








Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Huisvesting van het Utrechts Archief, het laatste woordnog niet gesproken Van de Stichting Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken ontvingen wij bijgaande brief met het verzoek aan deze zaak aandacht te besteden. Deredactie heeft aan dit verzoek willen voldoen omdat zij meent dat zowel de historische plek van de Paulusabdij van groot belang is als een goede huisvesting entoegankelijkeheid van Het Utrechts Archief Wij hebben ervoor gekozen een vorm van hoor en wederhoor toe te passen door zowel de brief van de Werkgroepaf te drukken als de heer Jamar, directeur van Het Utrechts Archief om een reactie te vragen. Geachte Staatssecretaris, Sinds kort zijn het rijksarchief in de provincie Utrecht en het Utrechts gemeentearchief samengevoegd onder de benaming Het Utrechts Archief Deze instel-ling bevat duizenden strekkende meters archiefstukken en andere geschreven en gedrukte collecties. Voor de periode van de Middeleeuwen is dit archief ?verreweg het belangrijkste van Nederland. Een archief van geheel andere aard vormt de Utrechtse binnenstad. Ontstaan in de Romeinse tijd groeide Utrecht al in de vroege Middeleeuwen uit tot eencentrum van kerkelijk en wereldlijk bestuur. Binnen de muren van haar burcht was eeuwenlang de enige bisschopszetel van Nederland gevestigd.

Bovendienbevond er zich een keizerlijk paleis. Buiten de burcht groeide Utrecht uit tot Nederlands grootste en belangrijkste middeleeuwse stad. Kenmerkend voor dit belang was het feit dat er in Utrecht al vroeg veel gebouwen uit steen waren opgetrokken. Rondom de kerkengroep van dom en Oud-munster en de keizerlijke palts binnen de burcht op en rond het tegenwoordige Domplein liet bisschop Bernold tegen het jaar 1050 een drietal stenen kerkenbouwen: Sint-Pieter aan de oostkant, Sint-Jan in het noorden en Sint-Paulus in het zuiden. Aan deze laatste kerk werd een abdij verbonden. Daar kwamenmonniken te wonen van een klooster dat door bisschop Bernolds voorganger Ansfried rond het jaar lOOObij Amersfoort was gesticht. De abdij werd bij de Hervorming in 1580 opgeheven. In de kloostergebouwen, gelegen tussen de huidige Trans en de Hamburgerstraat (zie de bijgevoegde plattegrondjes), werd een andere van oorsprong kerkelijke instelling, het geseculariseerde kapittel van Oudmunster, ondergebracht en het provinciaal gerechtshof, later de rechtbank. Een deel van de gebouwen werd in de loop van de eeuwen gesloopt. Maar zowel onder als boven de grond is nog veel van dit unieke 'stenen archief bewaard gebleven. Binnen afzienbare tijd gaat de rechtbank verhuizen naar een nieuw gebouw buiten de oude stad.

Het plan bestaat om in de vrijkomende bebouwing Het Utrechts Archief onder te brengen, dat zich thans buiten de binnenstad bevindt. Op het eerste gezicht lijkt deze verhuizing van het archief naar het voormalig abdij- en rechtbankterrein een gelukkige vondst: cultureel erfgoed dat voor Nederland van eminent belang is, kan op deze manier worden samengebracht. 'De verhuizing geeft het archief de kans om zich goed te positioneren in de stad. Het Utrechts Archief zal een waardevolle aanvulling zijn in het Museumkwartier,' aldus de burgemeester van Utrecht, mr. I.W. Opstelten, in de nieuwsbrief van het archief van mei 1998. Bij nader inzien wordt echter duidelijk dat het in vele opzichten om een weinig gelukkig plan gaat. In de eerste plaats vraagt de bewaring van archieven om optimale condities: een constants temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze is ook bij de huidige techniek van klimaatbeheersing in historische bebouwing van uiteenlopende samenstelling en uit verschillende perioden alleen met hoge kosten te verwezenlijken. Daar komt nog bij dat het terrein relatief laaggelegen is. Al in de Middeleeuwen was hier sprake van ernstige wateroverlast. De voor de bouw en verbouwing - en mogelijk zelfs daarna nog nodige - wateronttrekking zal ongetwijfeld leiden tot schade aan de vele historische gebouwen in de omgeving. De

aanleg van een parkeergarage aan de zuidkant van de Trans - dus in de directe nabijheid - heeft in een recent verleden ook tot dergelijke problemen geleid. Een volgend bezwaar is dat de bebouwing van de voormalige rechtbank niet omvangrijk genoeg is om het totale Utrechts archief te huisvesten. Daarom wordtoverwogen op het terrein zelf een ondergrondse archiefbewaarplaats te bouwen. Dit leidt tot een niet te herstellen verwoesting van een deel van het Het pand aan de Hamhurgersstraat (foto: Het Utrechts Archief) % vereniging Oud>Utrecht februari iggg



















Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 1869 gepubliceerde prent van Lut-gers is de uitbreiding aan delinkerkant van het huis te zien. Deplattegrond van het huis wordtweergegeven op een kadastralekaart van 1865. Het huis werd met10 m'^ vergroot. Zijn herenhuis opde Nieuwe Gracht liet hij in het-zelfde jaar verbouwen. Die ver-bouwing werd uitgevoerd door dearchitect S.A. van Lunteren. Hetligt voor de hand om aan te ne-men dat Van Lunteren ook betrok-ken is geweest bij de verbouwingvan Veldheim. De huurwaardesteeg tot 525 gId. en werd later ge-steld op 1000 gId.Over de architectuur van de bui-tenhuizen die gevonden werden,schreef Craandijk in 1880: 'En dehuizen zijn juist niet het sterkstepunt der buitens in deze streek. On-getwijfeld zijn zij, met hun veran-da's en groote spiegelruiten,hoogst aangenaam ter bewoning,maar zij zijn meerendeels wat stijfen eentoonig en &quot;portland&quot; ofpleisterkalk speelt er een te grooterol. Gebouwen, die door stijl of ver-siering opmerkelijk zijn, vindt mener niet overvloedig. Dat architectenvan bekwaamheid en smaak, metvilla's en landhuizen buitenlands ofelders in ons vaderland bekend, deplannen hebben ontworpen, blijktminder dan men wel zou wen-schen.' Hiermee gaf hij indirectook zijn mening over Veldheim.Craandijk spreekt over het grijzeVeldheim. Daaruit mag wordenopgemaakt dat het

herenhuis be-pleisterd was met portlandce-ment. Toch zal het aanvankelijkbakstenengevels hebben gehad.Het ernaast gelegen Buitenzorghad volgens oude foto's ookbakstenengevels. Beide huizenhadden immers dezelfde bouwhe-ren, dateerden uit hetzelfde jaaren het oorspronkelijke bouw- volume van beide huizen wasbijna identiek. In 1877 werd het huis aan deKroostweg (laatstelijk genum-merd 58) dat in 1871 was aan-gekocht, herbouwd. Het huis deedsedertdien dienst als woning vande koetsier. Het koetsiershuiswerd in 1966 gesloopt in verbandmet de bouwvan een gymnastiek-lokaal ter plaatse. De waarde van de inrichting vanVeldheim werd in 1861 voor depersonele belasting geschat op3500 gId. Het meubilair en de stof-fering werd voor de belasting ge-schat op 1500 gId., de bedden metmatrassen en linnengoed op 800gId., 'Glas en kristal, marmer enalbast, brons- en plated, porseleinen aardewerk' op 150 gId., tafel- enander zilverwerk op 400 gId., rij-en paardentuig en stalgereedschapop 600 gId. en het overig meubilairopsogid. De waarde van het buiten Veld-heim met het huis en de grondaan de Kroostweg werd in 1883 ge-schat op een totale waarde van53.700 gId. De waarde van degronden die in 1881 en 1883 wer-den gekocht, zijn daarbij nietmeegerekend. Op 5 januari 1876 overleed Johan-nes Cornelis in Utrecht.

Volgens dekrant was hij 'een man die doorzijn braaf en innemend karakter,door zijne groote welwillendheiden ijver voor het goede en nuttigede algemeene achting en toe-genegenheid had verworven enwiens plotseling afsterven iedereenallerhevigst geschokt heeft. Steldezijn groot vermogen hem in degelegenheid om op ieder gebiedmildelijk bij te dragen waar stoffe-lijke hulp noodig was, ook in eigenpersoon was Clotterbooke Patijn 12 mei 1834. Zij gebruikten Veld-heim alleen als zomerverblijf. Hunbeide l<lnderen werden in Zeist ge-boren: Johan Jacob op 28 juli 1859en Margaretlia Cornelia Williel-mina op i8 september 1862.In 1864 kocht hij het herenhuis opde hoek van de Nieuwe Gracht/Zuilenstraat (thans genummerd69A) met het koetshuis in de Zui-lenstraat (was genummerd 20).Nadat Clotterbooke Patijn op 19november 1858 de buitenplaatsVeldheim met zijn overplaats voor31.000 gid. had gekocht, breiddehij zijn bezittingen in Zeist uit vanruim 5 ha tot meer dan 63 ha. Debuitenplaats wist hij door de aan-koop van Johanna Pols op 14 no-vember 1871 van een huis (inge-richt tot twee woningen) enbouwland gelegen aan de Kroost-weg en grenzend aan de achter-zijde van zijn buiten met eenoppervlakte vani ha 41 a en 60 cate vergroten tot 2 ha 33 a en 50 ca.De andere aankopen haddenplaats in 1860, 1861, 1863, 1868,1870 en

1875. In 1881 werd de buitenplaats noguitgebreid door zijn erfgenamendoor aankoop van Christoffel Wil-lem Soutendijk uit Utrecht vaneen perceel wei- en bouwland tergrootte vani ha 19 a en 40 ca gele-gen aan de Utrechtseweg en in1883 door aankoop van drie perce-len weiland, die als bouwterreinwerden aanbevolen, aan deKroostweg ter grootte van 65 a en94 ca van Hermann Diederich Kra-mer uit Amsterdam en van JohanMeerdink uit Zeist. De Schipslootdie de noordwestelijke grens ge-vormd had, werd nu opgenomenin de buitenplaats. Clotterbooke Patijn liet in 1865 zijnbuitenhuis verbouwen. Op een in 9k vereniging Oud'Utrecht februari 1999



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 De buitenplaats Oud-Veldheim in Zeist bereid nuttig te zijn waar hij kon enontzag hij noch moeite noch zijnwankelende gezondheid. Zoo heefthij vroeger met eere een zetel inden gemeenteraad van Utrecht be-kleed, zoo was hij een waardig,geacht en bemind commandantonzer schutterij, zoo stond hij aanhet hoofd der twee voornaamsteinrichtingen op muziekaal gebiedte Utrecht enz. Kunsten en weten-schappen, inzonderheid de toon-kunst, verliezen ontzachelijk veel inhem want hij eerde de kunst en denkunstenaar.' Hij werd begraven inde grafkelder van de familie Cal-koen In Groenekan.Zijn enige zoon Mr. Johan Jacoberfde Veldheim. Deze vestigdezich in Zeist op 3 januari 1884. Hijpromoveerde op 8 juni 1888 InUtrecht tot doctor In de rechtswe-tenschap op zijn proefschrift 'Afpersing en dreiging'.Bij Koninklijk besluit van 20 de-cember 1893, nr. 21, werd hij totburgemeester van de gemeenteZeist benoemd. Een functie die hijtot 1 mei 1919 zou vervullen.Uit de 'Lijst der kiezers van Ledender Tweede Kamer van de Staten-Generaal in de gemeente Zeist'ulti888 blijkt dat Clotterbooke Patijntot de hoogst aangeslagenen In degemeente behoorde. Mr. CharlesBernard Labouchere, die op SlotZeist woonde, betaalde 2150 gid.,-;Mr. Matthieu Chrlstlaan Hendrikridder Pauw van WIeldrecht, eige-naar van de

buitenplaats Pavia,betaalde 1750 gId.,- en Johan JacobClotterbooke Patijn van Kloetinge900 gId. Verantwoordelijk voor de verzor-ging van de tuin en het park was de tuinbaas. Vrollk had Matthijsde Bruyn als tuinbaas aangeno-men. De Bruyn werd geboren teDordrecht op 28 februari i8i6 envestigde zich In Zeist op 3 mei1852. Op aanbeveling van Vrolikkwam hij als tuinbaas in dienst bijClotterbooke Patijn.In de 'Gids voor Zeist' (Zeist 1896)kan men lezen: 'Waar Ma Retraiteeindigt, begint Veldheim d.w.z. defraaie overplaats met prachtiggeboomte, die tot deze plaatsbehoort. Het Buiten zelf, ligt aan detegenovergestelde zijde van denweg en spreidt als alle plaatsen indit bloemendorp, een schat vanplanten en bloemen ten toon.' enJan W. Kraal Wz., hij drukt zichnogal graag uit In superlatieven,schreef In zijn 'Kraal's nieuwegroote gids van Zeist' (Zeist 1907):'(...) Veldheim, dat wat verder, Veldheim(foto: Gemeente-archief Zeist) 16 % vereniging Oud«Utrecht februari iggg









Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Hellen Clemens MiEKE SnELLEMAN Spelen DeJoJo Wist je dat de JoJo al heel erg oudis? Lang geleden was de JoJo inChina al een geliefd speeltje. Opde afgebeelde schaal uit het oudeGriekenland staateen jongen diekunstjes metzijn JoJo oe-fent. In deachttiendeeeuw waren erBritse en Franse ede-len die de JoJo opnieuw ontdek-ten. Deze eeuw is de JoJo driemaaleen rage geweest: in de jaren der-tig, zestig en nu weer in de jarennegentig. Er zijn zelfs Jojo-clubsgeweest, waar de meest onwaar-schijnlijke trucs vertoondwerden. Maak zelf eenJojo Wat heb je nodig: twee dekseltjes van dezelfde grootte b.v. van appelmoespotten, een boutje en een moertje, een reepje papier van een halve centimeter en een touwtje van ongeveer vijfenzeventig centimeter. Boor een gat in de beide dek-seltjes, doe dit precies in hetmidden. Steek het boutje dooreen dekseltje en draai het reepjepapier er om heen en plak datvast. Schuif het andere dekseltjeop het boutje en zet het moertjeerop. Knoop het touwtje vast ende JoJo is klaar. Als je de dekseltjesversiert ziet jouw JoJo er nog mooiuit ook. Reactie Is je JoJo leuk geworden? Wij zijnbenieuwd. Stuur ons je JoJo (ofeen foto of tekening). De mooisteinzending krijgt een verrassing.Het redactieadres is Al. Numan-kade 199,5575 KW Utrecht. ''''oesVr^sZlT'^^'^ speeltuin-

__1 Hoe speeldede opa (70)van Boris (7)? De vriendjes van opa heet-ten: Joop, Ben, Wim, Har-rle en Piet. Boris grinnikt,zijn vrienden heten: Joshua,Dylan, Dinzey en Duyguy. Opa vertelt dat hijvroeger met een houten tol, een hoepel, een bal ofknikkers op straat speelde. Ook Boris knikkert envoetbalt graag buiten. Een tol en een hoepel zegthem weinig. Opa vraagt aan Boris waar hij nogmeer mee speelt. Boris en zijn vrienden skaten enskeeleren graag of crossen op hun mountainbikedoor de straat. Opa lacht, hij vertelt dat hij vroegerzijn eigen houten speelgoed maakte: een boot, eenvliegtuig en grote houten puzzels. &quot;Wat Is het ver-schil tussen spelen vroeger en spelen nu Opa?&quot; Opa20 antwoord: &quot;Wij hadden geen Lego, Knex en spel-computers! En als we wilden zwemmen gingen weniet naar een zwemparadijs maar naar het Amster-dam-Rijnkanaal. Daar werden 's zomers zelfs bad-hokjes neer gezet om je om te kleden&quot;. &quot;En als jeeen dag uitging, ging je dan ook naar een pretparkopa?&quot; &quot;Met je moeder gingen wij naar de Pyramidevan Austerlitz, dat was toen echt een avontuur.&quot; Historische speeltuinen in dePROVINCIE Utrecht:Ontspanningspark Oud Valke-veen, Driftweg 12, HuizenSpeeltuin Pyramide van Auster-litz Zeisterweg 98, Woudenberg Musea met historischspeelgoed:

Museum Kinderwereld,Brink 31, RodenOp Stelten, St.Vincentiusstraat 86,Oosterhout A vereniging Oud<Utrecht februari 1999



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Literatuursignalement BOEKEN: Verkrijgbaar in de boeidiandel of bij deuitgever: Van over de grens: gids voor lokaalhistorisch onderzoek naar immi-gratie in Nederland I AnnemarieCottaar, Jan Lucassen en Leo Lu-cassen; [onder red. van D.P. Blokeindred. H.T.L.C. Strouken]. -Utrecht Nederlands Centrum voorVolkscultuur, 1998. - 72 p.: III.24 cm. - ISBN 90-7184 o - 3 7 - 9Reeks: Cahiers voor lokale enregionale geschiedenis Een syste-matische behandeling van debelangrijkste bronnen die van be-lang zijn voor de bestudering vanlokaal historisch onderzoek naarimmigranten in Nederland. Van pandhuls naar CemeentelijkeKredietbank: een halve eeuw Kre-dietbank Utrecht de geschiedenisvan de Kredietbank Utrecht vanafig47totheden I Erik Nijhof en Kas-per Sloots. - Utrecht KredietbankUtrecht, (1998]. - 56 p.: ill., krt., tab.21 cm. - Uitgegeven ter gelegen-heid van het vijftig jaar kredietverlenen en een nieuw pand aande Domstraat. - ISBN 90-9011946-9 M./?. Rademacher Schorer 1888-1956: minnaar van het 'schoone'boek I [tekst Tanja de Boer... [etal.1 [eindred. Tanja de Boer]. - Am-sterdam: De Buitenkant; DenHaag: Museum van het Boek,1998. - 141 p. : ill., portr. 24 cm. -Met lit.opg., reg. - ISBN 90-70386-97-6 M.R. Rademacher SchorerUtrechtse bibliofiel en mecenas.

Cruydenborch & Endethoef ge-schiedenis en opgraving van tweeverdwenen buitenplaatsen aan deVecht te Maarssen, red. WerkgroepArcheologie Historische KringMaarssen. Maarssen : Historische Kring Maarssen, (1998]. - 80 p. ill.,pigr., tek. ; 26 cm. - Met lit.opg. -ISBN 90-9010-33 9-2 'Voor den armen alhier' .- degeschiedenis van vijf Utrechtse fun-daties en hun vrijwoningen I Ren,de Kam. - Utrecht: Matrijs, 1998. -63 p.: ill., pIgr., tek.; 24 cm. - Metlit.opg. - ISBN 90-5345-128-5 Reeks:Historische Reeks Utrecht SCRIPTIES: Ter inzage in de bibliotheek van HUA: Geld voor de muien.- cultuurbeleidvan de gemeente Utrecht 1945-1965 I Angela van Son. Utrecht :A. van Son, 1998. 123 p.: ill., graf., tab. 30 cm. - Doc-toraalscriptie Cultuurgeschiedenis en Econo-misch Historische Studies. - metbronverm., lit.opg. De Sulkermolen en Sandenburg:een onderzoek naar middeleeuwsekoopmanshuizen in Utrecht I San-ne Alberts. Amsterdam : SanneAlberts, 1998. - 2 dl.: ill.; 30 cm.Dl.l: Tekst. - Met lit.opg. - D1.2: Afb.,tek., pIgr. Doctoraalscriptie Architectuur-geschiedenis ANTIQUARISCHAANGEKOCHT VOOR DEBIBLIOTHEEK VAN HUA: Ter inzage in de bibliotheek van HUA: Hofleveranciers In Nederland: &quot;alswe zelden 'dat heeft de Koninginook gehad', dan vloog het de deuru/t&quot;/ M.R. van der Krogt. -

Amster-dam [etc] De Bataafsche Leeuw,1985. - 102 p. : ill., portr. ; 22 cm.Met lijst van firma's. - ISBN 90-6707-089-0 Hierin veel Utrechtse hofleveran-ciers. Met veel afbeeldingen. De papiermolens In de provincieZuid-Holland alsmede In Zeeland,Utrecht, Noord-Brabant, Gronin-gen, Friesland, Drenthe I H. Voorn.- Wormerveer: Meijer, 1973. - XIII,301 p. : ill., krt., tab.; 31 cm. - (Degeschiedenis der NederlandsePapierindustrie ; II). - Met lit.opg.,reg. - Met samenvatting in het En-gels. - No. 132 van 750 exemplaren.Een belangrijk standaardwerk opdit gebied. Baksteenfabrkage in Nederland :van nijverheid tot Industrie 1850-1920, door G.B. Janssen. ZutphenWalburg Pers, 1987. 583 p. ill., tab.24 cm. (Gelderse Historische ReeksXVII). - Met lit.opg., reg. Metsamenvatting in het Duits. - Ookverschenen als proefschrift Katho-lieke Universiteit Brabant.ISBN 90-6011-544-9 21 Anneke Jansen ft vereniging Oud'Utrecht februari iggg



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Actueel De opgraving achter het stadhuis levert veel gegevens op: hier zien we de grote, 14de-eeuwse kelders die tevoorschijn kwamen op het binnenterrein. Op de achtergrond is een dichtgezette doorgang zichtbaar (onder een boog) die liep naar de kelders van het stadhuis. De kelders behoren bij een - verdwenen - groot huis, dat gericht was op de Ganzenmarkt en dus niet naar de Oudegracht. Dia: Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum, december 1998 Jl vereniging Oud<Utrecht februari 1999
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Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 reen acnter van de Dom Boekbespreking: Agnietenreeks Spelen '«& Register 1998

















Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Na het instortenvan het Donischipdoorde storm van1674 bleven depuinhopen hggentotinde I9deeeuw. Josua had ervan bovenaf uit-zocht op. Sommigeheren haddenmeer belangstel-ling voor de oudegrafzerken metfamiliewapens.Gezicht in hetingestorte schipvan de Dom uithet oosten. Jan deBeijer, gewassentekening inO.I. inkt, 1745.(Het UtrechtsArchief) kind met een steen op den armgesmeten heeft&quot;. De 15-jarigeAnthonetta Roek verklaart op 2ijuli dat &quot;Josua Wilst eergisterenavond omtrent tien ueren met eensnaphaan uyt het gat geschotenheeft, soodat alle de gebuurendoor de slagh en vlam seer geal-tereert (verschrikt) wierden&quot;. Devuurknal zou nog lang naklinken.De volgende dag moet Josua voorhet gerecht komen. Hij ontkent deburen &quot;geafl'ronteert te hebben ofeenige overlast aangedaan&quot;. Ver-volgens wordt hij streng ver-maand om niet meer &quot;eenigaff^ront of overlast te doen, ook nadese de boefklok niet meer on-tijdig te trekken, ofte vandentoorn bij avond of nagte te schie-ten, op poene van aanstonts bij dekop gevath & op den huyse vanHasenbergh gestelt te worden&quot;.De merkwaardige formuleringdoet vermoeden dat hij overdagwellicht op duiven en kraaienmocht jagen. Over en weer metmoddergooien Op io

augustus blijken de burenniet brandschoon in het conflict:Cornelia Schouten is een zus vanMaria Schouten, die enkele wekentevoren getuige was. Corneliawoont ook aan het Domplein, enlaat haar dienstmaagd Catharinavan Hoorn &quot;eenige vuijligheijd aanden toorn ter neder smijten&quot;, tus-sen de puinhopen van de inge-storte Domkerk waarschijnlijk.Josua's zonen Jan en Bart roepenvanaf de toren dat ze het moetlaten, anders zullen ze &quot;haar meteen steen nae het gat goijen&quot;.Cornelia gelast haar meid de troepte dumpen, en er komt inderdaadeen steen omlaag, vergezeld met&quot;vuijle en bordeelsexpressien&quot;.Vervolgens hebben de knapen Wilst 's avonds rond tienen destoep van de weduwe Roek &quot;ge-heel met groente en drek besmee-ten&quot;, en Bart bleef met een mes inzijn hand erbij staan, terwijl hijdreigde Anthonetta de strot af tesnijden als ze naar buiten kwam.De volgende dag zit Corneliabuiten voor de deur, en de gebroe-ders Wilst schelden haar vanaf detoren uit voor stinkhoer met haarachterbakse zwartmakerij en ge-klik bij de heren van het gerecht.Anthonetta krijgt de kwalificatie&quot;tamboershoer die geld terug-geeft voor een extra beurt&quot;. Weereen dag later, op 12 augustus, bijde volgende schreeuwpartij, con-stateert Cornelia dat Josua er

bijstaat en &quot;sijne kinderen opstookteenaansettede&quot;. Het gerecht besluit Josua en zijnzoons scherpelijk te laten aanzeg-gen dat het afgelopen moet zijn.Die beloven &quot;sigh te sullen gedra-gen&quot;, maar klagen ook dat ze &quot;al-toos door de gebuuren aangehaalten geaffronteert wierden&quot;. Het probleem wordteven weggestopt Vier maanden later, 16 december1729, staat Josua weer voor het ge-recht, en hem wordt &quot;een appoinc-tement van interdictie&quot; voor-gelezen. Er staat niet bij wat deaanleiding was of wat er verbodenwordt. Tortelduiven verstoren metgeweervuur of ontijdig de boef-klok luiden? Josua's brutale reactie&quot;nu sien ik dat de Heeren mij enmijne kinderen aan den dijck 33 vereniging Oud>Utrecht april 7999















Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 nieuw onderzoek. Dan is er PaulusBors &quot;De twaalfjarige Jezus in detempel&quot;. Ook in dit geval is geensprake van nieuw onderzoek, welvan een andere mening over eenbepaalde interpretatie van hetschilderij. Vervolgens is er het schilderij &quot;In-terieur van de Dom&quot; van HendrickCornelisz. van Vliet: &quot;Ten onrechteis tot op heden door alle auteursdie over het schilderij hebben ge-schreven aangenomen dat het1672 is gedateerd&quot;; dat moet vol-gens Helmus 1674 zijn.Ten slotte: &quot;Portret van de familieVan Wijckersloot&quot;. Op dat schilde-rij zal ik te zijner tijd uitvoeriger in-gaan. Voorlopig dit. Het bewustefamilieportret werd in 1979 doorhet Centraal Museum aangekochtals het portret van Arnout vanWijckersloot, diens echtgenoteChristine Wessels, hun kinderen,een dienstmaagd en mogelijk eenzelfportret van de schilder JanBaptist Weenix. Later werd hetschilderij toegeschreven aan JanBaptist Weenix' zoon. Jan Weenix.Helmus wijst zowel de identifica-tie van de familie als die van deschildervan de hand. Wat de fami-lie betreft komt ze wel met een al-ternatief, echter zonder haar sug-gestie te kunnen staven metvoldoende bewijzen. Verder gaatHelmus volledig voorbij aan deresten van de signatuur die weldegelijk op het doek te

vinden zijn. Conclusie Het Centraal Museum te Utrechtis gestart met de zogeheten Ag-nietenreeks: een serie publicatiesdie, zoals het zich nu laat aanzien,gekoppeld is aan exposities. Alseerste in de reeks verscheen Vanaalmoes tot AOW: een vlotgeschreven en goed gedocumen-teerde publicatie. Die kwalificatie kan niet worden toegekend aande tweede uitgave in de Agnieten-reeks. Madonna met wilde rozen,samengesteld door Liesbeth M.Helmus. Madonna met wilde rozen is pri-mair bedoeld als begeleidende ca-talogus bij een expositie in Zwe-den. Bij het samenstellen van eencatalogus dient de auteur zichvooraf goed te realiseren wat uit-gangspunt en doelstelling is. Hel-mus heeft dat duidelijk nietgedaan. Dat heeft onder meer totgevolg dat Madonna met wilde ro- zen nu eens de pretentie van eenwetenschappelijke verhandelingheeft en dan weer van een popu-lariserende bijdrage. Jammer zijndaarnaast de vele fouten en omis-sies op kunsthistorisch gebied,waardoor het boek helaas niet hetniveau van professionaliteit haalt. Madonna met wilde rozen en een selectie van16de- en 17de-eeuwse meesterwerken,samengesteld door Liesbeth Helmus, is eenuitgave van het Centraal Museum,Postbus 2106,3500 GC Utrecht. Jan van Scorel Madonna met wilde rozen, circa 1540 (foto: Utrecht,

Centraal Museum) 43 vereniging Oud<Utrecht april tggg
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Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 de oostelijke richting. Eind maartof begin april 1870 kwam hetB & W ter ore, dat daarover al metde regering onderhandeld werd.Er moest dus snel actie wordenondernomen. Op 5 april 1870schreef het stadsbestuur een uit-voerige missive aan de ministervan Binnenlandse Zaken, waarinde bezwaren tegen de oostelijkeroute naar voren werdengebracht.5 Bezwaren van B&W In de eerste plaats wezen B&Werop, dat de stad door de aanlegvan de spoorlijn beroofd zou wor-den van een deel van de mooieplantsoenen op de bolwerken.Deze &quot;wandelingen&quot; waren ont-worpen door de bekende tuin-architect Jan David Zocher, nadatde wallen langs de stadsbuiten-gracht gesloopt waren. Pas in i86iwaren de plantsoenen op hetLucasbolwerk en het Lepelenburggereedgekomen. De stad wasterecht heel trots op dit speels enafwisselend aangelegde groen.Juist het gedeelte waar de spoor-lijn gepland was, trok volgens demissive aan de minister het meestde bewondering van vreemdelingen stadgenoot. B&W schrevenvervolgens: &quot;Voor onze stadbestaat er vooral groote behoefteaan zoodanig plantsoen en wan-deling, ten gevolge der opeen-hooping van bevolking in debinnenstad; zoodat het ook in hetbelang der openbare gezondheidte achten is, dat den ingezetenende gelegenheid niet

worde be-nomen om op niet te verrenafstand de zuivere buitenlucht tegenieten.&quot; Alleen al om dezereden zou de aanleg van de spoor-weg betreurd worden. Er werden Plattegrond vanUtrecht, metaantekening vande tweegeprojecteerdespoorwegen (deoostelijke en dewestelijke route).Ingekleurdepentekening m.a.v.C. Vermeys, 1870.HUA, coll.beeldmateriaal. echter nog veel meer bezwarenopgesomd. Zo werd gewezen opde gevolgen van de singeldem-ping voor de scheepvaart. Ookwerd gevreesd dat het verkeertussen de binnenstad en de oos-telijke buitenwijk belemmerd zouworden. Door de situering van eenstationsgebouw op het Hierony-musplantsoen zou bovendien hetvergevorderde plan om daar eenbrug over de singel aan te leggen,verijdeld worden.Alle nadelen konden volgens B&Wniet worden vergoed door devoordelen die uit de aanleg van denieuwe spoorlijn zouden voort-vloeien. Aan het eind van de mis-sive werd het vertrouwen uit-gesproken, dat de minister naaraanleiding van de genoemdebezwaren een nader onderzoekzou laten instellen.Maar de missive van B&W kwamnet te laat: de concessie was kort daarvoor - onder dagtekening30 maart/4 apfil ~ verleend. Deaanleg van een spoorlijn werd vanalgemeen belang geacht en deminister had het kennelijk nietnodig gevonden om met de

stadUtrecht te overleggen over plaat-selijke aspecten. Weerlegging van de bezwaren De Raad van Administratie van deHIJSM reageerde in een langebrief aan de minister op de bezwa-ren van B & W.^ De spoorweg-maatschappij had inmiddels ookeen brochure uitgegeven, getiteldUtrecht en de Ooster-Spoorweg,waarin niet alleen de plannenwerden beschreven, maar ook opde geuite bezwaren werd in-gegaan. Het verkeer zou nietbelemmerd worden, want erwaren overwegen gepland bij degasfabriek, de Wittevrouwen-straat, de Nobelstraat, de 53 % vereniging Oud-Utrecht mei /juni 7999













Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Het Spoorwegmuseum viert hetjubileum met een tentoonstellingover Nederlandse stations-architectuur. Het Utrechts Archiefsluit daarbij aan met een kleinegangtentoonstelling, speciaal overhet verzet tegen de Oosterspoor-weg. Daar zijn onder meer de plat-tegronden te zien waarop degewraakte route aangegeven is.Als het stadsbestuur, de in-gezetenen en de diverse instellin-gen zich niet zo eensgezind had-den geweerd tegen de eersteplannen van de Oosterspoorweg,dan had het oostelijke deel van destad er nu heel anders uitgezien.De raadscommissie die in 1870 depetitie aan de minister aangebo-den had, eindigde haar verslagmet een waarschuwing: &quot;...dat bijhet gevaar dat voor onzegemeente blijft dreigen dat haarwat haar lief en waard is zal wor-den ontnomen, de meeste waak-zaamheid moet worden aanbevo-len; dat niet bij het tot hiertoeverrigte mag worden ingeslui-merd...&quot;.^° Deze waarschuwinggeldt nog steeds. Voornaamste bronnen(Het Utrechts Archief) -   Besluiten c.q. notulen van de gemeente-raad, met als bijlagen ingekomen enminuten van uitgaande stukken, 1870.SA V, inv.nr. 67x. -   Besluiten van burgemeester en wethou-ders, met als bijlagen ingekomen enminuten c.q. afschriften van uitgaandestukken, 1870. SA V, inv.nr. 94x. - 

 Besluitenlijsten van B 8( W betreffendefabricage, met als bijlagen de ingekomenen minuten van uitgaande stukken,1870. SA V, inv.nr. 389x. -   Ingekomen en minuten van uitgaandestukken van de burgemeester, metagenda's, 1870. SA V, inv.nr. 91x. -   Rechtskundige rapporten. Archief GAU,inv.nr. 604, rapport nr. 1274. spoorweg dwars door de NieuweBaan zou gaan. Daarover warende raadsleden zeer verbolgen. DeNieuwe Baan was een fraai plant-soen, compleet met vijver, dat in1768 aangelegd was tussen deMaliebaan en de Biltstraat. Hetterrein, gelegen bij de buitenplaat-sen De Oorsprong en Het Hoge-land, was een geliefde plaats voorfeesten en concerten.Veel keus had de gemeenteraadechter niet. De burgemeesterdrukte het plastisch uit: &quot;Als 'tware met de pistool op de borstgedwongen moeten wij, door dennood gedrongen, wel toegeven&quot;.De raad stemde uiteindelijk met20 tegen 3 stemmen in met devoorwaarden. Het nieuwe plan werd op 3 sep-tember ontvangen en ter secreta-rie ter inzage gelegd. Er kwamenhet volgende jaar nog wel bezwa-ren tegen de onteigeningsplan-nen, maar uiteindelijk kon op24 juni 1872 het contract met deHIJSM getekend worden. Noggeen twee jaar later, op 10 juni1874, werd de Oosterspoorweg ingebruik genomen. 125 jaar later Iniddels is het

125 jaar geleden, dathet Maliebaanstation geopendwerd. Als halteplaats was hetfraaie gebouw niet zo'n succes.Nadat aan de Biltstraat een haltewas geopend, reisden slechts wei-nig passagiers door tot de Malie-baan. Bovendien reden op denduur de meeste treinen naar hetCentraal Station. In 1939 werd hetMaliebaanstation, tegelijk met dehalte aan de Biltstraat, voor allereizigersvervoer gesloten. Hetgebouw kreeg uiteindelijk wel eengoede bestemming: in 1953/54werd het in gebruik genomen alsSpoorwegmuseum. -   Stukken betreffende bezwaren tegen de(niet gerealiseerde) route van de Ooster-spoorweg door en langs een deel van desingel in Utrecht, 1870. SA V, inv.nr.DlObis. -   Utrecht en de Ooster-Spoorweg.Utrecht, P.W. van de Weijer, 1870.Bibl.sign.LVXAS. -   Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dag-blad, 1869-1870. -   Verslag van het verhandelde in degemeenteraad. Bibl.sign. XXXIIIE 14. Noten 1.   SA V 94x, 1869 jan-apr (deel 17),pag. 42 en bijlage 103. 2.   SAV91X, 1869nr.61. 3.   SAV94X, I869mei-aug(deell8),pag. 11 en bijlagen 24-25. 4.   Verslag verhandelde gemeenteraad,1870, pag. 94. 5.   SAV389X, 1870apr-jun(deel21),nr.27,enSAV1310bis. 6.   SA V 67x, 1870 mei-aug (deel 20),pag. 16 en bijlagen 124 AB, en SA V1310 bis. 7.   SAV389x,1870jul-sep(deel22),nr. 15 A pag. 32.

8.   SAV389X, 1870apr-jun(deel21),nr. 86. 9.   SA V 67x, 1870 mei-aug (deel 20),pag. 4-7. 10. Ibidem, pag. 17 en 21 -22 en bijlagen125 AB. 11.  Ibidem, pag. 27-28 en bijlage 151. 12. Ibidem, bijlage 150. 13. SAV389X, 1870jul-sep(deel22),nr. 15Z. 14. Ibidem, nr. 15 L. 15. Ibidem, nr. 15 M. 16. Ibidem, nrs. 15 A-15 SS. 17. SAV94X, 1870 mei-aug (deel 21),pag. 25 en bijlage 50. 18. Ibidem, bijlage 67. 19. Verslag verhandelde gemeenteraad,1870 pag. 89-104. 20. SA V 67x, 1870 mei-aug (deel 20),bijlage 151. S9 % vereniging Oud>Utrecht rriei /juni 1999







































Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Brieven van een gemobiliseerde 1939-1940 rond Utrecht, waarin ze gelegerdwaren? Hierover komen we meerte weten uit brieven van kapiteinK. Brouwer, die toen In Utrecht opmoest komen en tot de Duitse in-val In mei 1940 in de nabijheid vande stad gelegerd is geweest. Debrieven werden enkele jaren gele-den teruggevonden door zijn kin-deren en een nicht, een dochtervaneen broervan zijn vrouw. Klaas Brouwer was in het burger-leven inspecteur van politie inGroningen. In de mobilisatie van1939-1940 kwam hij op als reser-vekapitein. Hij was toen 36 jaar en&quot;C. MC-ll-25Rr, d.w.z. comman-dant van de mitrailleurcompagnievan het 2e bataljon van het 25eRegiment Infanterie (^'.Dit regiment bestond uit reservis-ten, voornamelijk afkomstig uit deprovincies Groningen en Drente. In de mobilisatie kreeg het als oor-logsbestemming het op de Hou-tensche Vlakte gelegen deel vande Nieuwe Hollandse Waterlinie.Onder de Houtensche Vlakte ver-stond men toen het nabij deKromme Rijn gelegen gebied tus-sen Utrecht en Bunnik. Het gebiedligt te hoog ten opzichte van zijnomgeving om volledig onderwater gezet te kunnen worden engeeft toegang tot de stad Utrecht.Het werd daarom beschouwd alshet meest waarschijnlijke puntvan aanval van een uit het oostenoprukkende vijand. Vandaar

datdaar in de negentiende eeuwzoveel forten werden gebouwd enhet tussenterrein In zowel de Eer-ste als de Tweede Wereldoorlogwerd voorzien van een uitgebreidstelsel van versterkingen, waarvande restanten tot op de dag vanvandaag nog steeds zichtbaar zijn. In zijn brieven beschrijft kapiteinBrouwer op levendige wijze hoeeen reservist het leven als gemobi-liseerde ondergaat. In dit artikelwordt uit een aantal van de brie-ven geciteerd. Als leidraad Is geno-men een brief die hij op 28 januari1940 stuurde aan zijn schoonzus-ter en zwager. Toegevoegd zijnfragmenten uit brieven die hijvanaf 25 augustus 1939 tot io mei1940 aan zijn vrouw schreef. De mobilisatie Op 24 augustus 1939 om 6 uur's avonds krijgt Brouwer hetbericht, dat hij nog dezelfde dagop moet komen. &quot;(-..) om ruim 9 uur zat ik in detrein naar Utrecht. Met groote ver-traging kwamen we daar om*/ half een aan. Een geweldigedrukte daar. Het was net of hetmidden overdag was. Alleen aan Fort bij Rhijnauwen en Fort bij Vechten vanuit de lucht, voorjaar 1940. Tussen en achter deforten: veldversterkingen in aanleg. De Al 2, het &quot;Hazepad&quot;, moest nog worden aangelegd. Foto: Het Archief Utrecht vereniging Oud»Utrecht W!S^ augustus iggg



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 de brandende lampen zag men,dat het avond was. Van het sta-tion naar de school, waar we voor-lopig zouden verblijven. Aange-zien er direct niets te doen was,zochten we (ik was met een paarofficieren) een hotel op om wat tegaan slapen. Na een korte nacht den volgendendag aan het werk. En wat een wer-ken; drukte, drukte en nog eensdrukte. Auto's met kleeren, wa-pens, munitie enz. reden af en aanen ondertusschen kwamen de eer-ste manschappen aan, in totaaleen 35-tal. Dat was de voormobili-satie. Gelukkig bleef de mobilisatie nogeen paar dagen uit, waardoor wealles netjes en ordelijk konden ma-ken. Dat was een groot voordeel,want toen op 28 Aug. de mobilisa-tie werd afgekondigd konden wijonze resteerende menschen - een150-tal -op 29 Augustus rustig te-gemoet zien. Dat gaf heel watwerk. Al die menschen moestenworden voorzien van alles wat eensoldaat in oorlogstijd noodigheeft.&quot; In brieven aan zijn vrouw van 25en 27 augustus 1939 was hij gede-tailleerder op zijn belevenissen in-gegaan. Op 25 augustus schrijfthij: &quot;(.....) Gisteravond, ongeveer een half uur te laat, kwamen we inUtrecht aan. Toen hebben weonze plaats opgezocht waar weons moesten melden. Daar warenenkele onderofficieren en solda-ten, die reeds in de

dommelwaren. De Commandant had deboodschap achtergelaten, dat wemaar een hotel moesten zoeken;den volgenden dag, dus vandaag,werden we om half acht ver-wacht. Nu dat was een heelegeruststelling, want als er tijd was om rustig naar een hotel te gaan, dan leek het ook nog niet zoo heel ernstig. Vandaag hadden we het echter heel druk. (.......) Er was heel wat te doen. Er moet heel wat materiaalworden ontvangen voor een 160man. Maar we zijn flink opgescho-ten vandaag. Vanmiddag heb ikvlug even een uitsmijter kunneneten en vanavond om half tien zijnwe gaan eten, d.w.z. mijn eenigeofficier van de Compagnie en ik.Voor het eten heb ik het begin vandeze brief geschreven en na heteten de rest. De brief gaat nu opde bus bij het station, zoodat jij debrief morgenvroeg nog hebt. Wezitten tegenover het station teeten. Het smaakt best. Soep,schnitzel met aardappelen enspercieboontjes en druiven na.Het smaakte best na zoo'n langedag.&quot; En op 27 augustus: &quot;(......) In de toestand is nog weinig verandering gekomen, zoodat nogniet bekend is of we spoedig weernaar huis zullen komen.We hebben het op het oogenblikzeer rustig. De verschillende voor-bereidende werkzaamheden vooreen eventueele algeheele mobili-satie zijn getroffen. Hiermee wasveel werk

gemoeid, maar we kun-nen nu zeggen, dat bij opkomstook alles wel goed zal verloopen.De keuken-een paargrootekook-potten - met toebehooren staatklaar, zoodat de eerste dag op tijdzal kunnen worden gegeten. Ookde goederen liggen soort bij soortopgeslagen, en kunnen zoo wor-den uitgereikt. Dat is het voordeel,dat de algemeene mobilisatie nogniet is afgekondigd.Ik voor mij hoop, dat het ook nietzoo ver zal komen, want hoewelwe niet mogen klagen, is het toch niet gezellig om hier een Zondagte moeten zitten op het bureau.Een ander verblijf heb ik niet, wantbij burgers hebben we hier eenslaapkamer voor de nacht. En omeen heele dag op een slaapkamerte zitten valt ook niet mee. (......) De soldaten en ook de onder-officieren van mijn compagnie,totaal 36 man, zijn ondergebrachtin een school aan de Vosmaer-straat. Ze slapen op stroo in deontruimde leslokalen. LuitenantBoven en ik hadden een adresopgekregen waar we kondenovernachten .... doch toen ik daarkwam bleek het, dat de menschenmij niet konden bergen.Mijn slaapadres is thans: Vleuten-scheweg 351. (......) De burgerbevolking in de om-geving van ons kwartier is reus-achtig. De soldaten zijn bij burgersingekwartierd voor voeding en al-gemeen zijn de jongens vol lofover de voeding die ze ontvangen.Al

meerdere malen is het gebeurd,dat een burger zich kwam meldenmet de mededeeling, dat een ofmeer soldaten konden komeneten. We behoefden daarvan geengebruik te maken, omdat we onzejongens allemaal reeds haddenondergebracht. De wacht kreeg vannacht om2 uur koffie. Het personeel, dat gis-teravond en vanmorgen op hetbureau zat te werken, kreeg koffieen bovendien kwam er vanmor-gen nog een uitnoodiging omergens te komen koffiedrinken.&quot;De heeren met de sterren moes-ten ook maar meekomen.&quot; Tochwel aardig. We hebben voor de soldaten vaniemand uit de buurt een sjoelbakgekregen en ook al een heelepartij lectuur. vereniging Oud*Utrecht augustus ig.gg



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Brieven van een gemobiliseerde 1939-1940 Nog een aardig geval schiet me tebinnen. Gisteravond stond eensoldaat van ons In de stad vooreen visch- en fruitwinkel te kijken.Hij werd binnengeroepen en ont-haald op koffie.&quot; De brief aanschoonzuster en zwager gaat danverder: &quot;(.......) Voorts moesten verschillen-de dingen in gereedheid wordengebracht. In de eerste plaats eengelegenheid om het eten tekoken, waarvoor we 2 kookpottenhadden ontvangen. Waschgele-genheid moest worden gemaakten een aantal W.C.'s en urinoirs.Twee wagens (patroonwagens)ontvingen we, maar twee anderewagens moesten worden gevor-derd. Een dezer wagens moestdaarna tot keukenwagen wordeningericht, tusschen twee maal-tijden door, want het eten moestook doorgaan. De andere wagenwerd bestemd voor levensmid-delenwagen. Den volgenden dagkregen we nog een vrachtauto alsgoederenauto. Ook moesten 28rijwielen worden gevorderd. Aan-gezien in Utrecht geen rijwielenmeer te krijgen waren, hebben wedie in Zeist gehaald.Den tweeden dag 's avonds 8 uurmoesten we klaar staan, gereedvoor vertrek. De wagens moestendus worden gepakt, nadat devoorraden voor voeding warenontvangen. Voor 3 dagen eten kre-gen we direct mee. Dien dag ont-vingen we ook 8 paarden

vanzwaar slag, waarvoor een tijdelijkestalling in gereedheid wasgebracht. Den tweeden dag vertrokken weechter nog niet. Die eerste dagenheb ik weinig slaap gehad. Tijd ombrieven te schrijven was er ook niet. (........) De meeste nachten sliep ik nietmeer dan 334 uur. Ik was die dagen ingekwartierd bij burgers,die uitstekend voor me zorgden.Als ik 's nachts thuis kwam, stondop m'n slaapkamer een smakelijkeboterham met melk gereed. Naar Fort bij Rhijnauwen 's Donderdags marcheerden weuit Utrecht met ons heele hebbenen houden af in de richting vanRhijnauwen. Vlak bij het fort Rhij-nauwen kregen we bericht, dat wenaar het fort zouden gaan en daarzouden blijven. (.........) Zoodra we het bericht kregen datwe in het fort Rhijnauwen zoudenkomen, ging ik op de fiets vooruitom een en ander voor te bereiden.Op het fort gekomen vonden wedaar alles verlaten. Gauw eenindeeling gemaakt en toen was detroep er ook al. Voor het fort lag een prachtiggrasveld. De troep marcheerdedaar heen; ook de voertuigen re-den op en nadat de uitrusting wasafgelegd, kon na een rust van*/i/2 uur worden gegeten. Op dekeukenwagen was tijdens de ritde koffie klaar gemaakt,'s Middags hard aan het werk omalles klaarte maken voor de nacht.Er was veel hout van stellagesaanwezig, zoodat we daarvanhouten vloeren op de

steenenvloeren konden leggen. Stroo er inen we konden slapen. Een dekenhad ieder meegekregen.De volgende dagen werdenbesteed aan het afwerken, 's Za-terdags hadden we stroozakken,zoodat we toen op stroozakken opde vloer konden slapen. Een paardagen later kregen we kribben,zoodat toen de ligging prima inorde was. Planken langs de wan-den gemaakt, om daar de verschil-lende goederen van de manschap-pen op te bergen. Een cantine was ook spoedigklaar. Het leven daar was goed.'s Avonds na het eten voetballendoor de manschappen.Voor mij kwam toen weer een tijdvan veel werk. Na de dienst moes-ten alle bezittingen en voorradenworden opgenomen en geregi-streerd met het oog op latereverantwoording. We zijn daar ruim een maandgeweest. We hadden alles klaarom er de winter te kunnen door-brengen en waren juist zoo ver,dat ook voor ons officieren eenrustige tijd aanbrak, toen erbericht kwam dat we moestenvertrekken. We zouden naar hetfort Vechten gaan om de bezet-ting daar af te lossen. (^) Naar Fort bij Vechten Op 12 October verhuisden we. Datwas wat. Alles moest mee, watvoor gerief en genot was ingereedheid gebracht,'s Middags om 4 uur was de lege-ring van de compagnie in orde enwaren de voertuigen ontladen ende voorraden afgeladen en in deopslagplaatsen

opgeborgen,'s Avonds een langdurige bespre-king tusschen de 3 commandan-ten, want veel wat Rhijnauwenbood was op Vechten niet te vin-den. Hagenaars en Leidenaarshadden wel wat gedaan in demaand, dat ze op Vechten haddengelegen, maar niets was metNoordelijke degelijkheid over-wogen en afgewerkt. Waterlei-ding en waschplaatsen in de openlucht! Wat moest daarvan terechtkomen bij vorst. Een electrischeverlichting van gummikabel (naarschatting samen wel */ 10 KM)door de open lucht. Gevolg: eengeweldig spanningsverlies metzeer groote kansen op kortsluitingen ongelukken bij aanhoudend 80 vereniging Oud'Utrecht augustus 1999



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 De bomvrijekazerne op Fort bijVechten tijdens de-mobilisatie1939-1940.Foto:archief familieBrouwer regenachtig weer. Geen logiesvoor officieren. Onze voorgangerswoonden in Utrecht (ruim een halfuur fietsen weg) en in Bunnik. Datwilden wij niet. Wij wilden bijonze mannen op het fort blijven.Dus: logies voor ons moest erkomen. Het resultaat van de eerstebespreking was, dat ik belast werdmet de leiding van alle te verrich-ten technische werkzaamheden.En er was heel wat te doen. Deweg door het fort moest verbreed,onder profiel worden gebracht envan een nieuwe verharding wor-den voorzien. Een officiersbarak,lang 24 M en breed 8 M, moestworden gebouwd. Een houtenbarak moest worden ingericht toteen behoorlijke cantine; een ande-re houten barak moest wordenvoorzien van een houten zolder,zoodat daarop 3 slaapzalen vooronderofficieren konden komen.Voorts moest een geheel nieuweelectrische leiding worden aan- gelegd, terwijl de waterleidingmoest worden herzien. De laatstewerken werden aanbesteed, dochwij leverden van de manschappenvaklui bij. De andere werken wer-den door eigen personeel geheelin orde gebracht. De vorst heeftons daarbij nog parten gespeeld,zoodat de officiersbarak nog nietheelemaal klaar is, maar wij wo-nen er nu

reeds in van 30 Decem-ber af. Buiten deze werkzaamheden hadik het werk van mijn compagnie.Vele versterkingen moesten wor-den aangelegd. Duizenden M^grond moesten worden verzet.Dat hebben we niet allemaal zelfbehoeven te doen. Er werkte ookeen burgeraannemer met drag-lines, maar voor ons bleef tochnog heel wat over. Daarbij kwamnog, dat ik belast werd met hetverkennen en uitzetten van de op-stellingen, bestemd voor de troe-pen, die thans nog niet aanwezigzijn, maar in geval van oorlog hier zullen komen. De aannemers ma-ken de opstellingen verder klaar.Al met al ben ik erg bezet geweest.Tenslotte was ik nog belast met deontspanning voor de militairen,wat toch ook weer tijd en werkvraagt. Je zult begrijpen, dat ik niet veelvrije tijd had. 's Avonds vrijwelnooit voor 12 uur naar bed. 's Mor-gens op tijd op. Alleen de laatstetijd is dat ook anders. In den regelkom ik niet voor 8 uur, half negen,van bed tegenwoordig.Lichamelijk ben ik prima in con-ditie. Al flink gehard; van de koudeheb ik weinig last en verkoudheidken ik niet meer. In het begin vande mobilisatie echter des te meer.Toen hoestte ik vrijwel door-lopend.&quot; Werken aande linie In latere brieven aan zijn vrouwschrijft kapitein Brouwer over dedagelijkse gang van zaken op Fortbij Vechten. Over de werkzaam-

Oud'Utrecht vereniging augustus 1999



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Brieven van een gemobiliseerde 1939-1940 heden die op en om de fortenmoesten worden verricht en overde oefeningen die werden uitge-voerd. Ook hoe men over de poli-tieke en militaire situatie dacht.Daarnaast blijkt de betrokkenheidvan hemzelf en zijn mede-gemo-biliseerden bij het &quot;thuisfront&quot; enhet beleven van de verloven.Enkele citaten: 5 maaii 1940-. &quot; (.......) Morgen krijgen we hoog bezoek; de com-mandant van de Vesting Hollandkomt de oefeningen bijwonen.Het is morgen schieten; hij wil ze-ker eens zien, wat de oude lichtin-gen er van kunnen, 't Zal hem,hoop ik, niet tegenvallen.&quot; 77 maart 1940-. &quot;(....) Om 7 uurbegon de avondoefening en tus-schen 5 en 7 uur moest ik nog etenen een rapport met teekeningmaken. Je begrijpt, dat ik weinig tijd overhad voor iets anders. Toen ik van-avond tusschen de avondoefeningdoor even op het officiersverblijfkwam werd me medegedeeld, datik morgenvroeg V- 9 a 9'/ uur zalworden gehaald door een auto volhooge oomes voor terreinverken-ningen en het uitzoeken van dejuiste standen der pantserkoepels.Het haalt me wel veel van de com- Ik geloof, dat ik voor den Chef Stafals deskundige geld op het gebiedvan zware mitrailleurs.Om half een nam ik afscheid vanhet gezelschap en ging ik naar hetfort om te eten.

Om half twee wasde Chef Staf, kapitein van der Heu-vel, al weer op Vechten. Hij wildeVechten nog eens rond. Ik methem mee. We liepen daar tegeneen zware mitrailleur op, waar-mee geschoten werd. Van derHeuvel had nog nooit met eenzware mitrailleur geschoten. Hijachter het wapen en ik moet zeg-gen, hij schoot heel goed voor deeerste maal. Toen wou hij nog pis-toolschieten. Eerst schoot hij slecht met het pis-tool. Maar met mijn pistool, dat ikhad laten halen, deed hij het beter.Op een gegeven oogenblik schoothij 3 X 12 en 5 X n. Toen gaf hij mijhet pistool en zou ik schieten.Geen bezwaar; ik schoot 3 x 12 en5 X n. Hij wou klaarblijkelijk dehoogste punten halen, want hijbegon direct weer. Resultaat: to-taal 85. Hij schoot nog eens weer;resultaat: totaal 85.Toen ik weer; resultaat: 4 x 12 en4 X n. Toen gaf v.d. Heuvel het open verzocht revanche bij een vol-gende gelegenheid, wat ik hemgaarne aanbood.&quot; 77 april 1940: &quot;(.....) We waren te ruim 5 uur weer op het fort, endaar hoorde ik het nieuws, dat deverloven waren stopgezet.Dien avond kwam nog het bericht,dat we ons marschvaardig moes-ten maken, d.w.z. de voertuigenpakken. Om */- 8 uur was allesklaar. Woensdag kwamen er geennadere berichten,'s Avonds mochten de menschenweer naar de stad. Het leek dusniet, dat we zouden

vertrekken.Vanmorgen ging alles weer ge-woon. Maar om 11 uur kwam het pagnie af, maar ik vind het tochwel een beetje een onderschei-ding, dat ik steeds voor dergelijkekarweitjes wordt uitgezocht. (......) De officieren van de ie Compagnievertrekken juist om hun man-schappen te gaan wekken vooreen nachtoefening tot morgen-vroeg 7 uur. Die hebben dus eenlange nacht voor de boeg, en mis-schien ook een frissche nacht,want het begon net al aardigfrisch te worden; de lucht is heelhelder, vol sterren.&quot; 72 maart 1940: &quot;(.......) Vanmorgen hebben we de injectie tegentyphus gehad. Croote kerelswaren zoo klein als, ja als wat. Eenturf hoog is nog niet klein genoeg.Zeker de helft wilde zich niet latenprikken. Ik kon zelf niet, omdat ik wegmoest. De dokter was nog nietbegonnen, toen ze me per autokwamen halen. Een prettige mor-gen gehad. Twee auto's met auto-riteiten (daarbij mocht ik mij ookrekenen) hebben een reis langsverschillende verdedigingswerkengemaakt. Interessant om eenswat meer dan het eigen omge-vingtjetezien. Op twee plaatsen werden foutenontdekt. Dit betrof werken voorzware mitrailleurs. Deze foutenkonden nog worden hersteld,zoodat de tocht wel effect heeftgesorteerd. Omtrent een paar dingen maakteik opmerkingen, dat de construc-tie bezwaren had. De officierenvan de Genie

wilden dat nieterkennen. Maar de Chef Staf ginger op in en het gevolg was, dat deheeren van de Genie ongelijkmoesten bekennen en dat alsnogveranderingen zullen worden aan-gebracht. Nieuwe HollandseWaterlinie (&quot;Oost-front Vesting Hol-land&quot;) en Grebbe-linie(&quot;Valleistetting&quot;)in de mobilisatie1939-1940.Tekening:D.C.Leegwater 82 's-Hertogentioach 1. Oostfront Ussling Holland (Nieuwe Hollandse Waterlinie)2 V/allelstsllIng (Qrebbelinie) vereniging Oud*Utrecht augustus 1999







Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Mitrailleur-kazemat metgietitalen koepelop Fort bij VechtenFoto:D.C.Leegwater (3) De Nederlandse verdedigings-plannen Reeds in de jaren twintig en dertigwaren gedetailleerde plannen uit-gewerkt voor het geval er in Euro-pa een oorlog zou uitbreken, diede Nederlandse neutraliteit ingevaar zou kunnen brengen. Deplannen voorzagen er in dat ingeval van een aanval vanuit hetoosten het Nederlandse leger van-af de grens zou proberen deopmars te vertragen om de hoofd-verdediging te voeren in de Nieu-we Hollandse Waterlinie of &quot;Oost-front Vesting Holland&quot;, zoals delinie sinds 1922 officieel heette. Ineerste instantie werden hier een-heden, bestaande uit ouderereservisten, gelegerd als &quot;veilig-heidsbezetting&quot;. Ze waren belastmet het in staat van verdedigingbrengen van het hun toegewezenstellinggedeelte en gereedmaken compagnie. De laatste beschikteover 12 zware mitrailleurs. Een ti-railleurcompagnie telde gewoon-lijk zo'n 160 man en was onderver-deeld in secties van ongeveer 30man. (2) De &quot;aflossing&quot; was onderdeelvan een hergroepering waarbijo.a. de op Fort bij Rhijnauwen ge-legerde eenheden van II-25RI vanstandplaats wisselden met op Fortbij Vechten gelegerde eenhedenvan III-28RI. Doel was een logi-scher

verband te krijgen tussen deverschillende onderdelen van dein de linie gelegerde regimenten.Na de hergroepering bezette 25RIhet gebied ten zuiden van deKromme Rijn tot aan Jutfaas en28RI het gebied ten noorden vande Kromme Rijn tot aan Fort aande Klop. voor de opname van versterkin-gen voor het geval het veld legerzich op de linie zou moeten terug-trekken. In maart 1940 werden de verdedi-gingsplannen gewijzigd. Dehoofdverdediging zou worden ge-voerd in de Grebbelinie (toen Val-leistelling geheten) en de NieuweHollandse Waterlinie kwam intweede lijn te liggen. Een grootdeel van de daar gelegerde troe-pen werd in april 1940 naar eldersovergebracht. Het bataljon waarkapitein Brouwer deel van uit-maakte bleef toen als enig onder-deel van 25RI in het gebied rondUtrecht achter. 85 % vereniging Oud-Utrecht augustus 1999









Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Overzicht van gravures op de schakels. Stadswapenschakel 1          Mr. N.P.J. Kien / Geb: / 's Hertogenbosch 2         Burgemeester/21 maart 1839/1 april 1878 3         Mr. W.R. Boer/Ceb./Rotterdam 4         Burgemeester /1 april 1878 /1 nov. 1891 5         B. Reiger/Geb./Groningen 6        Burgemeester /1 nov. 1891 / 31 jan. 1908 7         Mr. Dr. /A.F. Baron /van Lijnden /Geb. /Amsterdam 8         Burgemeester /19 maart 1908 /16 maart 1914 9         met haak 10       Mr. J.P. Fockema / Andreae / Geb. / Leiden 11        Burgemeester / 30 maart 1914 / december 1933 12        Mr. G.A.W. / Ter / Pelkwijk / Geb. Eist 13        Burgemeester /15 jan. 1934 / 30 maart 1942 14       gematteerd 15        met haak 16       Mr. G.A.W./Ter/Pelkwijk 17        Burgemeester / 7 mei 1945 / 31 maart 1948 18       Jhr. Mr. C.J.A. / de Ranitz / Geb. 's Gravenhage 19       Burgemeester /15 dec. 1948 / 30 april 1970 20      H.C.I. Baron / v. TuyII v. / Serooskerke / Ceb. te Zuilen 21        met haak 22       Burgemeester /16 mei 1970 / 31 mei 1974 23       H.J.L.Vonhoff/Ceb. te/Amsterdam 24       Burgemeester /16 Aug. 1974 /15 dec. 1980 25       Drs. M.W.M. / Vos /van Cortel / Abcoude / 2-11-311-11/1992 26      Mr. I.W. / Opstelten / Rotterdam / 31-1-1944

Pijlenbundelschakel9/april/18004/april/181814/jan. /18456/maart/1856 30/juli/i879 29/maart/1882 kruis met doornenkranskruis met doornenkrans 3/april/1905 20/mei/1917 22/juni/i93i1-4/81/1-10/1992 Rectificatie Door een foutje van ae redactieis in het vorige nummer een ver-keerd bijschrift geplaatst bij deillustratie behorende bij de&quot;Reactie op Agnietenreeks&quot; vanLiesbeth Helmus.Het onderschrift behoorde te zijn:&quot;Hendrik van Vliet,Interieur van de Dom te Utrecht,1672&quot;. Collectie Centraal Museum,Utrecht. 89 vereniging Oud-Utrecht augustus 1999











Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Naar school HeilenClemensMiekeSnelleman School AAN hetSchimmelplein, 1995 UitgaansTips Jammer dat er geen school- ofonderwijsmusea in de provincieUtrecht zijn, wel een paar leukedaarbuiten. Rotterdam, Nationaal Schoolmuseum, NieuwemarktIa Zes schoollokalen door de eeuwen heen, 70.000 oude leerboeken, schoolmeubelen, prenten en schoolplaten. OOTMARSUM, ONDERWIJS-MUSEUM EDUCATORIUM, Keerweer 1a Over onderwijs toen en nu,hoe je grootouders les op schoolkregen. Den Haag, Oudheidkamers,Vlierboomstraat 362Klaslokalen anno 1920 en eenoverzicht van de Haagse scholenvanafi870. Naar school Clair (10) en oma Lidy (61) Als Clair naar school gaat, wachten de kinderen van groep 6,7 en 8 van Dribbel-land netjes buiten totdat de juf met hen gezamenlijk naar binnen gaat&quot; Dat isdan nog net zo als vroeger&quot; zegt oma Lidy&quot; ook wij moesten als de bel gingnetjes per klas naar binnen.&quot; Oma Lidy zat op de St. Franciscusschool, eenkatholieke school, waar de jongens en meisjes gescheiden door een hek ophet schoolplein speelden. &quot;Maar voor de rest was het al een hele moderneschool, hoor, want in de klas zaten we samen&quot;. Clair zit natuurlijk niet ineen klas, maar in een groep &quot; en als je je taak af hebt, mag

je bijvoorbeeldop de computer voor een spelletje als Aladdin, maar er zijn ook rekenspel-letjes.&quot; Oma Lidy kan zich niet herinneren dat er ooit tijd over was, &quot;dehele dag was je bezigen alles ging klassikaal. Computerswaren er natuurlijk niet, schrijvendeden we met echte inkt uit het inkt-potje in je tafeltje.&quot; Clair vindt .tekenen, verhaaltjes schrij-ven sn lezen het leukste en heeft eenhekel aan rekenen. Hoe zit dat metoma?&quot; Ik had nergens echt een hekelaan. Wel ging ik elke morgen voorschool naar de mis. En zo kreeg ik een10 voor godsdienst&quot;. 94 vereniging Oud<Utrecht augustus 1999











































Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Literatuurlijst Asch van Wijck, H.M.A.J. van. Geschied-kundige beschouwing van het oude handels-verkeer der stad Utrecht van de vroegste tijdenaftotaandel4eeeuwI,{Virechtl8iS)Evers, G.A., 'Utrechtsche overleveringen XII.Kindgenshaven'MOV 1936,60-62Galen, J. van, 'Waar lag de Noda?' MOU1939,2-6,9-13 Groot, H.L. de, 'Neude'ABKU 1983,132-133Haakma Wagenaar, Th., JOU 1971,16Hortensius, L., Historie ofte wijder verkla-ringhe van de Utrechtschegheschiedenissenoorlogen ende veranderinghen van den jare1524 tot de beschrijvinghe van 't Bisdom aendie van Bourgondien - beschreven doorham-hertitm Hortensium Montfortium (1546);overgeset uyt de Latijnsche in de Neder-duyt-sche tale door A. Strick('sGravenhage 1625)Ketner, F., 'Kindgenshaven' MOV 1936,81-84 Kylstra, E.M., 'Oudegracht ;36'ABKU1982,101-103 Monde, N. van der. Geschied- en oudheid-kundige beschrijving van de pleinen, straten,stegen, ( waterleidingen, wedden, putten enpompen der stad Utrecht II {Virecht 1845)Muller Fzn, S. & A.C.Bouman, eds.,Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot(30;/(Utrecht 1920)Schuyienburg W.C, Catalogussen van hetstadsarchief, afd ;/(1338-1356), 1917Smit, M., Een groeiende stad, Utrecht in dedertiende eeuw (doctoraalscriptie middel-eeuwse

archeologie 1989)Vliet, K. van, 'Middeleeuws Utrecht: eenmarkt in ontwikkeling', in: J.Brugman,H.Buiter en K. van Vliet, Markten inUtrecht van vroege middeleeuwen tot nu(Utrecht 1995) Weide, S., Langs Utrechtsegeveltekens(Zeist 1990) 3)KippAHKU 1991-92, 131-142. Nogsteeds ligt de Neude een meter lager dande Ganzenmarkt. De combinatie vaneen naar de Ganzenmarkt/Oudcgrachtaflopende natuurlijke ondergrond meteen in dezelfde richting oplopend maai-veld is analoog aan de situatie tussen deSteenwegen de Oudegracht. In beidegevallen zal de importantie van debebouwing aan de Oudegracht de maai-veldhoogte hebben bepaald. 4) Zie bijvoorbeeld De Groot, 1983,46-47;Hoekstra AKU 1976-1977, 1, 5-11; DeGroot, AKU 1978-1980,10,50. Afkortingen MOU Maandblad Oud-Utrecht;AKU Archeologische kroniek van degemeente Utrecht; ABKU Archeologische en bouwhistorischekroniek van de gemeente Utrecht Gezicht op de Neude Foto uit 1930 door A. van der Pol 115 % Oud.Utrecht vereniging oktober 1999























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







Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Drinkgelagen en dobbelspelenin de Domstad Er is wat afgeklaagd in Utrecht in de tweede helft van de vorige eeuw! Over oudewaarden die werden aangetast. Over losbandigheid tijdens de kermis. Over brutalehoeren en jeugdbendes. Over studenten die zich gedroegen alsof zij 's nachts heer enmeester waren in de stad. Toen omstreeks 1870 de lonen een beetje stegen, verteldende welgestelden elkaar verontwaardigd dat veel arbeiders hun extra loonverspilden aan overbodige opschik of- nog erger-in de kroeg. Hoe jammer daarom, dat hetwaarachtige genot van den Zon-dag voor duizenden bedorvenwordt door velen, die vooral dezendag schijnen uitverkoren te heb-ben, om zich zelve ongelukkig temaken en anderen te ergeren!Of, zou men bijkans niet genooptworden den Zondag te noemen: bijuitnemendheid voor drinkgelagenen dobbelspel? Op uwen weg naar de kerk, of uithet Godshuis naar uwe woningterugkeerende, ziet gij dobbelspel,of wordt gij ontstemd door 't Omdat het aantal inwoners groei-de en de trein stromen bezoekersnaar de stad voerde, werd hetsteeds drukl<er op straat. Deftigeburgers kwamen vaker dan vroe-ger letterlijk in botsing met hetgewone volk. Daardoor voelden zijzich belemmerd in hun mogelijk-heden om op hun eigen maniergebruik te maken van de

open-bare weg en andere 'gemeen-schappelijke ruimten'. Op don-derdag 16 mei 1872 schreefonderwijzer J.M. de Vreede (uit deLange Smeesteeg) een boze briefin het Utrechtsch provinciaal enStedelijk Dagblad, omdat het zolangzamerhand onmogelijk wasgeworden om ongehinderd naarde kerk te gaan en na afloop vande dienst een wandeling te maken.De Zondag is zeker voor iedereclirister), tot welker) stand of welkkerkgenootschap hij ook behoore,een gewenschte, een gezegendedag. Vooral kan zij zulks wezen in eenestad als de onze, waar men ruim-schoots gelegenheid heeft om, nietalleen in de kerkgebouwen, maarook in den prachtigen tempel dernatuur, zich te verkwikken aan hetgeen waar, schoon en goed is, enalzoo zich te sterken tot den arbeid,die ons de volgende dagen derweek wacht. (...) de ontelbare wan-delaars van allen stand en leeftijd,die men vooral op eenen schoonenzondagmiddag in de Lente in onzeheerlijke plantsoenen en op onze schoone singels aantreft, toonenons, dat duizenden een deel vanhun zondaggeluk vinden in de stilleaanschouwing van Cods heerlijkeschepping. P.D.'tHart 131 De jeugd langs de Catharijnesingel ca 1880 vereniging Oud>Utrecht december iggg



















Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Literatuursignalement Boeken Verkrijgbaar in de boekhandel ofuitgeverij: Ogen en oren tekort?: de weten-schap en de audiovisuele media IBert Hogenl<amp. - Utrecht:Universiteit Utrecht Faculteit derLetteren, 1999. - 32 p.: il!.; 21 cm. -Inaugurale rede door B. Hogen-kamp gehouden op 12 maart 1999ter gelegenheid van de aanvaar-ding van het ambt van bijzonderhoogleraar in de Geschiedenis vanFilm, Radio en Televisie in Neder-land op 1 april 1998. - Nr. 247 uit500. - ISBN: 90-73446-91-0In het kader van de leerstoelhoudt Bert Hogenkamp zich voor-al bezig met het 'Utrecht Project',een micro-historisch onderzoeknaar de impact van de audio-visuele media in Utrecht. Eemnes : geschiedenis en architec-tuur I Ad van der Zee, DimitraHierck en Henk van Hees; eindred.Elisabeth Stades-Vischer. - Zeist:Kerckebosch; Utrecht: StichtingPublicaties Oud-Utrecht, 1999. -182 p.: ill., pigr., tek.; 21 cm. - Met lit.opg. - ISBN: 90-6720-204-5. - (Mo-numenten-Inventarisatie provin-cie Utrecht; 22). Het leister verzet: de geschiedenisvan Zeist in bezettingstijd I Anne-miek Bal. - Rotterdam: HistorischeUitgeverij, 1999. -168 p.: ill., pIgr.,portr.; 24 cm. - Met lit. opg. - ISBN:90-73714-37-0. Beschrijft de geschiedenis van deperiode 1940-1945 in kroniekvormo.m. naar persoonlijke verhalen. Paleis Soestdijk en haar

bewoners:hechte banden met gemeenteSoest &quot;niet koud-historisch, dochwarm metterdaad&quot; I [tekst J.W.van Steendelaarj. - [Soest]: Histori- sche Vereniging Soest, 1998. -120p.: ill., foto's, portr.; 26 cm. - ISBN:90-802275-3-6 Het boek geeft een impressie vande banden die door de eeuwenheen tussen de bewoners vanPaleis Soestdijk en de gemeenteSoest hebben bestaan. focus op Amersfoort: stadsbeeldenvan igoo opnieuw gefotografeerdI Gerard Raven en Agnes Witte;met medew. van Fotokring Eem-land. - Zaltbommel: Europese Bi-bliotheek, 1999. - 84 p.: foto's; 22cm. - ISBN: 90288-1417-5.Dit fotoboek verschijnt bij de ge-lijknamige tentoonstelling die van19 juni t/m io oktober 1999 wordtgehouden in Museum Flehite.Hierin ziet u paren van foto'swaarbij die van 1900 afkomstigzijn uit het GemeentearchiefAmersfoort en die van nugemaakt zijn door leden van deFotokring Eemland. Station Utrecht-Maliebaan I Lexvan Marion. - Utrecht: NederlandsSpoorwegmuseum, 1999. - 32 p.:ill.; 21 cm. - Met lit. opg. - ISBN: 90-803670-2-8. In 1999 bestaan het Maliebaan-station en een deel van de Ooster-spoorbaan 125 jaar. Korte geschie-denis van station en spoorbaan.Het monumentale stations-gebouw is nu Spoorwegmuseum. Personeel aan de Munt van Utrecht1579-1806 /Janjaap Luijt en MajaHoutman; [eindred.

Albert A.J.Scheffersj. - Utrecht: Het Neder-lands Muntmuseum, 1999. -116 p.:III., portr.; 21 cm. - (Bronnen uitge-geven door het Nederlands Munt-museum Utrecht; 5). - Met lit. opg.,reg. - ISBN: 90-73465-09-5- Het Weeshuis van Woerden: 400 jaar Stadsweeshuis en Gerefor-meerd Wees- en Oudeliedenhuis teWoerden 1595-1995 I G.N.M. Vis. -Hilversum: Verloren, 1996. - 285 p.:ill., krt., pIgr., tab., tek.,; 25 cm. -Met lit. opg. - ISBN: 90-6550-528-8.In dit boek wordt o.a. op boeiendewijze het leven van Woerdensewezen in de periode 1600-1800ontrafeld. Bouwhistorische          aantekening Nieuwersluis Zandpand v.m.Koning Willem Hl-kazerne ca. I[D.T. Koen]. - Den Haag: Ministerievan VROM Rijksgebouwendienst,1998. -132 p.(34p. tekst, 96 p. afb.):ill., tek; 30 cm. - Met lit. opg. -Bouwhistorisch rapport tot standgekomen in het kader van de do-cumentatie van monumenten inRijksdienst. Met als doel inzicht enduidelijkheid te verschaffen overde waarden van de Koning Willemlll-kazerne ca. op (militair) histo-risch, landschappelijk, architecto-nisch en stedenbouwkundiggebied. Een eeuw Mauritsstraat 1900-1999I tekst Marten Jan Bok...[et al.];onder red. van Kitty Killian; beel-bew. Thierry van Baggem. -Utrecht: Mauritsstraat, 1999. - 64p.: ill., portr.; 21 cm. - Met lit. opg. -Uitgegeven ter gelegenheid vanhet buurtfeest gehouden op

26 ju-ni 1999 in de Mauritsstraat en deDillenburgstraat. 50 jaar revalidatiecentrum DeHoogstraat: 50 jaar revalidatie inNederland 1948-19981 Harry Dietz;[onder red. van E. van Ameron-gen...[et al]; [met bijdr. van T. An-deweg...[et al]]. - Utrecht: Stich-ting Revalidatiecentrum DeHoogstraat, 1998. - i68 p.: ill.,portr. ; 31 cm. - Uitgegeven tergelegenheid van het 50-jarig \ 140 Anneke Jansen vereniging Oud>Utrecht december iggg
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