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Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 ^'Tc -U>? 'TT och iqo3 De beeldenkast van Sypesteyn Wat is de betekenis van zes vrouwenfiguren op een monumentale kast in Kasteel-MuseumSypesteyn? De ontraadseling van het geheim van een meubelstuk barstensvol symboliek. A Kranen aan het water Mi. 1, - De }jedrijvigheid van havenarbeiders die met behulp van hijskranen goederen laden enlossen was lange tijd een alledaags tafereel in het centrum van Utrecht. De Stadskraanaan de Oudegracht en de Keulse Kraan aan de Nieuwekade zijn niet meer, maar wiegoed kijkt ontdekt in de omgeving nog vele sporen van hun bestaan. ,*jrt-* iV^^ .j** Nieuw \ I Meer kleurenpagina's, een andere openingen twee nieuwe rubrieken (Utrechtsegevangenissen en Cultureel Erfgoed): de redactie blijft zich inspannen om hettijdschrift te vernieuwen en te verbeteren. We hopen dat het u bevalt. vereniging Oud>Utrecht februari 2002



Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Van de bestuurstafelVernieuwing P.A. Blok, voorzitter Wellicht vindt u het een watvreemde titel. Vernieuwing Is nueenmaal niet de eerste gedachtedie in je opkomt als je aan eenhistorische vereniging denkt.Toch, wanneer ik aan het beginvan ons nieuwe verenigingsjaarterugkijk en mijn oor te luisterenleg, komt het gevoelen in mij opdat onze vereniging bezig is zichte vernieuwen. Van belang is danwelk ijkpunt je neemt, tot wan-neer je terugblikt.Subjectief, maar toch niet wille-keurig neem ik als referentiepunt16 juni 1998, de dag van onzevoorjaarsledenvergadering. Dereden daarvoor is eenvoudig.Toen werd na de pauze gediscus-sieerd over de brief van drie ver-ontruste leden. Die brief bevattedrie kernpunten. Oud-Utrechtzou stoffig zijn, te weinig jongeleden hebben. Het Tijdschrift zoute weinig uitstraling hebben. Enaan de doelstelling het cultuur-historisch erfgoed te beschermenzou meer en anders aandacht ge-geven moeten worden.Laten we eens zien hoe het se-dertdien in en met onze vereni-ging is gegaan. Het aantal jonge leden is helaas,voor zover ik kan nagaan, niet be-langrijk gestegen. In de loop vandit jaar wordt een nieuw propa-gandaoffensief ingezet, maar hetbestuur is zo realistisch geen aan-zienlijke stijging van jeugdige le-den te verwachten. Wel is sinds-dien het aantal

leden zeer forstoegenomen, van 1.700 tot 2.000.Dat is heel verheugend, want hetgeeft aan dat onze vereniging, on-danks relatief weinig jonge leden,bepaald niet uitsterft, integen-deel. En het kan niet genoeg ge-zegd worden, het ledental is zeerbelangrijk. Het bepaalt naar bui-ten toe een groot deel van de zeg- gingskracht van onze vereniging.Daarom blijft het onverkort vanbelang dat u, als lid, anderen ertoebrengt ook lid te worden. Zet u in,maak Oud-Utrecht een factor vannog groter gewicht. Oud-Utrechtstoffig? Bezie ik de activiteiten,dan zie ik al flink wat stof weg-dwarrelen. Kan het beter? Altijd.Dan is er ons Tijdschrift dat te wei-nig uitstraling zou bezitten. Sinds1998 hebben zich vier belangrijkeveranderingen voorgedaan. Er zijnkleurenpagina's verschenen. Hetjaarlijks aantal nummers is recentvan zes tot zeven toegenomen. Deredactie is versterkt met een eind-redacteur. En het soort artikelen isveranderd qua onderwerp, inhouden toonzetting. Is de uitstralingtoegenomen? Ik meen van wel.Veel is afhankelijk van schrijversdie artikelen aanleveren. De redac-tie doet haar uiterste best, maarhet is niet haar taak zelf het Tijd-schrift te vullen. Het bestuur heeft veel waarde-ring voor het werk van de redac-tie. Bij de presentatie van onsJaarboek sprak ik dat nog uit enhet werd door de aanwezige le-den met applaus

onderstreept.Van doorslaggevend belang ishet hoge cijfer dat onze leden hetTijdschrift geven. Meer dan zes-tig procent kent een acht of ho-ger toe, slechts vier procent eenonvoldoende. Naast mijn subjec-tieve mening zijn er gelukkig cij-fers die een duidelijke taal spre-ken. Kan het beter? Altijd.Het derde punt is dat meer en an-ders aandacht gegeven zou moe-ten worden aan het behoud vanhet cultureel erfgoed. Zo zou eenrubriek van het bestuur in hetTijdschrift aanbeveling verdienen.Als goede Nederlandse oplossingwerd vervolgens een werkgroepgeboren: 'De commissie van acht'. Deze commissie, die geleidelijktot een vijftal leden inkrompheeft zich, zoals eerder in mijncolumn vermeld (2000, nr. 2), ookmet de andere twee knelpuntenbeziggehouden. Steeds meerwerd echter over het behoud vanhet cultureel erfgoed gesproken.Ik herinner mij pittige discussies's avonds in het Utrechts Archief,tot na sluitingstijd. Graag erkenik dat die gesprekken er in be-langrijke mate aan hebben bijge-dragen dat onze vereniging meeren anders aandacht is gaan ge-ven aan het beschermen van hetcultureel erfgoed. Het beleids-plan getuigt ervan, maar hetblijft niet bij woorden alleen. Zosteunde de ledenvergaderingunaniem het bestuursvoorstelzich als vereniging te weer testellen tegen verdergaande aan-tasting van het

Singelgebied inde stad Utrecht. En met ingangvan deze jaargang verschijnt derubriek Cultureel Erfgoed, waarinmijn medebestuurslid mevrouwVroemen u op de hoogte zal hou-den van de ontwikkelingen en deactiviteiten van onze vereniging.Kan het beter? Altijd.Er is zeker geen aanleiding zelfvoldaan achterover te leunen.Maar ontegenzeggelijk tekentzich naar mijn mening een lijnvan vernieuwing af. Oud-Utrechtstoffig? Neem deel aan het grootevenement op 25 mei 2002 enlaat u heerlijk uitwaaien. / vereniging Oud*Utrecht februari 2002







Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Tot nu toe gold als veronder-stelling dat de vrouw met dekinderen (paneel 2) de Liefde(Caritas) voorstelt. De vrouwmet de vogel (4) werd in ver-band gebracht met onkuisheid,terwijl de vrouw met de spiegel(5) een verbeelding van de IJdel-heid zou zijn. De andere driewaren nog helemaal niet be-noemd. Een diepgaandere stu-die lag voorde hand. Personificaties In 1593 beschreef Cesare Ripauit Perugia in Iconologia de be-tekenissen van de personifica-ties die al bekend waren uit deGriekse, Romeinse en christelij-ke literatuur. Hij voegde er nogveel begrippen aan toe. In Am-sterdam verscheen in 1644 eenNederlandse uitgave van Ripa'seditie uit 1603 onder de titelIconologia of Uytbeeldinghe desVerstands. Dit boek kreeg grotebekendheid en heeft vrijwel ze-ker gediend als inspiratiebronvoor de afbeeldingen op de pa-nelen. De maker kon de afbeeldingenin de Iconologia niet zondermeer overnemen. In het boekzijn bijna alle figuren staand af-gebeeld. Vanwege het liggendeformaat van de panelen lag eenzittende houding meer voor dehand. Daarvan zijn echterslechts enkele voorbeelden inhet boek te vinden, zoals deAchterklap (Detrattione, afb.7)die model lijkt te hebben ge-staan voor de panelen 1, 2 en 4.Verder lijkt de maker gestreefdte

hebben naar een zekere uni-formiteit, zodat hij de Waar-heid (afb.i), die eigenlijk naaktbehoort te zijn, net als de ande-re figuren gekleed afgebeeldheeft. Een ander probleem verwerk, portretminiaturen enveel curiositeiten. Tot de objec-ten die een nader onderzoekwaard zijn behoort de kast diein dit artikel centraal staat. De beeldenkast De beeldenkast staat, samenmet nog enkele andere kasten,in de zogenaamde lage zaal vanhet museum. Beeldenkastenzijn rijk gebeeldhouwde vier-deurige kasten die in Nederlandgemaakt werden in de eerstehelft van de 17e eeuw. Hunnaam danken ze aan de drievrijstaande beelden in de vormvan kariatiden die de stijlen sie-ren van de bovenste helft. In ditgeval zijn het twee mannelijkeen een vrouwelijke figuur. Deladen en friezen zijn versierdmet vazen, bladeren en vruch-ten en ook staan er kopjes vancherubijnen en leeuwen op.Wat echter vooral de aandachttrekt zijn zes panelen, twee opde boven- en vier op de onder-deuren, alle in de vorm van lig-gende rechthoeken. Op elk er-van bevindt zich een vrouwen-figuurtje omgeven door acan-thusbladeren en granaatappels,leder figuurtje is voorzien vaneen of meer attributen. Van bo-ven naar beneden en van linksnaar rechts zijn dat: paneel 1:een palmtak en een boek(afb.i), paneel 2:

twee kinderen(afb.2), paneel 3: een zuil metbanderol (afb.3), paneel 4: eenvogel en een stok met ring(afb.4), paneel 5: een spiegel(afb.5), paneel 6: een kan eneen beker (afb.6).leder paneel lijkt een deugd ofondeugd voor te stellen, maarhet is op het eerste gezicht niethelemaal duidelijk om welke(on)deugden het precies gaat. afb.2 afb. 6, Foto's: Fotodienst Het Utrechts Archief vereniging Oud>Utrecht februari 2002







Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 de betekenis van kracht ensterkte, van wijsheid en van deoverwinning van de beproevin-gen die een gelovige in Christusvoor die waarheid moet onder-gaan. Het open boek verwijstnaar de bijbel waarin we dewaarheid der dingen kunnenvinden. Het boek is daarom eenoefening in kennis en weten-schappen. De palm drukt dekracht van de waarheid uit. Zo-als de palmboom niet wijkt voordruk, zo wijkt ook de waarheidniet voor tegenstrijdige zaken.Hoewel de palm van veel kan-ten tegenstand ondervindt, hefthij het hoofd op naar de hemelen groeit omhoog. Bovendien van Ripa is dit een door God ge-geven bekwaamheid om Hemboven alles en onze naasten alsonszelf te beminnen.De zuil van de Vriendschap ophet derde paneel staat bij Ripavoor sterkte^ en duurzaamheidin voorspoed en tegenslag. Ditwordt nog eens extra bena-drukt door de woorden in zijnvoorbeeld, op het paneel ge-suggereerd door de lijnen op dezuil. Bovenaan staan bij Ripa'winter en zomer', op de band'verte en nabijheid' en op dezoom van de rok 'dood en le-ven'. Volgens de tekst van Ripavergaat een echte vriendschapniet. Of een vriend ver weg is ofdichtbij, of tijd en geluk veran-deren, zijn niet van belang: dannog blijft de vriendschap be-staan tot in de dood.Ripa's uitleg van de Balling-schap (aangeduid door de valk)op paneel

nummer vier komterop neer dat iemand buitenzijn wil met een band is gebon-den. Zo'n man is door schuld ofdoor het vermoeden ervan ver-bannen en veroordeeld om voortijdelijk of voor eeuwig buitenhet vaderland te leven. Net zo-als de twee voorafgaande ver-sterken ook de afbeeldingendrie en vier eikaars betekenis.De spiegel van de Wijsheid/Voorzichtigheid op het vijfdepaneel geeft onder andere dezelfkennis weer, die bij de wijs-heid hoort. Deze betekenis vande spiegel, waarin de mens zietwat zich achter hem bevindt,was ook in de Middeleeuwen al-gemeen bekend, namelijk datwe rekening moeten houdenmet ervaringen uit het verledenom toekomstige gebeurtenis-sen het hoofd te kunnen bieden.Andere attributen die de wijs- afb.13 Vereeniging der Liefde (Ricondliatione d'Amore) Samenhang en betekenis De zes begrippen zijn als volgtop de kast geplaatst: liefde/sterkte^ .) &quot;'? vriendschc^A ballingschap wijsheid/voorzichtigheid ' matigheid 10 betekent de palm sterkte enoverwinning. Bij de Waarheid past het twee-de paneel met zijn betekenisvan de Liefde. Volgens de uitleg Al deze voorstellingen voorzietRipa in zijn Iconologia van eenuitgebreide toelichting. Bij deWaarheid met de grote palmtak(paneel 1) legt hij de nadruk op % vereniging Oud<Utrecht februari 2002





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 bleek, dat op de meest bewerke-lijke van dit type kasten temid-den van een overdadige decora-tie soms gebeurtenissen uit deantieke oudheid of de bijbel zijnafgebeeld. Andere, in eenvoudi-ger uitvoering, zijn over het al-gemeen van personificatiesvoorzien. Bij de kast van Sypes-teyn was het mogelijk om dezete identificeren en te vergelij-ken met andere afbeeldingenop een kast, die ook vervaardigdwaren naar voorbeelden uit deIconologia van Cesare Ripa.Kasten in het algemeen en zekerrijk versierde beeldenkasten zul-len vaak als geschenk hebben ge-diend en, wat met name kan gel-den voor de twee kasten met degeschiedenis van Suzanna, tergelegenheid van een huwelijk.Dat wil echter niet zeggen, datalle beeldenkasten als bruidsge-schenk dienden zoals sommigeauteurs veronderstellen.^3De beeldenkast van Sypesteynheeft weinig weg van een spe-ciale 'bruidskast', maar lijkt eer-der een zeer persoonlijke ge-schiedenis uit te drukken. Metzijn bijzondere panelendecora-tie is het een uniek exemplaardat goed op zijn plaats is temid-den van de vele curiositeitenwaar het Kasteel-MuseumSypesteyn rijk aan is. Miep Kuijper is kunsthistoricus Dit artikel kwam mede tot stand dankzijde belangeloze en zeer gewaardeerde hulpvan drs. A.|. van Run, hoofddocent vak-groep Kunstgeschiedenis en

Archeologievan de Faculteit der Letteren aan de Uni-versiteit Utrecht. afb.U Vrolijkheid (Allegrezza) afb.16 Wijsheid/Voorzichtigheid (Prudentia) voor de waarheid en heeft in be-proevingen stand gehouden,daarbij steun en hulp ontvan-gend van vrienden, met als tast-baar bewijs daarvan wellicht hetgeschenk van de beeldenkast.De veronderstelling lijkt mis-schien gewaagd maar mogelijkhebben we hier te maken meteen kerkelijk leidsman. Een be-vestiging hiervoor, die tevens opeen traditie lijkt te duiden, is tezien op een familieportret dat in1772 werd gemaakt van Diederikvan der Kemp, hoogleraar theo-logie aan de Leidse Universiteit.Achter hem op de wand is eengrisaille te zien met daarop deafbeeldingen van de Waarheiden de Liefde, de deugden die opde Sypesteynkast de belangrijk-ste plaats innemen. N. Schadeezegt hierover in de begeleidendecatalogus: 'Een passender alle-gorie is nauwelijks denkbaarvoor een predikant die jarenlang het woord Gods had bestu-deerd en gedreven door Caritas,aan zijn naasten uitgelegd.'^^ Persoonlijke geschiedenis Het onderzoek naar de beelden-kast van Sypesteyn heeft veelverrassingen opgeleverd. Het Ie van hun geloof moesten lij-den en in een ongewisse situ-atie terecht waren gel<omen.&quot;De afbeelding van Jozefs ver-haal op beeldenkasten moetenwe tegen die achtergrond

op-vatten als een bewijs van hungodsvertrouwen.De kast van Sypesteyn en ook dekolommenkast tonen zowel desporen van lijden om het geloofals van godsvertrouwen. Op bei-de kasten komt immers de bal-lingschap voor die duidelijk eenbelangrijke rol heeft gespeeld.Bij de kolommenkast staat dezebovenaan naast de waarheid,die mogelijk (mede) de oorzaakis geweest van de ballingschapen eronder staan de vier belang-rijke kardinale of zedelijke deug-den. Het programma van debeeldenkast van Sypesteyndraagt echter een persoonlijkersignatuur, die parallellen toontmet het bijbelverhaal van Jozef.Het wekt de indruk dat deze kastis gemaakt voor dan wel ge-schonken aan iemand, die om-wille van zijn geloofswaarheidstad of land heeft moeten verla-ten en mogelijk nog in balling-schap verkeerde. Deze deugdza-me persoon is pal blijven staan 12 vereniging Oud*Utrecht februari 2002





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 'Een paerdeken om de luyden op te pijnegen' Utrechtse gevangenissen 1: kasteel Vredenburg De provincie Utrecht kent een rijke geschiedenis van gevangenissen. In deze jaar-gang van Oud-Utrecht presenteren we, in chronologische volgorde, zes korte profie-len. Te beginnen met het gevang dat zich ergens in het kasteel Vredenburg bevond. denburg pas uit 1540 stamt^, mo-gen we er van uitgaan dat Vre-denburg vanaf 1530 als 'gevange-nis' dienst heeft gedaan. In striktjuridische termen was het eenhuis van bewaring, omdat langevrijheisstraffen in het toenmali-ge recht nauwelijks voorkwa-men, lijfstraffen en verbanningdes te meer. De bronnen gebrui-ken echter consequent hetwoord gevangenis. Martelwerktuigen Helaas vermelden - in tegenstel-ling tot de rentmeestersrekenin-gen - de zeer gedetailleerde in-ventarissen geen enkel vertrekals gevangenis.3 Wel worden inde poorttoren een examenkameren een pijnkamerken genoemd.In de examenkamer werden degevangenen verhoord en als defunctie van het pijnkamertje doorzijn naam al niet duidelijk was: erstond een pijnbank in. In 1545 waser ook in de examenkamer eenmartelinstrument: een paerdekenom de luyden op te pijnegen.Kennelijk was deze ene gevange-nis op den duur niet voldoende,want in 1554 kreeg Jan Jansz,metselaar en

burger van Utrechtyf (= pond) betaald voor 't mae-cken opte sterckte van Vreden-burch tUtrecht boven die poortealdair een nieuwe gevangenissedaer men die gevangen leggenmach. Airnt Spijcker, koopmanen burger van Utrecht, leverdedaarvoor twintig loep calcx voor3f (een loop bevat 72 liter). In derekening over 1560 is sprake van't maecken van de tweede gevan-genisse onder in den toorn en vanhet repareren van de bovenstegevanckenisse. Dat het groten-deels houten 'inbouwen' ge-weest zijn, blijkt uit de aanschafvan hout, bakken, plancken, rib- bestuurlijke taken, vooral een ju-ridische functie had als oppersterechtbank in Stad, Steden enLanden van Utrecht. Het Hof ze-telde in een paar gehuurde ver-trekken in het Elisabeths Gast-huis op de hoek van de Lange Eli-sabethstraat en het Vredenburg.Rechtbanken hebben met boe-ven te maken en die kun je - alsze eenmaal gearresteerd zijn -, Taro. Hoekstra De bouwvan Vredenburg begon inapril 1529 met het doel de Utreclit-se stadsbevolking na de maclits-overname door keizer Karel V op 21oktober 1528 onder de duim tehouden. Daartoe lag er een garni-zoen van Nederlandse, Waalse enDuitse soldaten, maar ook het ge-bouw zelf moest imponerendIn 1530 werd het Hof van Utrechtopgericht, dat naast politieke en 14 tot hun vonnis het beste opslui-ten in een 'huis

van bewaring'.Welke plaats was er veiliger endichterbij het Hof dan Vreden-burg? Hoewel de eerste vermel-ding van een gevangenis op Vre- Vredenburg omstreeks 1535. Gravure uit 1656 door C. Decker naar eenanoniem schilderij uit omstreeks 1535. 1) De poorttoren, waarin de gevangenen zaten. 2) Het schavot uit 1529. 3) De kruittoren op de voorburcht.Foto: Het Utrechts Archief vereniging Oud'Utrecht februari 2002













Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 De kariatide en de Cadillac Behalve de grote kranen bij deWeerd en bij het stadhuis stondener op verschillende plekken kleine-re kranen, waarschijnlijk 'wippen'(zoals er ook in Rotterdam een tevinden was). Zo moest &quot;t cleyncraentgen' op 20 juli 1576 wordenverplaatst van de Beyerbrug naarde noordzijde van de Gaardbrug.Op een tekening, toegeschrevenaan Jan Breughel de Oude, circa1615, zien we hoe er met een kraanbij de Bakkersbrug biertonnenworden opgetakeld.^ Twee vandie kranen zijn ook te zien langs deOudegracht, op een tekening vanJan de Beijer, gemaakt omstreeks1740. Overigens was er al heelvroeg, in 1244, een kraan in debuurt van Vreeswijk, de zuidelijkevoorhaven van Utrecht, waarschepen of ladingen over de IJssel-of de Lekdijk getild werd.9 Het zalde oudste kraan in de NoordelijkeNederlanden geweest zijn, en erzijn nog vermeldingen bekend uitde 16e eeuw. De Keulse Kraan bij de Weerd In de buurt van de Weerdsluisheeft ook altijd een kraan gestaan.Op een i6e eeuwse tekening is dekraan te zien aan de overkant vanhet water. Het is de prachtig gete-kende vogelvluchtkaart van deAntwerpenaar Anthonie van denWijngaerde, uit circa 1558 en be-waard in het Ashmolean Museumin Oxford.^° Op andere oude kaar-ten uit die tijd zien we wel de be-kende kraan bij het

stadhuis, maarniet die tegenover het bolwerkSterrenburg. Noch de kaart vanBraun en Hogenberg (circa 1572),noch die van Joan Blaeu uit 1649laten die kraan zien. Pas op de ge-detailleerde kaart die Jan van Via-nen tekende, in 1695 uitgegevendoor C. Specht in Utrecht, zijn bei-de kranen duidelijk afgebeeld. Net Zo zag architect j.C. Meulenhelt in 1986 de houten Stodskraan weer op zijn oude plaats aan de Oudegracht staan naast het wed naar de Ganzenmarkt. In 1573 volgde de aanbesteding vaneen nieuwe kraan volgens het be-stek van Gerrit Claesz van Over-meer. De aannemer moest denieuwe kraan 'zeskant' maken'ende uyte gront ophalen'. Kortdaarna, op 14 november 1575, vin-den we de volgende aantekening:'Overcommen bij den rade dat Ger-rit Claesz, houtcoper, voirts varen[haast maken] sall mit het makenvan de raderen in de craen, volgen-de 't patroen ende besteck hem da-ervan gelevert. Ende de anderde[de tweede] cameraer zal deselvecraen boven doen decken mit co-per als 't anbestaeyt [aanbesteed]es geweest.' Dat is de kraan gewor- den met de uivormige draaikop diewe zo goed kennen van diverse te-keningen en schilderijen.In zijn studie over de stadskraanstelt de architect J.C. Meulenbeltdat de kraan omstreeks 1760 voorde laatste maal vernieuwd is. Deonderbouw bestond uit metsel-werk in

classicistische stijl. Datbleek niet bestand tegen krachtendie er tijdens het hijsen op uitgeoe-fend werden en daarom moestenmetalen banden de boel bij elkaarhouden. De gemetselde kraanheeft op een schilderij uit 1764 eenhalfronde draaikap, in 1779 vervan-gen door een spitse kap, zoals aller-lei afbeeldingen ons tonen. 20 vereniging Oud-Utrecht februari 2002







Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 alleen de buitenkant. Het grotetredrad en het hijsmechanismezouden dan weggelaten worden,en er kon bijvoorbeeld een thee-koepel in gevestigd worden. He-laas verdween het mooie plan ineen archiefkast, want er wasgeen geld.^7 Het enige wat er ge-realiseerd is, is een gevelsteen te-gen de werfmuur waarop dekraan uit 1837 te zien is. Het on-derschrift luidt 'Stadskraan anno1402 S.d.J. 1999'. De initialen zijnvan de kunstenaar Stef Stokhofde Jong uit Wijk bij Duurstede.Maar er is nog hoop. Architect P.Lvan Gent, die indertijd met Meu-lenbelt samenwerkte, ziet nieu-we kansen voor een reconstruc-tie. Hij is bestuurslid van de stich-ting Bouwloods, die het plan op-gevat heeft na de voltooiing vanhet Statenjacht, de Stadskraan tegaan herbouwen. Meulenbelt isvorig jaar overleden, maar zijnontwerp zal misschien toch noguitgevoerd worden. Hopelijkkrijgt die nagebouwde kraan eenplekje aan de Veilinghaven, de&quot;historische haven&quot; waar Utrechtvan droomt. Of, wat nog mooierzou zijn, op zijn oude plek aan degracht. Kees Smit was tot zijn pensioneringwerkzaam bij Het Utrechts Archief 12. A. van Hulzen, Utrecht: de OudeGracht, deel 1 (Amersfoort 1991). 40. 13.  Utrechtse begraafboeknt. 123, p. 364en p. 395. Een vermelding in hetzelfdedoop-, trouw-

en begraafboek, 768luidt: 'De heere mr. Andreas Allarst,advocaet 's hoffs van Utrecht, op deRunnebaen [... ] sijnde het verstorvenlichaem solemnelijck gebracht tot aenden Craen, alwaer 'tselve lichaem isgedaen in een schuyt om daermedenaer Maerssen gevoert, ende aldaerbegraven te werden.' (1655). Het kanhier om de stadskraan aan de Oude-gracht gaan, maar gezien het vervoernaar Maarssen ligt de Keulse Kraanmeer voor de hand.. Daar lagen deschepen die naar Amsterdam afvoeren. 14. Afgebeeld in J.E.A.L. Struick, Utrechtdoor de eeuwen. 4e druk (Utrecht 1984)304. Het bijschrift geeft een verkeerdeinterpretatie. 15.  Zie A. van Hulzen, Utrecht op oudeprenten: langs de Singel (Utrecht 1982)123. 16.  Het Utrechts Archief: Archief Stads-bestuur 1814-1969, toegang 704 O,dossier VI13995 met stukken over devernieuwing van de stadskraan (1926-1929). Het Volksbuurtmuseum in WijkC bezit een paar schilderijtjes van WimHagemans uit de jaren zestig, waar dekraan prominent op staat. 17. J.C. Meulenbelt, De stadskraan vanUtrecht (Utrecht 1986; aanwezig inHUA). Overige literatuur G. Asaert, 'Scheepsbezit en havens', inMaritieme geschiedenis der Nederlan-den. AeeX 1 (Bussum 1976) 180-205. Matthijs A. Struijs, 'De Vlaardingse stads-kraan 1625-1939', bijlage in zijn

boek:Om een bevaeren schip te maecken. Ge-schiedenis van de Vlaardingse scheeps-werven (Vlaardingen 1997) 163-176. Noten 1.   De naam Keulsevaart stond in iedergeval vast in 1824, maar bestondvermoedelijk al veel langer. 2.   Albert Himler, Ergonomie in l<raan-l<abines van Antwerpse havenicranenvanaf 1263 (Antwerpen 1986; typo-script aanwezig in het MaritiemMuseum Rotterdam). 3.   P.W, Sijnke, 'De stadskranen vanMiddelburg' in: Zeeuws tijdschrift 23(1982)92-94. 4.   R.H. Krans,' &quot;De kraen subject&quot;. DeRotterdamse stadskraan in het handels-verkeer tot ca. 1880&quot;, in: Rotterdamsjaarboeicje 1994, 150-208. 5.   De jaartallen ontleen ik (met dank aanKaj van Vliet) aan E.J. Haslinghuis, DeNederlandse monumenten [...], deel 2:Utrecht ('s Gravenhage 1956) 69.Helaas geeft dit boek niet aan waar die'eerste vermelding' te vinden is. 6.   A. van Hulzen, Utrecht: de OudeGracht, deel 2 (Amersfoort 1991) 7. 7.   Het middeleeuwse boek waarin debesluiten van het stadsbestuuropgeschreven werden. 8.   Afbeelding in R.E. de Bruin e. a. (red.),'Een paradijs vol weelde.' Geschiedenisvan de stad Utrecht (Utrecht 2000) 245. 9.   Kaj van Vliet.'Middeleeuws Utrecht,een markt in ontwikkeling', in: Jan Brugman, Hans Buiter en Kaj vanVliet, Markten in Utrecht. Van de

vroegeMiddeleeuwen tot nu [Utrecht 1995]8-43, aldaar 26. 10. Marijke Donkersloot-de Vrij, Kaartenvan Utrecht [Vlrecht 1989) nr. 1,schrijft: 'Over het algemeen wordt aan[zijn] stadskaarten een grote topo-grafische betrouwbaarheid toegekend.Hoe dat voor Utrecht ligt moet nogonderzocht worden.' Tolien Wilmervan Het Utrechts Achief was, toen ikhaar de plek aanwees, heel stellig dat diteen kraan was. 11. Donkersloot-de Vrij, a.w. nr. 20, ver-meldt allerlei nieuwe elementen in dezekaart, bijvoorbeeld 'enkele molens',maar niet deze kraan. 23 % vereniging Oud«Utrecht februari 2002























Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Een leraar in hart en nieren Een interview met dr. A. van Hulzen Dr. A. van Hulzen in zijn werkkamer, 1986 Foto Het Utrechts Archief Al 70 jaar verhaalt dr. A. van Hulzen over kleine en grote gebeurtenissen uit deUtrechtse geschiedenis. Nog wekelijks levert de 96-jarige een bijdrage aan hetStadsblad en zijn nieuwste boek staat op het punt van verschijnen. Bij binnen-komst in zijn Tuindorpse woning - Van Hulzen is nog eerste bewoner van het in1936gebouwde huis - liggen zo'n 20 van zijn boeken op de salontafel uitgestald.'Dan hebt u vast een idee.' bredere wegen en verhoogdevoetpaden - of op zijn Frans trot-toirs -, op de plaats van de parti-culiere stoepen. Maar niet allehuiseigenaren wilden hun stoepaan de gemeente verkopen.Daarom is de oude wegindelingop verschillende plaatsen in debinnenstad bewaard gebleven,onder andere op de Plompeto-rengracht.' Twee voorliefdes heeft Van Hul-zen van huis uit mee gekregen.Zijn liefde voor de stad Utrechten haar geschiedenis - deze zijnvoor hem bijna identiek - komtvan zijn moeder, 'een echteUtrechtse'. Zijn voorkeur voorhet onderwijs heeft hij van zijnvader, onderwijzer en later hoofd kleine steentjes blijven.' Er be-stonden toen namelijk nog geenverhoogde trottoirs en de stoe-pen voor de huizen waren parti-culier eigendom. Langs dezestoepen liep een smal pad metkleine steentjes, dat

was hetvoetpad. Midden op de weg la-gen de kinderhoofdjes, het rij-pad. Door het toenemend ver-keer ontstond er behoefte aan BiNI BlEMANS EN LlEWELLYN BOCAERS Van Hulzen is in 1905 in Bosicoopgeboren, maar hij l<wam al opjonge leeftijd naar Utrecht. Aan-vankelijk woonde de familie inde toenmalige Weistraat, nuMgr. van de Weteringstraat, bo-ven de kruidenierswinkel van zijnopa. 'Als ik buiten ging spelen,zei mijn moeder: 'Maar wel op de 34 % vereniging Oud>Utrecht april 2002

























































Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 De charme van regionale geschiedenis Een interview met hoogleraren Utrecht Studies Piet 't Hart en Renger de Bruin op 1 december 1996 trad de eerste hoogleraar Utrecht Studies aan. Ruim vijfjaarlater is het tijd een voorlopige tussenbalans op te maken van wat de leerstoel teweegheeft gebracht en hoe de twee eerste hoogleraren invulling hebben gegeven aan hunleeropdracht. Een interview met Piet 't Hart en Renger de Bruin, respectievelijk deeerste en de huidige hoogleraar Utrecht Studies. Bettina van Santen Studies geboren. Daarvoor is toendoor Oud-Utrecht en het Provinci-aal Utrechts Genootschap vanKunsten en Wetenschappen eenstichting in het leven geroepen.Vervolgens was er nog een langeweg te gaan. De eerste vraag gaatnaar de Universiteit van Utrecht,wil die zo'n speciale leerstoel? In deuniversitaire commissie die zichmet dat soort vragen bezighield,zat ook de toenmalige rector VanGinkel. Hij beijverde zich ervoor datzo'n leerstoel zich zou richten ophet heden en verleden van de stadin het algemeen en de gehele re-gio. Het College van Bestuur vande universiteit heeft toen in 1996de leerstoel ingesteld.' Was je de gedoodverfde kandidaat?'Voor Oud-Utrecht was ik in-derdaad de kandidaat en tijdenshet oprichtingsproces begonnensteeds meer

vingers in mijn rich-ting te wijzen. Maar dat zat me nietzo lekker en daarom heb ik me opeen gegeven moment bewust eentijdje in de luwte gehouden. Ik wasimmers 63 jaar en wilde ik nog welaan zoiets als een hoogleraarschapbeginnen? Dat had niets te makenmet de inhoud. Integendeel: hetgegeven dat je vanuit de geschie-denis naar andere disciplines kijkt,trekt me enorm aan. Het probleemzit echter in de tijd die zoiets gaatkosten. Het vergt veel meer tijd danmensen zich realiseren.''Toen ik benoemd werd, wilde deuniversiteit me maar aanstellentot mijn 55e. De UniversiteitUtrecht is daar zeer principieel in.Op mijn 65e mocht ik toch voortwee jaar bijtekenen en dat heb iktoen gedaan. Ik had toen natuurlijkkunnen stoppen, maar ik behoornu eenmaal tot die generatie vanouden/vetse gereformeerde figu-ren die iets netjes willen afmaken.' Piet 't Hart en Renger de Bruin (links) in de kloos- terhofvan de Dom Foto: Het Utrechts Archief Piet 't Hart: 'Ik kwam in elk lokaal radio-en tv-programma dat mij uitnodigde' 66 Was je actief betrokken bij de op-richting van de leerstoel?'Ik vond destijds wel dat we ietsmoesten doen met de lokale en re-gionale geschiedenis van Utrecht. Ik heb er de toenmalige voorzittervan de Vereniging Oud-Utrecht,Herman Kernkamp, op aangespro-ken en uit die

gedachtewisseling ishet idee voor een leerstoel Utrecht % vereniging Oud>Utrecht juni 2002



Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 't Hart en De Bruinwericten beiden mee aaneen 'nieuwe', in 2000verschenen geschiedenisvan de stad Utrecht Wat stelde je jezelf ten doel alshoogleraar? 'Er stond nergens geschreven watUtrecht Studies precies in moesthouden. Utrechts Studies is gelijkaan (=) Utrecht Studies, zo zou jehet kunnen omschrijven. Natuur-lijk had ik wel enige ervaring toenik er aan begon en ik dacht &quot;ik ziehet wel&quot;. Kijk, het allerbelangrijk-ste was om de leerstoel op de kaartte zetten. Ik wilde de leerstoelvooral ook buiten die universitairewereld bekendheid geven. Daaromdraafde ik in elk radio- en televisie-programma op dat mij maar heb-ben wilde. Ik liep alles en iedereenaf, archieven, congressen, je konhet zo gek niet verzinnen of ik gingop de uitnodiging in. En ik hooptedan maar dat, als de mensen mijweer zagen aankomen, dat ze nietdachten &quot;daar heb je Piet ookweer&quot;, maar &quot;daar heb je de leer-stoel Utrecht Studies&quot;. Of het heeftgeholpen? Als er nu nog leden vaneen historische vereniging zijn dieniet weten dat er een LeerstoelUtrecht Studies bestaat, dan heb-ben ze echt niet op zitten letten.' Wat komt er dan zoal op je af?'Er komtvan allesopje af en ik pak-te alles aan om de leerstoel maaronder de aandacht te brengen. Hetopmerkelijke is dat je wordt

ge-vraagd voor de meest vreemdeklussen die niets met Utrecht Stu-dies te maken hebben, maar methet feit dat er zoiets is als een hoog-leraar is die iets met Utrecht doet.Zo werd ik gevraagd om te sprekenbij het 750-jarig bestaan van de ge-meenteraad van Utrecht. Dat vondhet gemeentebestuur blijkbaarleuk, zo'n professor Utrecht Stu-dies, maar de politieke geschiede-nis van Utrecht was natuurlijk nietmijn ondenwerp. Je wordt voor vanalles gebeld, want mensen be- schouwen je ook als een soort wan-delende encyclopedie.''Wat ik heel belangrijk vond is datmet name bij amateur-historici devraag bleek te leven &quot;wat kan deuniversiteit voor ons betekenen&quot;.Zij konden tot dan toe met vragenniet bij de universiteit terecht.Daar beijverde ik mij voor. Zo konje een hele dag bezig zijn met ie-mand te helpen een antwoord tevinden op een vraag. Ik had hetantwoord niet, maar ik wist welhoe en wie ik moest gaan bellenom uiteindelijk uitte komen bij ie-mand die de vraag wel kon beant-woorden.' Wat organiseerde je binnen de uni-versiteit zelf? 'Als sociaal historicus heb ik me alshet ware als hoogleraar aange-meld bij colleges van doctoraalstu-denten en werkgroepen van devakgroep. Zo kon ik enkele docto-raalstudenten met relevante on-derwerpen gaan begeleiden. Na-tuurlijk bood ik ook elk

jaar eencursus aan, zowel aan de studen-ten als voor het Hoger Onderwijsvoor Ouderen (HOVO).''Er zijn veel leuke dingen te beden-ken, maar je kunt niet altijd allestot een goed einde brengen. Zohad ik met een aantal collega's uitverschillende vakgroepen en metRenger de Bruin een werkgroep opwillen zetten over de geschiedenisvan de cultuur in de eerste helftvan de 20e eeuw. Helaas stoptehet Centraal Museum (waar Ren-ger de Bruin werkt) voortijdig enook andere partijen bleken uitein-delijk om diverse redenen geen tijdte hebben. Ik zelf vond dwarsver-banden met andere universitairerichtingen heel belangrijk en metname met sociale wetenschappenheb ik geprobeerd die verbandenin het leven te roepen. Toch blijkt dat in de praktijk van de universi-taire wereld niet altijd zo eenvou-dig. De meeste studieprogram-ma's zitten behoorlijk vol, krijgdaar nog maar eens iets tussen.''Samen met Fred Vogelzang - con-sulent regionale geschiedenis dieondersteuning geeft aan iedereendie in de provincie lokale en regio-nale geschiedschrijving beoefent -ben ik een onderzoek gestart naargemeenteraden in de 19e en 20eeeuw. Dat was speciaal bedoeldvoor amateur-historici in de provin-cie. Dit onderzoek naar maatschap-pelijke elites wordt nu gelukkig on-der mijn opvolger voortgezet.''Ik vond en vind de

cursus Utrecht-kunde ook erg leuk. Daarin vertel-len specialisten op diverse locatiesin de provincie interessante dingen,zoals Hans Janssen over Utrechtsekastelen in Wijk bij Duurstede enHans Renes over de verschillendeUtrechtse landschappen in Ame-rongen. Deze cursus heb ik destijdsopgezet samen met Bram van denHoven van Genderen.''Ik heb ook geprobeerd om eenspeciale Utrecht-beurs in het levente roepen: een flinke som geld omspeciaal onderzoek te doen. Ieder-een die je daarover spreekt vindthet een geweldig idee, maar zewachten tegelijkertijd allemaal afof de ander mee doet. Zowel de ge-meente als de provincie waren te-rughoudend in het financieren vandit soort onderzoek. Gelukkig is hetidee dat ik destijds voor ogen hadnu toch in het leven geroepen methet zogeheten 'witte-vlekkenplan'van Oud-Utrecht. Mogelijk ge- % verenlglng Oud-Utrecht juni 2002













Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 atie in Nederland was toen echteringrijpend gewijzigd vanwege debezetting door Nazi-Duitsland. Degeschiedenis van het Wolvenpleintijdens de Tweede Wereldoorlogomvat te veel aspecten om in eenklein artikel als dit recht te doen.Dat geldt ook voor de decennia nade oorlog, waarin het principe vanverbetering door isolatie plaatsmaakte voor het accent op de re-socialisatie van gevangenen. Hetmoeizame proces van het 'gezelligsamenzijn' tussen gedetineerdenen het personeel leidde op hetWolvenplein in 1949 al direct totde spectaculaire ontsnapping (tij-dens een kaartavondje) van Ne-derlands beruchtste inbreker 'Cer-rit de Stotteraar'. In de jaren zestigen zeventig kende iedere Utrech-ter het Wolvenplein als de plaatswaar de overtreders van de We-genverkeerswet (dronken auto-mobilisten) werden opgeborgen.Het verhaal neemt voorlopig eeneinde met de verbouwing in 2001van de gevangenis om een nieuwjustitieel experiment mogelijk temaken: de strafrechtelijke opvangvan verslaafden. De gevangenis issinds 2000 ook een officieel rijks-monument, want het is de oudstenog in tact zijnde cellulaire gevan-genis van Nederland en los van deboeiende geschiedenis alleendaarom al een Utrechts gebouwvan betekenis. Bettina van Santen is werkzaam bij de

sectorMonumenten van de gemeente Utrecht enredactielid van Oud-Utrecht Overzicht van een van devleugels. De kasten wer-den door gevangenen ge- .maakt ten behoeve vanandere gevangenissenFoto: Het Utrechts Archief Van isolatie naar resocialisatie De geschiedenis van de gevange-nis aan het Wolvenplein is exem-plarisch voor die van vele anderecellulaire gevangenissen in Neder-land. Rond 1900 kregen de vrou-wen een eigen gevangenis aan deGansstraat en bevolkten alleennog mannen het Wolvenplein. In1917 volgde eindelijk een versoepe-lingen van de strenge isolatiere-gels, mede doordat vanwege deEerste Wereldoorlog er zoveelzwarthandelaren opgesloten za-ten dat er noodgedwongen meer-dere gevangenen op een cel opge-sloten moesten worden.In 1929 raakte het Wolvenpleinbuiten gebruik vanwege een cel-lenoverschot. Maar toen een pro-jectontwikkelaar zijn oog liet val-len op het gebouw, schrok het Mi-nisterie van Justitie wakker en be-sloot de gevangenis na een ingrij-pende modernisering weer in ge-bruikte nemen. Deze ingebruikneming vondplaats op 16 oktober 1940. De situ- sen in het land en rapporteerdezijn bevindingen aan de ministervan Justitie. Helaas voor directeurDe Rooze waren zijn rapportenover het Wolvenplein nogal eensvernietigend en werd De

Rooze ophet matje geroepen.'Het haar van de gedetineerdenwas niet kort genoeg', 'er warenkleurenprentjes op cel' ('stichtelij-ke!', repliceerde de Rooze), 'destoelen in de administratiegebou-wen waren niet gelijk gestoffeerd'(de stof van 1856 is niet meer tekrijgen aldus De Rooze in i88o),kortom de inspecteur was eenklassieke zeurpiet. In i88o schreefhij over De Rooze: &quot;blijkbaar is hijniet meer berekend voor zijne taaken mist hij de kracht en den tactom op eene flinke plichtsvervul-ling van de onder hem gesteldebeambten toe te zien (...) waar-door ook bij deze ene slapheidontstaat&quot;. De negatieve rapportenleidden er in 1883 toe dat De Rooze- wellicht tot zijn opluchting - metpensioen werd gestuurd. 73 Literatuur H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaaden straf in Nederland (Utrecht 1990) Bettina van Santen, De gevangenis aan hetWolvenplein. Stichting (Utrecht, DePlantage, 2001) % vereniging Oud*Utrecht juni 2002





















Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Aan- en verkoopbegeleiding Taxaties Hypotheken Verzekeringen Muus & IJzerman makelaardijheeft hart voor 'Oud-Utrecht' makelaardijin onroerendegoederen Muus & m IJzerman /1so^ » 9002 $ Maliebaan 48. Postbus 14014,3508 SB Utrecbl.Tclefoon: 030 - 234 00 08, Fox: 030 - 232 19 70 VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 583565 CC Utrechttel: 030-263 11 11fax: 030 - 262 32 74 # ONDERHOUD e-mail: info@vanzoelen.nlwebsite: www.vanzoeien.nl Makelaars in bedrijfsmatig onroerend goed. verhuur-verkoop-taxaties-beleggingen-begeleidingprojektontwikkeling en herhuisvesting Maliebaan39a 3581 CC Utrecht 030-2 334 336 www.beaufort-bogaard.nl/info@beaufort-bogaard.nI BEAUFORT MAKELAARS





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Cultureel ErfgoedMonumentenzorgen jACqUELIEN VROEMEN Wie zorgt er in Utrecht eigenlijk voorde monumenten en wat kan onze ver-eniging daaraan bijdragen? De ledenvan de Commissie Cultureel Erfgoed(voorheen Commissie Actuele Ont-wikkelingen) en van de ProjectgroepSingels hebben de afgelopen tijd metdiverse vertegenwoordigers van in-stanties gesprekken gevoerd over ditonderwerp. De CCE heeft haar licht opgestoken bijmedewerkers van de sectie monu-menten van de Dienst Stadsontwikke-ling van de stad Utrecht. Zij zijn ver-antwoordelijk voor de gemeentelijkemonumenten. De monumentenzorgbestaat eigenlijk uit twee secties: desectie monumenten en de sectie cul-tuurhistorie. Samen beheren en be-schermen zij de monumentale en cul-tuurhistorische waarden in de ge-meente Utrecht. Het Archeologisch enBouwhistorisch Centrum (ABC) - desectie cultuurhistorie - doet ook on-derzoek op het gebied van bouwhisto-rie, architectuur en archeologie.Dan is er nog de gemeentelijke Com-missie voor Welstand en Monumen-ten, die een onafhankelijk adviesor-gaan zegt te zijn, maar die wij (en nietalleen wij) ervan verdachten een club-je van architecten te zijn dat zich voor-namelijk bezighoudt met de uiterlijkevorm van dakkapelletjes en aanbouw-sels. In de commissie zitten echter

ookkunst- en architectuurhistorici en zijwordt bovendien geadviseerd dooreen medewerker van het ABC. Wij zijnop dit punt dan ook gerustgesteld. Ditbetekent echter niet dat er geenplaats meer is voor onafhankelijkewaakhonden, integendeel. Ten eersteis er het probleem van de handhaving.Zo kan een eigenaar van een monu-ment uit onwil of uit onkunde illegalebouwactiviteiten ontplooien. Monu-menten heeft zelf geen opsporingsbe-voegdheid en het is vaak een kwestievan toeval en geluk als een medewer-ker van Monumenten, al fietsend of de Monumentenwet staat dat monu-menten gebruikt moeten kunnen wor-den. En het is nadrukkelijk ook de taakvan monumentenbeschermers zoalsde rijksdienst, om meerdere belangentegen elkaar af te wegen bij het gevenvan adviezen over rijksmonumenten.De fervente erfgoedbeschermer vindtdit natuurlijk jammer en misschienzelfs onjuist. Want betekent dit eigen-lijk niet dat de monumentale belan-gen van een monument dat econo-misch interessant is (zoals het Zocher-plantsoen) door zijn enige beschermer(de rijksdienst) minder goed behartigdzullen worden dan die, van een econo-misch minder aantrekkelijk monu-ment? De directeur van de dienst ver-zekerde ons dat de cultuurhistorischewaarde voor hen altijd prevaleert. Ver-der is uit het gesprek nogmaals geble-ken dat er over de

parkeergarage geenpositief advies is uitgebracht. De rijks-dienst heeft twee jaar geleden alleenoverleg gevoerd over een garage vantwee lagen (en niet de huidige vijf ofzes, waar nu sprake van is) en de ge-meente gevraagd te onderzoeken ofer geen andere oplossing voor het par-keerprobleem gevonden kon worden.Sindsdien is er geen overleg meer ge-weest over deze kwestie.Ten slotte benadrukt ook de heer As-selbergs dat het van belang is datplaatselijk mensen in de gaten hou-den hoe het staat met de monumen-ten. De rijksdienst kan pas optredenals er vergunning wordt aangevraagden het is vaak nodig al in een veelvroeger stadium aan de bel te trekken.Dus ook hiervoor geldt dat het parti-culier initiatief van levensbelang isvoor het beschermen van ons erfgoed.Reactles?yvroeme/7@^otmo;7.com. wandelend, onregelmatigheden con-stateert. Hier ligt dus ook een belang-rijke taak voor eenieder die houdt vanhet erfgoed in deze stad! Het heeftwel degelijk zin om op te letten eneventuele verstoringen onmiddellijkte melden aan de bevoegde instanties.U moet dan vaak wel over het nodigegeduld beschikken, want met een te-lefoontje naar het wijkbureau kunt uverdwaald raken in een bureaucra-tisch doolhof waarvan u pas na maan-den de uitgang weet te vinden.U kuntnatuurlijk ook de CCE een tip geven.Een tweede

probleem is dat Monu-menten alleen advies uitbrengt aanhet college van B&W. Het college be-slist uiteindelijk over vergunningenbetreffende monumenten. Bovendienkan het stadsbestuur natuurlijk ookzelf plannen hebben met een monu-ment, en ook dan heeft de raad uitein-delijk - na het verplichte inwinnenvan advies - het laatste woord. Bij-voorbeeld betreffende de parkeerga-rage op het Lucasbolwerk (een rijks-monument). Het spreekt voor zich dathet stadsbestuur met meer belangente maken heeft dan alleen de monu-mentale waarden. Over het Lucasbolwerk gesproken. Le-den van de Projectgroep Singels zijn,samen met onze voorzitter, gaan pra-ten met de heer Asselbergs, de direc-teur van de Rijksdienst voor de Monu-mentenzorg. Wij waren vooral erg be-nieuwd naar de houding en de positievan de rijksdienst ten opzichte van deplannen rond de parkeergarage. Heeftde dienst nu wel of niet een positiefadvies uitgebracht, en als het laatstehet geval is, waarom dan? Is het nietzo dat de rijksdienst alleen het monu-mentale belang moet dienen en hetafwegen van andere belangen moetoverlaten aan het stadsbestuur? Datlaatste is, zo is ons gebleken uit ge-sprekken met diverse monumenten-deskundigen, in ieder geval niet zo. In 89 vereniging Oud-Utrecht augustus 2002





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Utrechters G.M.J. Engelbrecht enJ.B.A. Terlingen, gaven een mooibeeld van de kerken. In de ten-toonstelling zelf hingen de schil-derijen aan de wand, terwijl de bij-behorende tekeningen te zien wa-ren in speciaal gemaakte tafelvl-trines die bij de schilderijen ston-den opgesteld. Daardoor kondende bezoekers voorstudies en eind-resultaat steeds goed vergelijkenen de bijzondere werkwijze vanSaenredam tot in detail volgen. Twintig weken in Utrecht Saenredam werkte veel in zijnwoonplaats Haarlem of de directeomgeving. De Grote of Sint Bavo-kerk heeft hij op verschillendeschilderijen vastgelegd. Hij heeftechter ook in andere Nederlandsesteden kerken getekend om dielater te schilderen. In augustus1636 vertrok hij naar Utrecht. Hijzou er maar liefst twintig wekenblijven, mogelijk omdat hij van-wege een pestepidemie niet eer-der naar Haarlem durfde terugke-ren. Zijn tocht door Utrecht isgoed te volgen, omdat Saenre-dam zijn tekeningen meestal da-teerde. Zijn favoriete kerkgebouwwas de Mariakerk. Deze Romaan-se schepping uit de late ne eeuwwerd op dat moment niet meervoor de eredienst gebruikt en wasal ernstig in verval. De koster vande kerk. Jan Jansz. van Ermelo,werd als herinnering aan de sa-menwerking door Saenredam ge-portretteerd. Behalve in de Mariakerk

werkte Sa-enredam in deze tijd in de Dom, deJacobikerk, de Buurkerk, de Jans-kerk, de Pieterskerk en in de Catha-rlnakerk. In totaal zijn 21 schilderij-en bewaard gebleven die hij vanUtrechtse kerken gemaakt heeft.Van de tekeningen die eraan tengrondslag liggen, zijn er nog 42 be-kend. Daarvan zijn er 32 In bezitvan Het Utrechts Archief. Van deschilderijen zijn twee In Utrechtsbezit, bij het Centraal Museum.Deze stukken, een interieur van deMariakerk en een van de Janskerk,zijn respectievelijk In 1937 en 1949door het museum aangekocht. 7^&quot;S .*t««'« ft-itj M'^ zijn schilderijen met uitgebreidetekenstudies voor te bereiden. Hijwas de eerste die kerkinterieursweergaf zoals ze indertijd op debezoeker inwerkten. Om tot zo'ncorrect 'kerkportret' te komenontwikkelde Saenredam samenmet de landmeter Pieter Wils eenmethode die gebaseerd was opmetingen ter plekke. Deze metin-gen verwerkte de kunstenaar ingedetailleerde tekeningen vanhet kerkgebouw. Met deze uit-voerige schetsen, apart uitge-werkte details en plattegrondenkeerde hij terug naar zijn atelier.Saenredam bracht zijn ter plekkegemaakte schets met behulp vaneen zogeheten constructieteke- ning over op een paneel en begondaarna te schilderen. Daarbij ma-nipuleerde hij de ruimten zodanigdat ze monumentaler leken danze in

werkelijkheid waren. Dewerkwijze van Saenredam wordtuitvoerig beschreven In de catalo-gus en ook in de Utrechtse ten-toonstelling Is deze uitgebreidaan het publiek getoond.In de door Wim Crouwel, oud-di-recteur van Museum BoijmansVan Beuningen, vormgegevententoonstelling kregen de bezoe-kers als Inleiding een gedetailleer-de beschrijving van de techniekaan de hand van foto's, schetsenen beschrijvingen. Gedetailleerdemaquettes, gemaakt door de Pieter Saenredam, interieur van de Dom vanuit het schip naar het koor (1636) Foto: Het Utrechts Archief 91 vereniging Oud*Utrecht augustus 2002















Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Twee seminarieheiligen op Lombok Zonder aureool De beelden, waaraan de meestejongens die met hun zwarekoffer naar binnen zeulden maarweinig aandacht besteedden,waren vervaardigd door de Drie-bergense beeldhouwer WimHarzing (1898-1978), in de jarentwintig en dertig een van de hof-leveranciers van het Rijke Room-se Leven, later ook maker vanmeer profaan werk.Voor leden van Oud-Utrecht Ishet interessant om te weten dathij ook nogal eens publiceerde InMaandblad en Jaarboek, altijdover zijn geboorteplaats Drleber-gen-Rijsenburg, waarover hijzelfs enige boeken schreef.^ Har-zing was een groot ijveraar voorde restauratie van twee belang-rijke monumenten ter plaatse,het buitenhuis Sparrendaal enhet complex van de neo-classi-clstische parochiekerk van St.Petrus Banden aan het karakte-ristieke pleintje met verdere be-bouwing uit het begin van de igeeeuw. Dat hij voor deze opdrachtwerd gevraagd is niet verwon-derlijk gezien de aanwezigheidvan het grootseminarie Rljsen-burg, waarmee hij zeker contac-ten zal hebben gehad.Over de kwaliteit van zijn tweeheiligenbeelden voor Apeldoornkan men van mening verschillen.Ze zijn routineus maar tamelijksober uitgevoerd en de geijkteneogotische zoetelijkheid, dievan een aureool bijvoorbeeld. Isduidelijk

losgelaten. Wel staanze er bij in een uitrusting en eenpose, die door de klassieke icono-grafie en de smaak van de mees-te katholieken in die tijd als'vroom' werden gecodeerd.Het Italiaanse duo uit de 16eeeuw, de een geboren aan hetGardameer de andere aan het Aloysius (linh) en CarolusBorromaeus als bescherm-heiligen van het seminarieFoto: Spaamestad Sinds 1977 staan twee niet erg relevante heili-genbeelden opgesteld aan de voorgevel van deAntoniuskerk aan de Kanaalstraat. Met de pa-rochie of de wijk Lombok hebben ze niets te ma-ken. Van relevante beschermheiligen degradeer-den ze tot opvulling van plekken die al 75 jaarleegstonden. Hun lotgevallen illustreren eenomslag in de katholieke cultuur. Ton H.M. VAN ScHAiK In de late zondagmiddag van 27april 1958, het einde van de Paas-vakantie, betrad ik met enigeschroom de middelbare schoolwaar Ik eindexamen zou doen:het kleinseminarie van het aarts-bisdom Utrecht aan de Arnhem-seweg 348 in Apeldoorn. Iedereendie deze burcht door de hoofdin- gang In- of uitging werd gadege-slagen door twee heiligenfigurendie aan weerszijden boven de mo-numentale deur stonden opge-steld. Het waren de stenen beel-den van wie geacht werden de bij-zondere schutspatronen van dathuis te zijn: Carolus Borromaeus(rechts) en Aloysius van

Gonzaga.Ze fungeerden tevens als eenssoort schlldhouders voor het inge-wikkelde wapen van de aartsbis-schop J.H.CJansen. Onder zijn be-stuur was in de jaren 1932- 1935dit Indrukwekkende gebouw, eenmonument uit de periode dat inNederland de zuilen tot in de he-mel reikten, neergezet. In de pa-rochies van het gehele aartsbis-dom was door de plaatselijkegeestelijkheid huis aan huis ge-collecteerd, zodat men uit eenroyale beurs kon bouwen. 98 vereniging Oud>Utrecht augustus 2002



























Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Aan- en verkoopbegeleiding Taxaties Hypotheken Verzekeringen Muus & IJzerman makelaardijheeft hart voor 'Oud-Utrecht' Muus & makelaardijin onroerendegoederen m IJzerman %mms Maliebaan 48, Postbus 14014,3508 SB Utrecht.Telefoon: 030 ~ 234 00 08, Fax: 030 - 232 19 70 VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 583565 CC Utrechttel: 030-263 11 11fax: 030 - 262 32 74 ONDERHOUD e-mail: info@vanzoelen.nlwebsite: www.vanzoelen.ni Makelaars in bedrijfsmatig onroerend goed. verhuur-verkoop-taxaties-beleggingen-begeleidingprojektontwikkeling en herhuisvesting Maliebaan39a 3581 CC Utrecht 030-2 334 336 www.beaufort-bogaard.nl/info@beaufort-bogaard.nl BEAUFORT MAKELAARS





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 r .chiedenis van stad en provincie Utrecht ud-Utrecht argang orn itlem tussen stad en snelweg c»^ De omzwervingen van een Vrouwe Justitia ry' Utrechtse gevangenissen 5:Depot voor Discipline Nieuwersluis C^kJ .! pronlcstul< van architect Eduard Cuypers cv^ ^ ^t^ s^rie en cuiti){eel erfgoed irfTre provincie Utrecht hart











Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Park Voorn bedreigd in nieuwestedelijice omgeving Ridderhofstad Voorn op een anoniem schilderij uit het midden van de 17e eeuw. Foto: Centraal Museum Utrecht De houw van Leidsche Rijn heeft voor de directe omgeving ingrijpende gevolgen.De verlegging van de A2 en de aanpassing van verkeersknooppunt Hooggelegen be-dreigen een groot deel van het historische Park Voorn en monumentale gehouwenaan de Leidsche Rijn. Er zijn echter alternatieven om zoveel mogelijk van de cul-tuurhistorische waarde van het gebied te behouden. als stichter van de Oudwijker ab-dijkerk wordt vermeld en eenhoeve land schonk aan de Meern,nabij de Rijn. In de 13e eeuw ishet land rond Voorn in eigendomvan het kapittel van Oudmun-ster. Oudmunster bezat erg veelgrond en rechten In de gemeenteVleuten. Tot 1395 werd Voorn (in-clusief acht morgen land) in leengehouden door Cerrit van Voorn.In 1539 werd Voorn toegevoegdaan de lijst van erkende ridder-hofsteden. Vanaf de 14e eeuw heeft er eenhuis of kasteel gestaan. De basisdaarvan werd blootgelegd tij-dens opgravingen in de jaren1952 - 1953. Een gravure uit 1615laat zien hoe het huis er toen uitzag (zie pagina 121). De toenma-lig eigenaar Cornelis van Resandliet dat jaar, zo vertelt de tekst bijde prent, het huis met landerijenen de

'vermaerde Herberghe metden Bomgaert daeraen staendeaen den Voornschen Dam' vei-len. Rond 1635 is het kasteel Wouter de Heus Park Voorn maakt sinds degrenscorrectie van 1995 deel uitvan de gemeente Utrecht. Totdie tijd lag het park in het dorpVleuten-De Meern en daarvoorin het gerecht Vleuten (waarvanhet deel boven de Leidsche Rijn'Aan de Meern' werd genoemd).Park Voorn ligt ten westen (ofliever: op de zuidoever) van deverzandde restgeul van de OudeRijn en direct ten noorden van deLeidsche Rijn. Die gaat in de zuid-oost-punt van het park onder deA2 (Utrecht - Amsterdam) door.Ridderhofstad Voorn is een vande vele ridderhofsteden die ooithet gebied ten westen van Utrecht domineerden. Anderewaren bijvoorbeeld Den Engh,Grauwaart, Den Hoed, Hof terWeijde, Nijeveld, Den Ham, Bot-testein. Ter Mey, Huis te Vleutenen De Haar. De ontstaansge-schiedenis van Voorn is pas van-af de 15e eeuw goed gedocumen-teerd. Hoewel de families VanVoorn en Taetse van Voorn al inde 12e en 13e eeuw voorkomen, iseen band met het huis onzeker.Onbewezen, maar zeer waar-schijnlijk, is dat Willem vanVoorn al in de 12e eeuw een boer-derij had op de plek van de huidi-ge ridderhofstad. Het zou dezeWillem geweest zijn, die in 1173 118 vereniging Oud>Utrecht oktober 2002





















Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Tucht en discipline voor Jan Soldaat Utrechtse gevangenissen 5: het Depot voor Discipline te Nieuwersluis De Koning Willem UI -kazerne bijNieuwersluis, 1935Foto: Sectie Luchtmacht-historie, Den Haag Binnen het Nederlandse gevangeniswezen nam Depot voor Discipline te Nieuwersluis(1950 -1997) een bijzondere positie in. Als enige militaire gevangenis in Nederlandzaten hier met name dienstplichtigen hun straf uit. Een verblijf in Nieuwersluis stondgarant voor veel tucht en discipline. Zo werd Jan Soldaat weer in het gareel gebracht,om daarna weer terug te keren naar zijn onderdeel. Maatschappelijke ontwikkelingenleidden tenslotte tot de opheffing van dit door militairen gerespecteerde instituut. DouwE Koen De Straf- en Tuchtinrichting Met het oprichten van het Alge-meen Depot voor Discipline alslandelijke militaire gevangenis teMedemblik in 1850 konden ver-oordeelden hun straf in een mili-taire omgeving ondergaan. Naenkele standplaatswijzigingenwerd het Algemeen Depot in 1912opgeheven. Tijdens de mobilisa-tieperiode 1914-1918, waarin gro-te aantallen militairen op debeen waren gebracht, moest dekrijgsmacht het weer noodge-dwongen stellen met locale voor-zieningen, omdat een centralegevangenis ontbrak. Een reorga-nisatie van de krijgsmacht beginjaren twintig voorzag daarom ineen

nieuw instituut.Als opvolger van het AlgemeenDepot besloot defensie in 1922 destraf- en tuchtinrichting in het le-ven te roepen, ressorterend on-der het Depot Politietroepen, metals standplaats Nieuwersluis. Indit kleine dorp aan de Vecht tus-sen Loenen en Breukelen lag een Net als in de burgermaatschappijveranderden ook in de krijgs-macht in de loop van de igeeeuw de opvattingen over crimi-naliteit en straf. Binnen de krijgs-macht kwamen toen vanzelf-sprekend ook algemene delictenvoor, zoals diefstal en moord,waarvoor militairen tot een cel-straf in een civiele gevangeniswerden veroordeeld. Typisch mi-litairwaren echter overtredingenals het negeren van een dienst-bevel, ondisciplinair gedrag enmisdrijven zoals opruiing en in-subordinatie. Overtreders kregendoorgaans een aantal dagen vrij- heidsstraf en ze zaten die meest-al in een cel binnen de kazerne ofop de legerplaats uit. Voor hetondergaan van een langere strafwegens een militair misdrijf wa-ren de locale accommodatiesechter minder geschikt. In datgeval werden de veroordeeldenopgesloten in een civiele gevan-genis. Hier kwamen deze militai-ren echter in contact met crimi-nelen uit de burgermaatschap-pij. Dit werd in toenemendemate ongewenst geacht, te meeromdat vele soldaten na het uit-zitten van hun straf terugkeer-den in militaire dienst. 128 vereniging

Oud>Utrecht oktober 2002





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 duur onvermijdelijk zijn. Geziendeze ontwikkeling en het cellen-tekort in het civiele gevangenis-wezen, werd in 1984 besloten tothet beschikbaar stellen van cel-capaciteit aan het ministerie vanJustitie. Onder het beheer vanJustitie zijn er daarna nog enkelecellengebouwen bijgebouwd.De inkrimping van de krijgs-macht begin jaren negentig ende afschaffing van de dienst-plicht in 1996 verminderden deinstroom van gestrafte militai-ren nog meer. Per 1 april 1997 droeg het minis-terie van Defensie de KoningWillem Hl-kazerne officieel overaan het ministerie van Justitie.Defensie huurde een klein ge-deelte van het complex vervol-gens als Militair PenitentiairCentrum in afwachting van deoplevering van een klein, nieuwcomplex in Stroe in maart 1999.Na een forse en goed ingepasteuitbreiding doet het kazerne-complex nu dienst als Peniten-tiaire Inrichting voor Vrouwen(PIV), met een capaciteit van 180cellen, terwijl de oorspronkelijke,fraai gerestaureerde kazerne-gebouwen in gebruik zijn als lan-delijk vergadercentrum van hetministerie van Justitie. Douwe Koen is werkzaam op de AfdelingBeeldmateriaal van het Utrechts Archief.Hij publiceert regelmatig over de NieuweHollandse Waterlinie en andere militaireonderwerpen. De kazerne met uit-breidingen, l%7foto: Militair PenitentiairCentrum Nieuwersluis een militaire

tegenactie veegdeeen legergroen busje, dat plotse-ling vanaf het kazerneterreinkwam aanrijden, de surprise bijnade Vecht in. Volgens een kranten-bericht 'stopte een officier eenjongetje bovendien een doosje lu-cifers in handen en zou hem heb-ben aangezet, de reuzenschoen inde fik te steken'. In de loop van de jaren zeventigwas ook binnen de krijgsmachtduidelijk geworden dat de tijdenveranderd waren. Het regiem inNieuwersluis werd langzamer-hand minder streng en in 1974werd detuchtklasse afgeschaft. Inde jaren daarna verschoofbovendien het accent in het dag-programma van de gestraftenvan zware lichamelijke trainingnaar sportbeoefening en studie inmilitaire vakken en vaardigheden.De naamswijziging van Depotvoor Discipline in Militair Peniten-tiair Centrum in 1981 symboliseer-de dan ook de afsluiting van eentijdperk, waarin 'Nieuwersluis'voor veel militairen een bijzonde-re reputatie had gekregen. Inkrimping, opheffing endoorstart Het kazernecomplex had toeneen capaciteit van ongeveer 100plaatsen, waarvan er als gevolgvan het teruglopen van het aan-tal gedetineerden, gemiddeldslechts 20 tot 30 bezet waren. Alsgevolg van deze terugloop zou deopheffing van het Militair Peni-tentiair Centrum op de lange pline zich nauwelijl<s van enigeandere Nederlandse Icazerne. Erwas een administratieve en ge-neeskundige

dienst, een l<eul<en,een transportdienst, sportfacili-teiten enzovoorts. Straftucht = Ontucht! De maatschappelijke democrati-seringsgolf in de periode na 1965ging ook aan de krijgsmacht nietongemerkt voorbij. De af-schaffing van de groetplicht enhet toelaten van de vrije haar-dracht zorgden voor een vermin-dering van het aantal zaken, opgrond waarvan militairen in Nieu-wersluis geplaatst konden wor-den. Het waren roerige tijden,waarin het Depot voor Disciplinemeermalen de voorpagina's vankranten haalde en aanleiding gaftot vragen in de Tweede Kamer.En soms waren er demonstratiesvan de Vereniging van Dienst-plichtige Militairen (WDM) bij deingang van de kazerne. Op mee-gevoerde spandoeken stondenleuzen als 'Straftucht = Ontucht!'Typerend voor die tijd is ook de'ludieke aktie' van de WDM op 3december 1971. Toen plaatsten ac-tievoerders bij de ingang van dekazerne een twee meter langekartonnen schoen met wortel bijde ingang van de kazerne. Dezereuzenschoen was bedoeld alsSinterklaassurprise voor twee re-dacteuren van het blad Alarm vande WDM, die drie maanden strafmoesten uitzitten wegens eenvermeend opruiend artikel. Bij Literatuur J. Cloosterman en E. Stastra, MilitairPenitentiair Centrum Nieuwersluis. Bre-da, KMA, 1983. M.R. van Gils, De militaire straf- en tucht-klasse in het Depot voor Discipline

teNieuwersluis. Diss. Meppel, 1963. D.T. Koen, (red. C.J. van der Peet), Bouw-historische aantekening Nieuwersluis,Zandpad v.m. Koning Willem Ul-kazernec.a. Den Haag, Rijksgebouwendienst(Bureau Rijksbouwmeester), 1998. D.T. Koen, Nieuwersluis: van StarreschanstotStrafbastion. Houten, PhoenbcPublishers, 1998. 130 vereniging Oud*Utrecht oktober 2002























Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 en catastrofes











Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 In het Veenendaals HistorischMuseum 'Het Kleine Veenloo'zijn enkele watersnoodschilderij-en en prenten te bewonderen, eneen zilveren inktpot met de in-scriptie: 'Aan Mr. S. Baron vanHeemstra, Commissaris des Ko-nings in de Provincie Utrecht.Aangeboden door de Commissievoor de noodlijdenden door denwatersnood te Veenendaal. Uiterkentelijkheid voor verleendehulp en bijstand gedurende denwatersnood van 1855.'In de provincie Utrecht of netdaarbuiten (provincie Gelder-land) zijn in verschillende plaat-sen nog gedenkstenen te vin-den met daarop watersnoodtek-sten (Amerongen, Renswoude,Leusden en Dreumel) of over-blijfselen van de watervloed zo-als het Spinnemeer in Ederveenen het water achter het stationVeenendaal-De Klomp. Wielenvindt men in de uiterwaardenvan Lienden/Wageningen. Ookin de Utrechtse Geertekerkmoet nog een gedenkplaquettete vinden zijn. 140 jaar na deze watersnood-ramp leek de geschiedenis zichte herhalen. Tijdens de hoogwa-terperiode van 1995 dreigde deGrebbedijk op hetzelfde puntstond door te breken als op 5maart 1855. Een uur lang heersteeen lichte paniek in de GelderseVallei totdat bleek dat er eenfoutief bericht was doorgegevenaan de radionieuwsdienst. Gert A. van Beek is amateur-historicus enactief lid van de Historische Vereniging'Oud

Veenendaal' spoorweg Maatschappij. Niet al-leen de telegrafie kwam stil teliggen, maar ook het treinver-keer en het postverkeer. Dusmoest P&T voor een goed alter-natief gaan zorgen, welk zij niethad. Door de ramp in de Gelder-se Vallei was het lange tijd nietof bijna onmogelijk post te be-zorgen. Slechts een enkele briefof pakje met daarop een 5 cent(donker tot lichtblauw), 10 cent(karmijn tot rood) of 15 cent(donker tot geeloranje) zegelmet daarop koning Willem III be-reikte de eindbestemming.In april verlieten tal van Vee-nendalers de Utrechtse Geerte-kerk om naar hun huis terug tekeren - als dat niet verslondenwas door het water -, de verbro-ken spoorwegverbinding te her-stellen of te gaan werken. Na-dat de Oude Hervormde Kerkgrondig was gereinigd, vond deeerste dienst er weer in plaatsop zondag i8 maart. Ds. C.J.Kraft preekte uit psalm 124. Eenlandelijke collecte kwam op-gang en bracht veel geld op.Deze werd nog zeer lang jaar-lijks herdacht op 5 maart meteen herdenkingsdienst in hetbedehuis. De laatste vondplaats in 1955. Sprekers warentoen Ds. A. Wisgerhof (Neder-lands. Hervormd), burgemees- ter A. Bakker, hoofdonderwijzerDr. J.G. Thoomes en de Ds. J.Overduin (Gereformeerd.). Deheer C.M. Bos sprak een decla-matie over 'De Watervloed' uit.Aan de uitgang was de collectebestemd voor de restauratie

vande Geertekerk te Utrecht. Gedenktekens Deze zelfde dag onthulde Gerritvan Wijk, wiens familie op derampdag vijf kinderen en eenoude vader verloren, en HermanJansen op de hoek Kerkewijk /Stationssingel in een plantsoeneen monument. De tekst daar-van luidt: WATERSNOOD 5 MAART 1855 Ontembaar brak het water Door de dijken: Van huis En hof en have moest men Wijken. De Bovenkant van Deze zuil wijst aan, hoe Hoog hier toen het water Heeft gestaan. Naast dit monument bestaatook nog een gedenksteen metde inscriptie: Hoogte van de vloed opDen 10 Maart 1855,H. van Schoonhoven Iz. Verpleging in de Utrechtse Geertekerk van de door de watersnood verdreven Veenendalers Tekening in gekleurd krijt door W.C. van Dijk, 1855 Illustratie: Het Utrechts Archief Bronnen Huibers, J., Toen het water kwam... (Overberg 1955)Jaarverslag 1855 P&T (Nederlands PTT Museum, Den Haag)Scheur, Martin van, Watersnoodramp 1855. Scriptie, (z.p. 1998)Valkenburg, Rik, Toen de vloed over het land raasde (Veenendaal 1995) 146 % vereniging Oud>Utrecht november 2002

















Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 kracht uit het zicht stond, merktemachinist Bouman van trein 609deze te laat op. Bij de botsing wer-den de kopwanden van de beidetreinen verbrijzeld. MachinistBouman kwam om het leven. Vande hulpmachinisten Bregonje enDe Puit op de trekkracht raakte deeerste gewond aan hoofd enhand en liep de tweede een her-senschudding op. Vijftien reizi-gers raakten licht gewond. Hulpwerd verleend door de soldatenvan de post van het Rode Kruis ophet eerste perron en door dr. H.P.ten Cate uit de Stationstraat 19.Het spoor Utrecht-Lunetten wasversperd. Vijf treinen richting DenBosch kregen vertraging. Om16.30 uur was de versperring weeropgeheven. Seinhuiswachter Jan-sen kreeg een straf van twee dag-lonen opgelegd. Utrecht Blauwkapel 1942 In de nacht van maandag 19 opdinsdag 20 januari 1942 werdtrein 4642 van Utrecht naar Hil-versum om ongeveer half vijfdoor seinhuis P te Utrecht CSper telefoon aan de treindienst-leider Vreeken van BlauwkapelKruispunt aangekondigd. Evenlater kreeg hij het kloksein^ vanBilthoven als aankondiging vantrein 4300 van Amersfoort naarUtrecht. Hij besloot voorrang tegeven aan de trein naar Hilver-sum en gaf toestemming aan deposten Blauwkapel West enNoord om de wissels goed teleggen en de seinen voor trein4642 op veilig te stellen. Terwijldeze trein zich

in de richtingvande wissels bij Blauwkapel Westbewoog hoorde Vreeken nogeen trein naderen. Hij keek naarbuiten en zag in de richtingBlauwkapel Oost een licht, datzich verplaatste. Hij besefte datdit het frontsein moest zijn vantrein 4300 die voorbij het onvei-lig tonende afstandssein reed.Hij spoedde zich naar buiten omeen gevaarsein aan trein 4300te tonen. De trein was toen ech-ter al vlakbij zodat dit geen ef-fect meer had. Utrecht CS 1941 Op zondag 2i december 1941 om8.22 uur 's ochtends botste devertrekkende trein 609 Utrecht-Den Bosch pal ten zuiden van hetstation op een op het vertrek-spoor staande zogenaamde elek-trische trekkracht. Om 7.40 uurwas uit Amsterdam op spoor VB(het huidige spoor 11b) de elektri-sche trekkracht^ E2 binnengeko-men; deze zou later op de och-tend door moeten naar Rotter-dam Zuid. Om 7.49 uur kwam opspoor VA (thans spoor na) trein1355 Amsterdam-Arnhem bin-nen. Om trein 1355 te kunnen la-ten vertrekken moest de elektri-sche trekkracht naar een anderspoor worden opgerangeerd.Treindienstleider Van Gend inpost P op het tweede perron gafom 7.50 uur via de telefoon aanseinhuiswachter Jansen op postC (bij de wissels aan de zuidzijdevan de perrons) opdracht om detrekkracht om te rangeren naarspoor VI (thans spoor 12) achterde daar staande treim303.Seinhuiswachter

Jansen hadsinds 22 uur de vorige avonddienst gehad en zou om 8 uurworden afgelost door seinhuis-wachter Van Dalen. Of het nuwas door vermoeidheid of eigen- wijsheid, Jansen meende dat hetmaterieel van trein 1303 eerstnog naar het opstelterrein bijpost K moest (wat helemaal niethet geval was) en bovendien dater op spoor VI voor de trekkrachtachter trein 1303 geen plaats was(ook dat was niet het geval). Ei-genmachtig en zonder toestem-ming van de treindienstleidervroeg hij aan de wachter van postK of het materieel van trein 1303kon komen. Toen daar geen ruim-te was, besloot hij de trekkrachtzolang op het uitrijspoor naarDen Bosch te zetten zodat trein1355 naar Arnhem kon vertrekken.Hij beweerde later dat hij ditook zo aan zijn aflosser VanDalen en aan de wachter oppost P had gemeld. Die haddenechter iets anders begrepen. In-middels was er op aankomst-spoor van Den Bosch een twee-de elektrische trekkracht aange-komen, zodat Van Dalen dewachtende trekkracht op hetvertrekspoor niet kon zien. Zobleef het misverstand onopge-merkt. Toen om 8.21 uur doorpost P opdracht werd gegevenom trein 609 te laten vertrek-ken, zette hij zonder bedenkin-gen het uitrijsein op veilig.Juist omdat de wachtende trek- Drukte op het 3e perronvan het station UtrechtCS,ergens tijdens WO II. Detrein rechts zal om 13.53uur

naar Amsterdam ver-trekken.Foto: Het Utrechts Archief 154 -% vereniging Oud*Utrecht november 2002



Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 stig ongeval plaats. Trein D mDen Haag Staatsspoor-Utrecht-Bentheim botste tussen Vleutenen Utrecht in diepe duisternis endichte sneeuwval achterop deelektrische trein 605 RotterdamMaas-Utrecht. Trein D m werdgetrokken door loc 3927, hetzwaarste type stoomlocomotiefvan NS, en telde zes rijtuigen.Trein 605 bestond uit de elektri-sche driewagenstellen 6i8 en636. Treinstel 618 was afgeslo-ten, alle passagiers zaten in hetachterste treinstel 636. Loc 3927boorde zich in het achterste rij-tuig en ontspoorde, de loc wasgeheel omgeven door de wan-den van het rijtuig. Een passa-gier was op de tender terechtgekomen, zat daar beklemd enmoest worden uitgezaagd. Hetmiddelste rijtuig kwam vernieldnaast de baan terecht. De neu-zen van het voorste rijtuig vantreinstel 636 en het achterstevan treinstel 6i8 waren in elkaargedrukt. Conducteur Witkampen postbeambte Houthuis wer-den gedood. Zeven passagiersen vijf personeelsleden raaktengewond; daarvan werden er vijfnaar het Academisch Ziekenhuisen twee naar het Militair Hospi-taal vervoerd. De hulpverlening na het ongevalkwam maar langzaam op gang.Aanvankelijk kwam in Utrechtalleen het bericht door dat de locvan trein D m was ontspoord ende bovenleiding naar benedenwas gekomen.

HoofdconducteurKorevaar had dit doorgegeven.Toen hij even later zag dat er do-den en gewonden waren, luktehet hem niet om station Utrechtweer aan de lijn te krijgen. Zo-doende werd er eerst alleen eenhulplocomotief met ongevallen-wagen naar de gestrande treingestuurd. Hoofddepotchef Vander Want was aan boord vandeze hulptrein. Ter plaatse geko-men zag hij wat de aard en om-vang van de ramp was. Pas toenwerd met succes om geneeskun-dige hulp getelefoneerd. Om on-geveer 9.30 uur was geneeskun- dige hulp uit Utrecht ter plaatse.Inmiddels waren ook doktorenuit Vleuten gewaarschuwd diede gewonden eerste hulp ver-leend hadden. Die werden methet nog vervoerbare gedeeltevan trein 605, getrokken door dehulploc, naar Utrecht vervoerd,waar zij om n.43 uur aankwa-men. Inmiddels was de ongeval-lenkraan uit Eindhoven ontbo-den om de wrakstukken op teruimen. Het duurde tot 28 janu-ari om 21.00 uur voor dat beidesporen weer vrij waren.De toedracht van dit ongevalwas bepaald merkwaardig. Hetleek erop dat machinist Dekkersvan trein D 111 bij Vleuten dooronveilig sein was gereden enachterop de voor bloksein 8 stil-staande trein 605 was gelopen.Wagenvoerder Eckhard vantrein 605 beweerde dat hij in desneeuwstorm nauwelijks zichtop de seinen had

gehad. Hetlicht van het voorsein van sein 8was gedoofd, desondanks hadhij bij het passeren gezien datdit voorsein de stand 'langzaamrijden' toonde, zodat hij had af-geremd en op ongeveer 150 me-ter van sein 8 was gestopt. Hijwas naar dit sein toegelopen,had gezien dat ook dit onver-licht was en onveilig toonde.Daarop had hij getelefoneerdmet Utrecht en ten antwoordgekregen dat hij wel normaalveilig zou krijgen. Vervolgenswas hij teruggelopen naar zijntrein en wilde hij de hoofdcon-ducteur meedelen dat hij gingoptrekken naar het sein. Daaropwas hij naar achteren langs detrein gelopen. Bij het tweedestel aangekomen realiseerde hijzich dat de hoofdconducteurwel eens helemaal achterin konzitten en was hij weer terugge-lopen. Weer in de cabine geko-men had hij de trein in bewe-ging gebracht. Kort daarna hadde achteroprijding plaats ge-vonden. Een merkwaardig ver-haal! Waarom zou een be-kwaam wagenvoerder op 150meter van een seinpaal stop- De trein reed op volle snelheidvoorbij en kwam op de kruisingbij Blauwkapel West in aanrij-ding met het vierde voertuig vanachteren van trein 4642. Ditvoertuig, een bagagewagen,ontspoorde doch werd nog eni-ge honderden meters door hetvoorste deel van de trein voort-getrokken. Het daarop volgendepostrijtuig kantelde en

verloorzijn beide draaistellen, de beidelaatste rijtuigen ontspoorden.Van trein 4300 ontspoorden delocomotief 6107 en vier wagens.Arbeider-remmer Van Dijk raak-te zwaar gewond en overleedonderweg naar het ziekenhuis.Vermoedelijk zat hij in hetremmershuisje van de vierdewagen van trein 4300. Van hetpersoneel in het postrijtuig raak-ten drie personen gewond. Dehoofdsporen naar Amersfoort enHilversum werden versperd. Dereizigerstreinen naar Amers-foort werden omgeleid overUtrecht Maliebaan-Lunetten. Detreinen van en naar Hilversumreden naar en van Utrecht Ma-liebaan. Tussen Utrecht enBaarn werd een autobusdienstgereden. De versperde sporenwaren op donderdag 22 januariom 9.45 uur weer berijdbaar.Machinist Salemink van trein4300 kon niet verklaren waaromhij zowel de baak (een waar-schuwingsbord), het voorsein enhet afstandssein van Blauwka-pel gemist had. Het weer washelder en koud geweest. Zijn lo-comotief had stoomlekkage ge-had waardoor hij geregeld methet hoofd uit het raam had moe-ten hangen om voldoende tekunnen uitzien. Te Bilthovenhad hij zelfs even stoom moetenafsluiten om de seinen goed tekunnen waarnemen. Toch wasdit onvoldoende excuus; hijkreeg een straf van drie daglo-nen opgelegd. Vleuten-Utrecht 1942 Vijf dagen later,

zondag 25 janu-ari 1942 om ongeveer 7.20 uur 'sochtends vond er weer een ern- 155 vereniging Oud>Utrecht november 2002
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Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 'Uit mededoogen met het lijdende dier' Stichts Asyl voor Dieren 100 jaar eigenaren afgemaakt werden envoor honden die bij de politie be-land waren. Deze zwerfhondenwaren bij een politiepost afgege-ven of door speciale hondenvan-gers opgepakt, omdat zij geenbelastingpenning droegen. Vroe-ger werden deze stakkers ver-dronken of in kratten 'verpakt'naar Den Haag vervoerd om daarafgemaakt te worden. Nu kon-den ze snel en pijnloos op hetterrein van het asiel door middelvan gas worden gedood. Hieruitblijkt dat de dames bestuursle-den met beide benen op degrond stonden, al waren zij vanmening dat voor sommige vande af te maken honden nog weleen goed tehuis gevonden hadkunnen worden. Het publiekkreeg het advies om loslopendehonden bij het asiel af te leverenen niet bij de politie, waar zijhaast altijd ter dood veroordeeldwerden. In 1907 kregen de be-stuursleden het na lang aandrin-gen voor elkaar, dat deze 'politie-honden' voortaan in het asiel ophun einde mochten wachten.Omdat de taak voor de bewaar-der daardoor zwaarder werd - al-leen al in 1907 droeg de politie355 honden over! - werd eentweede oppasser aangesteld.De zwerfdieren die het asiel op-nam, kregen een proeftijd vanveertien dagen, waarin de be-stuursleden probeerden eengoed tehuis te vinden. Na hetverstrijken van die

periode waser geen andere keuze dan het af-maken van de dieren, al werd dietermijn bij gezonde levenslustigeexemplaren vaak overschreden.Voor de honden die door de poli-tie aangeleverd werden, bedroeghet uitstel van executie slechtsdrie dagen. Als zich dan geen ei-genaar gemeld had, was er geen genade meer. Deze honden ble-ven eigendom van de gemeente,zodat de bestuursleden daaroverniets te zeggen hadden. Zijmochten tot hun verdriet geennieuwe baas zoeken, maar hoog-uit proberen de eigenaar op tesporen. Soms lukte dat en kon deeigenaar zijn huisdier op de val-reep ophalen. Katten stond degemeente wel af aan het asiel,omdat voor deze dieren geen be-lasting verschuldigd was. Dramatische verhalen Het dierenasiel bleek in een be-hoefte te voorzien. Het aantalverenigingsleden nam toe en erwerden steeds meer dieren ver-zorgd. Naast zwerfdieren en die-ren die aan de vereniging warenafgestaan, waren er doorlopendkostdieren aanwezig, die voor in-komsten zorgden. Als voor eenasielhond een tehuis gevondenwas, kon de nieuwe eigenaar hetdier in de beginjaren gratis mee-nemen, al werd gehoopt op eenvrijwillige gift. In 1909 kreeg debewaarder toestemming omvoor elk weggegeven dier eenbijdrage van minstens 25 cent tevragen. Er werd ook een vergoe-ding gevraagd voor het afmakenvan dieren op verzoek

van de ei-genaren. Deze macabere vormvan dienstverlening nam in deloop van de jaren toe, terwijl hetaantal zwerfhonden afnam. Debestuursleden vonden dit eentreurige ontwikkeling, maar zijtroostten zich met de gedachtedat de dieren beter een pijnlozedood konden vinden dan dat zede straat op werden gejaagd,waar zij ten prooi vielen aan ge-brek of mishandeling.In mei 1910 verleenden B&W ver-gunning voor het vergroten vanhet kattenhuis, het maken van een houten paviljoen met aan-grenzend schuurtje en het aan-brengen van een omheininglangs de Markstraat en de Abste-derdijk. De verbouwing zorgdevoor een grote verbetering enhet bestuur constateerde verge-noegd dat het asiel nu 'keurig inorde' was. In 1914 liep het huur-contract af van het terrein waar-op de gebouwen stonden. Devereniging was in de gelegen-heid de grond aan te kopen. Deschuld die ze daarvoor moestaangaan, kon ze al in 1915 aflos-sen door een legaat van 10.000gulden. Het volgende jaar werdook het huisje naast het asiel,waarin de beheerder woonde, ei-gendom van de vereniging.De bestuursleden voelden zichnauw betrokken bij het reilen enzeilen in het asiel. Eens per weekbezochten zij beurtelings de in-stelling om toezicht te houdenen soms tekenden de damesdaarbij dramatische verhalen opdie hen niet onberoerd haddengelaten. Zo kwam er in

1913 eenhond binnen van een oude afge-leefde man die een zelfmoordpo-ging had gedaan. De man hadhet dier gebruikt om zijn karretjete trekken, 'wat niet belette datbeiden zeer aan elkaar gehechtwaren en hun sober en moeilijkverdiend stukje brood broederlijkdeelden'. In een wanhopige buihad hij de hond losgemaakt enwas hij met karretje en al hetwater ingereden. Het kwam tochnog goed: de drenkeling werdgered en naar een instelling inGroningen gebracht en de hondkreeg via het asiel een nieuwebaas. Een echte tranentrekkerwas het verhaal over een witdoeshondje, dat achter de ruitjesvan het verstikkingstoestel nogmooi ging opzitten... 176 vereniging Oud>Utrecht december 2002



Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 bouwen aan hetOude Houtensepad m1930; v.l.n.r. huis van deopzichter, gebouwtje voorzwerfdieren, kennel voorhonden, autogarage enverbUjfvoor kattenFoto: Het Utrechts Archief Havermout voor de katten Hoewel het asiel binnen de be-bouwde kom gevestigd was,klaagden vele Utrechters dat hette afgelegen lag. Ze moestenvaak een lange tocht onderne-men om een gevonden hond ofkat te brengen. Daarom verzochthet asiel in 1910 negen stalhou-ders verspreid in de stad om dezwerfdieren tijdelijk op te ne-men. De stalhouders, die de be-schikking kregen over een hals-band met ketting voor een honden een gesloten mand voor eenpoes, telefoneerden naar hetasiel als er een dier afgegevenwas. De opzichter van het asielging de zwerver vervolgens op-halen. Grote honden vervoerdehij lopend, kleinere dieren op eenfiets met een mand voorop enzwakke of gewonde dieren meteen handkar. In 1922 schafte hetasiel een motorfiets met een ge-sloten bak aan, waarin de dierentochtvrij opgeborgen waren. Nadrie jaar werd de motor vervan-gen door een kleine auto, waar-op naar aanwijzingen van het bestuur een bovenbouw vanlichtgeel hout aangebrachtwerd. Op deze bovenbouw wa-ren naam en adres van het asielgeschilderd, zodat de auto vooreen goede reclame

zorgde. Ookop andere manieren deed de ver-eniging aan publiciteit, bijvoor-beeld door reclamebiljetten telaten drukken en in de stad op tehangen. Met de auto konden ookdieren buiten de stad worden op-gehaald, waardoor het asiel voorde hele provincie nuttig werd. Debekendheid van het asiel groei-de, maar de geldelijke steunhield daarmee geen gelijke tred.Gelukkig kwam er wel zo nu endan een gift of legaat, want erwas veel geld nodig voor hetaanbrengen van verbeteringenen vernieuwingen.In de Eerste Wereldoorlog droeghet asiel zijn steentje bij doorhuisdieren die met Belgischevluchtelingen meegekomen wa-ren, gratis op te nemen. Vooral inde oorlogsjaren was het moeilijkom aan voedsel voor de dieren tekomen. Er bestond ook nog geen speciaal honden- en kattenvoer,zoals tegenwoordig. In 1919 kre-gen de katten bijvoorbeeld driekeer per dag melk ('s morgensmet havermout) en 's middagsaardappelen met gehakt.De bestuursleden, die maande-lijks vergaderden, hielden plichts-getrouw toezicht en stondenopen voor adviezen en klachten.Zij vroegen wel om begrip:'Mocht een ieder toch bedenken,dat het Asyl een inrichting is, nietin 't leven geroepen uit winzucht,maar opgericht uit mededoogenmet het lijdende dier.' Dat desfeer onder bestuursleden enwerknemers goed was, bleek weluit

het feit dat op 1 december1927 het 25-jarig jubileum gevierdwerd van de bewaarder, inmid-dels opzichter genoemd. Het vol-tallige bestuur wachtte PhilippusSollman en zijn familie op in hetversierde kantoortje. De presi-dente hield een toespraak enbood de jubilaris een elektrischehanglamp en een gratificatieaan. Tijdens een receptie getuig-den vele bloemen en geschenken 177 % vereniging Oud«Utrecht december 2002











Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 'De uitzichten zeer mooi en het huis solide' Het landhuis Molenbosch vanJ.D. Zocher jr. (1791-1870) exact gedateerd 'Lieve Anni. De kap is nu op het huis en gisteren zijn er 2 vlaggen opgehezen.'Dat schrijft J.B. Stoop in de zomer van 1850 aan zijn dochter over de bouw van hetlandhuis op zijn buitenplaats Molenbosch. Volgens de literatuur was het huisechter al tien jaar daarvoor voltooid. Hoe een foutieve interpretatie van een latecreatie van (tuin)architect Zocher een vroege schepping maakte en hoe familiebrie-ven nieuw licht op oude zaken werpen. R.P.M. Rhoen Familiearchieven bevatten vaakgegevens die ergens anders niette vinden zijn. Zo bevinden zichin het archief van de familie DeBeaufort brieven van de bouw-heer van het landhuis op de bui-tenplaats Molenbosch waarinhij, zij het fragmentarisch, debouwgeschiedenis beschrijft. Opzoek naar archiefstukken overMolenbosch zullen de meesteonderzoekers de index op de in-ventaris van dit familiearchiefgebruiken. Daarbij zien zij danover het hoofd dat in andere in-ventarisnummers ook gegevensover Molenbosch kunnen zitten,zoals de correspondentie tussenfamilieleden en vrienden. Hoe-veel tijd dat ook moge kosten,een onderzoeker die kwaliteit willeveren, moet zulke bronnen ookbestuderen. die in haar studie over architec-tuurtekeningen van vader enzoon

Zocher het landhuis dateerttussen 1836 en 1840 {Architectuurals sieraad van de natuur [...]. Rot-terdam 1991). Al deze auteurs ba-seren zich op bestaande litera-tuur. Moes verrichtte daarnaastarchiefonderzoek, zij het meteen zekere beperking, omdathaar onderzoek anders te om-vangrijk dreigde te worden. De meeste publicaties over debuitenplaats Molenbosch aan deDriebergseweg in Zeist noemensteevast 1837 als bouwjaar vanhet landhuis. Roland Blijdensteinvermeldt dat jaar in zijn naslag-werk van Zeister monumentenZeist, groei en bouw (Zeist 1984),wat herhaald wordt in Monu-menten in Nederland. Utrecht(Zeist/Zwolle 1996). Iets voor-zichtiger is Constance D.H. Moes De vroegstbekende afbeel-ding van Molenbosch uit1869 van Lutgers uit^g2              'Gezigten in de om- streken van Utrecht'Illustratie: Gemeente-archiefZeist -% vereniging Oud>Utrecht december 2002





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 de oranjerie (genummerd Drie-bergseweg 7A) afgebroken.Voor Stoop ontbrak de nood-zaak om binnen enkele jaren naaankoop van Molenbosch eenlandhuis te laten bouwen. Hijbezat immers al een buitenhuisaan de Utrechtseweg, vlakbij dehuidige Montaubanstraat. Hethuis staat afgebeeld in de Atlasvan Mourot Cezigten van bui-tenplaatsen en gebouwen gele-gen tusschen de Stad Utrecht enrfe Grebbe (Utrecht i829).3In de bevolkingsadministratievan Zeist wordt Stoop twee keerop dit adres vermeld. De eerstekeer in het register van de volk-stelling die in 1839 gehoudenwerd, waarin zijn naam als be-woner wordt vermeld. De vol-gende keer was in 1851. Bij de in-voering van het bevolkingsregis-ter in 1851 werden de bewonersper huis vermeld. Omdat Stoopin Amsterdam woonde, kon hijniet in het bevolkingsregistervan Zeist worden opgenomen endaarom staan in het bevolkings-register bij zijn huis geen bewo-ners vermeld. Wel heeft menmet potlood aangetekend 'deHeer Stoop'. Hij bewoonde begin1851 dus nog steeds zijn buitenaan de Utrechtseweg. 'Lieve Anni' De brieven die Stoop schreef aanzijn dochter Anni werpen eennieuw licht op de bouwgeschie-denis van het landhuis. In achtvan de 64 bewaard geblevenbrieven schreef hij over het nieu-we huis dat hij op Molenboschliet bouwen. De eerste keer dat Stoop ietsover

het nieuwe huis schrijft, isin zijn brief van woensdag 2 mei1849: 'Ik heb nu te Zeist de lig-ging van het huis bepaald enmen was maandag [=30 april]aan het graven van de funda-menten. Ik denk dat er nog vrijwat te praaten misschien te has-pelen zal zijn voor dat de rompgereed Is, maar door de opzichterzal nog al veel gedaan kunnenworden. Het zal mij aangenaam Bouwtekening met huurder. In 1832 is hij hovenier enplattegrond aanzichten en in 1835 wordt hij tuinman ge-doorsnee van het landhuis noemd. Jan Hendrik Struve (Leus-Molenbosch, ca. 1849 den 1820-Zeist i88i) is hem in 1846Bronenfoto: als tuinman opgevolgd en be-Het Utrechts Archief woonde ook de tuinmanswoning.De tuinmanswoning is thans Drie-bergseweg 7C genummerd. Koetshuis en oranjerie Op grond van stijlkenmerkenwordt J.D. Zocher jr. als architectvan het tuinmanshuis genoemd.In opdracht van Stoop zou dezeook de aanleg van de buiten-plaats hebben uitgevoerd. Deenige bron daarvoor is P.J. Lut-gers die in Cezigten in de omstre-ken van Utrecht (1869) schrijft:'Het Molenbosch mede aan denStraatweg, dankt zijn schoonenaanleg weder aan het talent desHeeren Zocher [...].'Stoop heeft met het oog op deaanleg opzettelijk een aantal ja-ren gewacht eer hij dit landhuisliet bouwen. Op 11 juli 1850schreef hij aan zijn dochten 'Maarde groote zorg was nu over het,8-               

                     plantsoen. Gelukkig dat ik er veel oude boomen heb en mij de nieu-we niet zoo zwaar aantrek, maarmen ziet wat het geweest zou zijnindien het plantsoen tegelijk methet huis had moeten komen.'De landschappelijke parkaanlegmet de slingervijver heeft Stoopin 1837 laten uitvoeren. Op 27 de- cember 1836 verleenden Gedepu-teerde Staten van Utrecht aanhem een vergunning tot het leg-gen van een duiker onder de Drie-bergseweg. Stoop schrijft in zijnrekest: 'Dat hij het voornemenheeft, op een kortlings door hemaangekocht stuk grond [...] eeni-ge uitgravingen tot het verkrij-gen van water te doen bewerk-stelligen.' Stoop heeft het hierover het graven van de vijver.Als architect voor de bouw vanhet landhuis heeft hij in 1849 Zo-cher aangetrokken. Als de bewe-ring van Lutgersjuist is, zal Stoopdie keuze gemaakt hebben opgrond van zijn eerdere contactenmet hem, die trouwens al terug-gaan tot 1831. Stoop heeft ook nog een koets-huis annex stalgebouw (thansgenummerd Driebergseweg 7B)neergezet. Volgens de gegevensvan het kadaster is dat gebouwin 1854/1855 gebouwd. Mogelijkmoeten we dit werk toeschrijvenaan een plaatselijke aannemer.De buitenplaats bezat ook eenoranjerie. Die stond aan de rech-terkant van de oprijlaan komen-de van Zeist, dichtbij de Drie-bergseweg. De oranjerie werd in1873 gebouwd in de periode

datStoops dochter Anna Aleida deBeaufort Stoop Molenbosch be-woonde. Rond 1962 toen de ge-meente Zeist eigenaresse was, is % iglng Oud'Utrecht december 2002

















Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 les tegen de grond. Men deed nogniet aan het bewaren van bepaal-de materialen uit het oogpuntvan duurzaamheid. Alles werd ge-woon als puin behandeld. Behal-ve het lood en zink natuurlijk, datleverde geld op. Ik heb er nogvloerdelen gekocht van de slo-pers. Van die mooie vloerdelenheb ik een kast laten maken.' Dat kan beter... 'Ik zei al: we hadden nog nauwe-lijks ervaring met protestacties.Krakers bestonden nog niet. Deeerste echte kraakactie kwam in1970 in de Burgemeester Reiger-straat. Maar ik weet wel dat ikdacht: &quot;Als de gemeente zo be-stuurd wordt, dan kan ik het be-ter.&quot; Ik was al een jaar politiek ac-tief voor D'66 en we hebben toenin Utrecht een werkgroep ge-meentepolitiek opgericht in hetvooruitzicht van de gemeente-raadsverkiezingen in 1970. JanTerlouw was voorzitter en wehebben het eerste partijpolitiekeprogramma gemaakt dat echt opde stad was geschreven. Demeeste politieke programma'svoor de gemeenteraadsverkiezin-gen waren altijd algemeen, maarwij wilden echt wat schrijven datop de stad van toepassing was.Daarna is het allemaal al snel ineen stroomversnelling gekomenmet de singeldempingen zo. Maarde Stevensfundatie was voor mijtoch een soort opmaat voor alledingen die gingen volgen. Niet al-leen in de stad Utrecht, maar ooklater, in de provinciale en landelij-ke politiek, ben

ik me altijd inten-sief blijven bemoeien met hetruimtelijk, cultuurhistorisch envolkshuisvestingsbeleid.' Bettina van Santen is werkzaam bij de sectorMonumenten van de Gemeente Utrecht enredactielid van Oud-Utreclit. Desloop in 1968 waarbij de bijzondere kapspanten zichtbaar worden. heb geen konijn.&quot; En de studentging dan voor een konijn zorgen.Vervolgens ging Hansje naar eenandere student en zei: &quot;Ik heb eenkonijn gehad, maar geen konijnen-hok. Kun jij dat voor me maken?&quot;We hoorden dat natuurlijk alle-maal van elkaar. Er woonden trou-wens nog al wat studenten van deVeeartsenijschool, die verderopaan de Biltstraat zat. Een van henhield een geit in onze tuin.' Sloop 'Hoeveel brieven we ook schrevenen raadsleden we aanspraken,het mocht niet baten. Het hofjezou gesloopt worden, op dat ge-deelte aan de Biltstraat na, waarik trouwens zelf woonde. Een vande bewoners, wiens vader plano-loog was, had nog een voorstelgedaan om de benodigde par-keergelegenheid aan het Griftter-rein te maken. Dat terrein vangasfabriek en Vaalt kwam ookleeg en daar kon je toch ook primaaan de rand van de binnenstadeen parkeergelegenheid maken.Maar de gemeente vond ons ter-rein toch een veel beter idee.In augustus 1968 begon het dicht-planken. De bewoners gingen al-lemaal ergens anders heen, voorvervangende woonruimte

werdniet gezorgd, daar moest je zelfgewoon achter aan. Het ging heelsnel. Ik heb veel foto's gemaaktvan de sloop, uit een soort nostal-gisch idee. Maar ook om alles vastte leggen. Binnen een week lag al- planten gezet, zodat er vanaf meitot september telkens nieuweplanten in bloei stonden. We had-den Japanse kers, meidoorns en ro-zen. Die tuin was prachtig.Overigens waren er geen dou-ches, natuurlijk. Douchen dedenwe in OZEBI (Openbare Zwem- enBadinrichting) aan de overzijde. Konijnenhok 'Achter ons was de Gasthuisstraatmet echt slechte bebouwing, veelslechter dan de onze. Naast onsstond een broodfabriek (fabriekHet Anker) en direct achter demuur was een soort metaalfa-brjekje METABO. Die had de grondnog flink vervuild achtergelaten.De broodfabriek werd eerder ge-sloopt en was in 1967 al een par-keerterreintje. Aan de oostzijdewas de Kruisstraat met de Rijks-HBS. En dan was er de Biltstraat,toen nog een heerlijke winkel-straat. Je had er De Cruyter, eenuitstekende slageren groenteboeren allerlei andere handige winkels.De buurt Wittevrouwen was toennog een echte volksbuurt. Met vandie slimme jochies, zoals Hansje,acht jaar oud. Die kwam dan bijeen van de studenten van de Vee-artsenijschool en zei: &quot;Och ik hebvan mijn ome een konijnenhok ge-had voor me verjaardag. Maar ik 192 Noot 1. Philibert Delorme-spant

ofPhilibert-spant: een houten boogspant ontwikkeldin 1561 door Philibert Delorme,bouwmeester te Lyon. % Oud'Utrecht vereniging december 2002
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