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Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 'uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting' Sociale huis\esting in Utrecht: de \oorlopers ning&quot;, op verbetering van dehuisvesting voor het volk. Hetinitiatief ontstond in kringen vanontwikkelde, liberale burgers.Onder de oprichters bevondenzich 'verlichte' geesten als ir. Wil-lem de Man, hd van de CentraleGezondheidsraad - een adviesor-gaan van de regering, dat werdingesteld bij de Woningwet en deGezondheidswet - en de advocaatF. van Engen, later wethoudervan Openbare Werken. MevrouwM.G. MuUer-Lulofs, gehuwd metarchivaris S. Muller, stond aan dewieg van andere vernieuwendesociale instellingen zoals de Ver-eniging tot Verbetering van deArmenzorg (WA) te Utrecht,voorbeeld van de 'moderne' armen-zorg, als tegenhanger van de tradi-tionele liefdadigheid van kerke-lijke en openbare instellingen. Willem de Man bezat veelkennis van ongezonde toestanden in de woningbouw en Muller-Lu-lofs wist uit haar ervaringen methuisbezoek voor de WA als geenander hoe groot de ellende van dearmen was en hoe slecht de hui-zen waren. 'Jaffa' trachtte haarhuurders daarom een net en

or-delijk huiselijk leven bij te bren-gen, want de basis voor de ver-heffing van het volk zou liggen inde imitatie van de leefwijze en demoraal van de gegoede burgerij.Daartoe was er een woningop-zichteres aangesteld, die de be-woners met raad en daad bij zoustaan. De eerste opzichteres wasGerarda, de dochter van Muller-Lulofs. 'Jaffa' was in zekere zineen buitenbeentje, een neusje vande zalm onder de eerste Utrechtsewoningbouwverenigingen, zoalsde WA dat was onder deUtrechtse armenzorginstellingen.De aandacht voor een net en or-delijk huishouden van de gewone man was bij andere verenigingenin hun begintijd niet veel mindergroot. De verbetering van de ar-beidersklasse zou door een betere&quot;reine en zindelijke&quot; woonomge-ving worden bevorderd. Een op-richter van de woningbouwver-eniging 'Zuilen' verkondigde &quot;datde oplossing van het Woning-vraagstuk ten grondslag ligt aande andere sociale vragen van on-zen tijd. Is de huiselijke haardniet het middelpunt van het men-selijk leven?&quot; Bouwen voor arbeiders Zuilen leek voor de eerstewereldoorlog nog een rustig dorpaan de Vecht, waar de

kasteelheervan het slot Zuylen, baron vanTuyll van Serooskerken, in 1911nog werd benoemd tot burge-meester. Maar in 1913 werd eendeel van de fabriek van Werk-spoor uit Amsterdam richtingUtrecht-Zuilen verplaatst. DeAmsterdamse arbeiders moestenmeeverhuizen, omdat forensen indie tijd door lange werktijden enlage lonen niet mogelijk was. Zui-len zou zich in de jaren die volg-den ontwikkelen tot een op staalgefundeerd industriedorp meteen grote arbeidersbevolking. InZuilen waren er aanvankelijk veelte weinig woningen beschikbaarvoor arbeiders. Op 6 mei 1913werd dan ook in Amsterdam inhet vergaderlokaal 'De poort vanMuiden' de woningbouwvereni-ging 'Zuilen' opgericht. Van dezijde van de gemeente Zuilenwerd afwijzend gereageerd, van-daar dat de inititatiefnemers van'Zuilen' zich tot de gemeenteUtrecht richtten, daarbij gesteunddoor Werkspoor. &quot;Enkelen vanhen zijn bijzonder geschikte per-soonlijkheden; zij behooren allentot de werklui&quot; aldus Werkspoor- Framboosstraat.Foto:GAU 10 Ook de Hramboosstrant toont aan op wal voor keunf>f wijzo pr in de laiitstc fi                                  jaren voor de volksklasse

gebouwd is.                                  &quot;~ m januari /februari 1995 UTRECHT































Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 '^ ^c/yfo<i / U{mcht 6 H e jaargang nummer 2 &quot;De zilverenschaats&quot; in dewinter van 1905 Kerkehouw en kerhestrijd Een Utrechts pastoorscon/lict anno 1840 SchandaalErnstige baldadigheid























Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 C H A N D A A Vechtpartij op de Piazzci Na\ona Twee mannen (van buitenlandse afkomst) zijn gisteren op de Plazza Navonamet elkaar slaags geraakt. Giovanni van S. en Arnaldo R., beide afkomstig uithet nederduitse Utrecht, lagen al enige tijd met elkaar overhoop. Toen zijelkaar gisteren tegen kwamen op Rome's fameuze plein begonnen zij elkaaruit te schelden. Arnaldo R. sloeg Van S. een blauw oog, waarop Van S. een stokpakte en terugsloeg. Arnaldo R. heeft bij de politie een aanklacht ingediendtegen zijn landgenoot Giovanni van S. De laatste zal zich binnen enkele dagenvoor zijn wangedrag moeten verantwoorden. Klachten over misdragingen vanVlaamse en nederduitse ambachtslieden nemen de laatste maanden enormtoe. Zie ook &quot;van de redactie&quot;. Gelukkig voor hem kreeg VanSanten van de kapelaan eenschriftelijke bevestiging dat hetachterhouden van de postwisselgeen opzet was geweest. Van San-ten werd vrijgesproken, maarhaalde zijn gram door Romolartwee maal vast te laten zetten opbeschuldiging van laster.Het was juist na zijn vrijkomstdat Romolar Van Santen

tegenkwam op de Piazza Navona.Getuigen verklaren - onder ande-re twee vrienden met wie VanSanten over het plein liep (de he-ren Comelis Duyst en WouterStrip) - dat Romolar op hen afwas gekomen en hen had lastiggevallen. Hij liep dreigend omVan Santen heen en voegde hemnogal wat scheldwoorden toe.Daarbij ging hij te ver. Zowel VanSanten als de getuigen verklarenmet nadruk dat Romolar hetwoord &quot;fielt&quot; gebruikte, hetgeeneen zeer onbetamelijk woord was&quot;(dicendoli &quot;filt&quot; che e in dettalingua e parola molto inguiriosa:hij noemde hem fielt, hetgeen indie taal (nederlands) een zeer be-ledigend woord is)&quot;. Dit woorddeed het handgemeen ontvlam-men. Romolar zou Van Santen inhet oog gestoken hebben, iets watVan Santen op het politiebureaunog kon laten zien. (Een verge-lijkbaar voorval vond onlangsplaats met een speler van F.C.Utrecht . Zou het 'in de ogenprikken' een typisch Utrechts ver-schijnsel zijn?). Van Santenvluchtte daarop een boekwinkelin en vond daar een stok, metwelke hij weer naar buiten liep ende vechtpartij voortzette.De processtukken laten verschei-dene

getuigen aan het woord.Jammer genoeg voor Romolarkonden zijn getuigen alleen be-vestigen dat er 'boze geruchten' Dit berichtje zou heel goed devoorpagina van een RomeinseTelegraaf gesierd kunnen hebbenop 11 april 1606. Achter zo'nklein berichtje gaat natuurlijkaltijd een heel verhaal schuil. Hetbetreft hier een langlopend con-flict tussen de houtsnijder (oftimmerman) en later architect Janvan Santen (Giovanni Vansarrzio)en Arnaldo Romolar (of Arume-lar), beiden afkomstig uit Utrechten beiden gevestigd in Rome omdaar een bestaan op te bouwenals ambachtsman/kunstenaar. vrij succesvolle - Van Santen eenhardnekkige afgunst ontwikkelde.Barmhartigheid wil nog wel eenstot nijd leiden in plaats van totdankbaarheid. Zo beschuldigde Romolar Van-sanzio op een gegeven momentvan oplichting. Van Santen hadhet binnen de nederduits/vlaamsebroederschap in Rome (de SantaMaria del Campo) gebracht totbestuurslid. In die positie had deUtrechter een brief in handengekregen - bestemd voor aanandere nederlander in Rome -met bijgesloten een geldwisselvoor 24 scudi. De brief met dewissel moest afgegeven

wordenbij een kapelaan, maar deze hadde brief nooit ontvangen. Romo-lar strooide het bericht rond datVan Santen de brief, met het geld,opzettelijk had achtergehoudenom zelf in te wisselen. Hij gingzelfs zo ver dat hij Van Santenofficieel aanklaagde voor oplich-ting. Vansanzio voerde bij zijnverweer aan dat hij - stomnatuurlijk - de brief op deschoorsteen had gezet en vervol-gens drie maanden was vergeten. Fielt Eerst iets meer over de ruzieop de Piazza Navona. Romolarwas een korte tijd hiervoor inRome gearriveerd en was bij aan-komst niet in goede doen. Opaandringen van vrienden had VanSanten een tijdje de zorg voor hetonderhoud van Romolar, die&quot;arm en hongerig was&quot;, op zichgenomen. Maar deze barmhartig-heid had niet tot dankbaarheidgeleid. Integendeel: het lijkt eropdat Romolar voor de - in Rome al 40 B. van Santen maart / april ] 995 UTRECHT
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Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 24-263565 CB Utrechttel: 030-623866/626800fax: 030-623274 KERSBERGEN INSTALLATIE-TECHNIEKEN B.V. UTRECHT (k) J. R. HOOGEZAND ATELIERS VOOR BINNENHUISKUNSTB.V. UTRECHT OUDKERKHOF25TEL. (030) 31 52 51 Activiteiten o.a. op het gebied van: *    Elektra *    Klimaat *    Sanitair *    Beveiliging Kaap de Goede Hooplaan 7, 3526 AR UTRECHTTelefoon 030-88 24 64 Telefax 030-88 57 33 3512 GJ UTRECHT FAX (030) 367144 Tijdschriften wil ili als hobby voor u INBINDEN Redelijk tarief en100% handwerk. Co Passenier,tel. 030-930867(na 18.00 uur) Hier had uw ?r advertentiekunnen staan&quot;







Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 Utrecht 6 8e jaargang nummer 4 Onthulling van hetbeeldje Kathrijnvan Leemput Het Utrechtse bevrijdingsfeest van 5 mei 1955Boekenschouw Tussen distantie en betrokkenheid Drie visies op de stad Utrecht in de Tweede Wereldoorlog bjltiiuttioekder -hi.- -iifnvtifSiteit ? J i.___,_









Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 De optocht vangemeenten-diensten, 1957.Voorop deMonumenten-zorg-wagen. Foto: SectorMonumenten gang. Maar zijn er werkelijk men-sen te vinden, die van 5 mei eennationale feestdag willen maken?Wij nuchtere Nederlanders zou-den toch niet graag zien, dat zijdie tijdens de oorlog dierbarenverloren hebben en hun verliesop deze dag nog ernstiger voelen,achter een hoempa-orkest aangaan lopen? Nu is het zo, dat eendeel van het Nederlandse volkfeestviert en een ander deze dagin herdenken doorbrengt. Laat 5mei geen nationale feestdag zijn,maar een dag van stille overden-king! J.R.&quot;2 Na 1953, een jaar waarin het be-vrijdingsfeest nauwelijks meerwerd gevierd, verdween hetC.N.F, en nam 'Stichting Stads- ontspanning' (S.S.0.) de organi-satie van de viering op zich.Op verzoek van het gemeentebe-stuur droeg de S.S.0. jaarlijkszorg voor de 5 mei viering. DeS.S.O. verzorgde, gedurende hetgehele jaar, verscheidene activi-teiten in de stad (van zomeravond-concerten tot de kerstverlichting)en bestond uit vrijwilligers. DeStichting kreeg jaarlijks een be-drag van de gemeente waarmeede

kosten van de activiteitenmoesten worden betaald. 5 mei 1955 De viering van 5 mei 1955kan wat betreft omvang, organi-satie en belangstelling van deUtrechtse bevolking als het hoog-tepunt van alle gevierde bevrij- dingsfeesten in Utrecht wordengezien. Doordat het gemeentebestuur grotegroepen van de burgerij inscha-kelde &quot;kon deze herdenking inUtrecht boven alle godsdienstigeen politieke geschillen uitgetildworden en beleefden de Utrech-ters de feestelijkheden in dezelfdegeest van eensgezindheid en ver-bondenheid, die zo kenmerkendis geweest voor de bezettingsjarenen voor het feest der bevrijdingzeir.3 Op donderdagmiddag 5 mei 1955genieten bijna 10.000 Utrechtseburgers, op acht verschillendeplaatsen in de stad, van hun 'meatand vegetables'. Met deze voorNederland unieke, en daaromdoor Polygoon verfilmde bevrij- 77 juli I augustus 199 5 U T R E C fl T
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Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 Utrecht 6 8e jaargang nummer 5 Op de Neu daar staat een tent... Natuurbeschermer, bosbouwer en jager Hel groene leven van een Utrechtse landheer De historie van de huidige tijd De Commissie Actuele Ontwikkelingen Op de Neuomstreeks 1880.

















































Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 Utrecht 68c jaargang nummer 6 BIBLiOTHhEK DER RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Buiten het bereik der wetten en onstrafbaar Studcntenjool en studentenstreken omstreeks 1800 Zeven Mariamedaillons van Mengelberg uit de voormaligeO.L. Vrouwe-Ten-Hemelopnemingkerk te Utrecht Herberg'Het Boompje',18de eeuw.N. Wichart.Koninklijkeverzamelingen.











































Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

