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Maandblad van Oud Utrecht 1971 Sluipmoord op oude panden Lopend door de Utrechtse binnenstad krijgt iemandop het ogenblik gemakkelijk het gevoel te ver-toeven in een stad die wordt afgebroken. Pas nuis duidelijk te constateren hoezeer de demping,ook van enkele minder fraaie singelgedeelten,een aantasting betekent van harmonieuze verhou-dingen, die onze voorouders - zelfs als zij niet opde toppen van hun inspiratie bouwden - in achthielden. De singelhuizen zinken als het ware wegnaast de immens brede heerweg die van deWeerdsluis naar de Daalsetunnel loopt. Ter linkerzijde klagen de brokkelige resten van de goede,oude Wijk C ons aan. Naar het Vredenburg en de streep modder en wa-ter ernaast, overblijfselen van de Catharijnesingel,kun je beter niet kijken en wat voor aanblik straksde overkluisde singel bij het huis van bewaringzal opleveren, moet je maar gissen.Dit zijn echter allemaal beleidskwesties, waarvoorin feite alle Utrechters, via

hun vertegenwoordi- Molen bij deAdelaarstraat Oud huis op hetVoor-Clarenburg Gedempt stuk singel bij het Vredenburg 17

















Maandblad van Oud Utrecht 1971 De Lijst van Zijst ofde Leist van Zeist nis van de stad en de provincie Utrecht, de doel-stelling van deze vereniging. Allereerst natuurlijk dit, dat het schilderij dat hetuitgangspunt vormde voor deze experimenten ophet gebied van de wandmeubelkunst, bezit is vanhet Centraal museum te Utrecht. Dit museum ver-zorgde ook de opname, zoals die in afbeelding 1is weergegeven. Het is een portret van Jacob deMoor uit 1576, van de schilder Anton Mor vanDashorst (1519-ca. 1576). Maar een andere reden waarom we hier voor dezegedachten de aandacht vragen, is dat er een ze-kere verwantschap bestaat tussen de ten tonelegevoerde constructies en enkele stedebouwkun-dige problemen in de gemeente Zeist.Het complex van het Slot en de gebouwen van deEvangelische Broedergemeente, tot stand geko-men in het laatst van de zeventiende en in de acht- 25 Op afbeelding 1 ziet u een schilderij met een

lijst.Wanneer men de onderregel aan weerszijden zoudoortrekken, dan kon men van zo'n lijst nog prak-tisch nut hebben; er zou het in afbeelding 2 weer-gegeven, handige wandmeubel uit kunnen ont-staan. Nog ruimer worden uiteraard de mogelijkheden,wanneer niet alleen de onderregel, maar ook eenvan de stijlen wordt doorgetrokken, zoals gesug-gereerd in afbeelding 3. Behalve dat er van alleskan worden neergezet, kunnen er dan ook objec-ten aan worden opgehangen.Misschien vraagt de lezer zich af, wat dit te ma-ken heeft met de bestudering van de geschiede- ________________

















































































Maandblad van Oud Utrecht 1971 Archeologisch onderzoek In de komende jaren zal op vele plaatsen in debodem van de binnenstad van Utrecht onder des-kundige leiding archeologisch graafwerk wordenverricht. Bij dit waardevolle werk zijn vele vrij-willigers, die bereid zijn de handen uit de mouwente steken voor deze zware, maar lonende bezig-heid, van harte welkom. Juist buiten de werkuren,wanneer de bouwactiviteiten stil liggen, is er eenmooie kans voor vrije-tijdswerkers.De archeologische commissie van de gemeenteUtrecht, die alle soortgelijke onderzoekingen be-geleidt, stelt voor de belangstellende leden vanonze vereniging de mogelijkheid open aan de ge-plande opgravingen deel te nemen. De leiding zalin handen liggen van de Rijksdienst voor oud- heidkundig bodemonderzoek, het Amsterdamse in-stituut voor prae- en protohistorie of - in de toe-komst - van de stedelijke archeoloog. De werk-zaamheden geschieden in samenwerking met

deArcheologische werkgemeenschap Nederland, af-deling Utrecht. Een voorwaarde is dat men zich bereid toont deaanwijzingen van de beroepsarcheoloog, die dewetenschappelijke leiding van de opgraving heeft,op te volgen en gevonden voorwerpen af te staanaan de gemeente Utrecht ter plaatsing in een mu-seum. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de se-cretaris. S. benoud p mister i)oor anoi)en Ook minister Engels (van cultuur, recreatie enmaatschappelijk werk) zou het toejuichen als ereen modus gevonden kon worden om de panovenin Oud-Zuilen voor het nageslacht te bewaren,liefst niet in een openluchtmuseum, bijv. te Arn-hem, maar ter plaatse. Hij heeft dit geantwoordop vragen van mej. Haars (CHU) en de heer VanSchaik (KVP) d.d. 29 juni 1971.De bewindsman verklaarde zich in zijn antwoord bereid om met de gemeente Maarssen, eigenares-se van de panoven, besprekingen te voeren voorhet behoud van de oven. Als de gemeente eengoed

onderhoud wil waarborgen en met een aan-vaardbaar herstel- en beheersplan op tafel komt,wil de minister in principe bijdragen in de kostenvan de restauratie, zo heeft hij te kennen gege-ven. K. Excursie naar fort Rhijnauwen Op zaterdag 2 oktober maakt de verenigingOud-Utrecht een excursie naar fort Rhijn-auwen, dat om zijn historie en plantenwereldeen bezoek dubbel en dwars waard is. Ge-woonlijk heeft men er echter geen toegang.Rondleider is architect Sj. Wouda. Het verzamelpunt om half drie is TransitoriumI van de Uithof, waar de heer Wouda eersteen toelichting zal geven bij de maquettevan het fort. Eertijds zal in het fort de sterrenwacht van de rijksuniversiteit wor-den gevestigd. Van het Transitorium voert een wandelingvan ongeveer twintig minuten naar het fort.Na de excursie wordt thee gedronken inhet theehuis Rhijnauwen. Tenslotte gaan wijlangs een andere weg terug naar de Uit-hof, waar wij om ongeveer vijf uur arriveren.Behalve voor de

consumptie zijn aan dezeexcursie geen kosten verbonden. Aanmel-ding vooraf is overbodig. 65 Maandblad Oud Utrecht













Maandblad van Oud Utrecht 1971 Van nummer 43 bleef de gevel gespaard. De res-tauratie daarvan is daarom het eerst aangepakt.Het zadeldak zit er alweer op; gewerkt wordt nogaan de nieuwe kozijnen in een achttiende-eeuwsevormgeving. Voor het herstel van nummer 41 zijnde voorbereidingen getroffen. stellingen, een restaurantje, een koffiehuisje eneen galerie. Architect A. Oosting, die de restau-ratiewerkzaamheden leidt, hoopt in de tweedehelft van 1972 het project gereed te hebben.Vorig jaar mei verwoestte een brand de in oor-sprong middeleeuwse panden Lijnmarkt 41 en 43. Detail van de tekening van Jan de Beyer, waarop de huizen aan de Lichte Gaard. Links de pilaster-gevel van nummer 1; duidelijk zijn de kolommen en de horizontale geledingen te zien waarvan de re-constructie in de plannen is opgenomen. Eerder is echter de restauratie te verwachten van de halsgevelop nummer 3. Voor de toekomstige situatie moet men

zich de huizen iets smaller voorstellen dan De Bey-er ze getekend heeft. 71













Maandblad van Oud Utrecht 1971 kens, waarbij bijvoorbeeld een vierkantje met eencirkeltje in het midden een huis en een wasma-chine zouden verbeelden. Dit is toch tekenschrift,dat pas in de laatste decennia kan zijn ontstaan,inderdaad in navolging van de oude tekens. Ookhier ziet men een ontwikkelingsgeschiedenis.Hoogstens is te zeggen, dat deze nieuwe tekensin zijdelings verband staan tot de oude, maar opzichzelf een geheel nieuw stelsel van tekens vor-men, aangepast aan de moderne tijd.Mogelijk kunnen we hier teruggaan tot de eerste,niet officieel aangebrachte wegaanduidingen in demiddeleeuwen, die evenzeer tekens waren in dehuidige zin, te vergelijken met de wolfshaak. Maarsi spoedig ontstonden symbolen die slechts zwer-vers bekend waren, alleen verstaanbaar voor on-gure lieden, die argeloze reizigers in het verderfwilden storten. De eerste bekende, slechts voormisdadige doeleinden uitgedachte tekens zijn debrandstichtertekens

uit de eerste helft van de zes-tiende eeuw, waaruit zich de nog enige generatiesterug gebruikelijke bedelaarstekens ontwikkelden.Met deze tekens wil men het door het landlo-persgilde nog heden ten dage gebruikte stelselvan tekens vergelijken. De tekens kondigden de bij het bedelen opgedane ervaringen in de ver-schillende huizen aan. Soms ook gaven deze be-delaars merktekens aan hun werkterrein als her-inneringsteken. Zo beduidde een eenvoudige cir-kel het huis waarvan de bewoner doorgaans weliets gaf; twee ringen kenmerkten bijzonder vrij-gevige plaatsen. Zag men daarentegen op deur ofwand een schuin kruis, dan was het doelloos. Hetis onmogelijk hier alle bijzonderheden naar vo-ren te brengen, die zich uitstrekten van de waar-schuwing voor bijtende honden tot het kentekenvan herbergen waar gratis een goed glas te ver-wachten was. Een geheel nieuw gebied tot het aanwenden vangeheimzinnige tekens is onlangs ontdekt. Immers,ook

rondtrekkende handelaars zijn tot het gildevan de merkenbroeders toegetreden. In Duitslandstaan op huisdeuren, trappen, gangen en hallenen op dorpspleinen soms merktekens. Het zijnde merktekens van niet-serieuze handelaars envertegenwoordigers, die slechts de ingewijden indeze materie duidelijk zijn. Een gewoon kort dwarsliggend streepje - een min-teken - zegt de verkoper dat hier elke moeite te-vergeefs zal zijn. Een rechthoek of vierkant met Bekendheid van deze te-kens kan zijn nut hebben.Achtereenvolgens is de be-tekenis: 1. men geeft geld, 2. mengeeft geld, 3. niets te ver-dienen, 4. geen geld, 5. bij-tende hond, 6. ongevaar-lijke hond, 7. bescheiden,vroom doen, 8. beschei-den, vroom doen, 9. ka-tholiek voordoen, 10. pro-testants voordoen, 11. oudelieden, 12. ziek en hulpbe-hoevend voordoen, 13. menwordt woedend, 14. alskreupele optreden, 15. menwordt eruit gesmeten, 16.politiepost, 17. gevange-nis dreigt, 18. politiemanin huis, 19.

gevaar, 20.men moet werken, 21. menmoet werken, 22. mengeeft eten, 23. men geefleten, 24. slechts vrouwenin huis, 25. men geeft ietsop de derde verdiepingrechts, 26. men geeft ietsop de tweede verdiepinglinks, 27. slaapgelegen-heid, 28. men moet papie-ren tonen, 29. men kan ietsverkopen, 30. gevaar. V +A 77
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