




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


