


Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Het befaamde Utrechtse pompwater De Mariapomp Zo'n monumentale pomp kwamer ook op de Mariaplaats. Overdeze pomp gaat het verhaal ver-der, omdat de pomp op de Maria-plaats wel een heel bijzondereplaats heeft gekregen in de his-torie van de stad Utrecht. De kwa-liteit van het via deze pompverkregen drinkwater was uit-zonderlijk goed. De pomp was zoberoemd, dat het water - voor dewelgestelden in die tijd - naar allestreken van het land werd ver-voerd. Dit gebeurde doorgaansmet de trekschuit, het meestideale transportmiddel voor dietijd, snel betrouwbaar en voorde-lig. Zeker met de 'vlieger'.Toen Koning Lodewijk Napoleon,na veel uitstel, op 28 oktober 1807ongemerkt zijn intrek nam inUtrecht, verbleef hij eerst enkeleweken in het Paushuis, voordat hijzijn Paleis aan de Wittevrouwen-straat betrok. Koning Lodewijkhad een zwakke gezondheid,waardoor hij regelmatig bezoekenbracht aan diverse kuuroorden inDuitsland. Het verschil tussen hetDuitse bronwater en het Holland-se putwater schijnt hem toen bij-zonder opgevallen te zijn, wantogenblikkelijk moesten er maat-regelen worden getroffen, om detafel van de koning van goeddrinkwater te voorzien. Als voor-zorgsmaatregel moest dus voor-taan goed water worden aan-gevoerd. Daartoe kwam in deeerste plaats het

Utrechtse in aan-merking, dat vanwege zijn legen-darische reputatie van zuiverheiden smaak blijkbaar ook tot de hof-kring was doorgedrongen. De 2ieseptember i8o6 richtte het hoofdvan de koninklijk huishoudelijkedienst een daartoe strekkendschrijven aan de burgemeestervan Utrecht: Mariaplaats met vermoedelijk toe te schrijven aanpomp anno 1859 de beide grachten, welke de stadop een regelmatige afstand door-snijden, alsmede aan het zuiverewater afkomstig uit de KrommeRijn die door en voorbij de stadstroomde en waarvan toen veelingezetenen voor hun dagelijksedrinkwater gebruik maakten. Na de put in de Sint Paulus Abdij,is de oudste put welke vermeldstaat, die bij het kapittel van SintMaria. Deze put werd in 1352gegraven en in i6i6, bij het ver-groten van de Mariaplaats tot eenmarktplein, verwijderd en metgrond gevuld. Slechts kort daarnawerd de tegenwoordige Maria-pomp op een nieuw gegraven putgeplaatst. Zij trok dus haar waterniet uit de oude bron, zoals som-migen ten onrechte veronder-stellen. Toen er in het einde van de 18eeeuw sprake was van enig weten-schappelijk onderzoek naar dekwaliteit van water, ontdektendeze 'wetenschappers' dat het water in de putten, afkomstig vandaken van grote gebouwen eenhoog loodgehalte bezat en derhal-ve als drinkwater minder geschiktwas.

Maar het was waarschijnlijktoch wel gezonder dan grachtwa-ter. De komst van de Stadspomp Toen men later in de i8e eeuw het'diepboren' onder de knie kreegkwamen er steeds meer stads-pompen welke op een diepte vanzo'n 50 tot 70 meter uitstekenddrinkwater naar boven haalden.Deze pompen werden meestalgeplaatst op markante plaatsen inde stad en waren vaak monumen-taal van aanzien. De romp van depomp bestond voor het grootstegedeelte uit hardsteen, met zwen-gels van smeedijzer en uitlopenvan brons met mooie bronzenpomptuiten in de vorm van leeu-wen- of vissenkoppen. Bovenopde pomp vrijwel altijd een fraaismeedijzeren verlichtingsorna-ment. Op enkele plaatsen in destad vinden we nog zulke pom-pen. 126 % Oud.Utrecht vereniging december 1999





Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Het befaamde Utrechtse pompwater worden gezonden, lietwelke onderdankzegging aan den Heer Presi-dent wierdt aangenomen voorNotificatie&quot;. Het stadsbestuur schijnt nadienverder niet meer bij de hofleveran-tie van goed pomp- of drinkwaterbetrol<ken te zijn geweest, aan-gezien uit geen enkel documentmeer duidelijk blijkt of hetUtrechtse pompwater op de langetermijn aan de smaak van ZijneKoninklijke Hoogheid en de kwali-teitseisen van zijn hofartsen heeftvoldaan. Spijtig is ook dat de schei-kundige uitkomsten, van het zeeruitgebreide onderzoek van dediverse wellen in de stad Utrechtdoor professor De Fremery, nietmeer in de archieven zijn tevinden. Deze analyses, uit debeginperiode van het chemischonderzoek van water, zijn hoogst-waarschijnlijk de eerste resultatenvan het systematisch onderzoek inUtrecht, en zouden bij vergelijkingmet de uitkomsten van latergedaan onderzoek zeker merk-waardige aanwijzingen opleverenmet betrekking tot de alsmaarsneller en verder gaande ver-vuiling van de bodem in de 19eeeuw. Bijna twintig jaar laternamelijk vond het eerstvolgendeonderzoek plaats van alle open-bare pompen in de stad Utrecht.Deze uitkomsten werden vast-gelegd in het bekroonde ant-woord van de chemicus en laterehoogleraar C.J. Mulder op een des-betreffende

academische prijs-vraag. In dat geschrift, uitgegevenin het jaar 1824, wordt de 'analysisaquae ex fonte, qui invenitur locohet Hof dicto' gegeven van dePauluspomp. Deze Pauluspomp stond vroegerop de plaats van het huidigegerechtsgebouw aan de Hambur- gerstraat. Opmerkelijk is het, dathet onderzoek van professor DeFremery het water uit de wel vandeze pomp als het beste aanwees,hoewel het water uit de Maria-pomp op de Mariaplaats een veeloudere reputatie genoot en in deherinnering nog voortleeft als depomp met de grootste zuiverheiden de beste smaak. Handel in en vervoer vanpompwater Toen koning Lodewijk het Utrecht-se pompwater ging drinken, schij-nen handelaren onmiddellijk in-gezien te hebben dat er geld teverdienen was. Een aantal men-sen dronk het om gezondheids-redenen, doch anderen zoudenhet kopen, omdat het voornaamstond hetzelfde water als de koning op tafel te zetten. Het warenevenwel geen Utrechtse handela-ren die het verhandelden, dochkooplui van elders, die het wateruit Utrecht lieten aanvoeren.Een zekere Charles FrederikSchmidt, afkomstig uit Engeland,die rond 1800 naar Holland wasgekomen, en zich in Utrecht ge-vestigd had als huisonderwijzer,tapper en kunstspaarlichtwerker,was de eerste. Hij volgde het hofvan koning Lodewijk in 1808 naarAmsterdam en nam

zijn intrek inde Kapelsteeg op nummer 94, eenpand waarin voorheen het'bureau van inlandse vlijt' was ge-vestigd. Schmidt gaf een brochureuit waarin hij onder meer liet we-ten 'Utrechtsch Water' op bestel-ling te leveren. Voor zover valt nate gaan, heeft het stadsbestuurvan Utrecht aanvankelijk toe-gelaten, dat het water uit stads-pompen werd verhandeld. Latermaakte het stadsbestuur een ver-ordening, waarbij de schippers diehet water innamen en vervoerden werd voorgeschreven jaarlijks eenvastgesteld bedrag voor het rechtvan waterafname te betalen. Menmaakte deze verordening om desteeds maar groter wordende uit-voer van pompwater te beperkenen de stijgende onderhoudskos-ten van de pomp te bestrijden. Uitde notulen van de op 19 december1826 gehouden vergadering vanburgemeester en wethouders vanUtrecht blijkt dat de schippersweigeren dit jaarlijkse bedrag tebetalen. De wijkcommissaris van wijk Everzoekt B&W in een brief omnadere instructies: &quot;Ten aanzien der van U.E. achtbareverlangd wordende dispositie inzake der weigering van de Amster-damsche schippers, tot betalingvan eene retributie voor hetgebruik der Mariapomp, hebbenwij de eer U.E. achtbare te berigten,dat, aangezien dezelve schippersvoorgeven van uit gemelde pompgeen water meer te halen, hetmoeilijk is hun de

betaling van hetvroeger daarvoor bepaalde geldopteleggen. Daar het echter zeer te vermoedenis, dat de bedoelde schippers opwelke wijze dan ook, van gedachtepomp, tot het halen van water uitdezelve gebruik maken, dat doormenigvuldig gebruik, het onder-houd van dezelve noodwendiggrooter wordt, en het met de billijk-heid niet overeenkomt, dat zulksgedragen wordt door de eigenarender naastbijgelegene huizen, zoovermeenen wij U.E. achtbare inoverweging te moeten geven,meergemelde pomp met eene ket-ting te doen sluiten, en te latennagaan, of en wie der schipperszich van dezelve bedienen, ten ein-de daarna vervolgens de noodigemaatregelen te kunnen nemen.&quot; 128 vereniging Oud-Utrecht december 1999






