
Maandblad van Oud-Utrecht 1963 MAANDBLAD VAN Oud-Utrecht VERENIGING TOT BEOEFENING EN TOT VERSPREIDING VAN DE KENNIS DER GESCHIEDENIS VAN DE STAD EN DE PROVINCIE UTRECHT ZES EN DERTIGSTE JAARGANG 1963 UITGAVE VAN DE VERENIGING



































Maandblad van Oud-Utrecht 1963 Station Driebergen-Zeist,1864-1962 Foto augustus 1959 het levensgenot beter koop te maken, maar wel, om aan den handel, die levens-bron van ons bestaan, de voordeelige uitkomsten te verzekeren van eene uit-vinding, welke, naar waarde begrepen en in gang gebragt, tot voordeel van hetalgemeen noodwendig moet medewerken. Dit aangenomen, heefl het ons bevreemd te ontwaren dat dit belang bij dezeopening is over het hoofd gezien, en dat er geene gelegenheid bestond voor dein handels-betrekking uitgaande reizigers, om van Driebergen verder voort tereizen. Wel hebben wij aldaar aangetroffen eene zeer prachtige en naar dennieuwen smaak gebouwde diligence van de Heeren Jonker en Co., bestemd omin de dienst naar Zutphen te voorzien, maar dit rijtuig scheen aldaar slechts totbezigtiging gesteld te zijn, en niet om dadelijk tot vervoer te worden gebezigd.Hierbij dient men te weten dat het Station, op ruim vijf

en twintig minutengaans van laatstgenoemd dorp verwijderd, ter plaats is opgeslagen waar de Spoor-weg den straatweg kruist en, men van die plek even zoo spoedig naar Zeist alsnaar Driebergen zich kan begeven, met andere woorden gezegd, hetzelve ligtongeveer ter halver wege tusschen Zeist en Driebergen, terwijl men in de com-municatie tot gemelde twee zeer bezochte vlekken noch door Omnibussen nochdoor eenig ander middel van vervoer heeft gemeend te moeten voorzien. Allen die dus met een ander doel dan om zich in de schoone omstreken te ver-lustigen, daar henen gingen, zijn bitter te leur gesteld geworden, en hebbenruim twee en een half uur moeten wachten, voor dat zij van de eerste van Utrechtafkomende diligence hebben kunnen gebruik maken, om hunne welligt zeerdringende reis te vervolgen; terwijl zij daarenboven het gevaar liepen, om,wanneer de diligence onverhoopt bezet mogt zijn ('t welk hier inderdaad het gevalwas), hunne

reis bovendien nog drie uren te moeten vertragen, of genoodzaaktte zijn den afstand tot de plaats hunner bestemming te voet af te leggen. Aldadelijk doet zich hier een groot verschil in denkwijze op, tusschen de administra- Station Driebergen-Zeist,augustus 1959 17























































Maandblad van Oud-Utrecht 1963 *>. Gedachtenistafel der heren van Montfoort, aanvankelijk in de kerk te Linschoten,later op de hofstede Heulestein, thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.



















Maandblad van Oud-Utrecht 1963 VERENIGING TOT BEOEFENING EN TOT VERSPREIDING VAN DE KENNISDER GESCHIEDENIS VAN DE STAD EN DE PROVINCIE UTRECHT Redactie: H. de Jong, Aurorastraat 26, Utrecht Administratie: H. J. H. Knoester p/a Drift 27, Utrecht Secr. der ver.: Ir. C. L. Temminck Groll, Hoofdstraat 43, Driebergen Gironummer penningmeester Oud-Utrecht: 575520 ZES EN DERTIGSTE JAARGANG NUMMER 6 JUNI 1963 EXCURSIES NAAR SLOT ZUYLEN EN VIANEN Slingermuur bij het slot Zuylen 53





Maandblad van Oud-Utrecht 1963 Pomp te Vianen nabij de Hofpoort JOHANNES DECKER ZIMMERMAN Zondag 12 mei heeft de evangelisch lutherse gemeente in Utrechthaar 350-jarig bestaan gevierd met een speciale kerkdienst. In deweek daarna is in het kerkgebouw aan de Hamburgerstraat eententoonstelling gehouden waarin allerlei voorwerpen, boeken en be-scheiden, verband houdende met de geschiedenis der gemeente tezien waren. Men zag er o.a. een portret van ds. Johannes Decker Zimmerman,die als predikant deze gemeente diende van 1808 tot 1858. Hij kwamhier dus in de franse tijd. Het liep toen niet best met de betaling derpredikantstraktementen. Om mede in zijn onderhoud te voorzienopende ds. Zimmerman een winkeltje in schrijf behoef ten. 55















Maandblad van Oud-Utrecht 1963 Prof. dr. J. H. Kern (1833-1917) 62

















































Maandblad van Oud-Utrecht 1963 DE TOPOGRAFISCHE ATLAS VAN HET GEMEENTE-ARCHIEF VAN UTRECHT EN DE JUBILEUM-TENTOONSTELLING VAN OUD UTRECHT De twee begrippen in het opschrift van dit artikel genoemd zullenbinnenkort voor enige tijd in nauw verband gebracht worden. Detentoonstelling immers, bij gelegenheid van het veertigjarig bestaanvan Oud-Utrecht in het Centraal Museum te houden, zal geheelbestaan uit een keuze uit de topografische atlas. Enkele mededelingenen beschouwingen over beide zullen daarom op belangstelling mo-gen rekenen. De topografische atlas van het gemeente-archief, dat wil zeggen deverzameling kaarten, plattegronden en afbeeldingen, betrekking heb-bende op het gebied, dat de gemeente Utrecht beslaat, is ontstaan innauw verband niet het stedelijk archief. De grondslag immers hebbenkaarten en plattegronden gevormd, in opdracht van het

stadsbestuurtot zijn voorlichting vervaardigd. Een tweede bestanddeel van de thans zo omvangrijke collectie zijnde aan het stadsbestuur geschonken kaarten en tekeningen, waarvoorgewoonlijk, bij wijze van tegemoetkoming in tic kosten een gratifi-catie gegeven werd. In de 17de eeuw reeds kwam dit veelvuldig voor.In latere tijd treedt meer en meer de eenvoudige schenking zondertegenprestatie daarvoor in de plaats. Eindelijk werden door de stad afbeeldingen aangekocht ter uit-breiding van de reeds bestaande verzameling. Waren het in vroegereeuwen uitsluitend gravures, tekeningen en aquarellen, later ooklitho's waarmee de atlas verrijkt werd, sedert de fotografie meer veldwon, nam ook het aantal foto's meer en meer toe. Ook nu nog wordtwaar de gelegenheid zich voordoet, getracht op veilingen afbeeldingenvan vroeger en later tijd te verwerven en worden producten van dehand van nog levende kunstenaars

aangekocht. Steeds ook nog wor-den opdrachten gegeven een op verdwijnen staand stadsgezicht, eenoud of nieuw gebouw in tekening te brengen of te fotograferen. Zo groeide de topografische atlas van het gemeente-archief aan tot eenverzameling, die de twintigduizend overschreden heeft. Utrecht neemtgeen uitzonderingspositie in. Bijna ieder rijksarchief en gemeente-archief heeft een dergelijke collectie. Toenemende belangstelling voortopografische verzamelingen en de wenselijkheid van uitwisseling vanervaringen hebben een aantal beheerders van topografische atlassener enkele jaren geleden toe gebracht zich aaneen te sluiten tot eenvereniging ,,De Topografische Atlas&quot;. Er is altijd behoefte geweest 86
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Maandblad van Oud-Utrecht 1963 Excursies: Slot Zuylen ................      53 Vianen ....................      54 Zeist ......................     101 Jubileum tentoonstelling ....      85 Ezeldijk ......................    59 Felix, manufacturier ..........      78 Gaast (ir. K. van der), architect      13 Gallenkamp Pels (Pieter) ......     122 Gauchgen Cornelisz...........      91 Gevelstenen te Gorinchem ....      52 Gevers Deynoot (mr. Cornelis)      96 ______ (Pieter M. E.) ........      96 Gier (Lambert van der) ......     131 Gilse (Jan van,) dirigent ......      86 Goedhard (Jan), molenaar ....     110 Goeree (Jan) ................      27 Grafschriften in Limburg ....      37 Haak (J. J.), horlogemaker ___      71 Haare (Maria Constantia de) ..     127 Halmale (jhr. Godschalck van)      43 Harmelen ....................     135 Herseele (van) ................     132 ------------ Six (J. Ph. van) ......     132 Heukelum (mgr. G. W. van) ..      38 Heulestein, hofstede ..........      41 Holy Trinity Church, Utrecht    100 Huift (J.), wed. Six ...... 130,    132 Hulst (W. G.

van de) ........      98 Hutschcnruyter (Wouter), diri-gent ........................      82 Huydecoper (Balthasar) ......        9 Insinger, familie ..............      84 Jubileumtentoonstelling 69, 85,      88 125 Kern (dr. J. H. C), hoogleraar     61 Klederdracht ................      68 Klokkengieters, Utrechtse ......      99 Klooster (Hendrik van 'l) ___     118 Knijff (Jan) ..................      43 Kockengen, molen ............      39 Koning (J.) ..................      43 Korenwaard bij Amerongen 102-104 Kramm (Christiaan), architect ..      32 Kromme Rijn .............. 93-95 Kufferath (J. H.), musicus 105-107 Kuipers (Dirk) .......... 129,    130 Kuyper (F.), med. dr.........     122 Kwakel, brugje ..............      58 Lee (van der), arts ............      43 Leeuw (Hendrik de), koetsier      50 Lekdijk Bovendams ........ 29-31 Lenegra (Johannes) ..........     127 Liefland (Joh. van), schilder ..      32 Lopik, windmolen ............     108 Lopikerwaard ................     124 Luttervelt (dr. R. van) ........      34 Maarsbergen ................      67 Maastricht ..................   
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

