak verloren. 'En datik door het veele verdriet nietkrankzmnig ben geworden dathep ik God de Heeren te dankenwant het is een wonder' verzeker-de hij. Het was allemaal de schuldvan de hoofdcommissaris vanpolitie en van politieagentScheffer. De agent had iets tegenhem sinds hij in 1876 bij Molen- Plattegrond van de stalvan Molenbeek.Foto: GAU J&__^,^_^ /ffrrt-t.^r- i^i^. . . C^;C^ .--^C^.^,/:^ ^r^.iS^. beek op controle was geweest entoen geen borrel had gekregen.Hoofdcommissaris J.M. Vermeysbehandelde de bakker als een'verschoveling'. Molenbeek hadhem wel drie keer uitgenodigdom op zijn kosten een rijtuig tehuren en zelf poolshoogte te ko-men nemen. Maar het had nietsgeholpen. De agent was een'dwang bedelaar' en de

hoofd-commissaris was nota bene 'hoogaan het godshuis. Dat is barrebaarvoor den Alwetende'. de deskundig advies ingewonnen.De politie bleef van mening dathij geen vergunning mocht krij-gen. De stal lag veel te dicht bijbewoonde huizen, in de buurtvan de Rode Brug aan de Jagers-kade, op de hoek van de Antho-niestraat (M 295). Die omgevingraakte volgebouwd en dus washet houden van varkens echt instrijd met de verordeningen.Bovendien konden B. en W. naeen aantal keren te hebben gewei-gerd, niet overstag gaan want danzou Molenbeek denken dat hijzijn zin kreeg omdat hij zo hard-nekkig was blijven klagen. Datzou het gezag van de politie geengoed doen. Het zou ook een pre-cedent scheppen voor zijn burendie ogenblikkelijk om een ver-gunning zouden komen zeuren.Molenbeek was bovendien zoeigenwijs als wat. De politie hadhem geadviseerd zijn varkens testallen bij een tuinder een eindjeverderop. Maar omdat deze alsvergoeding de 'van die varkensvallende mest' vroeg, had hij hetadvies niet opgevolgd: mestbracht in die tijd geld op. Een ingesloten poel van rottendvuil Molenbeek sprak er

schandevan dat hij zelfs vier dagen in de'cirkculeeren gevangenis' had ge-zeten. Hij wilde nu dat de raadhem recht zou doen 'eer ik mij totSemaaijestijd moet begeven'.Maar zelfs dit dreigement hielpniet. De raad had niet de be-voegdheid om beslissingen van B.en W. op dit gebied ongedaan temaken. Het college had Molen-beeks zielige verhalen niet klakke-loos geloofd maar zoals het hoor- 137 november I december 1994 UTRECHT
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