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Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 A F E L VAN DE LEEST mende druk op de dijken. Eenrapport in augustus van dat jaarhad al gewaarschuwd voor scheu-ren in een bepaald dijkperceel,maar dit slechte nieuws had Pro-vinciale Staten nooit bereikt. Indecember gebeurde het onvermij-delijke; de dijk verschoof en 10miljoen kubieke meter waterstroomde terug in de droogmake-rij. Het werk kon overnieuw be-ginnen, maar uiteindelijk werdde polder toch drooggemalen.Nog steeds is dat stuk dijk eenzorgenkindje van het waterschap:onlangs nog is de dijk ingrijpendversterkt. was van Biltse katholieken duur-de voort: heeft de school in heteerste jaar 50 leerlingen, drie jaarlater is dat aantal meer dan ver-dubbeld. In 1937 zitten de in-middels 157 leerlingen opge-propt in vier lokalen en isopnieuw een uitbreiding van hetgebouw gewenst. Ook de verwar-ming is hard aan vervanging toe.Ook na de Tweede Wereldoorlogblijft het leerlingaantal groeien.Dat is de reden dat ook in de ja-ren zeventig en tachtig diverseverbouwingen en uitbreidingenplaatsvinden. meins reisboek uit die periode'wandelt' hij de plaatsen af die opde kaart staan.

Telkens berekenthij de werkelijke afstand, medemet behulp van schattingen vande omwegen die in de Romeinsetijd moesten worden gemaaktlangs de sterk meanderende rivie-ren, en vergelijkt die met de af-stand volgens de Romeinse kaart.Dat leidt tot de conclusie, dat Fle-tione niets anders kan zijn danhet castellum bij De Meem.Uiteraard is ook zijn bewijsvoe-ring niet waterdicht: diverse ma-len moet hij zijn berekeningenniet van plaats tot plaats, maarvan (hypothetisch) kruispunt totkruispunt maken. Bovendien ver-schuift niet alleen Fletione vanplaats, ook Laurum blijkt in zijnoptiek niet Woerden te zijn, maarNieuwerbrug. Daar is echternooit een Romeinse nederzettinggevonden. Zo roept ook dezenieuwe interpretatie weer velenieuwe vragen op. De Bilt Opeens lijkt het onderwijs inhet middelpunt van de belang-stelling te staan. De historischevereniging van Bunschotenplaatst in haar tijdschrift deschoolherinneringen van een ou-de bewoonster, de historischekring in Veenendaal wijdt een ge-heel nummer van haar tijdschriftaan de diverse scholen in dieplaats, terwijl ook in de tijdschrif-ten van De Ronde Venen en

DeBilt de geschiedenis van eenschool wordt beschreven.Voor De Bilt is dat de St. Theresiavan Lisieux-school, beschrevendoor H. de Groot. Als in de jarentwintig het aantal katholieke ge-zinnen rond De Bilt, Den Dolder,Bilthoven en Maartensdijk blijktte groeien, denkt men aan destichting van een nieuwe pa-rochie. Een stuk land wordt aan-gekocht voor de bouw van eenkerk, een pastorie en een school.De gemeente werkt echter destichting van een bijzondereschool tegen waardoor het tot in1925 duurt voordat de eerstesteen kan worden gelegd. De aan- Mijdrecht P. Grundmann doet in deProostkoerier van september1996 een watersnoodramp uit1874 uit de doeken. In die perio-de was men bezig in het gebiedvan de Ronde Venen de laatstegrote plassen droog te malen. Demaatschappij die dit werk uit-voerde stond onder leiding vanJ.G. de Voogt, niet alleen burge-meester van Mijdrecht en Wilnismaar ook lid van Provinciale Sta-ten, de subsidiegever. In 1874was de dijk rondom de nieuwedroogmakerij gereed en kon hetmalen beginnen. Nadat bijna 4meter water was weggemalen,bleek zwaar weer op komst. Gro-te

regenval zorgde voor een stij-ging van het water en een toene- 17 F. Vogelzang januari/jebruari 1997 UTRECHT





Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 DE PLEK digde zich achteraf nog wel over'de vroege ontbinding' van zijnvrouw, die - het zijn z'n eigenwoorden - 'acht maanden en zesdagen te vroeg in het kinderbedwas gekomen'. Voor de kerken- 't Dorpraad was het teveel van het goede Driebergen(de bekende druppel), en in een Afbeelding uitschrijven aan de classis, waarin Bultliuisende bezwaren tegen Buddingh Bendorp:breed werden uitgemeten, ver- Vad. gezichten,langde de kerkenraad 'te mogen 1788. burgerlijke taken op zich nam.Maar juist op het 'herder- en le-raarschap' van Buddingh viel zo-veel aan te merken... Het is niet de bedoeling van ditartikel heel de groezelige was vande heer en mevrouw Buddinghbuiten te hangen. Voor wie alvastde afloop weten wil: het huwelijkwerd op de geplande datum ge-sloten. Ds Buddingh verontschul- tot secretaris van het plaatselijkbestuur (1798-1802). Daar wasDriebergen - indertijd ook al eensgecombineerd met Rijsenburg -slecht over te spreken. Dat de'overigheid' moest worden ge-hoorzaamd, dat sprak vanzelf,maar met zoveel enthousiasme alsde dominee aan de dag legde? Enals die

nou maar z'n herderlijketaak goed vervulde, dan was hetnog tot daar aan toe dat hij ook 19 januari /je b ruar i 1997 UTRECHT
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Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Bij het afscheid van C. Dekker Interview/ na 35 jaar Utrecht pleidooi gehouden voor het doen vanwetenschappelijk onderzoek doorarchivarissen, het zogenaamdegrondslagonderzoek.Er werd betwijfeld of archivaris-sen zelfstandig onderzoek moes-ten doen. Dat heeft te maken metde twee stromingen in het ar-chiefwezen. De een legt de na-druk op het historisch-culturelewetenschappelijke aspect van hetarchief De ander ziet het archief-wezen als een verlengstuk van deadministratie. De administratievestroming heeft overigens gewon-nen, hoewel er nu langzamerhandeen soort tegenbeweginkje op gangis gekomen. Mijn hart zit bij dewetenschap en ik zie daar eengrote taak voor hel archiefwezen. Uw eigen wetenschappelijk werk kenteen aantal zwaartepunten: kerkelij-ke instellingen, historische geografieen paleografie. Institutionele geschiedenis wordtbijna niet meer gedoceerd, dusals je daar een beetje vanaf weet,is het fijn om er over te publice-ren. Mijn werk over Zuid Bever-land was institutioneel en sterkhistorisch geografisch. Dat ik hetlandschap kende, ik ben er gebo-ren,

speelde ongetwijfeld een rol.Dat was ook het geval bij hetKromme Rijn gebied, waar ik woon.Je ziet de vorm van de percelenen dat werpt vragen op. Het geldtniet voor dat laatste boekje overEemland, want dat landschap ken-de ik zeer slecht. Waarin ligt uw affiniteit met kerke-lijke instellingen? Ik ga altijd een beetje steigeren alsmij dat gevraagd wordt. Als hetover waterschapsgeschiedenis gaat,wordt mij nooit gevraagd of ik af-finiteit heb met watergangen ofsloten! Degene die al jaren bezig Het archief moet toegankelijk ge-maakt worden voor het publiek.Tegenwoordig komen vele archi-varissen niet aan meer inventarisa-tie toe. Ik zet daar vraagtekens bij. naar de toekomst was modem.Beelden, kruizen en ook archief-stukken werden in de uitverkoopgedaan. Bij de katholieken wasdit nog sterker dan bij de protes-tanten. Ik heb hier wel met driebisschoppen aan tafel gezeten.We hielden voorlichtingsbijeen-komsten voor kerkelijke autori-teiten. Alles zat daar naast elkaar:oud-gereformeerd, vrijzinnig enrooms. Je moest de mensen over-tuigen dat er voor het archief eenmogelijkheid was. Er was sprakevan een

soort sneeuwbaleffect. k de rol van de archivaris veranderd?Ja, men richt zich nu veel meerop de eigenlijke taak, dat wil zeg-gen het beheer van overheids-archieven. Terwijl ik altijd de me-ning heb gehad: wat fijn dat wijin onze collectie zulke belangrijkeparticuliere archieven mogen op-nemen ten behoeve van weten-schappelijk onderzoek en hetalgemeen belang. Tegenwoordigzijn de eisen die de archivaris aande archiefvormer stelt veel hoger.De fixatie op management, eenwoord dat vroeger onbekend was,is hand over hand toegenomen.Dat is allemaal opgeklopt en ver-groot. Met name het centraal ni-veau, de centrale directie van deRijksarchiefdienst, is enorm ge-groeid. Men gaf de archivarissenmanagementtaken: rapportenschrijven en nog eens rapportenschrijven! Het personeel is weltoegenomen, maar dit kwam nietten goede aan het publiek. Dit isoverigens een internationale trend.Om begrijpelijke redenen, wantde hele maatschappij is ingewik-kelder geworden. Acquisitie Er waren in 1961 natuurlijkminder archieven dan nu?Dat is waar, maar de middel-eeuwse kern was al aanwezig.Sindsdien

geacquireerde archie-ven gaan zelden verder terug dande 17de eeuw. De collectie is zekertoegenomen. Ik heb bijvoorbeeldde acquisitie van kerkelijke ar-chieven sterk bevorderd. De tijdwas er rijp voor. In de jaren '60en 70 heerste er een bepaaldementaliteit bij de kerken. Kijken Middenjaren '70. 32 De onderzoeker U heeft indertijd (1977) een maart/april 1997 UTRECHT





















Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Gouddiefstal uitde Utrechtse Munt Goud en zilver hebben op de mens altijd een grote aantrekkingskracht gehad.Diefstal van deze metalen heeft in de geschiedenis dan ook meer dan eensplaats gehad. Sommige dieven kwamen er mee weg, doch anderen liepen dooronachtzaamheid tegen de lamp. Johan Adam Matthijsze behoorde tot de dievenvan de tweede soort. Hij liep tegen de lamp nadat de Utrechtse zilversmidJohannes de Brieder op 24 oktober 1800 tegenover de Schout verklaarde dateen werknemer van de Munt stukjes zuiver goud te koop had aangeboden.Naar aanleiding van deze verklaring stelde de Schout een onderzoek in datleidde tot de aanhouding van de smeltersknecht Johan Adam Matthijsze. ca. 200 kg.). Dit grote verschilwerd door de muntmeester aan-vankelijk geweten aan de slechtekwaliteit van de grondstoffen,maar dat veranderde toen na hetvertrek van Matthijsze de verhe-zen weer binnen de gestelde mar-ges vielen (afb. 1).Muntmeester Langerak du Mar-chie Sarvaas begon Matthijsze teverdenken van diefstal van gouduit de smelterij van de Munt. Zijnverdenkingen jegens

Matthijszewerden versterkt door enkele inhet oog lopende transacties dieJan Matthijsze deed na zijn ver-trek van de Munt. Zo kocht hijdiverse onroerende goederen, watin zijn omgeving aanleiding gaftot geroddel. Jan Matthijsze'splotselinge rijkdom gecombineerdmet de goudverdwijningen bij deMunt, gaven de muntmeesteraanleiding om de algemene aan-klager te verzoeken een onder-zoek naar de gewezen smelters-knecht in te stellen. Jan Matthijszemoest voor het gerecht verschij-nen dat hem aan een verhoor on-derwierp. Uit deze verhorenbleek dat hij in 1800 voor een ge-wezen smeltersknecht zeer welbemiddeld was. Hij bezat eenhuis buiten de Catharijnepoortter waarde van 2.194 gulden,twee kameren in de Catharijne-straat van respectievelijk 550 en582 gulden en 15 stuivers en degenoemde herberg aan het Vre-denburg, goed voor nog eens1.175 gulden. Daarnaast haddenverscheidene personen geld vanhem geleend voor een totaal van3.100 gulden en had Matthijszein het voorgaande jaar een leningvan 400 gulden afgelost. Tot slothad hij over het lopende jaarreeds voor 1.100 gulden aan di-verse rekeningen betaald.

Voorhet gerecht verklaarde Matthijszedat zijn spontane rijkdom voort-kwam uit een prijs van 5.000 gul-den die hij in de loterij hadgewonnen. Het gerecht geloofdedit niet en arresteerde hem opgrond van de verklaring die dezilversmid Johannes de Briedereerder had afgelegd. Smelterknecht Matthijsze Johan Adam Matthijsze, bij-genaamd Matthijs de Hoezaar,werd rond 1764 in Walstein inde Pfalz geboren. Zijn opleidingwas waarschijnlijk beperkt, zodathij als huzaar dienst nam in hetleger. In 1792 lag johan Mathijsze'sgarnizoen gelegerd in Utrecht; destad waar hij in hetzelfde jaar inde Catharijnekerk met de rooms-katholieke Hendrika Mastwijktrouwde. Hendrika was voor JohanMathijsze de reden zich in Utrechtte vestigen en voor 25 gulden hetburgerschap te verwerven. Alssmeltersknecht kreeg Johan Mat-thijsze een aanstelling bij de pro-vinciale Munt, in welke hoeda-nigheid hij de verantwoordelijkheiddroeg voor het goud en zilver datgeraffineerd moest worden.De jaren negentig van de achttien-de eeuw werden gekenmerktdoor economische achteruitgang,die zijn weerslag vond in een af-nemende vraag naar nieuwemunten. Als gevolg

van de terug-loop in werkzaamheden, zag munt-meester Langerak du MarchieSarvaas in juli 1797 zich genood-zaakt een aantal van zijn werkne-mers te ontslaan. Onder de onge-lukkigen bevond zich ook JohanMatthijsze. Toen in oktober 1798 de werkzaamheden voor het munt-bedrijf weer toenamen, mocht Jo-han Matthijsz op zijn aanhou-dend verzoek, wederom alssmeltersknecht zijn werk hervat-ten. Hij bleef dit werk doen tot15 maart 1800, de dag waarop hijzelf ontslag nam. Naar zijn zeg-gen zag hij af van zijn werk aande Munt om zijn vrouw te kun-nen helpen in de huishouding.Ruim een week na zijn ontslagkocht de gewezen smeltersknechtde herberg 't Schot'. In deze bij deCatharijnepoon gelegen herbergbegon hij een tapperij in sterkedrank en dun bier. Onverklaarbaar verlies Gedurende het laatste dienst-verband van Jan Matthijsze aande Munt, had de muntmeesterondervonden dat het verlies bijhet opwerken van oud goud on-verklaarbaar hoog was. Het verliesaan goud was zelfs zo groot datde muntmeester op het punt hadgestaan de Munt stil te leggen.Het verlies over iets meer dan eenjaar bedroeg 1.175 mark goudtegen

ongeveer 400 mark oververgelijkbare perioden in hetverleden (het verschil van ca.800 mark komt overeen met 42 Janjaap Luijt maart/april 1997 OUD-UTRECHT





Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Gouddiefstal uitde Utrechtse Munt :l o M E I N E )N De bevoorrading van deRomeinse grensforten De Romeinse expansiepoli-tiek ten noorden en ten oostenvan de Beneden-Rijn kende enigetijdelijke successen. De tegensla-gen overheersten echter en ditleidde ertoe dat keizer Claudiusin 47 n. Chr. deze politiek defini-tief liet varen. Hij schakelde overvan een offensieve op een defen-sieve strategie ten opzichte van deGermanen. Deze omschakelingleidde tot de organisatie van eenverdedigingsstelsel langs de Rijn,bestaande uit een gordel vanwachtposten en kampen. Van ditlimes-systeem dat zich geleidelijkontwikkelde in de 250 jaar vanzijn bestaan, zijn in ons land meiname de meest westelijke kam-pen Valkenburg, Zwammerdam,Utrecht en Vechten door stelsel-matige opgravingen goed be-kend. Claudius en zijn opvolgers streef-den naar rust en orde en zettendaartoe de al door Augustus meisucces gevoerde politiek voort.Zij lieten de inheemse socialestructuren in stand. Ook verleen-den zij aan gewillige leden van debovenlaag het Romeinse burger-recht en gebruikten zij op ruimeschaal lokale hulptroepen ter

on-dersteuning van de legioenen. Debevoorrading van de grotere enkleinere legereenheden kon nietmet deze politiek in slrijd zijn. Zijmoest dus niet door rooftochtenen afpersing van de plaatselijkebevolking, maar op correcte wijzegeschieden. Sommige producten, als wijn enolijfolie moesten over lange af-stand worden aangevoerd; anderekonden ter plekke worden ver-bouwd of moesten worden aan-gekocht in de wijde omgeving.Een bewijs voor de ordelijke aan- koop van vee, bedoeld voor con-sumptie, levert de zogenoemdekoopakte van Tolsum.Tolsum was een terp, even zuide-lijk van het huidige Franeker, dieomsireeks 1910 is afgegraven.Tijdens de werkzaamheden vondmen een groot aantal interessantevondsten die nu in het Fries Mu-seum in Leeuwarden bewaardworden. Daaronder ook een Ro-meins schrijftafeltje dat een in hetLatijn gestelde koopakte bevat.Er is wel aan de echtheid van ditstuk getwijfeld, maar eind 1994is door het Centrum voor Isoto-pen-onderzoek te Groningen metbehulp van de versnelde 14C-methode aangetoond dal de aktestamt uit de Romeinse periode.Nadere technische datering isvanwege diverse oorzaken

onmo-gelijk. Nu over de echtheid geen twijfelmeer bestaat, zou gedacht kun-nen worden dat de inhoud van deakte gebruikt zou kunnen wor-den om de datering nader te ver-fijnen. Dit is echter maar beperkthet geval. Er zijn inderdaad tweegetuigen bij de transactie, waar-van niet alleen de naam, maarook het legioen waarin zij dien-den, wordt genoemd. Deze tweelegioenen I (Germanica) en V(Alau-dae) waren slechts gedu-rende de periode van 10 lot 70tegelijkertijd in Germania Inferiorgelegerd. Dit lijkt de datering tebeperken, doch verdere gegevenszijn niet voor handen. De vermel-ding aan hel slot van de acte vande datum 9 september tijdens hetconsulaat van C. Fufius en Cn.Minicius zou het hele probleemvan de datering kunnen ophef-fen, ware het niet dat dit consu-laat niet te daleren valt.Wat kenschetst verder de inhoudvan de acte? De overgeleverde ro- foto;                        Pas de vijfde goudsmid, Abraham Het Nederlands            Rutgers, had interesse in hel aan- Muntmuseum,              geboden edelmetaal en was tot Utrecht                     aankoop over gegaan. Tegenover het gerecht verklaarde SimonSchoenmaker dat hij van de zil-x'ersmid 48 of

50 stuivers voorhet spul had gekregen. Rutgerskon wel herinneren dat hij hetgestolen goed had gekocht, maarwas vergeten voor welke prijs.Schoenmaker verklaarde tijdenshet verhoor een persoonlijkevriend te zijn van Jan Matthijszc.Simon Schoenmaker werd voorde eenmalige diefstal veroordeeldtot ie pronk staan en 6 jaargevangenis. Hij zat zijn volledigestraf uit en kwam vrij in 1806. Bronnen: -     Gemeentearchief Utrecht, Stads-archief II, inv. 380, 2244, 3243 en 3245. -     Gemeentearchief Utrecht, Stads-archief III, inv. 469,470 en 524. -     Gemeentearchief Utrecht, Retro-actavan de Burgelijke Stand, inv. 106 44 naarlJapril 19 97 UTRECHT
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Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 '^ &quot;Tr od BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Utrecht 7 0e jaargang nummer 3 Het KoninklijkNederlands Meteorologisch Instituut 1854- 1951 Het dienstpersoneel op de Zeister buitenplaatsen Romeinen Van haver tot gort Jaarverslag enjaarrekening mmv II Het KNMI gebouwin 1910. ®









Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 De NederlandseNoordpool-expe-ditie 1882-1883.De schepen&quot;Varna'en&quot;Dymphna&quot;ingeklemd in hetpoolijs, eind 1882.Foto: KNMI kracht en het luchtdrukverschiltussen twee plaatsen aflezen.Eenander hulpmiddel bij het waar-schuwen voor stormen was sinds1867 de telegraaf. Hiermee kon-den snel gegevens worden door-geseind van en naar de diversehavensteden. Ook weerkaartenwaren in deze tijd belangrijk; alin 1890 werden deze kaartendagelijks uitgegeven. Dit was eenvan de sterke kanten waardoorhet nut van een instelling als hetKNMI onomstotelijk vaststond.De jaarboek werden al snel uitge-breid met gegevens vanuit bui-tenlandse waarnemingen. Medehierdoor nam het takenpakketvan de medewerkers sterk toe.Als gevolg hiervan werd in 1877opnieuw een fysicus aan het insti-tuut verbonden. Deze, dr. M. Snellen, kwam alsdirecteur van de afdeling waarne-mingen te land in dienst. Onderzijn bezielende leiding breiddehet aantal waamemingsstationsvoor regenmetingen en onweers-waamemingen aanzienlijk uit.Vrijwel al dit werk gebeurde doorvrijwillige

medewerkers, waarvaner bijvoorbeeld rond 1880 al vier-honderd waren. In die tijd warende hoofdwaamemingsstations ge- vestigd in Groningen (vanaf 1839),De Helder (1843), Maastricht(1851) en Vlissingen (1854).Aangezien hier behoefte toe waswerd in 1881 in Amsterdam eenfiliaalinrichting opgezet en in1889 eveneens in Rotterdam. Debelangrijkste doelstelling was hetgeven van inlichtingen aan gezag-voerders en stuurlieden van dekoopvaardij. Daarnaast werdeninstrumenten, zoals kompas enmeetapparatuur, door medewer-kers van de afdeling geverifieerd.In de jaren 1882-1883 werd deel-genomen aan het eerste Interna-tionale Pooljaar. In internationaalverband werden in het pool-gebied waarnemingen verricht,waarbij ook Nederland (lees: hetKNMI) een waamemingsstationkreeg toegewezen. De periode 1890 tot 1940 Tot opvolger van Buys Ballotwerd M. Snellen benoemd. Toenin 1892 door het ministerie geldbeschikbaar werd gesteld voor denieuwe bouwplannen - noodzakelijkvanwege een groot ruimtegebrek- en vervolgens in 1893 het land-huis Koelenberg in De Bilt werdaangeboden, werd daar de

kansgezien. Het voormalige landhuis werd aangepast aan de eisen en erwerden onder meer twee waame-mingspaviljoens en een 30 meterhoge toren voor windwaame-mingen gebouwd. Op 1 november1896 kon een start wordengemaakt met de waarnemingen inDe Bilt. Op 1 mei 1897 werd hetnieuwe KNMl-gebouw officieel ingebruik genomen. Op dat momentwaren er 15 personeelsleden diein het nieuwe gebouw hun werk-plek kregen.Aangezien het KNMIvoornamelijk draaide op rijks-steun was de minister van meningdat er toch sprake van toezichtzou dienen te zijn. Hierom opperdehij de gedachte om een curatoriumin te stellen. Doel was om samenmet de hoofddirecteur ervoor tezorgen dat het instituut aan dewetenschappelijke doelstellingzou beantwoorden. In 1899 werdeen start gemaakt met het Collegevan Curatoren. De leden van hetcollege waren voornamelijk weten-schappers. De gebouwen van hetKNMI werden in de eerste decenniaregelmatig uitgebreid om in deruimtebehoefte te kunnen voor-zien. Gerealiseerd werden eeninstrumentenmakerswerkplaats,een laboratorium voor ijking enonderzoek van

de instrumenten, 53 mei/juni 1997 UTRECHT



Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Het Koninklijk Nederlands MeteorologischInstituut 1854-1951 seizoenverwachtingen dateert uitdeze tijd. De afdeling oceanografieen maritieme meteorologie hieldzich met name bezig met hetbewerken van de ontvangenscheepsjoumalen en hel uitwisselenvan gegevens met buitenlandseinstituten. Als resultaat hiervanwerden regelmatig atlassen gepu-bliceerd. Ook werd deelgenomenaan internationaal oceaanonder-zoek en bijvoorbeeld ijswaame-mingen langs de kust. Onderzoekwerd gedaan naar getijden,stormvloeden, waterbewegingenen bodemonderzoek. Hiernaastwerden in de magneti.sche pavil-joens in De Bilt gegevens verza-meld over aardmagnetisme enseismologie. In 1938 moest deze wingsdienst bleef wel in Amster-dam. De weerkaarten werden nietalleen gemaakt voor de scheepvaart.Ook de luchtvaartmeteorologiewas een belangrijke taak voor hetKNMI. Veel weerkundig personeelis in de loop van de jaren werk-zaam geweest op de vliegveldenSchiphol, Eelde, Beek en Zestien-hoven. De taak van de klimatolo-gische afdeling richtte zich vooralop de controle van de waarnemingposten. De

ontvangen waarnemin-gen werden na ontvangst bewerkten meestal ook gepubliceerd. Inde jaren dertig ontwikkelden zichbinnen de klimatologie bijzondereaandachtsvelden zoals de land-bouwmeteorologie en de micro-klimatologie. Ook het doen van uitbreiding van werkruimte enmeer bergruimte. In 1911 werdeen paviljoen voor seismologischewaarnemingen gebouwd en in1914 een nieuw magnetisch pa-viljoen. In 1916 werd de houtentoren vervangen door een nieuween werd er een nieuwe directeurs-woning geplaatst. De waarnemingenen het wetenschappelijk onder-zoek concentreerde zich op eenaantal specifieke onderzoeks-terreinen. Vanaf 1890 werdendagelijks weerkaarten verspreid,waarbij het gebruik van de tele-graaf een belangrijk hulpmiddelvormde. In 1896 ging de hoofd-zetel van de telegrafische weer-dienst over vanuit Amsterdamnaar De Bilt. De stormwaarschu- Gezicht op hetbolwerkZonnenburg,1859. Lithografie doorP. W. van de WeijerFoto: Gemeente-archief Utrecht 54 UTRECHT mei/juni 1997





































Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 oud-utrecht hierpostzegelplakken Vereniging Oud-UtrechtPr. Hendriklaan 763584 ER Utrecht Oud-Utrecht 'Vereniging tot beoefening en verspreidingvan de l<ennis der gescfiiedenis van staden provincie Utrecht' opgericht in 1923 EXCLUSIEVE KLEDING EN MODES MAATKLEDING 0UDEGRACHT118 UTRECHTTEL. 030-231 01 74 BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKINGHOFLEVERANCIER TAILORSSINCE1850 JC^JIV k\J I-^X^l^ JLJrTL. WAAR OUDE W* NOG IN ^WORDEN GE l>&quot;s!!l!!«l'l!!H' B J ENE/ Crediet en Effecten Bank Herculesplein 5, Utrecht











Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 foto; Gemeentearchief Utrecht werden er met bescheiden middelententoonstellingen georganiseerd.In 1965 gaf het Gemeentearchiefvoor het eerst een cursus paleo-grafie. Het werd een doorslaandsucces en het begin van een langetraditie. Struick bleek een vaardigen enthousiast popularisator ineen tijd dat de belangstelling voorlokale en regionale geschiedenis groeide en archie\'en wat aarzelendhun deuren op een kier zetten.Het gemeentebestuur vond hetprachtig en Struick kon dit verzil-veren met een uitbreiding vanpersoneel - dikwijls vrouwen, wanthij voerde een progressief perso-neelsbeleid - en middelen. Ookmedewerkers van de sociale werk-voorziening en vrijwilligers stroomden toe. Al snel bleek hetgebouw te klein en in 1975 werdeen uitbreiding gerealiseerd.Struick stimuleerde ook zijnmedewerkers om het archief naarbuiten toe te verkopen en velejaren achtereen werden tentoon-stellingen georganiseerd, waar\'aneen indrukwekkende reeks cata-logi nog steeds getuigt: Burger in 77 i lil i / a u gus { us (997 LJ T R n C H T









Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 moeten worden. Een stukje vaneen derde bootje werd gevondenin een dichtgegooide sloot aan deLange Lauwerstraat (hoek KorteLauwerstraat). Ook dit fragmentmoet van de 12de eeuw of eerderzijn. Tevens is bij die opgravingeen houten gebouw, mogelijk12de-eeuws, aangetroffen.In 1934, de jaren veertig en 1979-1981 werden langs de Waterstraatschoeiingen gevonden die eenopschuivende oever lieten zien endie het, mede in vergelijking totandere plaatsen, aannemelijkmaakten dat hier sprake is geweestvan een handelsnederzetting uitde besproken periode. Daarnaastvormt het vele, deels vrijwelcomplete, importaardewerk eenaanwijzing voor de nabijheid vaneen handelslocatie.Verder is langs de Waterstraateen fundering van een tufstenengebouw gevonden (afb.3). Hoeweleen exacte datering ontbreekt, isdit het enige stenen gebouw inUtrecht dat in de vroege 12deeeuw (of eerder) is te dateren endat met (particuliere) burgerlijkeactiviteiten verbonden kan wor-den. Het is goed mogelijk dat hethier om een (handels)huis gaat.Tijdens de campagne van 1979-1981 zijn ook de resten van

eenhouten gebouw uit de 10de-12deeeuw aangetroffen. Zeer recent(augustus 1996) is er bij deWaterstraat/Jacobikerk ook weereen zware paal van een constructietevoorschijn gekomen die ergensin de 10de-12de eeuw thuishoort. In 1985 werd er langs de LangeLauwerstraat een vroeg 11de-eeuws houten gebouw gevonden,dat aan het eind van de 11deeeuw hersteld of vernieuwd is.Aardewerk in een dichtgegooideoudere sloot en iets jongere vloer-niveau's maken een bebouwing/-gebruik tussen de late 10de enhet midden van de 12de eeuwaannemelijk. Eerder, in 1981,werden veel verder westelijk aande Waterstraat ook al resten vaneen huis uit de 'goede' periodevrij gelegd. afb.3 De fundering vaneen tufstenengebouw dat uithet begin van de12de eeuw{mogeiijli eerder)dateert.Het is het enigestenen gebouw uitdie periode inUtrecht dat methandel geasso-cieerd l(an worden.Dit gebouw lageen tiental metersten noorden vande Waterstraat,langs de huidigeJan Meijenstraat.(Fotodienst Ge-meente Utrecht) troffen boot dateen waarschijnlijkuit het begin van de 11de eeuw,de tijd waarin Stathe gefunctio-neerd moet hebben.

Kortom derol van de Vecht is nauwelijksomstreden. Dit te meer omdat debenedenloop van de (Oude) Rijnal ruim voor de 10de eeuwverland moet zijn geweest en dusgeen verbindingsweg meer vorm-de. Wat zijn nu de specifieke aanwij-zingen om de handelswijk langs deVecht (Waterstraat-Lange Lauwer-straat) te plaatsen? Eenvoudigsamengevat, kan er geconstateerdworden dat nergens in Nederlandeen laat 10de-12de-eeuwse neder-zetting, geassocieerd met handelis gevonden die van vergelijkbareomvang is als wat in Utrechtlangs de Vecht is aangetroffen.Natuurlijk zegt dit niet alles,immers in de voormalige Wijk-C is veel opgegraven, terwijl het inTiel (de recente vondsten aldaarzijn hierniet inbegrepen), Deventer,Stavoren etc. om kleinere opgra-vingen gaat en er dus nog veelverscholen kan liggen. Maar hoewelhet complex aan vondsten langsde Vecht indrukwekkend is,moet toch worden bedacht datook hier door de omstandighedenzeker het nodige zal zijn gemist.Daarbij komt dat in de genoemdestrook geen enkele opgraving isuitgevoerd zonder dat er structurelevondsten uit de 11de en 12deeeuw zijn

gedaan.Absoluut onovertroffen is devondst van twee schepen langs deWaterstraat (afb. 1, zie omslag).Deze werden beiden bij de opgra-vingen/ontgrondingen t.b.v. debouw van de Kamer van Koop-handel gevonden. Ondertussenweten we dat deze schepen in de10de en 11de eeuw gedateerd 81 ju/i/augustus 199 7 OUD-UTRECHT

















































Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 voor de topographie van de stad:in denzelven wordt vastgesteld,dat, van de vier hoofdmarkten,voortaan twee in de Beneden- eneven zoo veel in de Bovenstadzouden gehouden worden; de be-woners van het Beneden-eindevermeenden daardoor in hun regt,hetwelk zij op de jaarmarktenhadden, verkort te zijn. Hieruitkan men afleiden, dat dit gedeelteder Stad de eigenlijke Oude Stadmoet geweest zijn (), aan welkgevoelen het bestaan der oudstehuizen in de nabijheid van hettegenwoordige Stadhuis en op deOude Gracht, in de Noordelijkerigting, tot bewijs verstrekt()&quot;.Van der Monde's noot 1 is hierniet van belang, in zijn noot tweeciteert hij zijn eigen publicatieUtrecht en derzelver Jraaije omstre-ken en wel p. 37, waar de huizen 14 die hij op het oog heeft, opsomt .Het is een enorm aantal, waarvande meeste tussen de Stadhuisbrugen de Viebrug liggen. Daar ligt dusvolgens de gangbare opvatting devicus Stathemii, ook volgens Vander Monde! Terecht meldde hijoverigens dat hem - over welkehuizen dan ook - geen gegevensouder dan de 13e eeuw terbeschikking staan. De 'steviger

huizen' Als een van de redenen omde markten in 1127 weer naar devicus Stathensis terug te verplaat-sen, wordt het feit genoemd datde huizen daar steviger zijn. Deschrijver doet daarom zijn bestaan te tonen dat dergelijke huizenin het noorden wel voorkwamen,maar in het midden van de stadniet. Dat hij daarbij het lle/12e-eeuwse fundament dat bij de JanMeijenstraat is opgegraven, aan-wijst is begrijpelijk, maar helaas werd. In die tijd werden minstensvijf grote kerken gebouwd: eennieuwe, zeer grote Dom doorbisschop Adelbold II, de Pieters-,Jans- en Pauluskerk door bis-schop Bemold en de Mariakerkdoor bisschop Koenraad. De 'noor-delijke' haven heeft daarbij waar-schijnlijk een belangrijke rolgespeeld. Sterker nog, te eniger tijdis daar zelfs een stade' geweest(afb. 1), zoals bij de opgravingenin 1974 is aangetoond. Later - inde 11e eeuw - werden er aan dewaterkant schoeiingen tegen aan-gezet, zodat technisch gesprokenniet meer van een 'stade' sprakewas. In de vroege 12e eeuw, wan-neer er van de vicus Stathensissprake is, is op alle opgegraventerreinen in het noorden van destad in ieder geval geen

&quot;stade'meer geweest. Hier doet zich dus het pro-bleem voor van de discrepantietussen verschijnsel en naam. Dateen naam langer blijft bestaandan het verschijnsel zelf is mooi tedemonstreren bij diezelfde noor-delijke haven. Langs de Water-straat loopt al sinds de late Heeeuw of eerder geen water (vande Vecht) meer en toch bestaatdie naam nog. Het is daarom nietverbazingwekkend als er in 1242nog sprake is van een straat dieversus Stadium gaat , ook al is erfysiek geen stade' meer. Het lan-ger dan honderd jaar uit de ge-schreven bronnen blijven van dezeterm is, gezien de schaarste vande stukken, niet onmogelijk . Natuurlijk had Van der Mon-de gelijk, toen hij schreef dat ereen rivier en belangrijke huizenin het noorden van de stadgeweest waren (waarover straksmeer), maar hij meldt ook over deoorkonde van 1127 . &quot;Deze brief(...) is voornamelijk belangrijk moet de arme, onvolprezen Vander Monde het bewijs voor hetbestaan van die huizen met devolgende uitspraak bij de be-schrijving van de Wijde Water-steeg leveren : 'De Noord-Westzijde der Stadtusschen de Waard- en de Catha-rijnepoort,

waarin ook de Water-stegen begrepen waren, vormdeoudtijds eene wijk, welke dermoeite waardig is, in het kort,meer van nabij te beschouwen. De plek werd bewoond doorde oudste, adellijke en aanzien-lijkste Stichtsche geslachten, dieer hunne steenen huizen en voor-raadschuren bezaten, even als inhet midden-gedeelte aan de OudeGracht nabij Hazenberg, denSpringwijk enz.'. Op basis van dit - door deauteur van het artikel wat onvol-ledig gebruikte citaat - Stathevanuit het midden van de stadnaar het noorden te verplaatsen,is wel erg kras. Zonder daar overigens verderonderzoek naar gedaan te heb-ben, lijkt het me onwaarschijnlijkdat de door Van der Mondegenoemde 'Stichtsche geslachten'tot in de vroege 12e eeuw ver-volgd kunnen worden. Hoe weinig de auteur op dehoogte is van de mogelijkhedenen onmogelijkheden bij hetgebruik van schriftelijke bronnenblijkt uit zijn inderdaad 'losseflodder' over het Wijnpoortje,waarvan nagegaan zou moetenworden of het - in de 12e eeuw? - 105iets met de wijnhandel te makenhad. Ik vermoed dat zelfs deonvolprezen Van der Mondehierbij de wenkbrauwen gefronstzou

hebben. Zijn er dan in het geheel geen12e-eeuwse resten van huizen ofgebouwen in het midden van de scptemb e r/oittobe r 1997 UTRECHT



















Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 DE PLEK Een molen op de oude stadswal. Langsrijdende auto's naar het centrum.Parkeerplaatsen. Eigenlijk is het een vrij kale plek. Het bijzondere ligt onder degrond, tussen de vervuiling die de gasfabriek heeft nagelaten. meter breed en had een mastbanken een ijzeren ring voor het af-meren. De schepen waren nietafgezonken ter versterking van debeschoeiing. Ze moeten tijdensde dooi in het vroege voorjaardoor de hoge waterstand en dekracht van de stroming zijn los-geslagen, gezonken en bedektmet zand. Nu, bijna tweeduizendjaar later, werden ze tamelijk ruwaan de vergetelheid ontrukt envervolgens vernietigd. Alleen ijze-ren spijkers en een bootshaakresteren. Niet af te schrikken door destank in de put bleef Beunder hetwerk van de machine volgen. Erkwam een onverwachts grootmoment: hij signaleerde in debak van de kraan een stuk steen.Het werd op de rand van de putgezet, maar kwam daarbij zowankel terecht op de grote klompklei aan de onderzijde dat het vielen in twee stukken brak. Samenmet Mart Scheer, die zich vanwe-ge zijn werkzaamheden regelma-tig door Woerden

verplaatst, on-derzocht Beunder zijn vondst.Het was een rechthoekige bekap-te steen, met versieringen aan debovenzijde en een inscriptie aande voorzijde. De conclusie lagvoor de hand: een altaar. Stevig boenen reinigde hetaltaar van de vervuilde grond,maar verwijderde helaas ook delaatste rode verfresten uit de let-ters. Het zijn, zoals gebruikelijkin de Romeinse tijd, hoofdletters,maar er zijn ook on-Romeinseaspekten aan deze letters. De O'shebben een passerpunt in hetmidden, een truc die van middel-eeuwse inscripties bekend is. Omdat de afkortingen opverschillende wijzen kunnenworden aangevuld, is de tekst voormeerdere interpretatie vatbaar. Dat laatste bleek niet uit te komen:de grond was veel dieper ver-vuild. Onder de gasfabriek trofmen een rivierbedding, die in deRomeinse tijd intensief was ge-bruikt. Al snel werd duidelijk dat degrond vol zat met Romeins mate-riaal, ledere zichzelf respecterendeamateurarcfieoloog van Woerdenen omgeving kwam een kijkjenemen. Ook Cees Beunder, eenamateurarclieoloog wiens grotekennis van de Rijnstreek tussenAlpfien en Woerden uit zijn velepublicaties blijkt, bleef

daarbijniet achter. De zuidelijke put washet minst vervuild: hierbovenhad zich de kolenopslag van degasfabriek bevonden. Boven denoordelijke put had het zuive-ringshuis gestaan. De teerluchtwas hier bijna bedwelmendzwaar. De noordelijke oever van derivier was in de 2de eeuw naChristus voorzien van een be-schoeiing van elzenhout. Die ont-dekking was geen nieuws: op an-dere plaatsen in de binnenstadwaren al eerder sporen van eenRomeinse haven ontdekt, com-pleet met twee schepen. Tijdenshet voortgaan van de machinekwam het derde schip van Woer-den aan het licht: een platbodem,die zo'n 25 meter lang moet zijngeweest. Voor de vondst van hetvolgende schip werd de machineop verzoek van Beunder een uurstilgezet. Het vierde schip vanWoerden bleek een boomstam-kano te zijn, verhoogd met eenovemaads opgezette plank. Ditschip was twaalf meter lang, 1.25 Nu bijna tien jaar geleden, in1988, werd een begin gemaaktmet de grondsanering van de gas-fabriek in Woerden. Aan weers-zijden van de Oranjestraat werdde grond van twee terreinenverwijderd. Men verwachtte geenarcheologische vondsten.

Het ge-bied ligt op enige afstand van debinnenstad, waar het castellumvermoed wordt. Bovendien zoumen naar verwachting alleen de ver-stoorde bovengrond verwijderen. Het altaar.StadsmuseumWoerden.Foto: Nettie114 Stoppelenburg NettieStoppelenburg se pt emb e r/ok t obe r 1997 UTRECHT



Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Hoe een kale plek in Woerden iets te makenkan hebben met het zonnige Smyma genoeg van zijn dwaasheden enuitspattingen, dat ze de keizer enzijn moeder vermoordden. De akaarsieen kan op dezemanier keurig gedateerd worden:tussen 218 en 222. Na de doodvan de keizer moet een altaarvoor de god Helagabalus een ge-nante herinnering zijn geweestaan een periode die men het liefstzo snel mogelijk wilde vergeten.De vermelding van Miner\'a kondaar kennelijk niet tegenop wegen:de altaarsteen werd in het watergekiept. Grappig genoeg bleef hetaltaar op die manier nu juist be-houden. Er kwam geen boer langs,die zijn erf wilde verharden; geenpriester, die stenen nodig had voorzijn kerk; geen landeigenaar dieeen muur om zijn terrein wildebouwen. Het altaar is te zien in hetGemeentemuseum van Woerden.Zoals in de folder van het Romei-nenjaar is aangekondigd, zal deopstelling in het museum gewij-zigd worden, maar dit zal waar-schijnlijk in 1998 plaatsvinden.De altaarsteen zal ook van dezenieuwe opstelling deel uitmaken. P.S.I.C.T.A.HA AAP. SOLl. HELAGA BALO ET MINER L.

TERENTIVS BASSVS S COH. lil. BREVCOR De meest gangbare lezing van decomplete Latijnse tekst is de vol-gende (hoofdletters zijn overge-nomen van de inscriptie, kleineletters aangevuld):Pro Salute Imperii Cohortis TotiusAuxilio Hanc Aram Aediculam-que Posuit SOL Invicto HELA-GABALO ET MINERvae LuciusTERENTIUS BASSUS SigniferCOHortis III BREUCORum.De vertaling luidt:Tot heil van het rijk, met mede-werking van de hele hulptroep,heeft Luciius Terentius Bassus,vaandeldrager van de derde hulp-troep Breuci, dit altaar en zijnonderkomen, gewijd aan Sol In-victus Helagabalus en Minerva,geplaatst. Helagabalus (') is niet demeest gebruikelijke godheid omeen altaar aan te wijden en dat isnog voorzichtig uitgedrukt. Hijwas een van oorsprong Syrischezonnegod die vereerd werd inSmyma, in het huidige Turkije.Niets meer dan een lokale god,maar daar kwam tijdelijk veran-dering in door een ondernemendemoeder. In 218 werd een jongepriester van Helagabalus tot Ro-meins keizer uitgeroepen omdatzijn moeder verklaarde dat hij dezoon en erfgenaam van keizerCaracalla was. Hij regeerde onderde naam

Marcus Aurelius Antoni-nus Heliogabalus en zijn regeringzou Louis Couperus zeventieneeuwen later inspireren tot deroman &quot;Een berg van licht&quot;. Navier jaar hadden zijn soldaten zo (1) Helagabalus is de Semitische vorm vande naam die dus grappig genoeg ophet altaar is gebruikt, Heliogabalus isde Latijnse vorm. De Plek.Foto: NettieStoppelenburg Het vierde schipvan Woerden.Foto: Mart Scheer 115 september/oktober 19 9 7 UTRECHT









Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 oud-utrecht hierpostzegelplakken Vereniging Oud-UtrechtPr. Hendriklaan 763584 ER Utrecht Oud-Utrecht 'Vereniging tot beoefening en verspreidingvan de l<ennis der geschiedenis van staden provincie Utrecht' opgericht in 1923 EXCLUSIEVE KLEDINGEN MODES MAATKLEDING 0UDEGRACHT118 UTRECHTTEL. 030-231 01 74 MJ KONINKLIJKE BESCHIKKINGHOFLEVERANCIER TAILORSSINCE1850 ER IS EEN BANWAAR OUDE WAARDE NOG IN EREWORDEN GEHOUDEN. END Crediet en Effecten Bank Herculesplein 5, Utrecht



Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 M ioP:Tjc>cf 1303 Utrecht 7 o i' j a Cl r ^ « n ^ nu m nt c i' 6 Foto uit 1931 of 1932 van de Utrechtsebedevaartprocessie in Kevelaer(Utrecht, Museum Catharijneconvent) Op bedexaart naar Kevelaer aan het begin van de 19de eeuw De broederschap van Achterveld, Soest en Laren &quot;t Was schitterendV' De opvoering van ccn toneelstuk over de Romeinen &quot;Brahms was de held van de avond&quot; Een korte historie over Utrecht als Brahmsstad





























Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 geven. Vanzelfsprekend is helieders wens u niet alleen aan devleugel, maar ook op het dirigeer-platform te zien. Als honorariumkunnen de orkestdirecties u/ 1000,- voor vijf concerten aan-bieden&quot;.' Brahms kon de verleiding vandit toentertijd niet onaanzienlijkebedrag niet weerstaan en schreefbinnen enkele dagen enthousiastterug. Hij bedankte Engelmannvoor de brief en nam de uitnodigingvan harte aan en zei dal hij zichverheugde op het weerzien vande heer en mevrouw Engelmann.Na deze brief van Brahms werder een aantal zakelijke dingengeregeld, waarbij Engelmann ernog een bescheiden lijstje meiwensen aan toevoegde: &quot;Voor watbetreft het concert in Utrecht wilik nog even kwijt dat wij bijzondergraag uw Pianoconcert willenhoren, dat in Nederland nognooit in het openbaar heeftgeklonken. Van de Orkeslvariatieshebben er reeds twee repetitiesplaatsgevonden. Als hel mogelijkis, hopen wij ook de Rhapsodie telaten horen - met mevrouw joachimals all! Dal zou heerlijk zijn!&quot;'De wensen werden door decomponist goedgekeurd, hoewelBrahms opmerkte dat hij er

zichvoor moest hoeden niet het rechtte verliezen om zijn eigen tourneete programmeren.Aan het eind van de maand okto-ber schreef Engelmann dat heelmuzieklievend Nederland uilkeeknaar zijn bezoek. Gesterkt doorBrahms' toezegging om in Neder-land een aantal concerten te geven,trok Engelmann de stoute schoenenaan en schreef hij de componisteen brief, waarin hij alle schroomvan zich afwierp: &quot;Heeft u geenzin om voorafgaand aan het concertin Amsterdam een dagje of langer in Utrecht te logeren? Ik hebdan nog vakantie en zal u metalle plezier van dienst zijn. Onzelogeerkamer staat tot uw beschik-king zolang u in Nederland bent.Maakt u voor mijn vrouw maareen lijst met uw lievelingsgerechtenen dranken, eventueel met dewijze van bereiding. Als geoefendbergbeklimmer schikt het uhopelijk dat u een kamer krijgtop de derde etage? U kunt onsgeen groter plezier doen dan onshuis als standplaats te kiezen. Wezullen u zo vrij laten als we maarkunnen. Trouwens, de hotels inUtrecht zijn hoogst onbehaaglijk.Men kan ze met de beste wil nietaanbevelen. Wij vragen u, zegt ualstublieft gewoon ja!&quot;*

En Brahmszei ja. De componist arriveerde op14 januari om kwart voor twaalfop het Utrechtse station, waarEngelmann hem ophaalde omnaar diens huis ie gaan aan helLucas Bolwerk nr. 16. Brahms zoutwee weken lang van de gastvrijheidvan de heer en mevrouw Engel-mann gebruik maken. Ka en Wee Hel concert in Utrecht zouplaatsvinden in het Gebouw voorKunsten en Wetenschappen aande Mariaplaats. Sinds 1847 werdenin de eerste grote concertzaal vanNederland regelmatig concertengeorganiseerd. En nu nog steedsklinken er dagelijks concerten.In 1987 werd K&W immersonderdeel van het Utrechtse Con-servatorium. Naast maslerclassesen bijzondere projecten die doorhet conservatorium georganiseerdworden, kan het publiek genietenvan uilvoeringen van docenten,studenten en bekende musici.In de vorige eeuw werden deconcerten georganiseerd doorhet bestuur van hel Collegium MusicumUltrajectinum. De orkest-leden van deze muziekinslellingbestonden voornamelijk uit ama-teurs, wal heel gewoon was voordie tijd. Het orkest stond onderleiding van de jonge dirigent(toen nog directeur

genoemd)Richard Hol. Zoniet de avond vanhel Derde Stadsconcert op 22januari 1876. Naast enkele liederenen een Hongaarse dans stond ookBrahms' Pianoconcert en deVariaties op een Thema vanHaydn onder de leiding van decomponist. De pers was na hetconcert laaiend enthousiast overhet optreden van Brahms alspianist en dirigent: &quot;Een nuchterpersoon vroeg mij bij hel eindevan hel concert wal ik nu wel hetmooiste had gevonden. Ik liet devrager zonder antwoord. Hoe terwereld is het mogelijk, Brahms'gigantische spel, zijn onovertroffendirectie, zijn van genie fonkelendecomposities onderling ie vergelijken!Allereerst iets over Brahms deklavierspeler. Geniaal is de weer-gave van zijn klavierconcert; geniaalis Schumann's Fantasie en zijneigen bekende Hongaarse dansen;geniaal is de onberispelijke ver-tolkingvan Gluck's lieflijke Gavotte.Onberispelijk is de directie. Derust, de kalmte, waarmede meestingewikkelde variaties zowel alshet lachende thema van Haydnwerden geleid, dwong ons demeest ongeveinsde bewonderingaf. Doch in zijn volle groottevertoonde Brahms zich eerst inzijn composities. Het

klavierconcert,ernstig, streng van stijl, met zijnstoute inleiding, zijn zangerigemiddel-deel, zijn breed gefugeerdslot, kon niet nalaten een groteindruk te weeg te brengen, zelfsbij hen die - zoals schrijver dezes- het voor de eerste maal hoorden.Over het orkest niets dan lof; het nov embe r / de c embe r 1997 UTRECHT
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