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Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 zocht werd. Gedeputeerde Statenstemde hiermee in en zegde toedat na die 20 weken een nieuwepredikant zou worden benoemd.Op 23 augustus werd besloten dezaak door te sturen naar de pro-vinciale synode. Deze synode vond plaats van 3 toten met 7 september te Utrecht.&quot;Dominee Huyges werd ontbodenom bij de bespreking van zijn zaakaanwezig te zijn. Hij verklaardeonschuldig te zijn en bracht op-nieuw getuigenverklaringen tengunste van hemzelf mee. Tevenswaren 23 inwoners van Westbroeken Achttienhoven aanwezig dieverzochten om Huyges alspredikant te mogen behouden. Zijverklaarden dat slechts vier a vijfpersonen tegen Huyges partij ge-kozen hadden. De synode beslootom de volgende dag zowel deoude als de nieuwe kerkenraad tehoren, alsook Neeltgen Theunis enhaar man Cornelis Jansz. Laatstge-noemden bleven bij hun eerderebeschuldiging en verklaarden hiertoe niet aangezet te zijn dooranderen. Ook de baas van Corne-lis, Jan Gijsberts, werd gehoord. Hijzei achter zijn knecht te staan enna zijn verhaal gehoord te hebbende kerkenraad en schout te heb-ben verwittigd. Vervolgens wer-den de oude en nieuwe kerkenraadgehoord. Zij verklaarden onder-meer dat de 23 inwoners die de dagdaarvoor waren gehoord niet allenlidmaat waren van de

hervormdekerk. Onder hen bevonden zich ookkatholieken, lutheranen en drieherbergiers. Naar mening van dekerkenraad kon Huyges niet ge-handhaafd worden in zijn ambt.Eigenlijk kwam het erop neer datalle getuigen in deze zaak bij huneerdere standpunten bleven. Ookdominee Huyges werd weer bin-nengeroepen en gevraagd of hijnog iets ter verdediging had in tebrengen. De synode had het nietgemakkelijk. Zelfs confrontatievan Neeltgen Theunis en HillitgenCornelis hielp niet. Beide vrouwenbleven bij hun eigen verklaring. Deze zaak besloeg het merendeelvan de vergaderdagen van desynode. In de voorlaatste sessiewerd geconcludeerd dat de classisvan Amersfoort naar behoren hadgeprocedeerd en de sententiewerd overgenomen. DomineeH uyges werd nog eens ernstig ver-maand. Hierop verklaarde hij inberoep te zullen gaan bij denationale synode. Van dit beroepheb ik geen gegevens kunnen vin-den.' Op 6 november 1639ordonneerde Gedeputeerde Sta-ten van Utrecht dat domineeHuyges binnen veertig dagen depastoriewoning diende te verlaten. Hoe het Huyges verder verging Tijdens de vergadering van declassis van 20 augustus 1639 hadHuyges een aanbeveling gevraagdom op een vacante plaats predi-kant te worden. Dit werd hem ge-weigerd. De volgende twee jaarkwam zijn verzoek

vrijwel iederevergadering ter sprake. Op de ver-gadering van 9 maart 1641 ver- R.A.U.Topografische Atlas,inv.nr. 1051. Ge-zicht op het dorpWestbroek, 1637.Tekening in o.i. inktdoor LP. Serrurier(c 1730). n vereniging Oud'Utrecht januari/februari 1998
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Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 Aan de leden van de vereniging Oud-Utrecht Vijfenzeventig jaar bestaat de Vereniging Oud-Utrecht en dat is een gelukwens waard.Met name spreekt mij aan dat uw vereniging haar aandacht uitstrekt over stad enprovincie. Ons werkgebied valt dus samen en dat geeft een gevoel van verbondenheid. Het is echter wel een heel bijzondere aandacht. De vele, enthousiaste leden van uw ver-eniging zetten zich in, zoals het briefpapier vermeldt, voor de beoefening en verspreidingvan de kennis der geschiedenis van stad en provincie. Zij doen dat vanwege hun liefde voor die geschiedenis en voelen zich daarin verbonden. Daartoe worden veel activiteiten ontplooid. Zo worden hettijdschrift en de jaarboeken uitgegeven, dankzij veel auteurs en de redacties. Ook het bestuuren de commissiesdragen meer dan hun steentje bij. Allen zijn ze vrijwilligers die enthousiast bezig zijn met hun hobby in een leven-dige vereniging. Voor hun inzet heb ik veel respect. Maar er is meer. Vanuit die liefde voor het verleden bestaat ook warme belangstelling voor het heden en voor detoekomst. Niet om alles zo te houden zoals het tot ons is gekomen, niet om het verleden te bevriezen en elkevernieuwing tegen te gaan. Maar om er aan bij te dragen dat de veranderingen zo verantwoord mogelijk

tot standworden gebracht. Dat de lijn vanuit het verleden niet wordt verbroken of geknakt. Een vereniging als de uwe kan voor het openbaar bestuur wel eens lastig zijn. Dat is uw goed recht. U kijkt vanuituw kant met uw historische invalshoek tegen vraagstukken aan. Anderen doen dat met een andere specialeinvalshoek. De besturen van provincie en gemeenten zijn er dan om, alles afwegende, tot een zo goed mogelijkeoplossing te komen. Daarbij wordt ook de zienswijze van de vereniging meegewogen. Het is geen gemakkelijketaak voor die besturen, want voor elk bezwaar en elk alternatief pleit wel wat. Toch moeten knopen worden door-gehakt, want besturen houdt vooral ook beslissen in. Ik hoop dat u ervan overtuigd bent dat de besturen in stad enprovincie dat zo goed mogelijk doen, naar eer en geweten. Vijfenzeventig jaar is een hele tijd, al is dat in het licht van de geschiedenis betrekkelijk. Het aardige is dat uwvereniging alleen al door voort te bestaan haar werkterrein ziet toenemen. Enerzijds omdat steeds meer bekendwordt over het verleden. Anderzijds omdat met het verglijden der jaren het verleden navenant omvangrijkerwordt. De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht mr. B. Staal. Gaarne wens ik de vereniging een zodanige bloei toe dat zij de omvang der

geschiedenis steeds mag zien toe-nemen. Bovendien wens ik u een hele goede lustrumviering toe. Het belangrijkste is echter dat u, als leden vanOud-Utrecht, plezieren voldoening blijft vinden in uw vereniging, in al haar activiteiten en producten en in waar-voor zij staat. Met hoogachting de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht 29 mr B. Staal vereniging Oud>Utrecht Jubileumnummer



Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 Leden van het eerste jaar NAAMLIJST DER LEDEN OP 1 JANUARI 1924. Eere-Voorzitter:Dr. J. P. Fockema Andreae, Barjftmeester. Bestuur: Dr. W. A. F. Bannier, J. W, Frisostraat 18, Voorzitter. G, A. Evers, Van Speykstraat 20, Secretaris. W. Graadt van Roggen, Stadhouderslaan 78, Penningmeeeier. Dr. J. F. van Beeck Calkoen, Drift 19. Dr. K. Heeringa, J. W. Frisostraat 16. Dr. W. C, Schuylcnburg, F. C. Dondersstraat 7c. C. W. Wagenaar, Richard Wagnerlaan 5, M. N. Acket. Dr. J. P, Fockema Andreee. E. baronesse d'Aulnis de Bourouill- Twiss.C. P. Balfotur van Burleigb.A. J. Baljet.Dr. W. A. F. Bannier.Mej. Dr. F. E. J. M. BaudetDr. H. C, van Beusekom.Mej. A, M. Biemond.S. van Blitz.P. den Boer.L. E. Bosch & Zoon.E. Bouman.M. ten Bouwhuijs.Mej, E. A. M. van Braam,Dr. S. van Brakel.H, Breukink,A. Brom Jr.J. E. Brom,P. W. Buisman,Dr. A. Ie Cosquino de Bussy.Mej, J, A, L. van Beeck Calkoen.Dr. J. F. van Beeck Calkoen,M. H. Damme.Dr. H. Dos. 12 C.  Deelder.Mej. A, Deenik, P. J. van den Dorp«, D.  C. van Dorsten.H. D. Elfrink. C. Entrop. G. A. Evers. Mej, M, J, Freic. W. J. Fortuyn Drooglever. P. de Graaff. Mej. Dr. C. C. van de Graft. Dr. J. G. van der Harst. Dr. K. Heeringa. L. J, van der Heijden, Dr. J. W. Ie Heux. Dr. C. Hoitsema. H. L. L. van

Hoogenhuyzen. Dr. A. Hulshof. Dr. G. W. Kemkamp. Mej. Dr. J. M. Keyman. C. Th. Kibbeling. Mej. N. Klaassen. G, van Klaveren Pz. C. P. J, Kleijn. G, F. Koch. Mej, P. D. Kol. 30 vereniging Oud'Utrecht Jubileumnummer

































































Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 I I VENiG KOMGEBIED + + + + + +h + + + + +_i___±___±___+, *___±, 500m VERLAMDE BEDDINGVASTGESTELDE LOOP HOUTENSE STROOMRUGAEZETTINGEN VERLAMDE BEDDING8^ VERMOEDELIJKE LOOP JONGERE STROOMRUGAFZETTINGEN het Jaarbeurscomplex. Deze geulsluit aan op een in het zuidelijkedeel van de binnenstad voorko-mende restgeul van de pre-Ro-meinse Vecht, die omstreeks hetbegin van de jaartelling moet zijndichtgeslibd (Van der Tuuk 1996,p.iBe.v.). De Oude Rijn De meest noordelijke restgeul(III) loopt van Hoog Catharijne innoordwestelijke richting naar dewijk Lombok. Deze geul sluit in hetoosten aan op de restgeul van deRijn, die langs het voormalige Ro-meinse castellum, via een deel vande Oudegracht naar het westenstroomde en omstreeks de 12deeeuw geheel is dichtgeslibd enverland (Van der Tuuk 1996, p. 16 e.v.; 1997, p. 68). Uit de grondbo-ringen heb ik kunnen afleiden datde Oude Rijn zijn laatste beddingheeft achtergelaten in de wijkLombok, waar een grote meanderis gevormd. Opvallend is dat dezemeander raakt aan de Vleutensewetering (thans Vleutense Weg).Deze vaart komt bij De Meern(hoeve Den Hoed) weer uit op de-zelfde Oude Rijn. Het lijkt er daar-om op dat de Vleutense weteringis gegraven als

bekorting van eensterk kronkelend deel van de Rijn,om de bevaarbaarheid en/of deafwatering te bevorderen.Dat de Oude Rijn bij Utrecht al inde Karolingische tijd zou zijndichtgeslibd is, zoals uit het voor-gaande blijkt een onjuiste veron-derstelling, waarop Dekker (1990,p. 70) de aanleg van de Vleutense Kaart! ca. 0,25 m +NAP, waardoor we hiermet de Houtense stroomrug (U2)te maken kunnen hebben, waarvande jongste afzettingen nog vanvoor het begin van de jaartellingstammen (noot 2). Deze restgeulensluiten goeddeels aan op de rest-geulen ten westen van het Men/vede-kanaal, die door Buringh & Vander Knaap (1952) zijn gekarteerd. Het noordelijke gebied bestaat uitjongere afzettingen met eenhoogste zandvoorkomen tot ca.1,20 m +NAP. In het uiterste noord-oosten van het gebied komt veenvoor. Er lopen twee volledig dicht-geslibde en verlande restgeulendoor dit noordelijke gebied, iedermet een geschatte breedte van40 m. De meest zuidelijke (II) looptin noordwestelijke richting naar 62 vereniging Oud>Utrecht jubileumnummer



Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 resten gevonden die in verbandkunnen worden gebracht met eenRomeins bewoningsniveau. Uitdeze schamele gegevens valtslechts op te maken dat er waar-schijnlijk in de Romeinse periodebewoning is geweest op enige ho-ger gelegen oeverwallen. Daarbijis het goed denkbaar dat er nogeen (bijna dichtgeslibde) restgeuldoor het gebied heeft gelopen. Om de bevaarbaarheid te verbete-ren, is de meander van de rivier in1665 afgesneden door de 'NieuweDoorsnijding', nu het stuk LeidseRijn tussen park Oog in Al en deCatharijnesingel. De Leidse Rijnwas overigens wegens zijn on-diepte en verschillende dammen(later sluizen) een erbarmelijkevaanweg. Archeologische sporen Er zijn uit het gebied weinigarcheologische vondsten bekend.Alleen op de zuidelijke oeverwalvan de restgeul II zijn op het ter-rein van het voormalige Academi-sche ziekenhuis bewoningssporenuit de Romeinse periode gevon-den. Verder is er geen archeolo-gisch onderzoek verricht. Wel zijnten westen van het Merwedeka-naal op de zandige afzettingenvan de Houtense stroomrug (U2)aan weerszijden van een restgeulscherven gevonden die waar-schijnlijk uit de Romeinse periodestammen (Buringh en Van derKnaap 1952, p. 54). Dit wordt be-vestigd door een archeologischewaarneming: in dit

gebied is eenlaag met veel (inheems) Romeinsaardewerk aangetroffen, die wijstop een nabijgelegen nederzetting(mond. meded. C.A.M, van Rooij-en). Deze restgeul is in verband tebrengen met het zuidelijke rest-geulencomplex (I) in het bestu-deerde gebied. Nog westelijker, in Langerak,wordt momenteel uitgebreid ar-cheologisch onderzoek verricht:hier zijn op ca. 0,50 m -hNAP, opbetrekkelijk jonge afzettingen vande Oude Rijn-stroomrug (U7), be-woningssporen uit de tweedeeeuw gevonden (mond. meded. H.Wynia). In de grondboringen komen vaakhoutresten voor. Of hier wellichtgedeeltelijk sprake is van bewo-ningssporen valt niet op te makenuit de beschikbare gegevens. Tenoosten van de spoorlijn zijn doorde stadsarcheoloog wel veel hout- Afb.2 wetering in deze periode, of zelfsNaar een nog vroeger, baseert. De Vleuten- waterschapskaart se wetering maakte deel uit van(I7eeeuw),het het ontwateringssysteem van het noorden is rechts gebied ten westen van Utrecht opde Vecht. Om wateroverlast van-uit de stad te weren, was op deplaats waar de Vleutense Wete-ring op de Rijn aansloot de Cusen-dam aangelegd. De enige aanwij-zing voor het volledig dichtslibbenvan de Oude Rijn in de gde eeuwkomt uit een geologische scriptie,waarin staat dat de restgeul is af-gedekt met een in de

gde eeuwgedateerde kleilaag (Dominicusen Van den Berg, 1971). Mijn na-vraag bij de beide auteurs van descriptie naar het hoe en waaromvan de datering van de betreffen-de laag leidt tot nog meer onze-kerheid: de datering was geba-seerd op een misverstand. De voordeze opgraving geraadpleegde ar-cheologen Van Regteren Altena enSarfatij hebben zich niet uitge-sproken over de ouderdom vandeze kleilaag. Beide archeologenkomen zelfs tot de conclusie datde verlanding van de restgeul ver-moedelijk kort voor of in de 12deeeuw heeft plaatsgevonden (VanRegteren Altena & Sarfatij 1973, p. 77). Een deel van de meander doorLombok is mogelijk gekanaliseerden bewaard gebleven als het wa-ter langs de huidige Billitonkade,nog steeds 'Oude Rijn' geheten.Deze watergang komt op i6deeeuwse kaarten voor, maar is opde kaart van Van Schaick (1539)nog niet te vinden. Misschien is ditwater pas in de 16de eeuw gegra-ven. Het bevindt zich in ieder gevalop de plaats van de restgeul. De Lijnpad-Rijn Hoewel het gebied later res-sorteerde onder het waterschapvan de Hoge en de Lage weide,maakte het oorspronkelijk geendeel uit van de stadsweide, maarvormde het 't bisschoppelijke ge-recht Lijnpad (Immink p. 389 e.v.).Van het toponiem 'Lijnpad' zijnvoldoende historische

gegevensaanwezig. De oudste vermeldingis uit 1239: Theodericus op Linpaet(OSU II, 942). Op een weinig be-kende, doch gedetailleerde water-schapskaart uit 1650 (zie Afb. 2)staat het Lijnpad ondubbelzinnigaangegeven. Dit loopt van de Tol-steegtot bij de hofstede Lubbenesop de huidige Croeselaan (thansJaarbeursterrein). Het pad met dezenaam moet eerder in verbandworden gebracht met de in dit ge-bied gevestigde lijndraaiers(touwslagers) dan met een op wa-ter duidend jaagpad (De Bruijn1994, p. 49-50). In 1350 is er hierzelfs sprake van een hofstede ge-legen 'onder de liindrayers'. Denaam is vervolgens overgenomenvoor het buitengerecht (Onder 't)Lijmad. Van Asch van Wijck (1838,p. 29) beschreef een Rijnarm langshet Lijnpad, die vanaf de Tolsteegnaar het noordwesten zou hebbengestroomd. De naamgeving vandeze Rijnarm, die door navolgersvan Van Asch van Wijck 'Lijnpad- g,Rijn' is genoemd, lijkt te zijn inge-geven door vage aanduidingenvan wat een water zou kunnenzijn op de kaarten van Van Schaick(1539) en Van Deventer (1570) ennog een deel op de kaarten vanSpecht (1696) en De Roij (1696). Opgeen van de kaarten is bij nadere % vereniging Oud*Utrecht jubileumnummer
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Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 Agenda * Kerken Kijken Utrecht gaatdeze zomer voor de 16e maalvan start. Van 30 juli t/m 12 september 1998werken 9 Utrechtse binnenstads-kerken mee aan dit project. Zijopenen tijdens de zomermaandenhun deuren voor publiek. Vijf dagenper week (van dinsdag t/m zater-dag) staan meer dan honderd vrij-willigers klaar om toeristen uitbinnen- en buitenland de gelegen-heid te bieden het Utrechtse cul-tureel erfgoed te bekijken. In 1997bezochten meer dan 33.000 men-sen negen Utrechtse kerken, eenabsoluut record. In 1998 zal voorhet eerst de voormalige synagogeaan de Springweg meedoen in ditproject. Het televisieprogramma &quot;LangsHeilige Huisjes&quot; van de NCRVbesteedt dit jaar aandacht aanUtrecht. De hieraan verbondenKerkepaddagen vinden plaats op29 augustus en 5 september.Aan Kerken Kijken Utrecht doenmee: St. Augustinuskerk, Ste. Ger-trudlskathedraal en -kapel, Jacobi-kerk. Janskerk, Pieterskerk en St.Willibrorduskerk. Deze zijn geopendvan dinsdag t/m vrijdag van n.00tot 16.30 uur en op zaterdag van12.00 tot 16.00 uur. Op zaterdagzijn ook de voormalige synagogeBroodhuis, de Doopsgezinde kerken de Geertekerk geopend. De Lut-herse kerk blijft dit jaar gesloteni.v.m. restauratiewerkzaamheden.Een folder van Kerken KijkenUtrecht met

de openingstijden eneen korte beschrijving van iederekerk kunt U aanvragen bij de VWof is te verkrijgen bij de deel-nemende kerken. De tentoonstelling is te bezichti-gen tot 10 oktober en vrij toegan-kelijk van di. t/m vrij. van 10.00 tot17.00 uur en op zat./zon. 13.00 tot17.00 uur. Medelingen en oproepen: De drakenbootrace die geplandstond voor september komt tevervallen! De redactie van Oud-Utrecht roeptiedereen op om foto's te makenvan de lustrumaktiviten, zodat wein het eerste nummer van 1999een foto-impressie van hetlustrum-jaar kunnen plaatsen een verhaal. Het verhaal van dui-zendenjaren natuurlijke processenen menselijk ingrijpen. De OudeRijn, nu een onbeduidend slootje,was vroeger een hoofdvaartrouteen fungeerde als grens van hetRomeinse Rijk. Het veengebied,ooit een hoog gelegen vegetatie-kussen, daalde onder invloed vande mens ruim 2 meter en ligt daar-om nu onder zeeniveau.Luisteren naar het verhaal van hetlandschap kunt U in de cursus his-torische geografie, georganiseerddoor de Historisch-CeografischeVereniging Utrecht i.s.m. de St.Stichtse Geschiedenis.De cursus wordt afgesloten meteen excursie door de provincieUtrecht. Data: 30 september, 7, 14 en 21oktober 1998excursie: 24 oktober 1998Kosten: f 125,- incl. excursie(zonder excursie f 75,-)Plaats: Utrecht

Informatie: HGVU: 030 - 2 7120 92Aanmelding: SSG, Mariaplaats 23,3511LK Utrecht,tel. 030-2 34 38 80 * Oude jaargangenOud-Utrecht Een onzer leden is in het bezit vanenige jaargangen Ojd-Utrecht.Belangstellenden kunnen contactopnemen met mevrouw Boschloo- ten Bosch, tel. 030 - 2 5168 56. 101 * De geschiedenis van het Utrecht-se landschap, Cursus Historischegeografie Het Utrechtse landschap vertelt vereniging Oud>Utrecht augustus 1998



















Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 Binnenkijken in 1914-^15 hangt een koperen kaarsenkroon,in de zitkamer van Bernard 's Jacobzijn diverse kandelaren aanwezig.In de keuken en op de overloophangen gaslampen. In de slaap-kamers van het echtpaar en de kin-deren hangen electrische lampen,maar in het kamertje van dedienstboden wordt niet van ver-lichting gerept. Uit een vergelijking van de boedel-beschrijving en de foto's blijkt, datde inventaris al aangeeft in welkekamers werkelijk geleefd werd. Zomaakt de salon op de foto's eenuitermate cleane indruk. De dienstbode in haar kamertjezonder lamp moet heel wat uur-tjes met de boenwas bezig zijn ge-weest om indruk te maken op devisite. Ondertussen had mevrouw's Jacob het heel wat gezelliger inde eetkamer (afbeelding 4). Daarstaat volgens de inventaris ook detheestoof. Uit de aanwezigheidvan kinderstoelen valt af te leidendat de kinderen in ieder gevalregelmatig met hun ouders aantafel zaten. Het notenhouten boeken-kastje, het notenhouten dames-bureau en de piano zijn kennelijkinbreng van mevrouw 's Jacob. Het kastje en het bureau zijn in iedergeval heel anders van stijl dan deeikenhouten tafel met de bijbeho-rende twaalf stoelen. Net als heteikenhouten buffet en de dientafel(niet zichtbaar op de foto) zijn detafel en de stoelen kenmerkendvoor de meubels die

rond 1910 inNederland werden gemaakt. Opde schoorsteenmantel staat tus-sen de fotolijstjes een rij kleinevoorwerpjes die op het eerstegezicht aan schaakstukken doendenken. De boedelinventaris geeftde oplossing: vijftien blauw porce-leinen vaasjes en prulletje die bij afh. 3Kamer meneer 110 % vereniging Oud*Utrecht augustus tggS























































Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 Agenda *Bezoek kasteel Sypesteyn,Loosdrecht 1998 is het jaar van de kastelen enbuitenplaatsen in de provincieUtrecht. In het kader daarvanbrengt St. Watteyn Kunstproduc-ties een bezoek aan het kasteel Sy-pesteyn te Loosdrecht. Sypesteynis een oud ogend jong kasteel, im-mers de kleurrijke stichter van hetlandgoed was jhr. C.H.C.A. van Sy-pesteyn, die begin deze eeuw eenkasteel liet bouwen op de restenvan wat volgens hem het verdwe-nen middeleeuwse stamslot vanzijn voorouders was geweest.Kosten noch moeite werden ge-spaard om een kasteel te latenverrijzen dat zou herinneren aande periode dat het oorspronkelijkestamslot zijn hoogtijdagen beleef-de. Datum: zondag 22 november 1998 van 14.00 tot 15.30 uur Plaats: Kasteel Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht Kosten: f20,~ (excl. entree kasteel) f15,- voor leden van Oud-Utrecht Informatie bij: St. Watteyn Kunstproducties, Postbus 1079, 3500 BB Utrecht, tel. 030 - 2715383 Aanmelden: tot uiterlijk 5 november * Cursus HistorischeGeografie: De geschiedenisvan het Utrechtse landschap Het Utrechtse landschap vertelteen verhaal. Het verhaal van dui-zenden jaren natuurlijke proces-sen en menselijk ingrijpen. De ou-de soms vervallen schuren bijRhenen en Eist verwijzen naar eenbloeiende

tabaksindustrie in de17e eeuw. De attractieve natuurrond de Utrechtse plassen is eengevolg van verwaarlozing door demens na intensieve brandstof-winning. Luisteren naar het ver-haal van het landschap kunt u inde cursus Historische geografie.Data lezingen: 30 september, 7,14en 21 oktober 1998Excursie 24 oktober 1998Kosten: f125,-incl. excursief75,- exi. excursiePlaats: UtrechtInformatie: H.G.V.U.tel. 030 - 2 7120 92Aanmelding: S.S.G.,Mariaplaats 23,3511LK Utrecht,tel. 030-2343880 Hoe verder het boek en daarmeeook het leven van Alfrink vordert,des te meer sympathie krijgt ookde lezer voor de veel geplaagdekardinaal. In alle integriteit en eer-lijkheid probeert hij er steeds hetbeste van te maken, zonder deeenheid van de door hem zo ge-liefde kerk in gevaar te brengen.Zo werd het leven van Alfrink tochnog een heldenleven.Alfrink zat natuurlijk in een onmo-gelijke positie. Maar de persoonlij-ke tragedie, die daarvan het ge-volg was, maakte hem tegelijk ooktot een geliefde figuur in katholiekNederland. Een laatste ironie vande geschiedenis? Ton H.M. van Schalk, Alfrink. Een biografie. Uitgeverij Antiios, Amsterdam 1997 '^^Cursusprogramma van HetUtrechts Archief Het cursusprogramma van HetUtrechts Archief voor het seizoen1998-1999 is uit. Het programma is verkrijgbaar bijde receptie

van het UtrechtsArchief, bij filialen van de Open-bare Bibliotheek, bij Rondom enbij het ICU. Verdere informatie bij Het UtrechtsArchief (J.Leguyt),tel. 030-2866611 137 Een greep uit het aanbod: - Cursus Nederlandsepaleografie,fii5,- - Cursus Latijnse paleografie, f 115,- - Cursus Genealogie voorbeginners, f 80,- verenlglng Oud>Utrecht oktober 1998







































Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 Uitslag fotowedstrijd 3e prijs: &quot;Het Witte Huis,fotograaf Huub Oostveen De foto valt in eerste instantie op vanwege de rijke con-trasten, de zwartwit balans is op een mooie manier inevenwicht zonder saai te zijn. Het risico voor saaiheidwordt tevens weggenomen door de toevoeging van defietser: deze brengt een extra dimensie aan en brengt le-ven in destatischefoto. Tot verwondering van de juryle-den heeft de fotograaf zelfs weten te bewerkstelligenhet statische in de rimpeling van het water vast te leg-gen. Een ander criterium om deze foto tot een van dewinnaars te rekenen was de technische perfectie en zui-vere compositie; een foto gerealiseerd volgens de regels. . i Originaliteitsprijs: &quot;Bunschotense&quot;,fotograaf T. Bun ten-van Hof (foto rechts) Vanwege de geheel andere kijk op &quot;Kijk op het water&quot;heeft de jury besloten een extra prijs in te gelasten omde originaliteit te belonen: de ramenlappende vrouw inklederdracht past binnen het gestelde thema, is een bij-zonder leuke foto, technisch goed uitgevoerd, heeft eenmooie vlakverdeling in grijstinten en toont het bredescala aan mogelijkheden om water in Utrecht in relatietot de gebouwde omgeving in beeld te brengen. De ori-ginele interpretatie van het thema en de mooie en goe-de uitvoering komt volgens de juryleden

speciale lof toe. 156 Over deze keuzes bestond bij de jury totale consensus Utrecht, 3 September 1998 C. van Dijk R, Rive M. van der Wiel vereniging Oud>Utrecht december iggS
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