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Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Provinciemaagd met mijter De titelprent van het Groot placcaatboek van Van de Water In 1729 publiceerde Johan vande Water (1689-1761) zijnGroot placcaatboek.^ Ditdriedelige werk wordt nog da-gelijks gebruikt door historici.Toch is er opvallend genoegover Van de Water en zijnplakkaatboek nauwelijk iets tevinden. Alleen Dodt vanFlensburg heeft in 1842 hetcontract met zijn uitgevers ge-publiceerd.^ Van de Waterwas getrouwd metWilhelmina Alstorphius (gest.19sept. 1745), en woonde ophet Oudkerkhof. Hij studeerderechten in Utrecht, werd grif-fier van het provinciale hof enstierf op 4 maart 1761, zonderkinderen na te laten.^ Kees Smit % vereniging Oud>Utrecht februari 2000







Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Cajus en Titia Geloof hoop en liefde in Utrecht rond een huwelijksdispensatie in de Tweede Wereldoorlog Het is 30 september 1943. In vrijheid rondlo-pende joden kent Nederland al niet meer. Zelfsde beide voorzitters van de joodse Raad, As-scher en Cohen, zijn nu aangekomen in hetdoorgangskamp Westerbork. Op die datumvraagt de 24-jarige RudolfWillibrordusLijdsman dispensatie aan de aartsbisschop vanUtrecht om kerkelijk te mogen trouwen metAntonette Auguste Zoeteman, 26 jaar oud.Lijdsman, katholiek gedoopt in 1942, is half-jood volgens de nazi-terminologie. Zoeteman isniet-katholiek en ongedoopt. Naar zal blijkenwas Zoeteman de schuilnaam van een vol-joodse, dat wil zeggen dat zij vier joodse groot-ouders had. Bijna haar hele familie was al naarPolen gedeporteerd. Bij de bij het verzoekbetrokken geestelijkheid stond dit paar ook welbekend als Cajus en Titia, gebruikelijke code-namen in kerkelijke kringen als anonimiteitgewenst was. Hoe verging het deze Cajus en Ti-tia? Een antwoord op deze vraag iste vinden in het archief van hetaartsbisdom^ Utrecht dat bewaardwordt bij Het Utrechts Archief. Eenonderdeel van het archief van hetaartsbisdom vormt een serie bij deaartsbisschop ingediende verzoe-l<en voor

huwelijl<sdispensatie.Daarbij zijn speciaal die huwelijks-dispensaties van belang die be-trel<l<ing hebben op een verschilvan eredienst [in disparitas cultus).Naast het dossier met betrekkingtot de huwelijksdispensatie vanLijdsman en Zoeteman zijn gege-vens voor dit artikel ontleend aan Henk                        gesprekken gevoerd met de 8o-ja- Uppelschoten           rige heer Lijdsman. Alleen al de bestudering van detwintig pagina's die dit dossier teltroept veel vragen op. De aanvraagvan deze bruidegom in spe heefteen uitzonderlijk traject doorlo-pen. Mgr. dr. J. de Jong, de aarts-bisschop, wees het verzoek in eer-ste instantie af, verleende alsnogdispensatie en trok die vervolgensweer in. En dat alles binnen eenmaand tijd, in oktober 1943. Zevenmaanden later kreeg het paar vanhem uiteindelijk toch nog hetgroene licht. Waren er nieuwe feiten, andereomstandigheden? Zijn de aange-voerde argumenten wel altijd ge-loofwaardig geweest? Is de aarts-bisschop met listig geformuleerdehalve waarheden benaderd, of ishij mogelijk zelfs bewust misleid?En zo ja, door wie? Door Cajus enTitia zelf, of door de biechtvadervan Lijdsman, hun voorspreker bijdeaartbisschop? Huwelijksdispensaties 'Zij is nou niet bepaald moedersmooiste, nog afgezien van het feitdat ze mank loopt.

Eigenlijk is dithaar laatste kans om nog aan deman te komen.' Met deze uit hetleven gegrepen argumentatie pro-beerde een dorpspastoor in deTweede Wereldoorlog toestem-ming te krijgen voor een kerkelijkhuwelijk van een katholiekevrouw met een niet-katholiek. Enhij had succes. De aartsbisschopvan Utrecht, De Jong, verleendewelwillend zijn dispensatie.Gewoonlijk echter wendden de pa-rochiegeestelijken zich in hun bes-te kerklatijn, tot de aartsbisschopmet meer verheven motiveringen{causae). Zoals het gevaar dat hetpaar anders alleen een burgerlijkhuwelijk sluit: de katholieke partijleeft dan in de ogen van de kerk inconcubinaat. De hoop op bekering van de niet-katholieke partij speelteen rol evenals het belang van eenkatholieke opvoeding van de even-tuele kinderen. Het verzoek omdispensatie voor zo'n 'gemengd'huwelijk moest vergezeld gaanvan waarborgen, vooral in verbandmet dat laatste aspect. Ook bloed-verwantschap, bijvoorbeeld eenhuwelijk van neef en nicht, wasverschillende keren onderwerp vandispensatie. Zo'n verzoek ging ver-gezeld van keurig getekende stam-bomen. In feite moesten alle afwijkingenvan het canoniek recht aan de dio-cesane curie worden voorgelegd.Voor uitzonderlijke problemenkon de aartsbisschop natuurlijk al-tijd de

Romeinse curie raadplegen.De mogelijkheid van contact metRome werd tijdens de oorlog uiter-aard steeds problematischer.Daarom fungeerde het bisdomtempore belli (in/wegens oorlogs-tijd) als een nog zelfstandiger be-stuursorgaan. Alle afwijkingenvan de kerkrechtelijke bepalingen,ook de op het eerste gezicht trivia-le, waren van belang.Een dispensatie, die vaak voor-kwam, was het ontslagen wordenvan de voorgeschreven afkondigin-gen van het huwelijk, drie wekenachter elkaar, op zondag vanaf depreekstoel. Hierbij konden verschil-lende factoren meespelen. Tempo-re belli kon er sprake zijn van eenonderduiker: zijn adres gaf je na-tuurlijk niet prijs, of de man moestzich op korte termijn melden voorde arbeidsinzet in Duitsland. Of tervermijding van schandaal: de om-geving wist niet beter of het paarwas al kerkelijk gehuwd, soms wa-ren er al kinderen. Ook dreigendschandaal voor de ouders kon eenvalide argument zijn. Bijvoorbeeld,de vader van een bruidegom is le-raar aan de middelbare school en % Oud.Utrecht vereniging februari 2000













Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 stadstuinen Wat is een stadstuin? Het antwoord ligt voor de hand: een omheind terrein beho-rend bij een gebouw gelegen in een stad. De vraag wat de kenmerken zijn van eenstadstuin is echter heel wat moeilijker te beantwoorden. Stadstuinen verschillen al-tijd van elkaar in aard, omvang, aanleg en beplanting. Van de tuinen hij een rijuniforme huizen zijn er geen twee op dezelfde manier aangelegd. Nergens komt desmaak van stadsbewoners zo sterk tot uiting als in de aanleg van hun tuin. geld ter beschikking had kon hetzich veroorloven om een gedeeltevan zijn terrein als siertuin in terichten. Dit gedeelte was op zich-zelf weer omheind. Een middel-eeuwse siertuin bestond uit vier-kante vakken met verspreidstaande sierplanten. Kloosters engasthuizen hadden veelal een krui-dentuin met geneeskrachtigeplanten. Naarmate een stad dichter be-volkt raakte, werden de binnen-terreinen steeds meer bebouwd.Langzaamaan verschoof de func-tie van de stadstuin ook van nuts-tuin naar siertuin. Groenten envruchten werden vooral op de ho-veniersgronden buiten de stadgekweekt en op markten verhan-deld. De siertuinen in de zestien- vond men kippenhokken, paarden-stallen, schuren, een secreet, eenwaterpomp, een keuken, een bak-huisje en meer

van dergelijke huis-houdelijke voorzieningen. Eenmiddeleeuws huis met erf was eeneconomische eenheid waar zoveelmogelijk in het eigen onderhoudwerd voorzien. Er werden groentenen vruchten gekweekt voor eigengebruik. Wie voldoende grond en Vroeger was dat niet wezenlijk an-ders. Ool< in de Middeleeuwenwerden de onderlinge verschillenbepaald door de omvang van detuin en de rijkdom van de eigenaar.Een duidelijk verschil met de lateretuinen is echter dat het toen voor-namelijk nutstuinen waren. Hetterrein dat bij een gebouw behoor-de werd gebruikt als voortzettingvan dat gebouw buitenshuis. Hier Een omheindesiertuin metgeo-tiietrische perkenen verspreid ge-plante boompjes,ca. 1635. Deze tuinIh'lioorde hij helhuis De Roode-poort in de huurtvan de Jacohilcerkin Utrecht.Schilderij van JoostCornelisz Drooch-sloot. Verblijfplaats onbekend. 15 TOLIEN WiLMER % Oud.Utrecht veren igmg februari 2000
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Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 /\6--l.c^ )b-L0 9-'^ ^ Oc-r \ ^^ Het Duitse Huis een wonder in Utrecht Dat het Duitse Huis in de Utrechtse binnenstad,een kloostercomplex uit 1348 en nu een vier-sterren-hotel met congrescentrum, nog bestaat,is eigenlijk een klein wonder. Meer dan eens wasde toekomst van dit middeleeuwse monumentheel onzeker en dreigde verval of afbraak. Nahet vertrek van de vorige gebruiker, het MilitairHospitaal, moest het zelfs tien lange jaren du-ren voordat de nieuwe bestemming in de vormvan het Hotel Keizer Karel V en een congrescen-trum was gerealiseerd. Het klooster werd gebouwd doorde Duitse Orde. In 1807 moest deorde het complex verlaten, om-dat koning Lodewijk Napoleonvan het toenmalige Koninkrijk Holland (een Franse vazalstaat)het wilde hebben. In 1813 werdde Franse keizer Napoleon in devolkerenslag bij Leipzig versla-gen en werd Nederland bevrijd,maar de Orde kreeg de gebou-wen aan de Springweg niet te-rug. Koning Willem I maakte ereen militair ziekenhuis van. In1823 werd de noordelijke vleugelen in 1831 de zuidvleugel van hethospitaalgebouw aan het Geer-tebolwerk gebouwd.Na het vertrek van het MilitairHospitaal in 1990 kocht de Ridder-lijke Duitse Orde de gebouwen ophet voormalige kloosterterreinaan de kant van de

Springweg (decommandeurswoningen) terug.Ze werden gerestaureerd onderleiding van de Amersfoortse archi-tectenbureau Van Hoogevest en op 27 maart 1995 in gebruik geno-men. Het hoofdgebouw en de zie-kenhuisvleugel aan het Geertebol-werk bleven echter leegstaan, alwas er vanaf 1990 aan plannengeen gebrek. Als eerste ontwikkelde de Utrecht-se Maatschappij tot StadsherstelNV samen met de Balije vanUtrecht en met Vastgoed RABONederland BV een plan voor kan-toren in het hospitaalgebouw aanhet Geertebolwerk, de bouw vandrie 'urban-villa's' met 27 apparte-menten en de restauratie van hetmiddeleeuwse gebouw. In datdeel zou de Orde weer een plekkrijgen en de rest zou een culture-le bestemming kunnen krijgen,zoals een museum of een centrumvoor oude muziek. /// dil deel van hetcomplex van hetDuitse Htm is in1995,Ie Ridder-lijke Duitse OrdeBalije van Utrechtteruggekeerd, liethoge gebouw linksis de vroegereVfoning van delandcommandeur.Rechts naast devlaggenmast staatde Mariakapel, desacristie van dekloosterkerk die bijde stormramp van1674 werdverwoest.Foto: HetUtrechts Archief 33 Hedde Biesma % vereniging Oud'Utrecht april 2000





















Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 derij behaalden het geloof en dekerkelijke tucht de overwinning opde ketterij. In het bijschrift wordtde ketterij de grootste pest dermaatschappij genoemd.De keizer logeerde op het Janskerk-hof ten huize van de domdeken,Johan van de Vorst van Loenbeek,de zoon van een van zijn ver-trouwdste raadslieden. Hier werdhem wederom een groots welkombereid. In de tuin ging een schilde-rij van Jan van Scorel, de Nijd, invlammen op: waar de keizer ver-scheen, verteerde de jaloezie. Indeeetzaal wachtte hem een troonmet een goudgeborduurde hemel.Hier kreeg Karel een banket aange-boden. De stad vierde feest tot inde kleine uurtjes. Pektonnen gaveneen rode gloed aan de warme zo-mernacht. Het bezoek van de kei-zer werd op 17 augustus beslotenmet een plechtige processie doorde stad. Met alle denkbare ritueel,kerkelijk en wereldlijk, was de kei-zer in de stadsgemeenschap opge-nomen. De dag nadat de keizervertrokken was, kregen de armeneen aalmoes bij de Tolsteeg- enWeerdpoort. De blijde inkomstekostte de stad inclusief de versie-ring en de wijn ruim 2700 gulden,wat een flink deel van de stedelijkeinkomsten was. Werkelijk, kostennoch moeite waren gespaard omde keizer een waardig welkom tebezorgen. Uit de weloverwogenaankleding blijkt dat

de stad haargevoel van eigenwaarde en zelfbe-wustzijn geenszins verloren was.De massale toeloop laat zien datde grootse ontvangst niet alleenplichtmatig was. Van 21 december 1545 tot 4 febru-ari 1546 bracht de keizer nogmaalseen bezoek aan de stad Utrecht.Ditmaal voor de vergadering vande ridders van het Gulden Vlies inde Domkerk. Vijftig ridders waren Gezicht op kasteel In de Tolsteegpoort en op de brug-Vredenburg uit gen stonden beelden uit de klassie-het zuiden in ke mythologie opgesteld: VrouwevogeMucht. Fortuna, Bacchus, Alexander de Gro-Kopergravure van te, Hercules, Jason en noem maarS. van Lamsweerde. op. Hun verworvenheden en hei-Foto: Het dendaden inspireerden tot loftuitin-Utrechts Archief gen aan het adres van de keizer. Opde bruggen nabij het oude centrumvonden mimevoorstellingen plaats:daar werd de strijd uitgebeeld die dekeizer tegen de Turken en indianenhad gevoerd. Een piramide op deHamburgerbrug herinnerde metzijn opschriften aan de Romeinse ende Habsburgse adelaar die beidegraag in Utrecht &quot;nestelden'. Bij deingang naar de Lijnmarkt stond eentriomfpoort opgesteld, versierd metde vlaggen van de keizer. De stratenwaren versierd met sparren, de hui-zen met groen en uithangbordendie de keizer prezen als 'Vader

desVaderlands' en 'een zeer goed heer'.Overal brandden lantaarns, kaarsenen toortsen. Er klonk muziek. Demensen waren uitgelopen. Dekomst van de keizer was een ge-beurtenis van de eerste orde.Op de Sint-Maartensbrug be-groetten de bisschop en de kapit-tels de keizer. De kanunniken leid-den de stoet naar de Domkerk,waar het gezelschap luisterde naar de lofzang Te Deum Lauda-mus. Voort ging de stoet, via hetversierde Oudkerkhof, naar deStadhuisbrug. Voor het stadhuiswaren beelden geplaatst van vierillustere voorgangers van Kareldie net als hij een sleutelrol had-den gespeeld in de Utrechtse ge-schiedenis: keizer Augustus, ko-ning Dagobert, Karel Martel enkoning Hendrik I van het Duitserijk, ook wel de Vogelaar ge-noemd (onder zijn bewind zou-den de Noormannen uit Utrechtverdreven zijn). Op een piramidewerd de lof gezongen van de kei-zer. Onderweg naar de Neude ver-welkomden nog meer groten uitde oudheid de keizer: Themisto-cles, Lucullus en Fabius. Vertum-nus, de god van de herfst, en Po-moena, de fruitgodin, hielden eensamenspraak op de Neude. Hierstonden een welkomstbeeld op-gesteld en een goudbeschilderdestenen erepoort, waaraan schil-derstukken van Jan van Scorel be-vestigd waren. Hij had de strijd te-gen de ketterij afgebeeld en

hetschilderij als onderschrift meege-geven dat 'het geloof, bij het wij-ken der ketterij, weer zuiver tevoorschijn trede en zijn reinenglans herneme'. In een ander schil- 47 % vereniging Oud*Utrecht april 2000





































Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 De eerste ambtsketen van deburgemeester van Zeist In het augustus-nummer van 1999 vanOud-Utrecht (nummer 4) staat het artikel 'Deambtsketen van Utrecht' van Janjaap Luijt.Uit dat interessante artikel blijkt dat hetstadsbestuur van Utrecht in 1852-1854 een voordie tijd behoorlijk bedrag (375,50gulden) overhad voor de aanschaf van een ambtsketen voorde burgemeester. Voor de gemeentebesturen vankleine plaatsen was die uitgave te fors. Zijstel-den niet zulke hoge eisen aan de ambtsketen.Voor ongeveer 25 gulden had men al een zilverenambtspenning met een zilveren ambtsketen. Depenning aan een oranje lint was nog goedkoper. het dorp telde in 1850 3654 inwo-ners - had in 1853 wel Iets meerover voor de ambtsketen, maar eris een duidelijk verschil met destad Utrecht. 'Ten platten lande' De burgemeesters in Nederlanddragen als teken van hun waar-digheid bij bepaalde door de wetgenoemde gelegenheden eenambtsketen met daaraan beves-tigd een ambtspenning. Het dra-gen van onderscheidingstekensdoor gezagsdragers gaat al terugtot in de oudheid. Door het tonenvan bepaalde gezagssymbolenmaakte men duidelijk welk ambtmen bekleedde. Een van die sym- symbool. Voor het eerst komt datvoor in het 'Reglement op het be-stuur ten platten lande in de

Pro-vincie Utrecht' uit 1825. In artikel90 van dat reglement staat: 'Bur-gemeester en Assessoren zullenbevoegd zijn om in de uitoefeningvan hunne bediening een onder-scheidend teeken van hunneWaardigheid te dragen, het welkbestaan zal in eenen penning,waar op aan de eene zijde het wa-pen van het Rijk, en aan de anderede naam der Gemeente gegrift is.Deze penning zal aan een breedOranje lint om den hals gedragenworden'. De ambtspenning aan een lintwas niet bedoeld voor de burge-meesters in de steden. Voor henwas in 1824 bepaald dat zij eenambtskostuum moesten dragen.In het reglement wordt niet ge-zegd of het gemeentebestuur ofde burgemeester en de assessorende kosten van de aanschaf vaneen ambtspenning moesten dra-gen. Naar alle waarschijnlijkheid heefthet gemeentebestuur van Zeistgeen onderscheidingsteken aan-geschaft. Het was immers geenverplichting. In de gemeentereke-ning van 1825 en van 1826 komt inieder geval geen post voor voor deaanschaf van een ambtspenning.In de raadszaal in het gemeente-huis van Zeist hangt een schilderijvan burgemeester Frans Nicolaasvan Bern (1786-1851), burgemees-ter van 1814 tot 1850. Waarschijn-lijk is dit schilderij in 1850 geschil-derd. Van Bern draagt op datschilderij geen onderscheidingste-kens. Het is natuurlijk niet uit

tesluiten dat het pas na zijn ontslagals burgemeester geschilderdwerd. De aanschaf van een ambts-penning had hij eventueel zelfkunnen bekostigen, als die voor de Foto's van de ambtspenningen en de keten. Gemaakt in opdracht van het gemeentearchief Zeist Voor de invoering van de gemeen-tewet van 1851 werd onderscheidgemaakt tussen de steden en deplattelandsgemeenten. Aan debesturen van de plattelandsge-meenten in Utrecht werd in 1825door het provinciebestuur al voor-gesteld een ambtspenning aan teschaffen voor de burgemeester ende assessoren.Het gemeentebestuur van Zeist - bolen is de keten. Een voorbeeld isde keten die de schutterskoningenvan de schuttersgilden droegen.Een traditie die nog in ere wordtgehouden door de schuttersver-enigingen. Burgemeesters van steden in deLate Middeleeuwen en ook ten tij-de van de Republiek hebben zichnooit met een ambtsketen en eenambtspenning getooid als gezags- 65 R.P.M. Rhoen % vereniging Oud>Utrecht juni 2000







Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 De eerste ambtsketen van de burgemeester van Zeist verbonden met een ronde schakel.Hieraan hing verbonden door eenkleine schakel weer een tweederonde schakel, die door het oogvan de penning ging. De lengtevan de keten bedroeg 95 centime-ter. Met behulp van twee zilverenhaken die aan de achterzijde za-ten, kon de keten ter hoogte vande schoudernaden of de revers ophet ambtskostuum of op het col-bert worden bevestigd, waardoorde penning op de borst hing. Op de portretfoto van burgemees-ter Mr. Cornelis Jan Baron vanTuyII van Serooskerken (1869-1945), burgemeester van 1919 tot1934, is te zien dat een viertal scha-kels zijn dicht gezet. Omdat nogeen schakel bewaard gebleven Ismet daarin een zilveren plaatjewaarop de naam van een burge-meester gegraveerd staat, wetenwij dat in die vier schakels de na-men stonden van zijn vier voor-gangers die de keten gedragenhebben. Behalve de reeds ge-noemde burgemeesters Schas,van 1850 tot 1863, en Patijn, van1894 tot 1919, waren dat Jhr. Wil-lem Karel Huydecoper (1830-1882),burgemeester van 1863 tot 1882,en Gerrit Costerman (1843-1894),burgemeester van 1882 tot 1894.Het zilveren plaatje met de naamvan burgemeester Jhr. Dr. MarieLouis van Holthe tot Echten

(1896-1970), burgemeester van 1934 tot1939, is bewaard gebleven.Voor burgemeester Mr. WillemAdriaan Johan Visser (1904-1975),burgemeester van 1939 tot 1947,zal als laatste een plaatje in dezeambtsketen zijn aangebracht. Diefstal in 1963 De keten is tot 1963 gebruikt. In denacht van 22 op 23 augustus 1963werd ingebroken in het gemeente- ambtsketen zou beduidend goed-koper zijn geweest. Het feit dat heteen sobere keten was, zal zekereen rol hebben gespeeld. De bur-gemeester schreef op 26 augustus1963 aan zijn ambtgenoot te Be-verwijk: '(...) getooid met het fraaieexemplaar, dat belangrijk decora-tiever is dan het verdwenen stuk'.De opdracht voor de nieuwe ketenging net als in 1852 naar een inZeist gevestigd bedrijf, in dit gevalde N.V. Koninklijke NederlandseFabrieken van Gouden en ZilverenWerken Van Kempen & Begeer.Een jaar later, op 2 november1964, kon burgemeester KorthalsAltes zich tooien met zijn nieuweambtsketen. Bronnen Archief der gemeente Zeist, 1599-1905,inv.ms. 103 en 146 (f. /^2j; Gemeentear-chief Zeist. Archief der gemeente Zeist, 1946-1965,inv.nr. 2H2; Gemeentearchief Zeist.W. Koonings, Meestertekem van Neder-landse Goud- en Zilversmeden 1814-1963,'s-Gravenhage 1981. B. ter Molen-den Outer, Ambtsketens

vanburgemeesters in Nederland, 's-Gravenhage1979. Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beel-dende kunstenaars 1750-1880, 's-Graven-hage 1981. Noten 1. In 1960 kreeg Beverwijk een nieuweambtsketen. Volgens B. Ter Molen-denOuter in Ambtsketens van burgemees-ters in Nederland ('s-Gravenhage 1979)zou de oude ambtsketen in 1959 samenmet die van de opgeheven gemeenteWijk aan Zee en Duin zijn versmoltentot de nieuwe ambtsketen. Hetgeen opfoutieve informatie moet berusten. Met dank aan Juweliersbedrijf Van deWeerd-Janssen te Zeist voor het gegevenadvies. huis. Hierbij werd ook de ambtske-ten ontvreemd. De burgemeestervan Beverwijk, J.G.S. Bruinsma,bood burgemeester Mr. Aleid PieterKorthals Altes (1903-1984), burge-meester van 1947 tot 1968, de oudeambtsketen van Beverwijk te leenaan.^ Zo kon de burgemeester deraadsvergadering van 26 augustustoch voorzitten met een ambtske-ten om zijn schouders. In januari1965 werd die ambtsketen weer te-ruggebracht naar Beverwijk.Een bejaard echtpaar uit Zeistbood een ambtsketen afkomstigvan een oud familielid te leen aan. De krant berichtte op 2 september1963 dat de gestolen ambtsketenernstig beschadigd teruggevon-den was. De dief had geprobeerdde keten te smelten. Hierdoor

zijnin totaal negen schakels verlorengegaan en zes zilveren plaatjesmet de naam en de ambtsperiodevan de burgemeesters, die in deschakels waren aangebracht. Depenning werd daarbij ernstigbeschadigd. De dief betuigde aan de burge-meester zijn spijt. BurgemeesterKorthals Altes schreef op 18 sep-tember 1963 op vaderlijk toon aanhem: 'Ik vergeef je graag je misstapals je me belooft onmiddellijk als jevrij komt weer voor vast aan hetwerk te gaan en nimmer meer aanhet 'zwerven'. Wees dan ook voor-zichtig in de keuze van je vriendenen ga b.v. weer voetballen'. De gemeenteraad besloot in zijnvergadering op 4 november 1963een nieuwe ambtsketen aan teschaffen. Volgens het raadsvoor-stel was de oude keten onherstel-baar beschadigd. Restauratie nuzou om en nabij de duizend guldenbedragen. Restauratie in plaatsvan aanschaf van een nieuwe 68 % vereniging Oud>Utrecht junt 2000



Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 De Nieuwe Baan met de plaatsende Oorsprong en het Hoogeland In het vorige nummer van dit tijdschrift is de jeugd en de opleiding van de Utrecht-se tuinarchitect Hendrik van Lunteren beschreven, met name zijn leertijd in Doornen de erfenis die hij kreeg van zijn leermeester Hendrik Swellengrebeljr. Ditmaalgaat het over de opdracht, die Hendrik kreeg om in zijn woonplaats Utrecht eenpark en twee tuinen van buitenplaatsen aan weerszijden daarvan te ontwerpen.Het betreft de zogenaamde 'Nieuwe Baan', het gedeelte van de Maliebaan dat in1768 naar de Biltstraat is doorgetrokken, en de plaatsen 'De Oorsprong' en 'HetHoogeland', die omstreeks 1823 en 1825 even buiten de stad aan deze straatwegnaar De Bilt werden gebouwd. afbeelding l Kaart van de Nieuwe Baan en het huis de Oorsprong, ca. 1850 Bron: Het Utrechts Archief van het park laat niets meer zienvan de vroegere aanleg. Naar DeOorsprong verwijst alleen nog eenhuis met die naam. Een spoorlijnen een straat scheiden de tweevroeger door de 'Nieuwe Baan' ge-koppelde 'buitenplaatsen'. De Bilt-straat, eens een landelijke doorlinden en platanen overschaduw-de laan, waar in de negentiende 'Verrukkelijk is het gezigt dat mendoor dit park heeft als men op desteenen brug op de BiltscheStraatweg staat en dan naar

deMaliebaan ziet' schreef J.B. Chris-temeyer in 1836.^ Helaas is van ditbeeld niet veel meer over. Het inde loop der jaren sterk vergroteHoogeland is onlangs wel grondiggerestaureerd, maar het restant eeuw de reeks buitens langs deUtrechtse Heuvelrug begon, is nueen drukke invalsweg geworden.Er zijn helaas geen ontwerpteke-ningen of archiefstukken van deaanleg bewaard gebleven, maarmet behulp van tekeningen, kaar-ten en raadsverslagen uit HetUtrechts Archief kan toch enig in-zicht in het plan geboden worden. 69 PlENUmmertse-Tjalma vereniging Oud>Utrecht juni 2000















Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Een lied opeen glas In de jaren 1994 tot en met 1996 is in Utrechteen grote opgraving uitgevoerd in het Walsteeg-terreinJ' ^ Dit gebied lag eertijds binnen de im-muniteit van Sint-Marie en de onderzochtepercelen corresponderen met die van de vroege-re kanunnikenwoningen.^ Na de Reformatie inUtrecht, (1580) kwamen hier gegoede familieswonen, rooms-katholiek zowel als calvinistisch.Een opgraving 'op stand' dus. Dat is onder meergebleken uit de opvallend grote hoeveelheidglaswerk die is opgegraven, waaronder veelluxueus glas, zoals grote dunwandige bekers,fa^on de Venise glazen en glazen schenkgerei. Bij dit giaswerl< zijn fragmentenafb. UDebeschre- van een met diamantgraveerwerkven berkemeier gedecoreerd drinl<glas gevonden(afb. i), een zogenaamde berl<e-meier. Deze zal hieronder naderworden besclireven. Een berke-meier is een glas met een cylindri-sche benedenhelft, of stam, gede-coreerd met glasdoorns ofbraamnoppen, en een kegelvormi-ge, soms licht gebolde, boven helft,de cuppa (zie afb 2). De berkemei-er is de voorloper van de roemer,een drinkglas dat vooral in de 17eeeuw in de Nederlanden en tot opde dag van vandaag in de Duitsta-lige landen wordt gebruikt voorwitte wijn.A.G. Rauws               Op de cuppa van deze

berkemeier EN                            is een golvende notenbalk met Katrijn Kuypers een melodie gegraveerd, waaron-der een tweeregelige Franse tekstArcheologisch en            (afb. 3). Op de bodem zijn naam en Bouwhistorisch              herkomst gegraveerd van vermoe- Centrumvande             delijk de schenken 'J. Mangel- Gemeente Utrecht          schots, Dixmudano, Flandr...', een burger dus van Diksmuide inPandhuis,                    West-Vlaanderen (afb. 4). De ber- Zwaansteegii               kemeier is typologisch gedateerd 3511 VG Utrecht           op eind i6e, begin 17e eeuw.4 Ondernomen actie Glas, in vochtige grond, in een af-valkuil of in een beerput wordtmet verloop van tijd, afhankelijkvan samenstelling en oppervlakteafwerking, aangetast. Dit berustop het binnendringen van water-moleculen en waterstofionen inhet silicanetwerk van het glas, ge-volgd door uitlogen van vooral na-trium-, kalium- en calciumionen.Het vroegste stadium resulteert ineen, vaak als fraai beschouwd, iri-serend glasoppervlak. In latere fa-sen vreet het corrosieproces zicheen weg in de diepte, waarbij hetverband in de glasstructuur verlo-ren gaat. In de slotfase ziet meneen opgezwollen 'bruine-suiker'-achtig materiaal, dat nog de oor-spronkelijke vorm van het glasheeft, maar tussen de vingers kanworden

fijngewreven.Onze berkemeier is zwaar gecorro-deerd.tot in het 'bruine-suiker'sta-dium, en de opgravers en de eerste bewerker, de heer Stafleu (toen indienst van het Archeologisch enBouwhistorisch Centrum), verdie-nen lof voor het grotendeels ber-gen en voor de eerste reconstructievan de uiterst kwetsbare en moei-lijk hanteerbare fragmenten. Omzoveel mogelijk informatie te ver-krijgen zijn de fragmenten later opeen uit karton en papier gemaaktemal geplakt. Deze mal is gemaaktop basis van de uit de restantengeschatte maten van de berkemei-er. Hiermee is het leesbaar makenvan melodie en tekst merkbaarvergemakkelijkt. Uitgaande van de onderstellingdat er een directe relatie bestaattussen melodie en tekst zijn dematen van de melodie en het uittekstdelen gereconstrueerde me-trum van de tekst met elkaar inverband gebracht. Een probleemdaarbij is vooral de lacune aan hetbegin van de notenbalk. Daardooris de toonaard onbekend. Vermoe- vereniging Oud*Utrecht juni 2000













Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Waar de blanke top der duinen... Waar de blanke top der duinen schittert in 't rivierengebied. Dat zullen maarweinig mensen zingen. De bewoners van het zuidwesten van de provincie Utrecht,en dan met name langs de Lek in de omgeving van Willige Langerak, zouden hetwel kunnen doen. Duinen kennen we van langs de zee en in het vorige nummer benik ingegaan op de landduinen, die we aantreffen in stuifzandgebieden, zoals deLange Duinen in de gemeente Soest. afbeelding 2 ven en NederRijn, De Lek en deNieuwe Maas van Lobith totBrielle, blad 13, 1837. i:io.ooo).Rechts op de kaartuitsnede staathet eiland 'de Bol' aangegeven.Ook over de ontstaanswijze er-van valt iets te vertellen. Uitschriftelijke bronnen is bekenddat de verhouding tussen water-afvoer en transportlast (klei,zand en grind) niet altijd hetzelf-de is geweest. In een langere pe-riode van geringere waterafvoerverschenen zandbanken in de ri-vier. Door natuurlijke oorzaken,zoals een grotere afvoer van Rijn- Bij Willige Langerak liggen ophet schiereiland De Bol metershoge rivierduinen. De hele om-geving is hier overigens een lustvoor natuur- en cultuurliefheb-bers. Rijdend over de winterdijkzien we aan de ene kant eenprachtige boerderijstrook en aande andere kant een klein

kreekjetemidden van een moddervlaktemet vaak tal van vogels. Als wehet treffen dan zien we eenandere keer een echte rivierarm.Eb en vloed geven hier een extrabelevingswaarde aan het land-schap. Wanneer we een kilome- ter verder richting Schoonhovenrijden, dan zien we weer zo'nbrede met riet omzoomde getij-dekreek met daar achter eenschiereiland. Beide gebieden lij-ken op elkaar, maar hebben tocheen andere ontstaanswijze. Inhet onderstaande wordt hier bijstilgestaan. Een beeld uit het verleden Wanneer we het gebied op oudekaarten zoeken, dan treffen weeen interessant beeld aan op dekaarten van Goudriaan (zie afb.iA: Kaart van de rivieren De Bo- 82 WiMHOOCENDOORN vereniging Oud'Utrecht ]ur)\ 2000



Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 c^; Aardkundige monumenten afbeelding l water, en door menselijke ingre-pen (verleggen rivieren, aanlegkribben en strekdammen) waar-door de afvoer vergroot of debedding verkleind werd, werdende meeste obstakels in de bed-ding weer door erosie opge-ruimd. Het eiland de Bol is ken-nelijk zo'n voormalige zandbank,die gespaard is gebleven.Kaartuitsnede iB geeft de situ-atie rond 1890 (Chromo-topo-graphische kaart van het Konink-rijk der Nederlanden, 1:25.000,blad nr. 484 Tienhoven verkendin 1888 en blad nr. 503 Langerak,verkend in 1889) weer. Door deaanleg van twee strekdammenen kribben is de rivierbeddingaanzienlijk versmald. Bij normalewaterpeilen stroomt de rivier al-leen door de hoofdbedding,waardoor de bevaarbaarheid vande Lek ongetwijfeld verbeterd is.Rechts op kaart iB verschijnt denaam Binnen Lek. Het eiland de afbeelding 3 83 vereniging Oud<Utrecht juni 2000









Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Aan- en verkoopbegeleiding Taxaties Hypotheken Verzekeringen Muus & IJzerman makelaardijheeft hart voor 'Oud-Utrecht' Muus & makelaardijin on roeren degoede ren m IJzerman % 9002 $ Maliebaan 48, Postbus 14014,3508 SB Utrechl.Telefoon: 030 - 234 00 08, Fax:030 - 232 19 70 O ONDERHOUD O VERBOUW O NIEUWBOUW van Zoelen bv aannemersbedrijf O RESTAURATIE Kantoor:Nevadadreef 583565 CC Utrechttel: 030-2631111fax: 030-2623274 O ONDERHOUDSSERVICE 24 UUR PER DAG Voor een gedegen advies in bedrijfsmatig onroerend goed. verhuur-verkoop-taxaties-beleggingen-begeleidingprojektontwikkeling en herhuisvestging Maliebaan 39a 3581 CC Utrecht 030-2 334 336 BEAUFORT ?MAKELAARS J&BConseilB.V. Rika Hoppcrlaan 17, 3584 GM UtrechtTel. 030 ' 254 32 12, Fax 030 - 254 32 11 FINANCIEEL - ECONOMISCH ADVIESBUREAUo.m. restauratiefinancieringen en hypotheken



































Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 De Bruntenhoftuin Van gesloten 'speelhoff' naar openbare stadstuin Ingang van de tuin in 1975, met Itnks het kaarsenwiniceltje van Ruud Snel, dat in 1979 werd gesloopt. Het Utrechts Archief De tuin van de Bruntenhof, aangelegd volgenszeventiende-eeuwseprincipes, is nu bijna eenkwart eeuw oud. Dit stukje stadsgrond heeft eenlange groene voorgeschiedenis gekend. Het in delate middeleeuwen ommuurde terrein werd ver-moedelijk eerst gebruikt als moestuin, waarinook wat fruitbomen stonden. In de 17de eeuwwerd het een 'speelhof' (een tuin om van te ge-nieten), waarin naast nutsplanten ook sier-planten een plaats kregen. Vervolgens, vanaf detweede helft 18de eeuw, was hier gedurendetwee eeuwen een particuliere plantenkwekerij.Tenslotte werd de verlaten en verwilderde plekgetransformeerd in de huidige semi-openbarestadstuin, inmiddels bekend bij vele tuinlief-hebbers en rustzoekers. Ligging van de tuin Oude topografische tekeningenen l<aarten laten zien dat deBruntskameren (tegenwoordigBruntenhof genoemd), In 1621 ge-sticht, pal tegen de oostelijke ves-tingwal en stadsmuur lagen, ge-scheiden door een smal straatje.Midden negentiende eeuw veran-derde die situatie enigszins doorde afbraak van de stadsmuur. Eenheuvel, de vergraven

stadswal,met daar bovenop het huis Lieven-daal (uit 1862), kwam er voor in deplaats en het nabijgelegen bol-werk Lepelenburg (uit 1579) wasplantsoen geworden. Deze heuvelis nu vooral bekend door de uit-bundige bloei van sneeuwklokjes,crocussen en fluitekruid later inhet voorjaar. Aan de zuidkant van de Brunten-Marijke                      hof loopt de Schalkwijkstraat Donkersloot-            waar aan de overkant nog altijd deVru                        het pestgasthuis Leeuwenberch /f, Vrijkameren zonder tuin Iets verderop stond, tot de afbraakin 1804, het 'sterke' huis Croot-Le-pelenburg (gebouwd ca 1400) opde zuidoostelijke hoek van de Bri-gittenstraat. Op de meeste oudekaarten is Groot-Lepelenburg doorzijn toren goed te onderscheidenvan de omringende bebouwing.Hier woonde 's winters, vanaf1609 of mogelijk reeds eerder, dezeer vermogende advocaat mr.Frederick Brunt (ca. 1530 - 1622),die in Rijswijk bij Den Haag zijn zo-merverblijf had. Nadat Brunt in 1609 eigenaar wasgeworden van Groot-Lepelenburgkocht hij in 1621 het aangrenzendeKlein-Lepelenburg, eveneens rond1400 gebouwd, met het bijbeho-rende grote erf [zie hiernaast]. Te-voren was dit huis veelal bewoondgeweest door kanunniken van hetkapittel van Oud-Munster (i). Deaankoop hield verband metBrunts wens om hier

armenwo-ningen te bouwen; godskamerenof vrijkameren genoemd, omdat (1567) staat, nu in gebruik als kerk.Hier bevindt zich de toegang totde tuin. Velen herinneren zich mis-schien nog het, in 1979 gesloopte,kaarsenwinkeltje van Ruud Snel(nu Donkerstraat 23), dat links vande tuiningang stond. Het maakteplaats voor het huidige smeedijze-ren hekwerk gevat in stenen met-selwerk. Aan de westkant van de tuin be-vindt zich de bebouwing van hetAchterom. Op de hoek staat hetbrandspuithuisje (gebouwd mid-den 19de eeuw, nu een architec-tenkantoor) en verderop het socia-le woningbouwcomplex uit 1983met de ondiepe tuintjes grenzendaan de laurierheg van de Brunten-hoftuin. De noordgrens van detuin wordt gevormd door de ach-tergevels van de huisjes van deMetelerkampfundatie (uit 1844)die aansluiten op de vier kamerenvan het Bruntenhofcomplex aande Bruntensteeg. Het kaartje oppagina 105 bovenaan geeft meerzicht op de situering van de tuin. 104 % vereniging Oud«Utrecht augustus 2000











Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Met dank aan Carla Oldenburger voorhet commentaar op een eerdere versievan de tekst. Voor het schrijven van dit artikel isdankbaar gebruik gemaakt van hetUtrechts Documentatiesysteem (UDS) -Bruntenhof, Bruntensteeg en Schalk-wijkstraat 32, de jaarverslagen ennieuwsbrieven van het Utrechts Monu-mentenfonds vanaf 1975 en de adres-boeken van de stad Utrecht vanaf 1850,voor zover aanwezig in het UtrechtsArchief. Voorts werd geput uit de na-volgende literatuur: Bruijn, M.W.J. de, Husinghe ende Hof-stede. Een institutioneel-geografische stu-die van de rechtspraak over onroerendgoed in de stad Utrecht in de middeleeu-wen. Utrecht, 1994 Burgers, J.W.J., 'De 14e-eeuwse verka-veling van Boeltgens camp in Utrecht'in Historisch-Geografisch Tijdschrift jig8,nr3, 1990,p.90-101Dolfin, Marceline J., E.M. Kylstra enJean Penders: Utrecht. De huizen bin-nen de singels. SDU Uitgeverij, 's Gra-venhage 1989 (p.233-236)Doorn, Z. van, 'Meester Frederick Rei-niersz. Brunt en zijn familierelaties' inGens Nostra. Maandblad van de Neder-landse Genealogische VerenigingJTg. 14nr7-8,1959, p. 155-171Doorn, Z. van, 'Lepelenburg en hetBruntenhof in De Stichtse Heraut,Mededelingenblad van de AfdelingUtrecht der Nederlandse GenealogischeVerenigingjrg 6 nr 4,1959

p.465-481Graswinckel, D.P.M., Nederlandsche'Aofies. Allert de Lange, Amsterdam1947 (derde druk) Hofies in Nederland (door Robert Lo-pes Cardozo e.a.). J.H. Gottmer, Haar-lem 1977 Oldenburger-Ebbers, C.S. De tuinen-gids van Nederland. Rotterdam 1989            |{,g Thoomes, W., Hofjes in Utrecht. Histo-rische Reeks Utrechts. Matrijs, Utrecht1986 (vierde gewijzigde druk)Wagenaar, C.W. Vrije Vi/oningen teUtrecht. Utrecht 1913 (heruitgegevenals 'Nieuwe en oude hofjes', Steengoednr 26, tijdschrift Utrechts Monumen-tenfonds, juni 1998) Vele bezoekers vonden hun wegreeds naar deze groene oase; delaatste jaren vooral ook op OpenMonumentendag, de tweede za-terdag in september. Bruntenhof-bewoners schenken op die dagkoffie en thee bij hettuinhuisje.De Bruntenhoftuin, ooit een geslo-ten 'speelhof voor weinigen gedu-rende eeuwen, bestaat nu bijnaeen kwart eeuw als semi-openbarestadstuin - 's avonds gaat het hekop slot. Tuinliefhebbers en rustzoe-kers zijn zich goed bewust van dekwaliteit van deze enigszins ver-borgen tuin. Wie geluk heeft kaner ook aardige vogelwaarnemin-gen doen. Naast merels, koolmees-jes en eksters zijn onder andereook de meer bijzondere soorten alsgrote bonte specht, vlaamse gaaien boomklevertjes erte zien.Het is te hopen en zeker te ver-wachten dat

dit jonge 'tuinmonu-ment' tot in lengte van jaren zalblijven bestaan. De tuin gezien ^^ tuitt, een blijvend juweel naar het zuidoos- Hetonderhoud van detuin wastot ten vanaf het 1982 (toen de aanleg van de be- tuinhuis. planting vrijwel voltooid was) in Op de voorgrond handen van de gemeente, daarnablauw-paarse werd dit een taak van het UMF.irissen Ook vrijwilligers, waaronder enke-foto «Miewr, Ie Bruntenhofbewoners, zijn hier-april2000 bij betrokken. In de praktijk bleekal gauw dat in deze historiserendestadstuin niet al te strak kon wor-den vastgehouden aan planten-soorten die in onze zeventiende-eeuwse siertuinen voorkwamen;het onderhoudsarme karakterwerd sterk bepalend voor de keu-ze. Ook zorgden wensen van deBruntenhofbewoners voor nogalwat water in de wijn. Plantensoor-ten, zoals bijvoorbeeld vlambloemof Phiox (vanaf circa 1750 in Neder-landse tuinen), vrouwenmantel ofAlchemilla en vlinderstruik of Bud-dleia (beiden pas vanaf eind ne-gentiende eeuw ingevoerd) von-den inmiddels een plaatsje in detuin. De drie grote leivruchtbomen(peer, kers en appel) die in decem-ber 1999 werden geplant in hetvoorste gedeelte parallel aan hetbrandspuithuisje, zijn wel weermeer historisch verantwoord.Vorig jaar is een globale inventari-satie gemaakt van de planten,struiken en bomen die

thans in detuin voorkomen. Deze informatieis bij een tuinplattegrond, opge-hangen in hettuinhuisje. Noten 1    Van Doorn (1959-11) geeft een langeopsomming van personen die vanafcirca 1400 tot eind achttiende eeuwwoonden in Klein-Lepelenburg. 2    De aangehaalde woorden zijn afkom-stig uit fundatiebrieven, integraal gepu-bliceerd als bijlagen in het artikel vanVan Doorn (1959-11). Van Doorn heeftdestijds inzage gehad in het archief vande Fundatie Bruntscameren. Dit ar-chief is thans (april 2000) onvindbaar. 3    Zie Van Doorn (1959-11) p. 478 4    Ruud Snel wist mij de naam van delaatste bloemist te noemen. 5    De tekst is ontleend aan Crones novelleHet feestelijk leven. WereldbibliotheekN.V.Amsterdam, 1939 (p.82). vereniging Oud>Utrecht augustus 2000



Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Ramptoerisme naar het verleden In eerdere afleveringen van deze serie is vermelddat ons aardkundig erfgoed bestaat uit objec-ten, patronen en processen. De processen kun-nen nu veelal niet meer of minder uitbundigoptreden. Processen die gebonden zijn aanijstijden, zoals de vorming van stuwwallen enregionale verplaatsing van zand door wind zijnverleden tijd. Lokale verplaatsing van zand enerosie en sedimentatie door rivieren werd totenkele tientallen jaren geleden slechts mondjes-maat toegestaan. Nu wordt het zeer plaatselijken binnen duidelijk gestelde grenzen aangemoe-digd als een vorm van natuurontwikkeling. WiM                            De procesliefhebber die eens wil HoocENDOoRN           §330 kijken hoe de rivier uit haar nauwe korset van het zomerbedbarst en overstroomt binnen deFoto's: wlnterdljken, wordt door de me-RMG-plaatgroep dia betiteld als ramptoerist.(H.Bol/W. Gelukkig is er een alternatief. WeHoogendoorn) kunnen op een rustige zonnigedag eens wat rampen uit het ver-leden bekijken. Rivieren voor de bedijking Een groot deel van de provincieUtrecht is opgebouwd uit afzet-tingen van rivieren. Deze afzet-tingen liggen soms nog aan hetoppervlak, zoals bijvoorbeeld inhet Kromme Rijngebied. In hetwesten van de

provincie Utrechtzijn deze afzettingen op veelplaatsen weer bedekt door veen-pakketten. Wanneer we op eenplaats In het rivierengebied eengat in de grond boren, dan kun-nen we veelal meerdere lagenonderschelden. Soms is de ge-laagdheid een gevolg van bo-demvormende processen. Maarin andere gevallen zien we eenafwisseling tussen zandige, kleii-ge en venige lagen. Wat kunnenwe ons hierbij voorstellen?Rivierwater transporteert grind,zand en klei stroomafwaarts. Als het water minder snel stroomt,kunnen de grofste deeltjes nietmeer verplaatst worden. In eensnel stromende bergbeek in debovenloop van de Rijn treffen wedan ook grotere stenen aan danin de benedenloop In Nederland.Ook op de onderste afbeelding oppagina iii is te zien dat de bak-stenen door het overstromings-water minder ver zijn verplaatstdan het zand. Dwars op een rivier geldt even-eens een dergelijk selectiemecha-nisme. Als de overstromende ri-vier haar (zomer)bedding verlaat,neemt de stroomsnelheid af enworden de grofste deeltjes afge-zet. Naast de rivierbedding vor-men zich dan natuurlijke oever-wallen, die meestal opgebouwdzijn uit zandig materiaal. Klei-deeltjes zweven verder in hetoverstromingswater en bezinkenpas als het water tot stilstandkomt op grotere afstand van derivier

(komgronden). Wanneer we in ons boorgat op-eens een duidelijke afwisselingzien van kleiige en zandige lagen,dan is dat een mogelijke aanwij-zing dat in het verleden zich eenrivier verlegd heeft. Zand op kleibetekent dat de rivier dichterbijons boorgat is gekomen. De aan-wezigheid van een veenlaag, zon-der kleideeltjes, betekent dat deinvloed van de rivier nagenoegverdwenen Is. In hoeverre dezenatuurlijke verleggingen van derivier een ramp betekenden voorde toenmalige, duizenden jarengeleden levende mens, is nauwe-lijks bekend. Voor de recreant Isdeze vorm van ramptoerisme viaonderzoek in boorgaten niet echtspectaculair en veel te arbeidsin-tensief. Dat laten we liever overaan aardkundigen. Door de aan-leg van kaden en dijken heeft demens echter meegeholpen aanhet veroorzaken van rampen dienu nog wel in het landschapzichtbaar zijn. vereniging Oud>Utrecht augustus 2000

























































Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Aangetast... waardevol! Verveningen droogmakingvan de Ronde Venen In het noordwesten van deprovincie Utrecht heeft meerderemalen grootscheepse vernietigingvan het landschap plaatsge-vonden. In de omgeving van dehuidige gemeente De RondeVenen is eeuwenlang veen afge-graven voor turfwinning. Aanvan-kelijk was dat om de behoefte vande plaatselijke bevolking tedekken. Ver van de grote rivierenverwijderd, was hier met namehoogveen gevormd. Door hetontbreken van rivierafzettingen(klei) in het veen was de kwaliteitvan de turf uitstekend. Toen laterde vraag naar turf als brandstofsterk toenam, is het gebied groot-scheeps op de schop gegaan. Zoalsbekend zijn uit de gebieden metlegakkers en petgaten door dewerking van de golfslag uiteinde-lijk grote plassen ontstaan. Ditplassengebied is vervolgens ookweer verdwenen, toen de plassenwerden drooggemalen. Al dezeontwikkelingen zijn nog goed tereconstrueren met behulp vanoude topografische kaarten. Waarhet mij hier echter om gaat, is datna het verdwijnen van het(hoog)veenlandschap en het plas-senlandschap in de droogmakerijeen blik op de ondergrondgeworpen kan worden. Afbeel-ding 1 toont patronen die onsdoen denken aan de huidigeWaddenzee, De sterk

kronkelendegetijdekreken getuigen ervan datde kust hier ooit zeer nabij was. Depatronen zijn zichtbaar gewordendoor verschil in korrelgrootte vande verschillende onderdelen vandit voormalige getijdelandschap.Op recent geploegde percelenworden de relatief wat zandigeroeverwallen langs de krekensneller opgewarmd dan de omrin- Het aardkundig erfgoed is onder andere van waarde omdat de aardkundigeobjecten, patronen en processen meestal onvervangbaar zijn. De benodigdeomstandigheden zijn niet te reconstrueren of wij willen dat niet. belangrijk deel wel vervangbaarkunnen zijn. Om veiligheidsre-denen zijn we echter niet meerbereid de rivieren door de veiligewinterdijken heen toe te laten. Devoor de hand liggende conclusie isdat bij aantasting altijd verlies opaardkundig gebied geleden wordt.Maar dat blijkt niet helemaal waarte zijn. In het onderstaande zal ikenkele voorbeelden aanstippenvan onverwachte winst bij aantas-ting van de bestaande waarden. Een ijstijd l<unnen we alleen in eenlaboratorium nabootsen. Stuw-wallen, ijssmeltwaterdalen, enzo-voort kunnen we niet namaken.Honderdduizend vrachtwagenszand kunnen wel een mooie rugopleveren, maar bezitten niet dekenmerkende gelaagdheid, tex-tuurverschillen,          stuwingsver-schijnselen, bodemvorming

vaneen natuurlijk gevormde stuwwalals de Utrechtse Heuvelrug. Rivier-afzettingen zouden voor een W. HOOGEN-DOORN Foto's: RMG-plaatgroep (H.Bol, W. Hoogen-doorn) Afbeelding 1 138 vereniging Oud-Utrecht _y8 oktober 2000



Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 <:k^ Aardkundige monumenten gende moddervlakte en debedding zelf. De drogere, lichtergekleurde oeverwallen langs dekreken steken daardoor scherp aftegen de omgeving. Op de linker-kant van de foto is op dit momentweinig te zien. Wanneer hier hetgras gescheurd wordt, zullen weerandere delen van deze puzzelzichtbaar worden. Hoewel hetnooit een rol gespeeld heeft bij deafwegingen om te vervenen of omdroog te leggen, is hier onver-wachts compensatie gebodenvoor de verloren aardkundigewaarden. Een getijdelandschapmet sterk vertakte kreekstelsels eneen grote abiotische diversiteit alsgevolg van verschillen in textuuren hoogteligging hebben we weerin beeld gekregen. Petgaten in hetNoorderparkgebied Direct ten noorden van de stadUtrecht ligt het Noorderparkge-bied. Ook hier heeft in het waarden zou moeten leiden. Maardoor dergelijke ingrepen zorgengroene terreinbeherende organi-saties als Vereniging Natuurmo-numenten en Staatsbosbeheerervoor dat in het Noorderpark detijd een stukje teruggezet wordten diverse ontwikkelstadia van devegetatie permanent in hetgebied aanwezig blijven. Ook inaardkundig opzicht is het eengoede zaak dat zo het proces vanverlanding permanent werkzaamen zichtbaar kan blijven. Profielen en stenen uit devoorlaatste

ijstijd Tot slot nog een voorbeeld uit hetzandgebied en dan met name uithet stuwwalgebied. In het artikel'Het Zwerfsteneneiland Maarn'(Oud-Utrecht, 73e jaargang, nr 1,pp. 23 en 24), ben ik al eens inge-gaan op de zwerfstenen die in deprovincie Utrecht gevonden zijn.Deze getuigen uit de ijstijd zijnmet name aan het oppervlak en in verleden vervening plaatsge-vonden. De dekzandondergrondheeft wat grotere hoogtever-schillen en ligt wat hoger t.o.v.NAP. Hier zijn geen plassenontstaan. Plaatselijke groepenpetgaten getuigen nog van devroegere vervening. Ecologischgezien is het voorspelbaar wat ermet deze petgaten gaat gebeuren.Na verschillende successiestadiavan de vegetatie wordt het uitein-delijk een moerasbos. Afbeelding2 toont het noordelijk gedeeltevan het Noorderpark, dat rechts-boven overgaat in de hogere zand-gronden van het Gooi. Links op deluchtfoto is te zien dat op veelplaatsen moerasbossen aanwezigzijn. Trilvenen (inzet afbeelding 2)en andere interessante stadia vanverlanding lijken niet veel meeraanwezig te zijn. Rechts op de fotois een gebied (op)nieuw afge-graven. Dat lijkt dus weer eenaantasting van het landschap dietot verlies van aardkundige 139 vereniging Oud'Utrecht oktober 2000
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Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 graftombe van Reinout van Brede-rode en diens echtgenote Philipottevan der Marck in de N.H. kerk teVianen en de schoorsteen voor deschepenzaal in het raadhuis teKampen, respectievelijk in i540-'42en i543-'45 vervaardigd.Colijn de Nole is eveneens inverband gebracht met het beeld vanKarel V dat in deze bijdrage centraalstaat. Volgens Galland is de deco-ratie van het Huis De Keyser afkom-stig uit het atelier van De Nole.54Hedicke rubriceert het beeld even-eens onder 'Werkstattarbeiten' vanDe Nole, echter 'unter Vorbehaltspaterer exakterer Forschungenl'SSTerecht merkt Veenstra op dat hetbeeld van Karel V door 'een veelminder vaardige hand' dan die vanColijn de Nole is vervaardigd en'zeker niet door hem gemaakt'.S^ Museumstuk Het Huis De Keyser bestond oor-sponkelijk uit een combinatie vaneen smalle en een brede gevel: hetbeeld van Karel V stond in hetmidden van de brede gevel (afb.2-5). Eind achttiende- begin negen-tiende eeuw werd het pandgesplitst: het smalle gedeelte werdsamengevoegd met de aanpalendepanden aan de noordzijde. Hetbrede gedeelte werd rond 1860grondig verbouwd; toen werd degevel gesloopt. Toen A. Bressier in1839 in dat pand een winkel met'alle soorten van Engelsche, Duit-sche en Inlandsche Garens enLinnen, als ook gebreide en

ge-weefde Goederen' opende, heettehet nog 'alwaar de keizer in degevel staat'.57 in i86o steldeKramm vast: 'Het is zeer te bejam-meren dat dit geheel niet is be-waard gebleven, als model van denbouwtrant der XVI. eeuw'.S^Op 18 juni 1867 stuurde 'DeCommies-Archivaris' J.W.L Raven,die ook als museumbeheerderactief was, aan het college vanBurgemeester en Wethouders vanUtrecht een brief waaruit geheelduidelijk wordt hoe het beeld vanKarel V en de overige gevelfrag-menten van het Huis De Keyserterechtkwamen in het Historisch Museum der Stad Utrecht, thansCentraal Museum: 'Eenigen tijdgeleden werd mij berigt dat tengevolge van de verbouwing van hethuis gelegen aan de Oude-grachtover de Jans-brug tusschen deDrakenborg- en Vinkenburgstegen het zadelaarsgilde was een l<westiedie al jaren aansleepte en nog jarenzou duren.47 Hoe dan ook, in 1532besliste de Utrechtse Raad dat DeNole's lidmaatschap van het zade-laarsgilde voldoende was.^^Regelmatig duikt Colijn de Nole opin rekeningen van Utrechtse ker-ken. In i537-'38 en in i54i-'42 wordthij betaald voor werkzaamheden inde Oudmunster- of Salvatorkerk. Ini538-'39 wordt hij vermeld in derekeningen van de Mariakerk inverband met werk dat hij samenmet Willem van Noort verrichtte.Verder komt De Nole voor in reke-ningen van

de Mariakerk over dejaren i54i-'42, i547-'48/'49. i552-'53en i554-'55. In i544-'45 wordt hijbetaald voor het vervaardigen van'aensichten ende X dolmesgens'aan de orgeltribune van de Buur-kerk.5° Tevens wordt dan 'RijckHeynrickss' betaald voor zijnaandeel aan beeldhouwwerk voorde orgeltribune. Zoals reeds aan de orde kwamleverde Colijn de Nole in 1549'beelden en hooffden' die 'deurordonnantie van Mr. Johan vanSchoerI, Cononick van Sinte Marie,gemaickt worden' en bestemdwaren 'totter triumphe van deincompste van den prince vanHyspanie'; die 'beelden en hooff-den' waren geplaatst 'in dezenstadhuysinge'van Utrecht.5^In 1552-53 wordt De Nole betaald'uyt saecke by duer bevel van deoversten gemaickt ende gelevertheeft gehadt een patroen waernahy presenteerde een schoerssteen-mantel te maicken in de nye Camervan Cleyn-Uchtenberch'52; uit derekeningen over i553-'54 blijkt datWillem van Noort, 'deser stadtmetseiryemeester' betaald wordtomdat hij 'gemaickt ende gesetheeft voer Lichtmisse anno 54 dieschoersteenmantell mitten toebe-horen, staende in de nyewe camervan Cleyn Lichtenberch, genoemtnu der stadt wijnhuis'. Fragmentenvan die schoorsteen voor hetUtrechtse stadhuis zijn bewaardgebleven.53 Colijn de Nole's belangrijkste be-waard gebleven werken zijn de Wijk G no. 38 de

antieke gebeeld-houde gevel van dat huis door eenmoderne zou worden vervangen.Zoo als U.E.A. welligt bekend zal zijnbestond die antieke gevel uit onder-scheidene bouwkundige versierse-len en historische bas-reliefs terwijler bovendien in geplaatst was eenbeeld voorstellende Keizer Karel V.De gevel echter was door den eige-naar van het huis aan den aanne-mer der verbouwing (den heer vander Lip) afgestaan geworden, dochhad eerstgenoemde zich den eigen-dom van het beeld gereserveerd.Vermits nu, toen mij de plaats tehebben verbouwing van dat huisgemeld werd, de steiger reeds voorhetzelve geplaatst was en men methet afbreken van den ouden gevel afb.8A. WoutersBewaard geblevengedeelte van degevel van het HuisDe Keyser,gewassen penteke-ning, 1857Het UtrechtsArchief afb.9AnoniemKeizer Karel deGrote, houtsnedein 'DieAlderexcellenste cronykevan Brabant',Antwerpen 1497 155 % vereniging Oud'Utrecht december 2000











Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 ster. Ter weerszijden van de stal-deur bevonden zich twee 19e-eeuwse gietijzeren vensters. Aan dezijkanten bevonden zich tweemestdeurtjes. Hoewel het nietmeer mogelijk was om de stal nogbouwhistorisch te onderzoeken,kan op grond van foto's van deachtergevel gesteld worden dat deindeling nog grotendeels 18e-eeuws was. Die zal waarschijnlijknog wel overeengekomen zijn metde lye-eeuwse situatie. Bouwfasen en constructie Bij het onderzoek aan de gevels iseen groot gedeelte van de pleister-laag verwijderd; scheuren in hetpleisterwerk vergemakkelijkten hetwerk. Een scheur verraadt nietzelden een dichtzetting of eenander bouwspoor. De meeste infor-matie werd verkregen uit de voor-gevel van de boerderij; in totaalkonden hier vier bouwfasen wordenonderkend. De eerste fase dateert vermoedelijkvan rond 1650. De boerderij wastoen aanmerkelijk lager. De zijge-vels waren rond de 1.60 meter hoogen de nok van de voorgevel wasrond de 4.30 meter. Dit kon gere-construeerd worden aan de handvan sporen van de vlechtingen aande noordzijde van de gevel. Aan dezuidzijde was dit niet meer waar tenemen omdat de gehele zuidwest-hoek rond 1800 werd vervangen.Hoewel er geen bouwsporen vanzijn teruggevonden, heeft de voor-gevel

waarschijnlijk een topgevelgehad en geen wolfseinde.Het keldervenster aan de noord-zijde was aanvankelijk groter en erzijn geen aanwijzingen om teveronderstellen dat de boerderij indeze periode een kelder had; deze iser waarschijnlijk pas in het beginvan de 18e eeuw aan toegevoegd.De twee vensters van de woon-kamer waren aanvankelijk smaller,wat onder meer bleek uit debreedte van de rollagen en hetafgehakte metselwerk voor hetplaatsen van de latere vensters. Dievensters bestonden vermoedelijkuit kruiskozijnen; resten daarvanzijn teruggevonden in de kapcon- structie van de boerderij. Men heeftdeze delen dus kennelijk bij eenreparatie van de kap hergebruikt.Direct ten zuiden van deze vensterswerden de sporen aangetroffenvan een dichtgezette deur, die eensdirect in de woonkamer uitkwam.Ten zuiden van deze deur werd nogeen dagkant van een venster aan-getroffen en gezien het hoekver-band van het metselwerk gaat hethier om een oorspronkelijk venster.Aangezien de bouwsporen van ditvenster nogal fragmentarisch wa-ren, was een reconstructie moeilijk.Mogelijk ging het om een soortge-lijk venster als aan de noordzijdevan de gevel. Uit deze periode waren ook nogenkele muurankers aanwezig in degevel; gezien het voegwerk in leemzal de gevel een

pleisterafwerkinghebben gehad. De tweede fase dateert uit hetbegin van de 18e eeuw. In dezeperiode wordt de boerderij ingrij-pend verbouwd; de achtergevel vande stal krijgt zijn definitieve vorm enwerd waarschijnlijk geheel nieuwopgetrokken. De voor- en zijgevelsworden verhoogd en deels opnieuwopgetrokken onder een bestaandemuurplaat, wat onder andere blijktuit een stroomlaag aan de noord-gevel. Bij de voorgevel is dat te zienaan vulwerk boven de lye-eeuwsevlechtingen en het opnieuw op-trekken van de bovenverdieping.Die krijgt zijn huidige vorm metzowel aan de voor- als achterzijdewolfseinden. De indeling van hetwoonhuis blijft grotendeels het-zelfde, alleen de kelder aan denoordzijde wordt toegevoegd. Te-vens worden de meeste vloeren inhet woongedeelte vervangen doornieuwe plavuizen. Fase drie breekt aan tussen 1840-1850, waarbij vooral de traditionelelye-eeuwse indeling van de boer-derij een aantal wijzigingen onder-gaat. Aan de zuidzijde van hetwoonhuis wordt een groot deel vande gevel vervangen en opgehoogdtot een hoogte van 2.10 meter. In dezuidgevel komt een extra venstervoor de kaaskamer. De meestevensters worden vervangen door schuifvensters en de voordeur in devoorgevel verdwijnt. De gevelsworden voorzien van kalkpleistermet een

lichtblauwe kleur. De stalwordt met een travee verkleind omplaats te maken voor een woon-keuken. In de noordgevel komt eenvierruits venster en de voordeurgeeft direct toegang tot de woon-keuken. Fase vier, 1949-1960. De boerderijondergaat de laatste verbouwings-fase in haar bestaan. Aan de noord-zijde wordt het venster van dewoonkeuken vervangen door eendoorzonvenster en ten westen vande woonkeuken komt een gang,zodat men niet meteen meer metde deur in huis valt. Aan de zuid-zijde wordt het pomphuisverbouwd tot kamer en aan dezuidgevel komt een erker.In de jaren zestig volgen nog enkelemoderniseringen zoals de bouw vaneen badkamer en toilet in de stal. Erfindeling en grondgebruik De boerderij bevond zich aan dekop van drie strekkende kavels, diedoor een sloot waren afgesneden. ail. 5 De schouw en I9e eeuwse hedstee- wand in de woon- kiuncr, foto /. van der Hoeve ABC. afb. 6 Doorsnede van hetstalgedeehe, de 17eeeuwse opzet vande constructie isnog goed waar-neembaar, teke-ning}, van derHoeve, ABC. i6o % iging Oud-Utrecht december 2000





Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Natuur door de kunst geleid De Ruiterberg, een buitenplaats in de Kaapse Bossen bij Doorn Sandra van Lochem-van der Wel Midden in natuurgebied de Kaapse Bossen in Doorn ligt eenbegin 20e-eeuwse buitenplaats, de Ruiterberg. Na een aanvanke-lijke bloeiperiode van de buitenplaats in de eerste helft van de 20eeeuw, leidde de buitenplaats de laatste decennia een 'slapend'bestaan. Totdat zij in 1997 uit haar winterslaap werd gehaald.Vereniging werkelijk grootsche natuur. Dichtebosschen, met hun grassigen ofmossige, gloeienden bodem,waardoor hooge, door licht-groenof bruin getooide bermkanten, dieteekenachtig 't sombere dennen-groen garneren, klimmen terlinker tegen de Doornschenheuvelrug op en begrenzen voort-durend den Straatweg. Nu en danziet men door een opening van 'tbosch een heuvelachtig verschieten doet de streek meer en meeraan 't Geldersche denken'. Door de kunst geleid Het is in deze omgeving dat in 1917een buitenplaats gesticht werd luchtfoto De Ruiterberg in 1926,8 jaarna de aanleg. Foto: KLM- AEROCARTO, Arnhem. en revitaliseringsplan gemaakt. 'Grootsche natuur' De bossen tussen Doorn enLeersum worden in de 'NieuweGroote Gids voor de StichtscheLustwarande', die verscheen in1909, beschreven als:

'...hierbekoort zijn oorspronkelijke, zijn ,g2 Natuurmonumenten, die tegen-woordig het natuurgebiedbeheert, liet in dat jaar onderzoekvefichten naar de tuinaanleg bijhet landhuis. Een juweeltje vaneen begin 2oe-eeuwse terrassen-tuin kwamtevoorschijn. In samen-werking met de huidige bewonersvan het landhuis werd een herstel- -% Oud-Utrecht vereniging december 2000
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