Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 i: L,W ^ L Utrecht 6 9e jaargang nummer 1 De keuze De mannen van de Mannenzaal RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT lil Gastelingen vanhet St. Pieten- enBlolclandgasthuis,door Hendrik JanWolter Nijverheid IJsselstein: een benzinestation naar ontwerp van Ir S. van Ravesteyn Historische vooroordelen 2738 762 4

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 IJsselstein: een benzinestation naar ontwierp van Ir. S. \an Rayesteyn(1889-1983) V Hoofdvorm en inrichting(uitwendig en inwendig) De plattegrond van het oor-spronkelijke benzinestation combi-neerde geometrische hoofdvormenals cirkel en vierkant en leek opeen stijgbeugel. De rechtgeslotenverkoopruimte had aan de voor-zijde een grote glasgevel waar-door een open karakter ontstonddat contrasteerde met de gesloten-heid van de halfronde achter-zijde. De zijgevels waren deelstransparant; hun geslotenheidnam toe naarmate zij aansluitingop de achterzijde kregen. Depomphouder beschikte over goeduitzicht op het aankomendeverkeer en op de brandstof-inne-mende voertuigen. De hoge glas- Aanzicht van het
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Lange uit Helden verhoogd en de voorgevel verbouwd. W.K. Heu-ves (Voorburg) en P. Lagendijk(Wageningen) berekenden in op-dracht van (inmiddels) Fina deconstructies. Alhoewel inwendigenige wijzigingen plaatsvonden,bleven de hoofdvorm en de histo-rische karakteristiek van het kleinschalige gebouwtje gehand-haafd. De aannemingssom wasbegroot op Fl. 60.000,- Algehele sloop en vervangen-de nieuwbouw werden in 1986voltrokken. De accomodatie vanhet servicestation bleek na 34dienstjaren niet langer toerei-kend. Langs de A2 verrees eengroot en wederom modem 'ver-kooppunt nabij km 39,4', nunaar ontwerp van P.Breddels, inconstructief opzicht bijgestaandoor P. Lagendijk. De bouwsombeliep Fl. 210.000,- |9]. Hetnieuwe verkooppunt heeft eeninhoud van 4.762 m3 en dat isruim 25 maal het volume vanVan Ravesteyns ontwerp. januari / jebruari 1996 UTRECHT
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Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 FEL VAN DE LEESTA Schalkwijk In haar periodiek Nieuws overOud van najaar '95 luidt de Stich-ting Archeologie en HistorieSchalkwijk de noodklok voor destoepen in het dorp. Langs de we-tering liggen vele stoepen, diedoor de huisvrouwen in vroegertijd werden gebruikt om de waste doen. Soms gooide een langs-komende beunschipper roet inhel eten, of modder in de was,omdat zijn schroef allerlei baggeromhoog woelde, waardoor hetwater geruime tijd niet meerbruikbaar was. Veel van die oudestoepen zijn verdwenen of liggenverborgen onder een dikke laaggrond. De stichting wil zoveelmogelijk van deze karakteristiekeelementen uit de geschiedenis inere herstellen. eigenaar de weduwe om met demeester-knecht te trouwen en hetbedrijf voort te zetten. Tegen-woordig wordt de boerderijbewoond door de familie VanOostrom, die er al meer dan eeneeuw thuis is. De jongste telg isvan plan er weer een herberg vante maken. ren. Degene om wie het allemaaldraaide bleek echter nauwelijksverstaanbaar, dus kon Jacobonverrichterzake, door hagel enregen geteisterd, terug naarLoosdrecht. Jacob stierf in 1785. Breukelen In het overigens interessanteartikel over de heren van Rietveldin het decembernummer van His-torische Kring Breukelen komtauteur A.A. Manten een

aardige'spookheilige' op het spoor. In devolksmond wordt er namelijk ge-sproken over Sinte Trosen. Feite-lijk blijkt die naam afkomstig tezijn van de Heren van het Con-vent van Chartreiise. Die naambleek voor leken nauwelijks uit tespreken, waardoor het via Herenvan Sentrysen en Heren vanSentroysen tot Heren van SenteTroysen werd verbasterd. En alser heren zijn, dan moet er ookeen heilige zijn, nietwaar. Loosdrecht R. Loenen doet in het decem-bernummer van de HistorischeKring Loosdrecht verslag van eenonderzoek naar zijn eigen voor-ouders, dat verder gaat dan alleenhet verzamelen van namen en data.Hij begon met al zijn naamgeno-ten in Nederland aan te schrijvenen ontdekte alras, dat zij allen te-ruggingen op een gemeenschappe-lijke voorouder, Willem Jacobsz.Loenen die rond het midden vande 16de eeuw in Nieuw-Loos-drecht woonde. De familie woondevlakbij kasteel Mijnden en blijktvoort te zijn gesproten uit jongerezonen van het geslacht dat daarwoonde, de Van Amstels vanMijnden. Auteur Loenen be-schrijft dan het leven van enkelevoorzaten, zoals dat van boerJacob Loenen die rond 1700werd geboren en zich later alsdiaken bezig hield met de opvangvan wezen. Door de kou in de kerk 'swinters hield men de godsdienst-oefeningen bij mensen thuis, zoook bij Jacob aan

huis. Jacob was,op 77-jarige leeftijd, als presi-dent-ouderling ook verplicht omnieuwe predikanten te horen. Zomoest hij met paard en wagennaar Doetinchem, om daar eengeschikte kandidaat te beluiste- Vechten Henk Reinders beschrijft inHet Kromme-Rijngebied van sep-tember '95 de geschiedenis vande boerderij De Prins. AI rond1599 komt de boerderij annexherberg, dan nog Rijsoort gehe-ten, in de bronnen voor. Waar-schijnlijk logeert Willem III er na1695, aan wiens bezoek de nieu-we naam van de herberg nog re-fereert. In het begin van de 18deeeuw wordt bepaald dat er voor-lopig geen herberg gevestigd magworden in De Prins en proberendiverse bewoners als boer een be-staan op te bouwen. Dit lukt doorde economische omstandighedenslecht. Pas na 1723 duikt er weereen pachter op die het een lange-re tijd weet te rooien. Een halveeeuw later komt een hereboer uitVleuten de boerderij pachten,maar na zijn dood verbiedt de 21 januari / Jebruari 1996 OUD UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 oud-utrecht een levende verenigingmet hart voor Utrecht Meepraten over de toekomst Leden van de vereniging Oud-Utrecht weten waar-over zij het hebben als zij zich verzetten tegenaantasting van het historisch erfgoed. Zij pratenmet gezag mee over het verleden en de toekomstvan hun stad en hun provincie. Excursies, lezingen en forums Oud-Utrecht organiseert excursies naar historischegebouwen, tuinen en dergelijke. Daarbij gaan vaakdeuren open die normaal gesloten blijven.Op lezingen en forums worden belangwekkendehistorische en actuele onderwerpen behandeld. Behalve het Jaarboek en het Maandblad ontvan-gen de 1800 leden van Oud-Utrecht elk jaar deArcheologische en Bouwhistorische Kroniek, ver-zorgd door de Stichting Publikaties Oud-Utrecht(SPOU). Zo blijven de leden op de hoogte van dealtijd weer belangwekkende vondsten in Utrechtsbodem en historische gebouwen. De Oud-Utreclit-Prijs Oud-Utrecht bevordert de bestudering van degeschiedenis van stad en provincie. Daarom is in1992 de Oud-Utrecht-Prijs ingesteld, groot 3000gulden. Eens in de twee jaar wordt deze prijs toe-gekend aan de schrijver(s) van het beste artikelover de geschiedenis van Utrecht.Zo blijft Oud-Utrecht actief om de kennis van hetverleden van stad en provincie te

vergroten. Wie hart heeft voor Utrecht is lid van Oud-Utrecht. ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 58 3565 CC Utrecht tel: 030-2623866/2626800 fax: 030-2623274

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 29 Afbeelding vande filmtent vanChristiaan Sliel^er laart I april 1996 OUD-UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Opvallend is, dat de door VanAsch van Wijck beschreven Rijn-loop veel gelijkenis vertoont meteen historische kaart waarop deoudst bekende Rijnloop is afge-beeld, weergegeven in het jaar690: de 'Delineatio Veteris Castri'.Het is niet duidelijk welke waar-de moet worden gehecht aan de-ze plattegrond, die veel later ont-staan is, mogelijk in de 17e eeuw,en waarop de situatie is aangege-ven zoals de maker van de kaartdacht dat Willibrord bij zijn komstin Trecht zou hebben aangetroffen.Deze kaart is het oudst bekendedocument waarop een voormaligerivierenloop is aangegeven. Degetekende eilandjes in de buiten-bocht van de rivier kunnen eenaanwijzing zijn voor een reeds ge-vorderde verlandingsfase van de-ze tak. Of Van Asch van Wijckzich heeft laten inspireren doorde bovengenoemde kaart of mis-schien door een tekst waar dezekaart bijhoorde, is niet duidelijk.De opmerking van Van Asch vanWijck, dat de Neude een haven isgeweest was al eens geopperddoor Lambertus Hortensius (1546).Deze nam aan dat het Romeinsecastellum ter plaatse van de Pau-lusabdij had gestaan, o.a.

doorhet toponiem Romenburgerstraat(thans Hamburgerstraat). Terplaatse van de Ossemerckt (Neu-de) is een oude haven geweest, deRhijnkens-haven genaamd. Dat hiereen haven was, werd bewezendoor de in zijn tijd opgegravenscheepsdelen. De naam Neudezou afgeleid zijn van Noda of Nie-dam. Een citaat van Hortensius:Aende Nooit-zijde van de stadt ontrentsinte Johans kercke daer nu de Ossemercktstaetis een oude haven geweest, weickeRhijnkenshaven ghenaemt was, alwaernoch voor een tijdt langh in 't graven vande fondamenten der huysen noch eenighe Van der Monde vermoedde ookeen natuurlijke waterloop terplekke van de Vuilesloot en deKorte Jufferstraat in verband methet bochtige verloop van dezestraten. De inmiddels recht-getrokken Vuilesloot heet tegen-woordig Keizerstraat.Beperkte Van Asch van Wijck deOudelle nog tot het gebied tussende Nieuwegracht en de Maliesin-gel, Van der Monde heeft ditgebied uitgebreid tot het helegebied ten oosten van de Nieuwe-gracht, de Kromme Nieuwe-gracht, de Drift en de Plompeto-rengracht, en heeft dit gebiedtevens gedegradeerd tot 'stads-vuilnisbelt'.

verrotte plancken van schepen, masten,sprieten, riemen, ende meer andereinstrumenten totte schepe dienende.Verder laat deze auteur zich nogin algemene bewoordingen uitover de positie van Utrecht aande Rijn: De Stadt Utrecht is op den Rhijnstroomgelegen. Maer den Rhijn heeft eermaelsdoor veele andere weghen in de zee ghe-loopen, gelijcken d'oude figuren vangrachten ende verscheyden monumentenopenbaerlijck ghetuyghen. Nochtans enliep sy niet nederwaert door de stroomvan de iecke, maer op Duyrstede meteen geweldigen loop liep aen Utrecht,van daer beginnende een vloed uyttenWesten, liep met een drayende omwechvoorby Woerden ende Leyden... Daer isoock noch een wateringe ontrent dievoorschreven plaetse (beneven de wechvan Amerongen tot Utrecht), deweickena Utrecht nedervloeyt, ende hier denOuden-Rhijn alwaere sy haer omkeeren-de in de zee ontlast, ende voert harenouden naem almede. En dat dese seer be-quaem geweest is om koop-waren uytende in de stadt te voeren, is notoir endekenlijck. De poorte aen de Zuyt-zijdedoor de weicke den Rijn in de stadt quamende daer men het

goet vertolden, hietde tolpoorte ende heeft sijnen oudenname noch behouden. Van der Monde (1844-1846) sluitzich geheel aan bij de mening vanVan Asch van Wijck betreffendede Rijnloop. Daarnaast is er vol-gens deze auteur ook nog eenvertakking langs het OudkerkhofDit naar aanleiding van indertijdrecente vondsten van scheeps-delen en schoeiingen achter hui-zen aan de zuidzijde van hetOudkerkhof en de noordzijdevan het Domplein. Een vermel-ding in een schepenbrief uit1319, dat het huis Compostelleop de Ganzenmarkt aan een 'wa-ter' lag, bevestigt deze mening. De Geer van Oudegein (1860) f^&quot;nU V ^l'^A,-.,^ 1 / &quot;^ S(/ J f ^^?^^&quot; De Geer van Oudegein (1860) neemt slechts een deel van deRijnloop van Van Asch van Wijcken Van der Monde over, namelijkhet traject door de Oudegrachttussen de Stadhuisbrug en deViebrug. Deze auteur betrekt deMinstroom en de gehele Nieu-wegracht in zijn verhaal. VanafPausdam twijfelt hij tussen eenloop langs de Kromme Nieuwe-gracht, of door Achter Sint-Pieter. 37 maart I jpri! 199 6 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 oud-utrecht een levende verenigingmet hart voor Utrecht Meepraten over de toekomst Leden van de vereniging Oud-Utrecht weten waar-over zij het hebben als zij zich verzetten tegenaantasting van het historisch erfgoed. Zij pratenmet gezag mee over het verleden en de toekomstvan hun stad en hun provincie. Excursies, lezingen en forums Oud-Utrecht organiseert excursies naar historischegebouwen, tuinen en dergelijke. Daarbij gaan vaakdeuren open die normaal gesloten blijven.Op lezingen en forums worden belangwekkendehistorische en actuele ondenwerpen behandeld. Behalve het Jaarboek en het Maandblad ontvan-gen de 1800 leden van Oud-Utrecht elk jaar deArcheologische en Bouwhistorische Kroniek, ver-zorgd door de Stichting Publikaties Oud-Utrecht(SPOU). Zo blijven de leden op de hoogte van dealtijd weer belangwekkende vondsten in Utrechtsbodem en historische gebouwen. De Oud-Utrecht-Prijs Oud-Utrecht bevordert de bestudering van degeschiedenis van stad en provincie. Daarom is in1992 de Oud-Utrecht-Prijs ingesteld, groot 3000gulden. Eens in de twee jaar wordt deze prijs

toe-gekend aan de schrijver(s) van het beste artikelover de geschiedenis van Utrecht.Zo blijft Oud-Utrecht actief om de kennis van hetverleden van stad en provincie te vergroten. Wie hart heeft voor Utrecht is lid van Oud-Utrecht. ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW RESTAURATIE ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG van Zoelen bv aannemersbedrijf Kantoor: Nevadadreef 58 3565 CC Utrecht tel: 030-2623866/2626800 fax: 030-2623274

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest \an de instelling. Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum Regelmatig ziet men op dit moment mensen werken achter het hoge ijzerentoegangshek van de Oude Hortus, op het einde van de Nieuwegracht in debuurt van de Agnletenstraat. Vrijwilligers uit de buurt en leden van deUtrechtse Rotary-clubs hebben er in de afgelopen jaren onder leiding van tuin-architect Copijn een ware lusthof geschapen. In de Lange Nieuwstraat is na debouwvakvakantie van 1995 een deel van het oude Botanisch Laboratoriumgesloopt en zijn bouwvakkers begonnen met geheimzinnige werkzaamheden.Dit alles als voorbereiding op de grote dag: 11 oktober 1996, waarop hetUniversiteitsmuseum aan een nieuwe periode in zijn bestaan begint. (1744-1817), hoogleraar Philo-sophia, Physica en Metaphysicavan 1775 tot 1815. Zij moestendaarvoor naar het Theatrum Ana-tomicum et Physicum aan deLange Nieuwstraat dat tussen1726 en 1818 als NatuurkundigLaboratorium van de Universiteitdienst deed. (Met de verhuizingvan het Universiteitsmuseum keertdus een deel van de collectieterug naar

een vertrouwde omge-ving.) Rossijn had er zelf belangbij, want de universiteit was nietrijk en hij kon nu dankzij hetGezelschap instrumenten kopendie hij ook kon gebruiken voorzijn eigen onderwijs en onderzoek.Anders had hij ze uit eigen zakmoeten betalen. Het Gezelschap verzorgde ook le-zingen, vaak over thema's die hetbelang van wetenschap voor hetdagelijks leven aantoonden. Bij-voorbeeld over 'De vijligheids-lamp, uitgevonden om in demijnen te gebruiken', 'Over hetgolvenstillend vermogen van deolie door onzen ijverigen stadge-noot P. van Griethuizen opnieuwter baan gebracht en ter beveili-ging van dijken voorgesteld' of'Over het dieet der Nederlanders,in verband tot den volksgeest'.De leden van het Gezelschaphebben in de vorige eeuw ookzelf proeven gedaan. Zij namenbijvoorbeeld instrumenten meenaar huis om daar familie envrienden versteld te doen staan metdemonstraties van natuurkundigeverschijnselen. Maar na 1870kwam de klad erin. Een van deredenen was, dat de natuurkundede kinderschoenen ontgroeide enhet bevattingsvermogen van degemiddelde leek begon te over-stijgen. Bovendien bepaalde de

Wetop het Hoger Onderwijs dat de Mooie dochters Het is allemaal begonnen in1918. Om precies te zijn in hetNatuurkundig Laboratorium aande BijIhouwerstraat. AmanuensisM.F. Filbri had met zijn gezin indat gebouw gewoond en - volgensde legende - de zolders tot verbo-den gebied verklaard. Daar waren- nog steeds volgens de legende -de slaapkamers van zijn mooiedochters. Filbri wist waar studen-ten van dromen en had daaromde zolders tot verboden gebiedverklaard voor mannen.Na zijn overlijden in december1917 verhuisde het gezin en lagnieuwsgierigen niets meer in deweg. Zo kwam het dat 'assistentbij physica' dr. P.H. Van Cittertop een gegeven moment rond-neusde op de zolders. Weetgierigkeek hij achter een deurtje envond daar een stoffige verzamelingvan zo'n 1.000 antieke instru-menten. Op een aantal zat eenetiket waaruit bleek dat ze eigen-dom waren van het 'Natuurkun-dig Gezelschap'. Na een nauw-gezette speurtocht kwam VanCittert er achter dat het ging omhet 'Gezelschap ter Beoeffeningen Bevordering van de Proef-ondervindelijke Natuurkunde,opgericht binnen Utrecht den 8.December 1777'. Het

Natuurkundig Gezelschap In de achttiende eeuw hebbenleergierige en welgestelde burgersmet belangstelling voor kunstenen natuurwetenschappen tal vangenootschappen en gezelschappenopgericht. Zulke clubs lietheb-berden bijvoorbeeld in de natuur-wetenschappen met allerleiinteressante proefjes: 'physiqueamusante'. En ze vergrootten dekennis van de leden door hetorganiseren van demonstraties enlezingen. Ze schreven ook prijs-vragen uit om de meest uiteenlo-pende vraagstukken op te lossen.Het Utrechtse 'NatuurkundigGezelschap' had als doel ondermeer 'het onderzoeken van allezulke stukken, tot gemelde We-tenschap (de natuurkunde 'tH)behoorende, het beproeven vanalle zulke voortkomende Nieuwig-heden, en het doen van alle zulkeProeven als wegens den Aert vanhet Onderwerp, den Omslag enKostbaarheid van den Toestel ofde onzekerheid van den Uitslagmin geschikt zijn om door eenbyzonder Persoon te worden be-handelt'. De leden hebben genoten vandemonstraties door hooglerarenzoals de stichter van het gezel-schap, prof. dr. J.Th. Rossijn 52 P.D.-tHart mei /juni 19 9 6 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest van de instelling... Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum uiting te geven aan het medelevenin het feest van de instelling, wierbloei en belangen ten nauwstemet die der gemeente verbondenzijn, heeft besloten, ten behoevevan een te stichten Universiteits-museum aan den Staat der Ne-derlanden af te staan het voor ditdoel aangekochte gebouw Transnr.8'. Nadat hij de vergulde sleutelvan het gebouw (dat omstreeks1634 is gebouwd) aan de rectormagnificus had overhandigd,vervolgde hij: 'In het museumzullen, naast herinneringen aanden bloei van onze Universiteit,voorwerpen een plaats vinden,welke getuigen van het belang,dat de stad in haar heeft gezien,en, naar wij vertrouwen, zullendeze ook in volgende jaren aan-gevuld worden met bewijzen vanlevendige belangstelling van hetgemeentebestuur en van de bur-gerij. Moge de &quot;Sol Justitiae&quot; voorUtrecht stralend blijven, metwarm licht onze oude stad blijvenbeschijnen, zodat het museum,ook in verre toekomst, kan getui-gen van rijk wetenschappelijkleven van onze universiteit'. Een gegeven

paard Het was ook toen niet altijdeven verstandig een gegevenpaard in de bek te kijken. Hetpand bleek grondig te zijn uitge-leefd, onder meer omdat het eentijdlang als weeshuis had dienstgedaan. De toestand was zo slechtdat de tentoonstelling ter gelegen-heid van het jubileum van deuniversiteit in 1936 werd onder-gebracht in het Geografische Insti-tuut aan de Drift. Het UtrechtschDagblad vond het een fraaie expo-sitie. 'De rondgang heeft ons weerlaten zien, deels met hoe primitievemiddelen onze voorvaderen heb-ben moeten werken in vergelij- Hij schreef ook diverse artikelen,onder andere in het Jaarboek vanOud-Utrecht, en een beschrijven-de catalogus van de verzamelingmicroscopen. In 1934 begon hij aan de voorbe-reiding van een tentoonstellingbij het derde eeuwfeest van deuniversiteit in 1936. In diezelfdetijd sprak het gemeentebestuurmet de universiteit over eengeschikt cadeau om bij die gele-genheid aan te bieden. Men werdhet al snel eens: 'een passendgebouw, waarin ondergebrachtzou kunnen worden een verza-meling van herinneringen aan deUniversiteit en waar gelegenheidis voor het inrichten

van kleinetentoonstellingen'. De gemeentekocht voor 18.000 gulden hetpand Trans 8 en op 22 juni 1936was het zover. Burgemeesterdr.mr. G.A.W. ter Pelkwijk spraktoen in de Academische Senaat degedenkwaardige woorden: 'Degemeenteraad, van oordeel, dat eralle aanleiding bestaat, der tradi-tie getrouw, door een geschenk Burgemeester Ter

onder an-dere het Universiteitsfonds konde Stichting in de volgende jarendiverse unieke instrumenten ko-pen. Intussen ging Van Cittertvoort met zijn onderzoek. Datleidde onder andere in 1929 toteen tentoonstelling in het Na-tuurkundig Laboratorium over deontwikkeling van de microscoop. 54 mei /juni 199 6

slacht te duci: l.-^:iiicn en aan de Pelkwijk opent op

andere zijde hen prikkelt deze )9-J-r9J8meteer)

voort te zetten. De studie van de 'gouden'sleutel

ontwikkeling der instrumenten de achterdeur van

moet een goed inzicht bevorderen hetUniversiteiti-

in den bouw van het moderne muieum aan de

instrument, dat vaak slechts door Trans.

zijn historie begrepen kan wor- (FotoJac. P. Stolp,

den. De kennismaking met oude collectie Universi-

methoden kan den blik verruimen teitsmuseum)

en vaak tot hunne toepassing ook in de moderne wetenschap leiden'. De tentoonstelling maakte ookduidelijk dat de collectie eengoed onderkomen verdiende. Getuigen van rijkwetenschappelijk leven Dankzij steun van

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest van de instelling. Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum 1976 bleek ook nog dat het pandbrandgevaarlijk was. Daardoormoest het bezoekerstal omlaag.Maar in 1981 kwam de oplossingvoor de problemen. Tenminste ... Te klein behuisd aan deBiltstraat In de jaren tachtig verhuisdede faculteit Diergeneeskunde naarDe Uithof en daardoor kwam in1980 het Pathologisch Instituutaan de Biltstraat leeg te staan. Hetwerd al gauw gekraakt. Toenbesloot het bestuur van de uni-versiteit -volgens weer een anderelegende - van het ene op het an-dere moment dat het pand (dat isgebouwd in 1907-1908) geschiktwas voor het museum. Het werdontruimd, er werd wat aan ver-timmerd, een deel van de collec-ties kreeg er een onderkomen enop 28 januari 1983 opende devoorzitter van het College vanbestuur, dr. L. Ginjaar, er hetUniversiteitsmuseum. Maar ookdit pand was in veel opzichtenniet geschikt. Het was te klein omde collecties te bergen en groteretentoonstellingen in te richten. Inde zomermaanden steeg de tem-peratuur op drukke dagen tot on-gekende hoogte, zodat

personeelen bezoekers naar frisse luchtsnakten. Het spreekt vanzelf datzoveel vochtige hitte slecht wasvoor de antieke instrumenten endocumenten. Het zou allemaalmisschien minder erg geweestzijn als het bezoekerstal eindjaren tachtig niet snel was gaangroeien: van plm. 9.000 naargemiddeld 25.000 en zelfs eenuitschieter van 50.000. Bovendien groeide de collectie.Zodra een faculteit bijvoorbeeldbesloot om bij het onderwijsnieuwe hulpmiddelen te gaan ge- bruiken, kreeg het museum deoude aangeboden. Voor zover zetenminste niet naar de schoor-steenmantel van docenten en an-dere liefhebbers verdwenen ofachteloos bij het oude vuil wer-den gezet. Ook politieke beslis-singen hebben de collecties vanhet museum doen groeien. ToenDen Haag in 1988 de faculteittandheelkunde ophief, verhuisdede enorme verzameling boeken,prenten en instrumenten naar hetgebouw aan de Biltstraat.Het College van Bestuur van deUniversiteit Utrecht was en is er-van overtuigd dat het museumeen ruimer onderkomen waard is.Eerst is er nog een tijd gesprokenover de mogelijkheid dat het eenplaats zou vinden in het

NationaleWetenschapscentrum dat naarmen hoopte in Utrecht zou ko-men. Ook nu bleek de politiek tebeschikken waar de mens hadgewikt: hel Wetenschapscentrumwerd toegewezen aan Amsterdamen het Universiteitsmuseum bleefopzijn oude plekje. Maar de ommekeer kwam in1991 toen de vakgroep Biologieverhuisde naar De Uithof. Daar-door kwamen het voormaligeBotanisch Laboratorium (waarvande bouw in 1902 startte) en deOude Hortus vrij. Van grootbelang was dat het Utrechtse ge-meentebestuur in 1992 besloot hetMuseumkwartier te revitaliseren.Het stadsdeel ontleent zijn naamaan de aanwezigheid van een aan-tal musea: de Sterrenwacht, hetCentraal Museum, Museum hetCatharijneconvent, het Spoor-wegmuseum en Van Speelkloktot Pierement. Daar komt in 1996het Universiteitsmuseum bij,minstens even grondig 'gerevitali-seerd' als het Museumkwartier. - die hem in 1955 als directeurzou opvolgen - begon hij eenactief tentoonstellingsbeleid. Daarwas duidelijk behoefte aan, wanthet aantal bezoekers groeide.Door zijn publikaties zorgde hijervoor dat het museum bekendwerd bij geleerden en

anderebelangstellenden over de hele we-reld. Bovendien groeide de collectieen kwamen er twee afdelingen bij:in 1954 de diergeneeskunde en - tijdens het directeurschap vanmevrouw van Cittert (1955-1968) -in 1958 de afdeling tandheelkun-de. Beide verzamelingen zijn se-dertdien sterk gegroeid, zodat zenu tot de grootste ter wereld be-horen. Zo werd de afdeling tand-heelkunde in 1959-1960 uitge-breid met een groot aantal antiekeinstrumenten, boeken en prenten:de Kalman Klein-collectie. Een an-dere naam die onlosmakelijk ver-bonden is met de opbouw van deverzameling tandheelkunde is dievan de oud-tandans en universitairmedewerker dr. F.E.R. de Maar. Toen de instrumenten van hetNatuurkundig Gezelschap in1951 naar het museum warenovergebracht en het aantal bezoe-kers fors ging groeien, merktemen steeds beter hoe klein en on-geschikt het gebouw was. De uit-breiding van het museum in1962 met een gedeelte van Trans10 hielp weinig. Onder directeurdr. P.H. Kylstra (1968-1981) enzijn opvolger drs. S.W.G deClercq groeide het museum ver-der. Meer instrumenten, meerpublikaties, meer

tentoonstellin-gen, meer bezoekers (in 1968 wa-ren het er 780, in 1972 al 4.100en in 1975 zelfs 6.000) en meerpersoneel. Het was in feite eenvicieuze cirkel, hoe verblijdend aldie ontwikkelingen ook waren. In 56 mei /juni 1996 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Medeleven in het feest van de instelling. Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum sloten vitrines. Met de modellenkunnen zij naar hartelust proevenuit het verleden overdoen en zode spanning van de onderzoekermeebeleven. Deze iilosofie heeft het duidelijkstvorm gekregen in het Jeugdlab.Bezoekers konden daar bepaaldegrondbeginselen van de natuur-wetenschappen ontdekken, bij-voorbeeld wat er gebeurt als jeeen lichtstraal door een prismalaat schijnen. Tussen de proefop-stellingen stonden vitrines metantieke instrumenten. Zo zagende bezoekers als het ware en pas-sant hoe onze voorouders hebbengeprobeerd net zulke vragen tebeantwoorden. Wie de laatste tijdeen kijkje nam in het museumtrof daar vaak jongens en meisjesvan een jaar of twaalf aan die oponderzoek waren. Onder leidingvan een leraar of op eigen houtje.Met hun luidruchtig enthousiasmeen aanstekelijke vrolijkheid ver-dreven zij de plechtstatige sfeerdie nogal eens in musea hangt. In hel nieuwe gebouw gaat hetmuseum voort op deze weg.Samen met de Hogeschool vanUtrecht, de Hogeschool P.C. Mar-nix Academie en de

HogeschoolDomstad, bouwt het Universi-teitsmuseum aan het nieuweJeugdlab. Dat sluit aan bij ont-wikkelingen die zich de laatstejaren hebben voorgedaan in hetonderwijs zoals de invoering vande basisvorming en de bevorde-ring van het onderwijs in tech-niek, gezondheid en milieu.Daarvoor krijgen (toekomstige)docenten een speciale opleidingin het begeleiden van groepen enhet ontwerpen en gebruiken vannieuw educatief materiaal. Decollecties van hel Universiteits- museum zullen daarbij een rolspelen omdat ze een groot aantalonderwijsleermiddelen omvatten.In het nieuwe Jeugdlab zullenklassen onder leiding van driestudenlen/docenten-in-opleidingproberen om een aantal aanspre-kende problemen op te lossen.Centraal staal het thema waar-neming'. Dat is bijvoorbeeld helgeval bij de vraag hoe een ernstigtreinongeluk heeft kunnen ge-beuren. De kinderen speurennaar mogelijke verklaringen. Omte weten of de machinist goedkon zien, moeten zij bijvoorbeeldte weten komen hoe het oog werkten hoe je kunt testen of iemandkleurenblind is. Zij gebniikendaarbij niet alleen nieuwe instru-menten maar ook replica's van ou-de. De

aantrekkelijkheid van hetnieuwe Universiteitsmuseum wordtbevorderd door de Oude Horlus,die niet alleen een fraaie museum-tuin zal zijn maar ook een bronvan informatie over botanischonderzoek in heden en verleden. Overal in het museum zal duideli)kworden dat geleerden in het alge-meen met vallen en opstaan zijnvoortgestrompeld langs kronkel-wegen vol voetangels en klem-men. Telkens stuitten zij op gren-zen en was het nodig een nieuweaanpak en andere instrumentente bedenken. Een van de sterkstekanten van het museum is, dat decollecties veelzijdig genoeg zijnom te laten zien hoe ontwikkelin-gen met elkaar samenhingen. In het nieuwe Universiteitsmuseumzal de bezoeker ook kunnen zienhoe studenten moesten leren water in hun vak aan de hand was.De hulpmiddelen die docentendaarbij gebruikten, vormen eenbelangrijk deel van de collecties. Ze vertellen niet alleen het verhaalvan de weienschap maar ook vande technische bekwaamhedenvan instrumentmakers en de vin-dingrijkheid waarmee ingewik-kelde problemen werden uitgelegtl. Natuurlijk komt bij dit alles hetaandeel van de Utrechtse univer-siteit uitgebreid aan

bod. Daar-door zal iedereen begrijpen waar-om er straten zijn genoemd naarmannen als F.C. Donders of GJ.Mulder. Er komt ook aandachtvoor de manier waarop de tijdge-noten reageerden op de voortgangvan de wetenschap. Vaak morrel-den geleerden bijvoorbeeld aanzekerheden en waarden waarvanmen dacht dat ze voor eeuwigonwrikbaar vastlagen. Zo kri|gi hel nieuwe Universi-teitsmuseum - onlosmakelijk ver-bonden mei de Oude Horlus - eeneigen plaats in de voorlichting overwetenschap van de UniversiteitUtrecht. Allen die er werken, zijnervan overtuigd dal hel de parelvan het Museumkwartier wordt. De gegevens voor dit artikel zijn ontleendaan Het archief van iiet Universiteits-museum. W.A.F.B(annier), 'Het Universi-teitsmuseum'. In: Tijdschrift van deVereniging Oud-Utrecht, 1939, p. 25-28.P.H. Van Cittert, 'Geschiedenis der verza-meling antieke intrumenten van hetNatuurkundig Laboratorium der RijksUniversiteit en van het NatuurkundigGezelschap'. In: Jaarboelt van deVereniging Oud-Utrecht, 1929.J.G. van Cittert-Eymers, 'Het NatuurkundigGezelschap te Utrecht 1777-1977'.In: A/G 200. Natuurkundig Gezelschap teUtrecht

;777-/977(Utrecht 1977).P.H. Kylstra, 'Het Utrechts Universiteits-museum'. In: NO 200. NatuurkundigGezelschap te Utrecht 1777-1977(Utrecht 1977). 58 iei /juni 1996 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Richard III in Utrecht Two deep enemies, foes to my rest, and mysweet sleep's disturbers, are they that I wouldhave thee deal upon. I mean those bastardsin the Tower.W. Shakespeare, Richard the Third Richard UI in Utrecht (1) Dit stukje is het gevolg vaneen geschenk. In een vlaag van fe-minisme gaf een vriendin mij eenboek, geschreven door een vrouwen met een historisch onderwerpom mij een plezier te doen. Eer-lijk gezegd begon ik er met enigescepsis aan, maar die sloeg weldraom in verbazing en opwinding.&quot;The daughter of time&quot; is een boekvan Josephine Tey, schrijfster vantoneelstukken en detectives. Hetgaat over Richard 111, de Engelsekoning die tijdens de Rozenoor-log kortstondig regeerde (1483-1485) en die dankzij Shakespearelangdurig bekend is geraakt alshet gebochelde monster dat(ondermeer) zijn twee geliefdeneefjes in de Tower vermoordde.Menigeen zal vertrouwd zijn metde laatste woorden die ShakespeareRichard laat spreken; &quot;a horse, ahorse, my kingdom for a horse.&quot;Josephine Tey verdedigt RichardIII tegen Shakespeare. Zij laathaar rechercheur Grant in

hetziekenhuisbed belanden, alwaardeze uit pure verveling een histo-risch geval gaat uitpluizen: deliquidatie van de twee prinsjes inde Tower. Hij verricht zijn onder-zoek met hulp van een Ameri-kaanse student, die zich eveneensverveelt en wel omdat zijnvriendin voortdurend in een to-neelstuk moet optreden. Beideheren werken zich door de ver-schillende bronnen heen en gaan-deweg raken zij ervan overtuigdFanny Huisman

dat Richard die neefjes niet heeft vermoord. Een bochel had hijtrouwens evenmin. Vandaar detitel van het boek: er is een Engelsspreekwoord dat luidt 'Truth isthe daughter of time.'Het boek is ingenieus opgezet enzeer spannend. &quot;No superlativesare adequate&quot; vond The NewYork Times. De lezer blijft achtervenmld van verontwaardigingover de geschiedvervalsing en hetonrecht dat Richard III bij elkeuitvoering van het toneelstukwordt aangedaan. Maar, een re-den voor een verhaal in Oud-Utrecht is dit alles natuurlijk niet.Wat dan wel ? Dat is de vermel-ding dat Richard als jongen naarUtrecht vluchtte, tijdens een on-fortuinlijke episode in de Rozen-oorlog. Het moet omstreeks 1460zijn geweest.

Richard 111 inUtrecht!? Navraag bij de Gemeentelijke Ar-chiefdienst Utrecht leverde nietsop. Men had er nog nooit vangehoord. Even koesterde ik deillusie een echte ontdekking tehebben gedaan, maar dat ideeverdampte toen ik contact opnammet de consulent regionale ge-schiedenis, Fred Vogelzang. Ja, hijwist het en ja, hij had ooit over-wogen er onderzoek naar te doen.Ik leende zijn biografie overRichard III en hij mijn detective.De biografie &quot;Richard the Third&quot;van Paul Murray Kendall blijktniets naders te vermelden overhet verblijf in Utrecht, maar geeftwel een compleet overzicht vande opvattingen tot dan toe overRichard en de liquidatie van detwee prinsjes. Ook 'The daughterof time' wordt erin vermeld.Al in de 17de eeuw, nadat deTudors - uiteindelijk de winnaarsvan de Rozenoorlog - waren uit-gestorven, verscheen een verdedi-ging van Richard. In later tijden zijn regelmatig onderzoekers op-gestaan die aantoonden dat er opzijn minst sterke twijfel bestaataan de schuld van Richard. HenryVII, de eerste Tudor en degenedie Richard in 1585 versloeg, danwel enkele lieden uit Richardsnaaste omgeving zijn hoofdver-dachten.

Bronnen uit Richards eigen tijdschijnen het beeld op te roepenvan een introverte, tolerante man,zeer gesteld op en dienstbaar aanzijn broer, koning Edward IV endiens familie, en een kundig be-stuurder toen hij zelf koning was.Shakespeare's portret van Richardmag dan tot de artistieke top be-horen, in historisch opzicht deugthet beslist niet. Daarbij moet menbedenken dat Shakespeare enHolinshed, de historicus op wiehij zich baseerde, werkten voorde Tudors. En wiens brood meneet, diens woord men spreekt.Zoals gezegd kon men bij hetgemeentearchief geen aanwijzingvinden voor een verblijf vanRichard (en zijn broer George) inUtrecht. Dit zou kunnen beteke-nen dat de jongens hier niet offi-cieel zijn ontvangen, maar zichschuil hielden bij vrienden, in destad of in de provincie. Ongetwij-feld kunnen de koninklijke archie-ven in Engeland ons informatieverschaffen. Ik ben echter niet in de gelegen-heid hier onderzoek naar te doen.Maar nieuwgierig ben ik wel enhopelijk heb ik nu ook anderennieuwsgierig gemaakt. Misschienis er wel iemand voor wie dit be-kend terrein is. En zo nee, danhoop ik dat iemand een speur-tocht begint naar

Richard III inUtrecht. In het belang van degeschiedschrijving en als kleinegenoegdoening jegens deze tragi-sche koning. 60 mei /juni 1996 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 grondkennis vereist en die menzeker niet eventjes in een luiuurtje tussendoor leest. Al met al heeft de redactie zijnbest gedaan om uitvoerige achter-grondinformatie te verschaffen- bijna een vijfde deel van hetboek is ermee gevuld - en waarmogelijk specialisten aan hetwoord te laten. Hoezeer men aanalle aspecten heeft gedacht blijktook uit een inleidend hoofdstukdat gewijd is aan de achtergrondvan het overvloedige beeldmate-riaal dat het boek siert, zodat menbijvoorbeeld ook nog wat - al ishet helaas maar weinig - komt te Het huis Doorn

accent daar op de periode na de gezien vanuit het

middeleeuwen. noordwesten omstreeks 1665.

Het op de achtergrond raken van Anonieme

dan ook denodige aandacht in de twee apartehoofdstukken hierover. Dezesteeds grotere aandacht voor hetwoongenot hield overigens niet in dat het verdedigende karakterwerd losgelaten. In de 16de eeuw,toen rangen en standen zich intoenemende mate gingen afslui-ten voor nieuwkomers, was hetbezit van een ridderhofstad dievoorzien moest zijn van eengracht en ophaalbrug een vereisteom tot de ridderschap te wordentoegelaten. Deze lastige begrip-pen - ridderschap en ridderhof-stad - zijn onderwerp van respec-tievelijk een tweetal korte (overde 18de en 19de eeuw) en eenlang hoofdstuk (betreffende de16de en 17de eeuw). Het betrefthier ingewikkelde, specialistischematerie die de nodige achter- 64 mei /juni 1996 UTRECHT

de militaire functie van het kasteel tekening m

en de daarmee gepaard gaande het Ridderhof-

steeds grotere belangstelling voor stedenboe/c

het wooncomfort had in de eeu- (RAU, TA 1119-17) wen na de middeleeuwen niet al-leen gevolgen voor het interieur,maar ook voor de architectuur ende tuinen en parken die de kaste-len omringden. Terecht krijgendeze veranderingen

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 weten over Roeland Roghman,wiens kasteelportretten van on-schatbare waarde zijn voor onzekennis van het uiterlijk van deUtrechtse kastelen. In zijn totaliteit gezien is 'Kastelenen ridderhojsteden in Utrecht'een wetenschappelijk verantwoordboek. Dat wil het ook zijn: erstaat geen woord in dat niet on-derbouwd is (hetgeen natuurlijkniet wil zeggen dat alles juist is);nergens biedt het klaroengeschalof een zweem van romantiek. Datis naar mijn mening terecht, maardaarmee is de toon ook gezet:ondanks pogingen om de tekst teverlevendigen met broncitaten,blijft de behandeling van de kas-telen veelal bij een beschrijving invaktaal of een opsomming van ge-gevens. Een schat van gegevens,dat wel. Maar wie op zoek wilnaar de verbanden en de onder-linge verhoudingen, zal zelf denodige arbeid moeten verrichten.Met behulp van de registers en deverklarende woordenlijst (die ove-rigens wel veel kunst- en bouw-historische termen bevat, maarveel historische kernbegrippen,zoals bijvoorbeeld het veel ge-bruikte 'allodiaal', laat liggen)komt men een heel eind. Al kanmen nog wel eens raar opkijkenals men

bijvoorbeeld bij kasteelWalenburg (overigens door ledenvan die familie gebouwd en nietdoor de familie Proys) leest dat defamilie Proys ook Lichtenberg inbezit had, en vervolgens bij datkasteel helemaal niets over dezefamilie verneemt. Kortom, het is een weerbarstigboek, een boek dat zich niet ge-makkelijk zomaar laat lezen, datzich zeker niet laat gebruiken alseen toeristische gids (ook al is er op de achterflap gedacht aandegenen die een kijkje willennemen door daar te vermelden ofeen kasteel nog bestaat en bezich-tigd kan worden of niet), maarwel een interessant boek datnoodt tot studie en dat uitstekendgeraadpleegd kan worden dooriedereen die meer van de geschie-denis van de provincie Utrechtwil weten. En voor wie dit alle-maal teveel moeite is, blijft eenprachtig uitgegeven, van schitte-rende illustraties voorzien boekover. Een lust voor het oog. Elian Hattinga van 't Sant B. Olde Meierink e.a., Kastelen en ridder-hofsteden in Utrecht, Matrijs, Utrecht1995, 594 p., il!., prijs fl.69,50,ISBN 90-3545-072-6. bewaard. In het eerste hoofdstukvan dit goed opgebouwde en vlotgeschreven boek gaat de schrijf-ster in op de oorsprong van

dedevotie, op het mirakelboek enop de pelgrimage. Het mirakel-boek had zeker nog uitvoerigergeanalyseerd en met gegevens vanelders kunnen worden. Ook wasmeer aandacht voor de (lokale)religieuze situatie op zijn plaatsgeweest; zo doet het toch merk-waardig aan dat nergens de naamvan Cunera of het naburige pel-grimsoord Rhenen wordt ge-noemd. Echt op gang komt hetboek wanneer de schrijfster haarvoornaamste onderwerp behan-delt: de lotgevallen van de Amers-foortse vrouwevaart vlak voor enna de Reformatie, met de actie enreactie van de stedelijke overheidhierop. Haar meest verrassendeconclusie is zonder meer dat deVrouwevaart nog tot circa 1720met grote regelmaat is gehoudenen toen pas ten onder is gegaanaan veranderingen in de katholie-ke belevingswereld en de invloedvan de Verlichting. De invloedvan politieke gebeurtenissenwordt goed geschetst; opmerke-lijk is ook dat de scheuring binnende katholieke gemeenschap rond1700 misschien wel de grootstereden voor de teloorgang is ge-weest. (BHG) Ottie Thiers, Bedevaart en kerkeraad.De Amersfoortse vrouwevaart van 1444tot 1720. Verloren,

Hilversurr 1994,150 p.,Hl., prijs f.29,-. ISBN 90-5550-386-2. De Amersfoortse vrouwevaartvan 1444 tot 1720. In 1444 gooide een uit Nij ker-ken afkomstige vrouw, die op hetpunt stond in te treden in het Ag-nietenconvent in Amersfoort, eenbeeldje van Maria in de stads-gracht omdat ze zich schaamdemet een dergelijk prul bij dezusters aan te komen. Het was in-derdaad een goedkoop massa-produkt, een niet beschilderdpijpaarden miniatuurbeeldje.Maria's wegen zijn echter on-doorgrondelijk. In een visioen gafze een andere vrouw opdrachthet beeldje uit de bevroren stads-gracht, op de plek waar normaalwater geput werd, van onder hetijs vandaan te halen. Natuurlijkvolgden wonderen en pelgrimage.Haar letterlijke 'top' bereikte dedevotie met de Onze Lievevrou-wetoren, die werd opgetrokken bijde kapel waar het beeldje werd 65 mei /juni 1996 OUD-UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 E LEESTA VAN FEL Namen De afdeling Amersfoort vande Nederlandse GenealogischeVereniging bericht in haar laatstenieuwsbrief kort over de resulta-ten van een onderzoek naarUtrechtse namen. Op basis van degege\'ens xan de \olkslelling uit1947 die bemsten bij het PJ.Meertensinstituut te Amsterdamis gebleken, dat in Utrecht ruim38.000 achternamen \'oorkomen.Op\allcnd is dat bijna de helft vande inwoners het met 929 namendoet, waaronder veel voorkomen-de namen als Van Dijk, Van deBerg en Jansen. De andere helft\an de bevolking beschikt dusover zo'n 37.000 verschillendeachternamen. Typisch Utrechtsenamen zijn namen die een geo-grafische plaats uit de pro\'incieaanduiden zoals Van Soest enVan Zeist, of namen die terug-gaan op oude boerderijen zoalsDonkelaer en Kolfschoten. Als weechter deze 'Van' namen bekij-ken, zien we dat het merendeeluit de streken direct rondom deprovincie afkomstig is. Ook hier-uit blijkt dus de centrumfunctievan Utrecht. Renswoude Dat er behaK'e een pond wcij-temeel' ook een halve nootmus-kaat in de pudding ging in 1748weten we omdat het kookboek

vanMargreta Isabella Pauw, de vrouwvan Jan van Beeck, is overgele-verd. In het 25ste nummer vanHet ouwe Renswou doet E. Wol-leswinkel kort verslag van dezevondst. De familie Van Beeck be-woonde de buitenplaats Engelaarin Renswoude gedurende eengroot deel van de 18de eeuw, metname in de zomer, zoals vele fa-milies van betere komaf, die dedrukte van de stad ontvluchtten. Een neef van mevrouw Pauwwerd tle stam\'ader van het lateregeslacht Van Beeck Calkoen. Amersfoort Museum Flehite in Amers-foort heeft een memorietafel \'ande familie Van Schayck kunnenbemachtigen, die zich in Zwitsersparticulier bezit bevond. In hetnovember 1995 nummer van hettijdschrift Flehite wordt verslaggedaan van het onderzoek naar deop de tafel afgebeelde personen.De tafel bestaat uit een schilderij,voorstellende de aanbidding doorde koningen, en een predella, eenbord met daarop een wapen eneen aantal teksten. Door genealo-gisch onderzoek, dat wordtbemoeilijkt doordat de naam VanSchayck in diverse vormen heelveel voorkomt, kunnen de auteursredelijk hard maken welk gezinde opdracht tot het maken \anhet schilderij heeft

gegeven. Hoogland Sinds december 1995 beschikthet dorp Hoogland officieel overeen eigen historische vereniging,die inmiddels al twee nieuws-brieven het licht heeft doen zienen al meer dan 80 leden telt. Inhet tweede nummer staat eenkort artikel, waarin de naam vanhet periodiek 'De Bewaarsinan'wordt toegelicht. Auteur is Vi/. deRidder, ooit zelf 'bewaarsinan'.Boeren die hun vee op ver weggelegen weiden lieten grazen,konden vanwege de afstand er zelfniet op letten. L^aarom vroegenzij plaatselijke polderboeren hunvee 'te bewaren', er toezicht op tehouden. Eigenaren kwamen al entoe langs op te kijken en voor diegelegenheid schonk de bewaars-man een borrel. Sommigenhadden dan ook een volledige schenkvergunning. Met polstoken touwen deed een bewaarsmanzijn ronde langs het vee. Tot detaken behoorde ook het een keerper jaar schoonmaken van descheidingssloten. Koeien die regel-matig uitbraken moesten door debewaarsman, vaak met hulp vanvrouw en kinderen, 'gekoppeld'worden aan een andere koe. Hetergste waren de horzels, die in dezomer poogden hun eieren in hetrugvel van de koeien te leggen.De koeien gingen

massaal op de\-lucht om aan hun belagers teontkomen. L^aarbij kwamen ze inde sloten of de drassige weidenvast te zitten, zodat de bewaars-man heel wat te sjorren had. Groenekan Hel dorpje Groenekan danktzijn naam aan de gelijknamigeherberg, die er in I 582 al gestaanmoet hebben. De gevelsteen metdaarop een groene kan, bevindtzich nog steeds ingemetseld ineen muur nabij de kruising metde provinciale weg naar Hilver-sum. Ook in de zeventiende eeuwlag de heriierg al op een kruis-punt van wegen en vaarten, eengeschikt punt dus voor het uitba-ten van een tapperij. Groenekanzelf bestond in die tijd slechts uiteen handjevol huizen. In 1842werd de herberg in de as gelegden weer opgebouwd. &quot;Foch werdde herberg na verkoop twintigjaar later gesloten en diende hijals woonhuis. Pas aan het eindevan de 19de eeuw opent eennieuwe eigenaar er weer een her-berg in. lijdens de mobilisatie inde jaren 1914-1918 groeide declandizie van de militairen van denabij gelegen forten Ruigenhoeken Blauwkapel. In 1940 tenslottewerd het pand verbouwd tot kap-perszaak. 68 F. Vogelzang lei /juni 1996 V r R n c n T
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Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Een joodse school te Zeist,1942-1943 &quot;Vaststelling aantal leerlingen van Joodschenbloede&quot; stond als onderwerp vermeld in delinker bovenhoek van de circulaire van desecretaris-generaal van het departement vanOpvoeding, Wetenschap en Cultuurbeschermingvan 16 augustus 1941, die bij het gemeente-bestuur van Zeist op 19 augustus 1941 binnen-kwam. Daar was als bijlage bijgevoegd eenrondschrijven van dezelfde datum, dat onderandere aan de besturen van onderwijsinrich-tingen voor lager en voortgezet onderwijswas gericht. Boven dat stuk stond: &quot;Niet voorpublicatie in welken vorm ook bestemd.&quot;De schoolbesturen kregen daarbij opdracht,zodra de zomervakantie voorbij was, binnenzeven dagen na het hervatten van de lessenna te gaan welke leerlingen joods waren. gehuwd of na dat oogenblik meteen jood in het huwelijk treedt.(3) Een grootouder wordt als vol-joodsch aangemerkt, wanneerdeze tot de joodsch-kerkelijke ge-meenschap heeft behoord.&quot;De secretaris-generaal schreef voordat het bepaalde onder 2. zo moestworden uitgelegd dat kinderendie twee voljoodse

grootoudershadden, als jood werden aan-gemerkt, wanneer zij een joods-godsdienstige opvoeding ont-vingen. Aan het departement van O.W.C,moesten de schoolbesturen zospoedig mogelijk opgave doenvan het aantal leerlingen en aande gemeentebesturen moesten zijeen nominatieve opgave verstrek-ken. De secretaris-generaal gaf alstoelichting aan de gemeentebe-sturen: &quot;De zin hiervan is deze,dat U op die wijze het gemakke-lijkst en het snelst zult kunnennagaan, of de door de scholenverstrekte gegevens inderdaadovereenstemmen met de gege-vens omtrent de kinderen vanJoodschen bloede, waarover Uwgemeente beschikt.&quot; De gemeentenmoesten hun gegevens eveneensdoorgeven aan het departement.De reden voor het verzenden vande circulaire was het feit dat deRijkscommissaris voor het bezetteNederlandse gebied aan de secre-taris-generaal van O.W.C, bevo-len had de joodse leerlingen inafzonderlijke scholen bijeen tebrengen. Het was niet toegestaanin hetzelfde gebouw een niet-joodse en een joodse school on-der te brengen. Aan de hand vande verstrekte gegevens zou wor-den bepaald in welke

gemeentenscholen voor joodse leerlingenzouden worden ingericht.Bij circulaire van 25 augustus1941 liet het departement van O.W.C, weten dat de Duitseautoriteiten opdracht hadden ge-geven dat de joodse leerlingenmet ingang van 1 september vandat jaar van de scholen moestenworden verwijderd, of het moes-ten scholen zijn die uitsluitendwaren bestemd voor joodse leer-lingen. &quot;Met nadruk wensch ikerop te wijzen, dat het in debedoeling ligt om de Joodschekinderen in staat te stellen, hetonderwijs, dat zij thans genieten,te vervolgen, zij het dan in afzon-derlijke onderwijsinrichtingen.Deze zullen zoo spoedig mogelijkworden opgericht, zoodat in hetalgemeen de betrokken Joodscheleerlingen niet langer dan vierweken zonder het hun passendonderwijs zullen zijn&quot;, aldus desecretaris-generaal van O.WC.In hun brief van 28 augustusd.o.v, aan de hoofden van deopenbare en bijzondere scholen,waaronder ook begrepen hetChristelijk Lyceum, de ZeisterIndustrie- en Huishoudschool, deNijverheidsavondschool, de Han-delsavondschool en de ZeisterVrije School, verzochten burge-meester en wethouders de oudersvan joodse

leerlingen mede te de-len dat hun kinderen van hoger-hand niet meer mochten wordentoegelaten tot de school.De maatregelen tegen de jodenwerden binnen een paar dagenaangescherpt. Het departement vanO.W.C, maakte op 29 augustus1941 bekend dat met ingang van1 september joodse leeriingenalleen onderwijs mochten krijgenvan joodse leerkrachten. Voort-aan was het verboden dat joodseleerlingen van niet-joodse perso-nen onderwijs, in welke vorm ook,zouden ontvangen, ook wanneerdat onderwijs gegeven werd in devorm van club- of privaatles. Aan Om na te gaan welke leerlingenvan joodse bloede waren of alszodanig moesten worden be-schouwd, had men de regels vande Rijkscommissaris voor het be-zette Nederlandse gebied dien-aangaande te volgen. § 4 van deVerordening No. 189/1940 vande Rijkscommissaris (Verorde-ning betreffende de aanmeldingvan Joodsche ondernemingen)bepaalde: &quot;(1) Jood is een ieder,die uit ten minste drie naar rasvoljoodsche grootouders stamt.(2) Als jood wordt ook aange-merkt hij die uit twee voljood-sche grootouders stamt en 1. het-zij zelf op den negenden Mei1940 tot de

joodsch-kerkelijkegemeente heeft behoord of nadien datum daarin wordt opge-nomen, 2. hetzij op den negen-R.P.M. R/ioen

den Mei 1940 met een jood was 86 juli I augustus 199 6

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 D E KEUZE VA N De schotel van Klein Abbelaarte Renswoude In hel voorjaar van 1984 brach-ten kinderen van de heer H. vanVeldhuisen, landbouwer op KleinAbbelaar, die bij kapper J.D.H,van den Brink hun haar wildenlaten knippen, een plastic tas meemet scherven van aardewerk. Janvan den Bnnk is namelijk bestuurs-lid van de historische verenigingOud Renswoude. De scherven waren gevonden bijhet uitgraven van een oude wa-terput bij de enige jaren daarvoorafgebroken boerderij op dieplaats. Van den Brink bracht descherven bij ondergetekende om-dat die zich in onze verenigingonder andere bezig houdt metaardewerk. Gelijkenis De scherven waren beschil-derd en na reinigen en lijmenbleek er een schotel te ontstaanwaarop een dame met een kroon-tje was afgebeeld.Al bladerend in hel boek Neder-landse Majolica van DingemanKorf, viel mij de gelijkenis op metde afbeelding met het nummer 558. Hetzelfde kroontje, dezelfdewenkbrauwen, ogen, mond, enhaardracht en ook de beschrijvingbij de afbeelding klopte \Tijwel.Alleen was de kleur van de scher-ven eerder geel

dan grijs. Het boek vermeldt over dezeschotel alleen dat de letters K en W,de initialen zijn van koning-stad-houder Willem III. Deze prinsvan Oranje was van 1675 tot1702 koning van Engeland, Ier-land en Schotland.De letters op de schotel van KleinAbbelaar zouden dan kunnenslaan voor K(oning)I(n) N4A(ria 11Sluart), de echtgenote van Wil-lem III. Zij was van 1689 tot1694 koningin. Delfts Daarmee zou de schotel dannauwkeurig gedateerd zijn. Ditvermoeden bleek moeilijk te kun-nen worden bevestigd. Zowelde schrijver van het boek als deeigenaar van het schotelfragmentwaren overleden en het was nietbekend waar hel fragment wasgebleven. Omdat het vermoeden bestond dalde schotel van Friese oorsprong was, ben ik met de fragmentennaar het 'spreekuur ceramiek' ge-gaan in het Princessehoff inLeeuwarden. Drs J.D. van Dam, aardewerk-deskundige van dat museum konmij vertellen dat de schotel'Delfts' was. Bij een Friese schotelsteekt de standring namelijk uit,zodat je de schotel eraan kuntoppakken. Dat was hier niet hetgeval. Overigens wordt de uit-drukking 'Delfts' gebruikt voor alhet aardewerk

dat in Hollandwerd gemaakt. Het Fries aardewerkmuseum DeWaag in Makkum, waar ik vervol-gens naar toe ging was gesloten,maa; men was zo vriendelijk dedeur voor mij open te maken. Inhet depot, waar ik rond mochtkijken, vond ik een schotel metprecies dezelfde afbeelding. Alleenwas de beschildering blauw op witDe heer J.P. Tichelaar van de aar-dewerkfabriek aldaar heeft mij la-ter opgebeld en mijn vermoedensmet betrekking tot afbeelding endatering bevestigd. Resumerend kan het volgendeover de schotel worden gezegd:De schotel is Delfis en uit het ein- 1. De schotel vanKlein Abbelaar 2. De schotel uit'NederlandseMajolica' 3. De schotel vanKlein Abbelaar narestauratie J.B. de Vries r}tcmber/oljtober 199 6 UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 door een, voorzover het hembetrof, ruimhartig salarisbeleid. Deburgemeesters wilden AntoniusMatthaeus II behouden voor hununiversiteit, die zij zagen als eenprestigeobject en een motor voorde werkgelegenheid. Verschrikkelijke boeken De roem van AntoniusMatthaeus II is gebaseerd op zijnboek De Criminibus (Over mis-daden). Dit boek dat sinds deeerste publicatie in 1644 veledrukken heeft beleefd was- natuurlijk - geschreven in hetLatijn en vormt een commentaarop de boeken 47 en 48 van deDigesten. Deze boeken die van-wege hun onderwerp, het straf- recht, ook wel de 'verschrikkelijkeboeken' worden genoemd, zijneen onderdeel van het Corpusluris Civilis. Het bijzondere vandit commentaar is dat, voor debespreking van de diverse misda-den, voor het eerst een algemeneinleiding wordt geboden waarinde belangrijkste centrale vragenuit het strafrecht worden behan-deld. In deze inleiding komenonderwerpen aan de orde als: watis misdaad, toerekeningsvatbaar-heid, poging en deelneming.Door zijn systematische analysevan deze algemene problemen isAntonius Matthaeus II gewordentot de

grondlegger van de inde-ling van de moderne wetboekenvan strafrecht, die allen geken-merkt worden door een zoge-naamd Algemeen Deel. In hetAlgemeen Deel worden dieonderwerpen geregeld die bij allemisdaden een rol kunnen spelen.De poging om een misdrijf tebegaan komt toch niet alleenvoor bij moord, maar eveneensbij diefstal of verduistering ofwelke ander misdrijf ook. Dezealgemene leerstuken zijn nu inhet Algemeen Deel van ons wet-boek van strafrecht vastgelegd engelden voor alle delicten. Hetmaakt niet uit of het de delictenuit het wetboek zijn of economi-sche dan wel - bijvoorbeeld - mi-lieudelicten, die in anderewetten strafbaar zijn gesteld.Voor alle delicten gelden voor depoging dezelfde regels. De vertaling Er waren al eerder pogingenondernomen om het werk vanAntonius Matthaeus II te vertalen.Vastgesteld moet worden dat de18de eeuwse Nederlandse ver-taling niet verder is gekomen dande inleiding en de begin 19de Verenigde Nederlanden bood daar-toe evenwel vele mogelijkheden.Elk gewest wenste zich toch eeneigen universiteit en ook de stad-houders lieten zich niet onbe-tuigd. Zo werden dan

ook velenieuwe universiteiten gesticht,Leiden, Franeker, Groningen, Har-derwijk. Antonius Matthaeus IIbegon zijn loopbaan aan de uni-versiteit van Harderwijk. Hij wis-selde van leerstoel toen in Utrechteen Ulustre School werd opge-richt (1634), die twee jaar later alwerd omgevormd tot universiteit.Deze universiteit bleef hij trouwondanks de herhaalde, financieelzeer aanlokkelijke, aanbiedingenuit Leiden. De vroedschap maaktehem dat overigens makkelijk 113 AntoniusMatthaeusUniversiteits-museum: foto: JA. Stolp september/oktober 19 9 6 OUD-UTRECHT

Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Utrecht in 1853 Het begin van de Utrechtse zHverindustrie was niet bepaald uitnodigend.Zelfs een stoel ontbrak en de on-ontbeerlijke voorwerpen voor eenstaalgraveur bleken ook nietvoorhanden. Het begin was voor mij nogal de-primerend, niet alleen vanwegemijn werkplek, maar vooral om-dat er al een tekenaar aanwezigwas, waardoor het ontwerpen vanzilverwerk dus uitgesloten was.Een zekere bevrediging vond ikin het feit dat er wel een tekenaarvoorhanden was, maar niemanddie deze [vlakke] ontwerpen drie-dimensionaal kon uitvoeren enhierdoor kon ik voorlopig als mo-delleur vooruit. Deze werken, diein was werden uitgevoerd, vondenweldra bijval. Het eerste stuk,herinner ik mij nog, was eenjachtdrinkhoom met een geboei-de jachtvalk, die goed uitgevallenwas. 2 Met uitzondering van enigforceerwerk, [een techniek] dienog in de kinderschoenen stond,was alles nog handwerk methamers, ponsen en staken.Gebruiksvoorwerpen waren inNederland meestal helemaal glad,alleen bewerkt met een bruineer-staal, waarmee de graveur eenenorme vaardigheid en routinehad. Men paste een

decoratie-techniek toe, die mij zeer interes-seerde en die in Duitsland totaalverdwenen was [...[ de oude cise-leerkunst met hamers en ponsjes.Er werkten enige ciseleurs, diehet drijfwerk, uitgevoerd in eensoort rococo, nog zeer behendigkonden toepassen. 126 Lezenaar en bijbel De sfeer in het bedrijf was zeerpatriarchaal. Koffie en thee was erin overvloed en werd door defabriek geleverd, 's Morgens waser voor hel gehele personeel kof- nov emb e r / dec e mb e r 1996 OUD-UT RECHT
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