




































Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Zondeval en kruisdood Een glas met religieuze voorstellingen van de Leidsche Rijn en dergelijke werden verworpen,bleef enig glasmateriaal over.Hieronder was een aantal frag^menten van een kelkglas met ge-graveerde figuren.Bij reconstructie bleek helaaseen deel van de conische kelk envan de stam te ontbreken. Devoet had een omgeslagen rand,de incomplete stam was pseudo-gefacetteerd, een zogenaamde'Silezische' stam. Niettemin kon-den de maten van het glas gro-tendeels worden vastgesteld. Dediameter van de voet bedroeg 73mm en van de kelk 71 mm. Dediepte van de kelk is 6i mm en degeschatte totale hoogte onge-veer 160 mm. Uit de meting vanhet soortelijk gewicht (3,03 g/ml)bleek dat het uit loodglas wasgevormd. Dit feit en de vorm vande stam van het glas maakteneen ruwe datering mogelijk in deeerste helft van de 18e eeuw.3Het loodgehalte van het glas wasook de oorzaak van het ontstaan,tijdens het verblijf in de afval-greppel, van loodsulfide aan hetoppervlak. Dit resulteerde in eenvlekkerige zwarting van grotedelen van het glas. Hierdoorwerd het onderzoek van degraveringen zeer bemoeilijkt.Voorafgaand aan een recon-structie met tweecomponenten-glaslijm, werd daarom het glasdoor behandeling met verdundsalpeterzuur weer helder door-zichtig gemaakt.De voorstellingen zijn wat

primi-tief uitgevoerd als diamantlijn-gravure.4 Hierbij worden de figu-ren met een op een stift gekitdiamantje ingekrast. De voor-stellingen zijn grotendeels ge-spaard gebleven. Zij bestaan uittwee diametraal geplaatste af-beeldingen. De ene geeft, helaasonvolledig, de zondeval weer; In een dichtgegooide greppel in Leidsche Rijn vonden archeologen enkele zwart-gevlekte, gegraveerde stukjes glas. Zorgvuldige reconstructie leverde een fraai18e-eeuws glas op versierd met bijbelse taferelen, waarschijnlijk afkomstig uit deboedel van een welvarende boer. A.G. Rauws den bouwpuin is geconcludeerddat er stenen bouw is geweestvanaf het begin van de 14e eeuw.De kwaliteit van de bouwmate-rialen, waaronder veel gegla-zuurde plavuizen en daktegels, isopvallend goed. Dat is zeer onge-bruikelijk bij boerderijbouw in deMiddeleeuwen. Mogelijk houdtdat verband met de status vande toenmalige grondeigenaren,dat waren namelijk enkeleUtrechtse kapittels. Of is hiersprake van hergebruik? Vlekkerige zwarting Bij de i6e-eeuwse boerderij werdook glas gevonden, en wel in eenpas in 1959 dichtgegooide grep-pel. Na strenge selectie van deglasvondsten, waarbij doorge-brande gloeilampen, jampotten Het stadsuitbreidingsgebied Leid-sclie Rijn is goed voor een rijl<eoogst op arclieologisch gebied.Het meest tot de verbeeldingsprel<en natuurlijk de vele

vond-sten uit de Romeinse periode.Daarnaast worden er nog veelboeiende vondsten gedaan uitandere perioden, zoals de ver-moorde man uit de Late Ijzertijd^en een bijna complete eg uit de12e eeuw. Bij een proefonderzoek langs deHogeweide in de vroege herfstvan 2001 is gezocht naar sporenvan een middeleeuwse voorgan-ger van de in 1959 afgebrokenvroeg i6e-eeuwse boerderij DeHoogeweide.^ Die lijkt te hebbenbestaan. Aan de hand van gevon- Afbeeldingen van de zonde-val (fragmentarisch, links)en de kruisdood (rechts).foto 's: H.Lagers, Archeob-gisch en BouwhistorischCentrum Utrecht 19 vereniging Oud'Utrecht februari 2003





Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 utrechtse straatnamen i: Oude Kerkstraat De 'stege nae de Santhoff,de tegenwoordige OudeKerkstraat, met rechts deSteenstraet, de tegenwoor-dige Biltstraat, en /infa hethuis Den Santhof op eenplattegrond uit 1642Foto: Het Utrechts Archief,Sint-Pieter, inv.nr. 342 Een goed en wetenschappelijk verantwoord straatnamenboek van Utrecht bestaatnog niet. Toch zijn veel mensen benieuwd naar de geschiedenis en de verklaringvan de naam van hun straat, getuige de talrijke vragen die Het Utrechts Archiefdaarover krijgt. Ook voor de stadsgeschiedenis is zo'n boek interessant, want hetbrengt veel nieuwe feiten over onder meer de vroege stedelijke topografie boven wa-ter. Daarom schrijft Erik Tigelaar een straatnamenboek voor Utrecht dat naar ver-wachting in 2005 zal verschijnen. Oud-Utrecht publiceert alvast enige korte artike-len over opmerkelijke straten. straat. Na de verhuizing is menDen Santhof ook De OudeRoomse Kerk of kortweg DeOude Kerk gaan noemen, waar-door op den duur ook de steegvan naam veranderde. Vanaf1761 komt zij uitsluitend nogvoor als Oude Kerksteeg.Op 16 november 1880 hebbenBurgemeester en Wethoudersde straatnaam op voorstel vande wijkmeester gewijzigd inOude Kerkstraat. De bouw van'een fraai huis met stal en koets-huis' in de straat rechtvaardigdenaar zijn mening deze

naams-verandering. Het straatgedeeltedat ligt tussen de Gildstraat ende Bollenhofsestraat ontving denaam in 1890.^ Erik Tigelaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. Noot 1 Het straatnamenboek van Utrecht zalworden voorzien van een uitgebreidnotenapparaat. Erik Tigelaar Het gedeelte van de Oude Kerk-straat dat ligt tussen de Bilt-straat en de Gildstraat was oor-spronkelijk de toegangsweg naareen huis dat ten noorden van dekruising van de tegenwoordigeOude Kerkstraat en de Gildstraatstond. Dit huis met bijbehorendeboomgaard wordt in een akte uit1619 aangeduid als 'den Sandt-hoff'. De toegangsweg wordt indeze akte vermeld als St. Jeroni-musstege. Op een plattegronduit 1642 komt de weg voor als 'stege nae de Santhoff'. Vervol-gens wordt hij in de tweede helftvan de 17e eeuw en in de eerstedecennia van de i8e eeuw Sant-hoffsteegh genoemd.Deze steeg heeft uiteindelijk denaam Oude Kerkstraat gekregenomdat Den Santhof lange tijd ingebruik is geweest als roomseschuilkerk. In 1686 wordt voor deeerste keer vermeld dat het huis'wort gebruyckt tot een paepsekerck'. Het huis heeft nog dienstgedaan als kerk totdat deze in1739 verhuisde naar een pandaan de zuidzijde van de Bilt- 21 -% vereniging Oud>Utrecht februari 2ops

















Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht Oud-Utrecht 76^jaargang 'Frater Onderwijs - Beter Onderwijsl'De Fraters van Utrecht 1873 - 2002 Een Itolonie van Duitsers De successtory van een Utrechtse druldcer









































Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 utrechtse straatnamen 2: Zilverstraat Van straat tot steeg tot straat. Veel straatnamen ondergaan in deloop der eeuwen (kleine) wijzigingen alvorens ze de naam krijgenzoals wij die nu kennen. Hoe een sociaal vooroordeel na zes eeu-wen van een steeg weer een straat kan maken. ^ den we meestal de benamingZilversteegQe). In 1950 verzochten enkele bewo-ners van de Zilversteeg aan Bur-gemeester en Wethouders om denaam Zilversteeg te wijzigen inZllverstraat Op hun verzoek werdafwijzend beschikt omdat de di-recteur van de Bouw- en Woning-dienst en de gemeentearchivarisvan mening waren dat noch hetkarakter noch de breedte van deZilversteeg deden denken aaneen straat. In 1963 ondernamende bewoners van de Zilversteegeen nieuwe poging. Ditmaal voer-den zij aan dat hun kinderen bijsollicitaties 'terugslag' ondervon-den van het woord 'steeg'. Hierophebben B&W de Zilversteeg als-nog omgedoopt tot Zilverstraat. Erik Tigelaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. Noot 1. Dit artikel is gebaseerd op het in wordingzijnde straatnamenboek voor Utrecht datnaar verwachting zal verschijnen in 2005. ErikTicelaar eerst aangetroffen. Al kort daar-na, in 1389, wordt de straat in hetbuurspraakboek voor de eerstemaal vermeld als

Zulverstrate.Vervolgens wordt zij in het reste-rende deel van de 14e eeuw en inde 15e eeuw afwisselend aange-duid als Jan Meynaertsstege ofJan Meynaertsstrate en als Sulver-straet. De verklaring van de bena-ming Sulverstraet kan gezochtworden in het feit dat de jaarlijksepacht van de percelen in de straatdeels bestond uit 'goetfijn sulver'.Ongebruikelijk was dit niet.In de eerste helft van de 16eeeuw wordt de straat doorgaansSilverstraet(gen) genoemd. In detweede helft van de 16e eeuw enin de eerste helft van de 17eeeuw komt zij afwisselend voorals Silverstraet(gen) en alsZilversteech(gen). Daarna vin- Het kapittel van Oudmunster gafop 14 februari 1386 een hofstedeaan 'den Ouden Sprincwijc', de te-genwoordige Springweg, in eeuwi-ge erfpacht aan de koopman JohanMeynaert Johanssoen. Dit perceelstrekte zich uit tot 'den wech dieaen der stat muere leyt'. Als grenswordt vermeld 'die steghe die Jo-han voerscreven daer ghesleghenheeft'. Dit is de eerste vermeldingvan de latere Zilverstraat. JohanMeynaert Johanssoen had het be-lendende perceel waarover hij destraat had aangelegd op 24 januari1386 venA/orven. De straat moetdus zijn aangelegd tussen 24 janu-ari en 14 februari 1386.Aanvankelijk werd zij Jan Mey-naertsstege genoemd. In een akteuit 1387 is deze benaming voor het De

Zilverstraat omstreeks 1910 Collectie Beeldmateriaal HUA vereniging Oud*Utrecht april 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 gebintplaten en gordingen. Zijde-lingse krachten werden geneutra-liseerd door diagonaal tussen hori-zontale en verticale onderdelen be-vestigde schoren. Alle onderdelenwerden met pen- en gatverbindin-gen aan elkaar bevestigd. Over diebasisconstructie - in feite eengroot, houten bouwpakket - wer-den de ronde dennenhouten spo-ren, de rietlatten en tot slot hetrietdek aangebracht. De lage zij-wanden droegen slechts een kleingedeelte van het totale dakge-wicht. De voor- en achtergevelhadden vrijwel geen draagfunctie.Op deze wijze ontstond een drie-beukige binnenruimte, waar invroeger tijden mens en dier samenonderdak vonden. Het midden-deel, de potstal, herbergde oor-spronkelijk het vee. Later verhuisdehet vee naar de zijbeuken en fun-geerde het middengedeelte alswerkplek. De deel was breed ge-noeg om een kar met een ladinggraan of hooi naar binnen te rij-den, zodat dit op de zolder konworden opgetast, 's Winters dorstede boer hier het graan.Deze oorspronkelijk geheel houtenconstructie, waarbij de gevels ende zijwanden bestonden uit eenhouten vakwerk, opgevuld meteen met leem bestreken vlecht-werk van wilgentenen, ontwikkel-de zich in de loop der eeuwen. Nade Middeleeuwen begon een ge-leidelijke verstening van de buiten-wanden en tegelijkertijd

voltrok-ken zich wijzigingen in het interi-eur onder invloed van veranderin-gen in productiewijze en welvaart.Aan de voorzijde van de boerderijwerden ruimten afgescheidenwaar het gezin woonde en sliep.Dit voorhuis werd van het werkge-deelte gescheiden door een ge-metselde muur. Achter die brand-gevel ontstonden later ruimtenvoor speciale doeleinden, zoals eenkarnkamer of een spoelkeuken. Nieuwe woonwensen Aan het begin van de 20e eeuwwas deze traditionele bouwvorm,vanuit zijn ambachtelijke en func-tionele ontwikkeling geheel uitge- Van ambachtelijk boerenhuistot postmoderne boerderette Boerderijen in de provincie Utrecht! Dat er in 2003, het Jaar van de Boerderij, op allerlei manieren aandacht wordt be-steed aan boerderijen is in het licht van de geschiedenis geen vreemde zaak. Neder-land was immer tot voor kort een overwegend agrarisch land. Tom Blekkenhorst op de klei en in het veen onder-scheiden. De grondsoort bepaaldeniet alleen sterk de vorm van heterf en de plaats van de gebouwen,maar ook de mate van welvarend-heid. De arme zandgronden lever-den nu eenmaal minder op dan devruchtbare klei. Hoewel de hoofd-vorm van de meeste gebouwen on-geveer gelijk is, zien we wel groteverschillen in formaat en bouw-kundige verfraaiingen. Ankerbalkgebinten Het

belangrijkste constructieveelement van het boerenhuis - envaak ook de bijgebouwen -, wordtgevormd door de gebinten. Dedorpstimmerman vervaardigdedeze jukvormige houten portalenin zijn werkplaats en vervolgenswerden ze op de bouwplaats platop de grond geassembleerd en opregelmatige afstanden achter el-kaar overeind gezet. Meestal gaathet daarbij om zogenaamde an-kerbalkgebinten, waarop het drie-hoekige spant geplaatst werd. Inde lengterichting verbonden door Boeren hebben ons land vorm ge-geven. Zij deden dat vanuit hunboerderij, die daardoor een centra-le plaats had in de totstandkomingvan het landschap. Wat ooit eenambachtelijk gebouwde verblijf-plaats was voor mens, dier en voor-raden, kreeg de laatste vijftig jaarallerlei gedaanten die vaak nietsmeer met het oorspronkelijke cul-turele erfgoed te maken hebben.Een 'boerderij' omvat niet alleenhet hoofdgebouw maar het gehelecomplex: hoofd- en bijgebouwen,erf en beplanting. Het betreft eencluster van gebouwen, bomen,struiken en hagen, in een duidelijkesamenhang met de omgeving. Sa-menstelling en plaatsing van deverschillende elementen hangen afvan de wijze waarop vaak eeuwen-lang het bedrijf werd uitgeoefend.En die bedrijfsuitoefening was ophaar beurt weer afhankelijk van degrondsoort van de streek waar

eenboerderij zich bevond. Ruwwegkunnen we bedrijven op het zand, Boerderij aan de Utrechtse Vechtdijk die verbouwd wordt tot twee woningen Foto Bettina van Santen 50 % Oud.Utrecht verenigmg april 200S















Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Symbool van 'bliksemende wielen' De NS-hoofdgebouwen I, II, Een stad vol zonnewijzers Het boerenerf bedreigd Jaarverslag Oud-Utrecht 2002 * * -i«|P** ie provincie Utrecht













Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 geschreven en snel volgden erandere. Jammer genoeg is ergeen direct bewijs dat Johannesde Laet betrokken was bij hetmaken van de zonnewijzer aande Jacobikerk uit 1463.Deze zonnewijzer trekt eengroot aantal individuele bezoe-kers uit binnen- en buitenland.Vaak komen ze als groep tijdenseen excursie georganiseerddoor een van de buitenlandsezonnewijzerverenigingen. Wekunnen dan voor de zuidmuurvan de Jacobikerk een druk foto-graferend gezelschap aantref-fen zonder dat meteen duidelijkis wat hen zo fascineert. Aan dezonnewijzer, naast de kleinezuiderpoort van de kerk, loopjemakkelijk voorbij.De uurlijnen en de gotische cij-fers zijn gekapt in een blokroodbruine zandsteen. De urenlopen van VI via XII tot VI. Naenig puzzelen is binnen de mid-delste cirkel het jaartal 1463 enlinks en rechts onderaan eenmetselaarsteken te onderschei-den. Vanuit het centrum van decirkel steekt een koperen staaf(de stijl), die in de richting van de hemelnoordpool wijst. Deschaduw van de stijl wijst detijd aan. De zonnewijzer steektaan de westkant iets in demuur, omdat de zuidmuur enigegraden uit het zuiden staat.Er zijn in de tweede helft van de15e eeuw natuurlijk veel meer'moderne' zonnewijzers ge-maakt en verloren gegaan.Utrecht bezit nu de enige geda-teerde

poolstijlzonnewijzer uitde beginperiode van de moder-ne westerse tijdmeting. DatUtrecht dit belangrijk minimo-nument nog bezit is te danken aan mevrouw J.G. van Cittert-Eymers (van 1955 tot 1968 direc-teur van het Universiteitsmuse-um). Toen zij deze zonnewijzerin de jaren zeventig van de vori-ge eeuw in deplorabele toe-stand aantrof, realiseerde zezich dat het ging om een uitzon-derlijk 'historisch document inde geschiedenis van de tijdme-ting'. Zij zorgde ervoor dat dezonnewijzer gerestaureerd enherplaatst werd en bij de toen-malige restauratie van de Jaco-bikerk niet op de schroothoopterechtkwam. 17e eeuwse Utrechtsezonnewijzers Pas in de 17e eeuw werd hetaantal zonnewijzers op Utrecht-se kerken flink uitgebreid. DeUtrechtse Vroedschap (gemeen-tebestuur) besloot in 1625 dat erop de Dom, de Jacobikerk, de Ni-colaaskerk, de Geertekerk enhet stadhuis nieuwe zonnewij-zers geplaatst moesten worden.Deze zonnewijzers waren nodigom de torenuurwerken gelijk tezetten. Die liepen toen nog zoonregelmatig, dat de tijd die zeaangaven van klok tot klok ver-schillend was. Uit het luiden van De opvallende zonnewijzeraan de Jacobikerk.De oorspronkelijke plaat isuit 1626. Wat we nu zienis een latere restauratie. De 'Brou-zonnewijzer'op het plein voor deingang van de Janskerk % vereniging

Oud'Utrecht juni 2003





Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 een wiskundig bewijs van dejuistheid) kwam pas meer daneen eeuw later (1640, M. deVaulezard). Lange tijd was Broude enige plaats waar dit typezonnewijzer was uitgevoerd. Deafgelopen 25 jaar is hij, mededoor de oplevende belangstel-ling voor de zonnewijzerkunde,erg populair geworden in Euro-pa en de Verenigde Staten.De plaats voor de ingang van deJanskerk is ideaal: het is een vande weinige plaatsen in de bin-nenstad die lang door de zonbeschenen wordt. Bovendienkomt er veel publiek. De eersteuitvoering was geen lang levenbeschoren door het slecht geko-zen materiaal (kunststofplaten).In 2001 is de zonnewijzer geheelvernieuwd. De kunststofplatenwerden vervangen door hard-steen, dat veel beter bestand istegen weersinvloeden. Nieuwe zonnewijzers Om te vieren dat de Zonnewij-zerkring 25 jaar bestaat zijn inUtrecht verschillende manifes-taties gepland. Zo krijgt deDomtoren weer een zonnewij-zer op de plaats waar die op hetmodel van L. Koentz uit 1838 tezien is. Bovendien komt er aande zuidzijde boven de ingangvan de Buurkerk een zonnewij-zer naar een model dat achtereen gevel van een huis aan deSpringweg gevonden is.Verder wordt er in de oude hor-tus botanicus achter het Univer-siteitsmuseum een nieuw zon-newijzer geplaatst op eenprachtig

i8e eeuws voetstuk dataanwezig was op het Archeolo-gisch en Bouwhistorische Cen-trum. Het wordt een bolvormigepoolstijlzonnewijzer van hettype dat ook in de Emmalaan tezien is. Deze zonnewijzer wordtvervaardigd door een van de le-den van De Zonnewijzerkring. Hans (J.A.F.) de Rijk is gepensioneerdwis- en natuurkundeleraar. Van zijn veleboeken kregen vooral die over M.C. Escherveel (internationale) belangstelling. die nu ongeveer 160 leden telt,heeft in Utrecht zijn sporen ach-tergelaten. Utrecht was de eerste stad in Ne-derland waar een zeer bijzonderezonnewijzer gerealiseerd werd.De 'gewone' zonnewijzer heeftaltijd een schaduwgever (degnomon) die naar de hemel-noordpool wijst. Zo'n zonnewij-zer is niet zo geschikt voor eendrukbezocht openbaar plein,want de gnomon kan gemakke-lijk beschadigd worden. In 1983stelde het bestuur van De Zon-newijzerkring de gemeente voorom een zonnewijzer te ontwer-pen waarbij geen gnomon no-dig is. Deze zonnewijzer, naareen ontwerp van de auteur vandit artikel, is in 1983 bij gelegen-heid van het lustrum van DeZonnewijzerkring gerealiseerdop het Janskerkhof.In het plaveisel voor de Janskerkligt nu een grote ellips (van tienbij acht meter) waarop de uurcij-fers zijn aangebracht. Op de kor-te as van de ellips ligt de datum-plaat. Wie de tijd wil

aflezen,moet op de datumplaat op dejuiste datum gaan staan. Zijnschaduw of het verlengde daar-van zal dan op de ellips de tijdaangeven. Na het ingaan van dezomertijd moet er een uur bijge-teld worden. De zonnewijzer isook te gebruiken als het zwaarbewolkt is. Dan is het mogelijk tebepalen waar de zon staat. Datkan door op de juiste datum vande datumschaal te gaan staan,op een horloge te kijken hoe laathet is en vervolgens de richtingop te zoeken waar deze tijd op deellips te vinden is. Dat is ook derichting waarin de zon staat.Het prototype van deze zonne-wijzer vinden we in het Fransestadje Brou op het plein voor dekerk. Hij is waarschijnlijk in 1506gemaakt en in de loop der eeu-wen enige malen gerestaureerd.De ellips heeft een lange as vanelf meter en een korte van achtmeter. De uitvinder van dit typezonnewijzer is niet bekend ende eerste publicatie erover (met Het voetstuk voor dezonnewijzer die in dehortus botanicus, achterhet Universiteitsmuseum,geplaatst wordt Noten 1.   Voor dit artikel is naast het in noot 2genoemde overzichtswerk gebruik ge-maakt van de Bulletins van de Zonne-wijzerkring 1978 - 2002 en BrunoErnst (pseudoniem van J.A.F, de Rijk),25 eeuwen tijdmeting (Amsterdam,Aramith, 1988); idem, De zon als klok(Z.p. 1983). 2.   J.G. van Cittert publiceerde in

1972Zonnewijzers aan en bij gebouwen inNederland en enige astronomische(toren)uurwerken, in 1984 volgdesamen met M. Hagen een sterk uitge-breide uitgave onder de titel Zonne-wijzers in Nederland (Zutphen, DeWalburg Pers, Zutphen, 1984). Zijwas in 1978 ook een van de oprichtersvan De Zonnewijzerkring. 65 vereniging Oud>Utrecht juni 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Drie historische spoorwegbolwerlcenlangs het Moreelseparlc landsch IJzeren Spoorweg Maat-schappij (HYSM), zetelde vanmeet af aan in Amsterdam, ineen prachtig gebouw aan deDroogbak ten westen van hethuidige centraal station. DeNederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) had haarhoofdkantoor aanvankelijk ookin Amsterdam, net als (tot 1874)de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS).De directie van de door de rege-ring na i86o opgerichte Maat-schappij tot Exploitatie vanStaatsspoorwegen (MES) of wel'het Staatsspoor' (SS) verbleef inDen Haag, om vervolgens in 1871naar Utrecht te verhuizen. Zo be-stonden er nog meerdere afwij-kende locaties, zeker voor de pe-rifere ondernemingen en de velelokale spoorwegmaatschappijen. Kwaad van overdaad Het monumentale vlagvertoonuit de spectaculaire beginperiodevan de Nederlandse spoorweg-maatschappijen tussen 1840 en1860 riep al snel het nodige wan-trouwen op bij geldschieters enaandeelhouders. De HYSM moestzich in het jaarverslag van 1848 alverweren tegen vermeende ver-spillingen door de vaste bedrijfs-architect Cornelis Outshoorn bijdiverse stationsgebouwen langsde lijn Amsterdam - Haarlem -Rotterdam. Maar het kwaad vanoverdaad strafte zichzelf: in hunluxueuze

strijd om de klant warende diverse spoorwegmaatschap-pijen druk bezig elkaar letterlijkdood te concurreren.Kapitaalgebrek bedreigde in hogemate de verdere uitbreiding vanhet spoorwegnet. De ontwikke-ling stokte, de waarborgen vankoning Willem I bij geldleningenwaren ontoereikend en de rege- MiddenrisalietvanNS-Hoofdgebouw II De 'Inktpot' is het derde en bekendste van de hoofdgebouwen van de NederlandseSpoorwegen. In Hgb I, II en III, zoals ze in alle soberheid door het leven gaan, isniet alleen een halve eeuw architectuurgeschiedenis, maar ook een halve eeuwspoorweghistorie terug te lezen. Van neoclassicistische soberheid via pronkarchitec-tuur naar een aards gebouw vol mystieke schemering. 66 IR. C. DOUMA Het is een chauvinistisch misver-stand dat Utrecht niet alleen al-tijd het centrale spoorweg-knooppunt van ons land is ge- weest, maar tevens het hoofd-kwartier en het centrale zenuw-stelsel van de betrokken spoor-wegmaatschappijen. De directievan de oudste spoorwegonder-neming In Nederland, de Hol- vereniglng Oud-Utrecht juni 2003







































Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 c^2> <^r 1/ ^^ . Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht





Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 f^c r Open, dichty open Over enkele jaren moet de Catharijnebaan weer singel zijn, waarmee de demping van dertig jaar ge-leden ongedaan gemaakt is. Het is voorlopig slechts de laatste fase in een geschiedenis van negeneeuw graven, dempen en doorbreken van de Utrechtse singels. 'Verraden en verlaten^ Twee maal vervulde Jan van Gilse een hoofdrol in de Utrechtse muziekgeschiedenis. Tweemaal keerde hij de stad verbitterd de rug toe. Twee maal - ah dirigent van het UtrechtschStedelijk Orkest (19171922) en als directeur van het conservatorium (1933-1937) - liepenzijn ambities stuk op een kleinsteedse belangenstrijd en weinig competente bestuurders. Nuis er een initiatief om Van Gilse in Utrecht alsnog de eer te geven die hem toekomt. Lustrumfeest op 11 oktober wordt met een uitgebreid programma gevierd dat de Vereniging Oud- Utrecht 80 jaar bestaat ????HHBBi^HHHHaiHHHH Van de bestuurstafelCultureel Elfgoed Het herwonnen water Een beknopte geschiedenis van de Utrechtse singels Utrechtse straatnamen 4: Zakkendragerssteeg 'De nette mensch blijft voor mij een absoluut probleem'De dramatische Utrechtse Ja ren van Jan van Gilse Literatuursignalement Een tweezijdig lint van boerderijen Boerderijen in de provincie Utrecht 4 Agenda en berichten Hans Zijlstra Erik

TigeiaarMaurice van Lieshout Ingrid de Wit vereniging Oud Utrecht augustus 2i







Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Het herwonnen water Een beknopte geschiedenis van de Utrechtse singels Eindelijk is het zover. Er zit weer water in het gedempte stuk singel tussen deBemuurde Weerd en het Paardenveld. En ook de Catharijnebaan zal over nietal te lange tijd tot het verleden behoren. Bijna dertig jaar na dato wordt hetdempen ongedaan gemaakt. Een beknopte historie van veranderde functiesvan en visies op de Utrechtse singels. aanlegsteigers bij het Paarden-veld zo druk dat schepen urenmoesten wachten voor zij hunlading groenten konden lossen.Verderop vormde de Oude-gracht een belangrijke aan- enafvoerroute. De werfkeldersdienden voor de opslag van degoederen. Begin 19e eeuw wa-ren aan de grachten nog tallozebedrijven en instellingen geves-tigd, zoals leerlooierijen, steen-houwerijen, pottenbakkerijen,bierbrouwerijen, ziekenhuizenen kazernes. Aan de Ganzen-markt bevond zich de stads-kraan waarmee de goederen opde kade werden getakeld. Pas in1843 verhuisde de kraan naar deBemuurde Weerd, zodat hetoverladen buiten de Weerdpoorten dus buiten de oude binnen-stad plaatsvond.Ook de Catharijnesingel was eenbelangrijke vaarweg. De singelmaakte deel uit van een handels-route die van Keulen via de Rijn,de Leidsche Rijn, de Catharijne-singel en de

Vecht naar Amster-dam liep. Deze route werd onderandere gebruikt om grote hout-vlotten van Keulen naar Amster- Hans Zijlstra Met de heropening van deWeerdsingel komt voorlopig eeneinde aan een discussie die zo-wel de gemeente als de Utrecht-se bevolking decennialang heeftbeziggehouden. Vanaf de jarenvijftig hielden voor- en tegen-standers van demping en asfal-tering elkaar jarenlang in dehoudgreep. Kort na de dempingvan het westelijke singelgedeel-te, voltooid in 1970, klonken alde eerste geluiden om herope-ning. De voorstanders van dem-ping benadrukten vooral de eco-nomische voorspoed die het destad zou brengen, de tegenstan-ders wezen vooral op het verliesaan monumenten en natuur-schoon. Aan de discussie vantoen gaat bijna duizend jaar sin-gelgeschiedenis vooraf. Die laat zien dat de functie en betekenisvan de singels en andereUtrechtse binnenwateren steedsveranderd is. De recente dem-ping en de nieuwe ontgravingzijn voorlopig de laatste hoofd-stukken in dat verhaal. Transport over water Net als andere steden beschikteook Utrecht van oudsher overeen stelsel van binnenwateren.Vanaf de Middeleeuwen vormdehet water in feite de belangrijk-ste transportweg in en naar destad. Tijdens de jaarmarkten, dieal rond noo werden gehouden,was het op en langs

het watereen drukte van belang.De vele markten in de stad, on-der andere op het Vredenburg enhet Paardenveld, werden groten-deels over het water bevoorraad.Tot rond 1900 was het rond de 90 verenlglng Oud-Utrecht augustus 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 dam te transporteren. De zoge-naamde Keulse Vaart had echterals nadeel dat de schippers on-derweg veel tolgelden moestenbetalen. Bovendien belemmer-den de vele bochten in de Vechteen snelle voortgang. Goederen- keer zijn dat een Utrechtse be-stuurder grootse plannen be-raamde om de economie van destad op peil te houden.Moreelse stelde voor om in wes-telijke richting enkele grachtenen kanalen te graven en de stad men daar nog eens vijf aardenbolwerken bij, waaronder hetLepelenburg en Wolvenburg,waar zich tegenwoordig de ge-vangenis bevindt. Eind 17e eeuwwas de stad volledig omwald endoor bastions omgeven. Gezicht op de Catharijne-singel met links het nogbestaande pand aan HetVredenburgwaarnuStajfhorst is gevestigdFragment van hetPanorama in 1859uitgegeven door drukkerP. W. van de WeijerCollectie BeeldmateriaalHet Utrechts Archief De plannen van Moreelse Al in de 17e eeuw gingen er stem-men op om deze gordel te door-breken. In 1664 ontwierp detoenmalige burgemeester Hen-drik Moreelse een plan voor uit-breiding van de stad. Niet alleenwas de omgeving van de Oude-gracht zo langzamerhand volge-bouwd, maar, zo betoogde Mo-reelse, stadsuitbreiding wasvooral van belang voor deUtrechtse handel en daarmee dewelvaart. Het zou

niet de laatste verkeer met Leiden verliep via deLeidsche Rijn, een in de 17e eeuwgegraven kanaal. Daarnaast had-den de Kromme Rijn en de Vaart-sche Rijn tot ver in de 19e eeuwbetekenis als aanvoerroutes overhet water. Langs deze routes be-vonden zich onder andere steen-fabrieken, houtzagerijen en ho-veniersterreinen. Besloten binnen de singel De Singel of Stadsbuitengrachtwas begin 12e eeuw gegraven enmaakte oorspronkelijk deel uitvan de verdedigingswerken rondde stad. Vier poorten vormdende entree tot de stad: de Weerd-poort, de Wittevrouwenpoort,de Tolsteegpoort en de Catharij-nepoort. Er bevonden zich verde-digingstorens onder andere bijde latere Bijlhouwersstraat, deBijlhouwerstoren, en ter hoogtevan de huidige Lange Smee-straat: de Smeetoren. In de i6eeeuw volgde de aanleg van vierstenen bolwerken, Zonnenburg,Manenburg en Sterrenburg aande zuidkant van de stad en Mor-genster aan de noordkant. Te-gen het eind van die eeuw kwa- 'uit te leggen' tot een symme-trisch geheel. Zijn plannen wa-ren zeer ambitieus en kwamenin feite neer op een verdubbe-ling van het bebouwde opper-vlak. Uiteindelijk werd slechtseen klein deel uitgevoerd. Erwerden drie kanalen gegravenevenwijdig aan de Catharijne-singel en drie kanalen loodrechtop de singel. Van de geplandebouw van

herenhuizen met aan-zienlijke stukken land langs dezekanalen kwam echter niets te- Uitbreidingsplan vanHendrik MoreelseManuscriptkaart doorH. Ruysch, 1664Collectie BeeldmateriaalHet Utrechts Archief 91 % vereniging Oud-Utrecht augustus 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 in Utrecht deed hij in bouwkun-dig opzicht van zich spreken. Eendeel van de oorspronkelijke sin-gelbebouwing hebben wij aanhem te danken. Zocher had in Pa-rijs gestudeerd aan de Ecole desBeaux Arts en hij verloochendezijn Franse leermeesters niet. Hijwas doorkneed in de neo-classi-cistische architectuur en pleister-de er lustig op los. Dat is nog tezien aan enkele door hem rond1840 ontworpen statige heren-huizen aan de Van Asch van Wlj-ckskade. De huizen waren be-doeld als organisch onderdeelvan het hele singelproject, datzowel huizenbouw als herinrich-tingvan de bolwerken omvatte. Engelse landschapsstijl Het totale singelproject besloegeen periode van bijna 42 jaren.Tussen 1830 en 1872 werden vrij-wel de gehele stadsmuur en delaatst overgebleven stadspoor-ten gesloopt. Ook de door PaulusMoreelse, de vader van Hendrik,ontworpen Wittevrouwenpoortsneuvelde. Het gebouw zat hetverkeer richting de drukker wor-dende Blitse Steenweg teveel inde weg. Van de stadsmuur ble-ven slechts enkele fragmentenbewaard, zoals de deels in deomwalling verscholen bogen bijhet Lucas Bolwerk. Die werdengehandhaafd als romantisch ele-ment in het toekomstige singel-park. De grachten die de bolwer-ken van de stad scheidden wer-den gedempt. Omdat de

eige-naars onteigend moesten wor-den, duurde het jaren voordat debolwerken zelf konden wordenafgegraven. Het bolwerk Lepe-lenburg kon pas in 1859 tot parkworden omgevormd.Volgens het plan dat Zocher in1829 aan de gemeenteraad voor-legde, was de oostelijke helft vande singel, van Wittevrouwen-poort tot Mariaplaats, bestemdals park. Aan de noord- en dewestzijde moest ruimte komenvoor economische activiteiten,onder andere door het aanleg-gen van kades bij de aansluiting Handelsactiviteit aan de recht. Het idee om rijke handela-Oudegracht, ca. 1890 ren naar de stad te trekken bleefCollectie Beeldmateriaal dan ook grotendeels in goedeHet Utrechts Archief bedoelingen Steken. Tegen-woordig rest ons nog de tussenstation en Croeselaan verborgenKruisvaart als stille getuige vande plannen van Moreelse. 'Uitbreiding en verfraaiing' Het verval van de Middeleeuwseverdedigingswerken en de be-hoefte aan stadsuitbreiding leid-den eind i8e eeuw tot de roepom afbraak van de stadsmuren.De ruimte binnen de omwallingwas grotendeels volgebouwd.Bovendien was de militaire be-tekenis van de verdedigingswer-ken achterhaald, met name doorde aanleg van de forten van deNieuwe Hollandse Waterlinie,zoals Fort De Bilt en Fort Rhij-nauwen. Tegelijkertijd drong destedelijke burgerij aan op

ver-fraaiing van de stadsrand en ver-ruiming van het uitzicht. Een enander leidde tot de eerste 'ingrij-pende stadsvernieuwing', onderhet bewind van burgemeesterVan Asch van Wijck in de jaren1827-1839. Hij stelde een Com-missie tot Uitbreiding en Ver-fraaiing der Stad Utrecht in die een plan moest ontwikkelenvoor meer woningbouw, eenmooier aanzien van de stad enstimulering van de handel. Degeest van Moreelse was niet verweg. De verfraaiing van de stadwas het extra lokkertje om rijkehandelaren te verleiden zich inUtrecht te vestigen.In 1829 werd een begin gemaaktmet de sloop van de stadsmurenen de aanleg van plantsoenen opde plaats van de verdedigings-werken. Daarmee kregen de sin-gels deels reeds het uiterlijk datwij tot op vandaag kennen: eenwandelpark met bomen enbankjes. De architect achter dezetransformatie was de Haarlem-mer Jan David Zocher.Zocher is vooral bekend gewor-den door de aanleg van stadspar-ken, zoals het Vondelpark in Am-sterdam. Hij maakte plannen terverfraaiing van de omwallingvan Haarlem, Alkmaar en Amers-foort en voerde die plannen vooreen deel ook zelf uit. Daarnaastwas hij werkzaam als architecten in die functie onder andereverantwoordelijk voor de bouwvan de Amsterdamse Koopmans-beurs, op de plek van de tegen-woordige Beurs van

Berlage. Ook 92 vereniging Oud'Utrecht augustus 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 die kant ging de stad zich vanaf1840 overigens wel op groteschaal uitbreiden. De welgestel-de Utrechters die de drukte, hetlawaai en de stank in de oudestad wilden ontvluchten bouw-den villa's en herenhuizen in de langrijk deel van deze oorspron-kelijke bebouwing bewaard ge-bleven. De door de afbraak vande omwalling vrijgekomenruimte was deels benut omopenbare gebouwen neer tezetten, zoals universiteitsge- van de WeerdsingeJ op de Vecht.Bij de parl<aanleg kon Zochervoor een deel voortborduren opreeds bestaande mogelijkheden,want op de bolwerken warensinds de 17e eeuw al zogenaam-de 'wandelingen'. De gegoede burgerij had vanaf deze 'officieu-ze' wandelroutes, dankzij hetkunstmatige hoogteverschil, eengoed zicht op het platteland aande overzijde van de singel.De omvang van Zochers plannenen de wijze waarop zij werdenuitgevoerd, waren zeker voorUtrechtse begrippen echter ge-heel nieuw. Voor de parkaanlegop de geslechte wallen maakteZocher gebruik van de zoge-naamde Engelse landschapsstijl,een romantisch geheel vanboomgroepen, waterpartijen enheuveltjes. Die stijl vormde eencontrast met de geometrischeFranse tuinarchitectuur. Doorhet gebruik van verschillendelandschapselementen ontston-den verrassende doorkijkjes enveranderde de

omwalling com-pleet van gedaante. Het parksloot aan bij de agrarische omge-ving, zodat stad en land naad-loos in elkaar overgingen.Hoewel Zocher de singel als ge-heel aanpakte, richtte hij eengroot deel van zijn energie op deoostzijde: het gedeelte van deWittevrouwensingel van het Lu-cas Bolwerk tot de BemuurdeWeerd, de Tolsteegsingel en hetoostelijk deel van de Catharijne-singel. Door de reeds bestaande'wandelingen' en de geringerebebouwing was het eenvoudi-ger om de oostelijke singelhelftom te vormen tot een park. Aan buurt van de Maliebaan, die totdan toe in landelijk gebied lag.Aan de west- en de noordzijdevan de stad bevond zich van-ouds meer bedrijvigheid.Op een door P.W. van de Weijergedrukt panorama uit 1859 (on-langs heruitgegeven) is in grotelijnen te zien hoe de singel er nade ingrepen van Zocher uitzag.Op de litho's is de huidige VanAsch van Wijckskade goed teherkennen. Het beeld van de sin-gelbebouwing ter hoogte vanhet huidige Centraal Museum ende Fundatie van Renswoude is inessentie gehandhaafd. Bij deWittevrouwenbrug zijn een dou-anehuis, de in 1829 gebouwdeWillemskazerne en de gevange-nis op het Wolvenplein te zien.Andere singelgedeelten zijn voorde moderne kijker echter onher-kenbaar veranderd, zoals de be-bouwing op het Paardenveld. Destad lag

rond 1850 nog groten-deels binnen de begrenzing vande singel. Het panorama maaktduidelijk dat het een illusie is omde singel terug te willen brengenin de oorspronkelijk door Zocherbedoelde vorm. Rond 1900 was het aanzien vande singels reeds aan verande-ring onderhevig. De bebouwinglangs de singels, met name wo-ningbouw, was vrijwel voltooid.Langs de Catharijnesingel en deTolsteegsingel is nog een be- bouwen en een gevangenis. Zoverrees in 1877 ter hoogte vanhet Ledig Erf het Fysisch Labora-torium en werd in 1856 op hetbolwerk Wolvenburg de nog be-staande gevangenis voltooid.Daarnaast breidde de stad zichaan meerdere kanten buiten destadsbuitengracht uit, metname in oostelijke richting. Eindige eeuw waren de rijken gevor-derd tot de Ramstraat en de Em-malaan. In 1898 werd het Wil-helminapark aangelegd. De sin-gel vormde niet langer de be-grenzing van de stad, maarwerd meer en meer een stads-park. De relatie tussen het parken de agrarische omgeving wasrond de eeuwwisseling reedsvolkomen verdwenen. Voorrang voor autoverkeer Het dempen van grachten begonin ons land in de 19e eeuw. In ste-den als Rotterdam en Amster-dam werden diverse grachtenvolgestort en verdedigingswer-ken afgegraven. De redenen voorhet dempen waren divers. Hetbelang van de vaarroutes

namaf, de omwallingen hadden alsverdedigingsmiddel hun langstetijd gehad, de bolwerken zatenstadsuitbreiding in de weg enhet water in en rond de oude bin-nensteden verspreidde een on-draaglijke stank. Utrecht was deenige grotere stad die zowel de Gezicht op de Maliesingelmet de nog bestaandeMaliebrug en rechts hetvoormalig bolwerkLepelenburgFragment uit Panoramade Weijer 1859Collectie BeeldmateriaalHet Utrechts Archief 93 % vereniging Oud-Utrecht augustus 2003









Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Utrechtse straatnamen 4 boveneinde, het zuidelijke deelvan de stad, en die van het bene-deneinde, het noordelijke deelvan de stad. Vanaf 1637 moestende zakkendragers van het bene-deneinde iedere morgen in ditwachtlokaal, inmiddels 'sacke-dragershuysken' genoemd, bij-eenkomen om het werk te ver-delen door erom te dobbelen.Bovendien gingen sommige zak-kendragers in de steeg wonen.Het is dan ook niet verwonder-lijk dat de steeg na verloop vantijd ook Sackedragerssteechienwerd genoemd. In een besluitvan de vroedschap uit 1619 isdeze benaming voor het eerstaangetroffen. Gedurende het resterende deelvan de 17e eeuw komt de steegvaak voor als 'Sinte Catarijnen inde wandelinge het Sackedragers-steechgen'. Ook wordt de steegin de 17e eeuw een enkele keeraangeduid als Kleyne Catha-rijnestraet, terwijl de toenmaligeCatharijnestraat, de tegenwoor-dige Willemstraat, soms wordtvermeld als Groote Sinte Catrij-nenstraet. De benaming Zakke-dragerssteeg{je) wordt in de 18eeeuw de meest gangbare naamvoor de steeg. Erik Tigelaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. Noot 1. Dit artikel is gebaseerd op het Utrechtsestraatnamenboek in wording dat naarverwachting zal verschijnen in 2005. Zakkendragerssteeg De Zakkendragerssteeg in

1933. Foto: A. C Thomann Collectie beeldmateriaal Het Utrechts Archief Straatnamen werden totin de 19e eeuw doorgaans niet gegeven door het stadsbestuur;ze ontstonden vanzelf. Zo kon de naam van een beroep of ambacht aan een straat wor-den verbonden omdat beoefenaars er bijeenwoonden of op een andere wijze hun stem-pel op de straat drukten. Een bekend voorbeeld daarvan is de Zakkendragerssteeg. ^ Aan de zuidzijde van de steegliet het stadsbestuur in 1580 of1581 een wachtlokaal bouwenvoor 'de sackedragers ... vant be-nedeneynt'. Zakkendragers wa-ren door de stad aangesteldesjouwers. Zij waren in tweegroepen verdeeld: die van het ErikTicelaar Deze steeg wordt in een akteuit 1425 voor het eerst genoemdals Sinte Catrijnensteege. Zijdanl<te haar naam aan het feitdat zij aan de westzijde uit-kwam op het Catharijneveld,een open ruimte om het Catha-rijneklooster, die evenals hetklooster zelf verdween bij debouw van het kasteel Vreden-burg in 1529. In de 16e en in het begin van de Een zakkendrager aan het werk in de omgeving van de Bijthouwerstoren. Detail van een rond 1600 vervaardigde tekening (door een kunstenaar uit de omgeving van Abraham Bloemaert) Collectie beeldmateriaal Het Utrechts Archief 17e eeuw komt de steeg niet al-leen voor als Sunte Katrijnen-stege, maar ook

als 'Sinte Ca-thrinensteech bij het Vreeden-borch'. De toevoeging 'bij hetVreedenborch' had tot doel desteeg te onderscheiden van de'Sinte Catherijnenstege bij deNyeuwstraet', de huidige Ca-tharijnesteeg. % vereniging Oud>Utrecht augustus 2003



















Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Een tweezijdig lint van boerderijen Boerderijen in de provincie Utrechte enkele villa. De kavels waarop deboerderijen staan, zijn stuk voorstuk ongeveer 1.200 meter langen 110 meter breed en ze wordenvan elkaar gescheiden door eenafwateringssloot. Deze een-heidsmaat van circa 14 hectarestamt nog uit de tijd van de'Grote Ontginning', die om-streeks 1100 in dit als 'WildeWesten' bekend staande veen-gebied van start ging. Cope-ontginning Dat Benschop is ontstaan uiteen zogenaamde cope-ontgin-ning valt af te leiden uit denaam. In de oudst bekendeschriftelijke vermelding - dievan 1275 - wordt zij nog Ben-scoep genoemd, en in akten vaniets jongere datum Benscop,Benscope en Bendscop. Het suf-fix -coep (later verworden tot -cop) verwijst naar de manierwaarop de gronden bij nieuweontginningen werden verwor-ven, namelijk door middel vaneen cope, dat is een overeen-komst tussen landheer en eenconcessiehouder. De cope legdezaken als de omvang van het teontginnen gebied en de laterdaarover te betalen belastingvast. Uit de naam van Benschopvalt verder af te leiden dat deconcessiehouder naar allewaarschijnlijkheid ene Benno ofBenne betrof. Van de vroegste geschiedenisvan de ontginning zijn nauwe-lijks schriftelijke bronnen over-geleverd. Een belangrijke uit-zondering is de akte van

1155waarin de bisschop van Utrechtaan de parochianen in Lopik be-vestigt dat zij een stuk grond inPolsbroek, toen Pulsbroch ge-naamd, in eigendom hebben.Het feit dat de Benschopperwe- Luchtfoto met rechts het boerderijlint tussen Pokbroek (boven) en Benschop (onder). De plaats links is Lopik Foto Gemeente Lopik Een van de fraaiste voorbeelden van boerderijen in het Utrechtse landschap is tevinden tussen Benschop en Polsbroekerdam. Aan weerszijden van de wetering vin-den we een lint van boerderijen waarvan de oudste dateert uit de 16e eeuw. Incrid de Wit 'O, dat nietig dorp Benschop,dat daar leeft in mijn lierinne-ring als een stilbloeiende bloem,hoe vind ik woorden om ervante kunnen getuigen zo een de-voot kind past.' Sinds Hermande Man in 1923 deze dichterlijkewoorden over zijn dorp schreef,is er veel veranderd. Een van demeest ingrijpende veranderin-gen was de aanleg van twee, in-middels drukke provinciale we-gen. Die hieven niet alleen hetbetrekkelijke isolement van hetgebied in een klap op, maar zedoorsneden ook op twee plaat-sen het acht kilometer langeboerderijenlint, waaruit Ben-schop van oudsher bestond. Met name het oostelijk deelheeft daardoor veel aan herken-baarheid ingeboet. Dat is hetgebied waar de provinciale wegvan IJsselstein over Lopik naarSchoonhoven langs de weteringloopt

('Boveneind Zuidzijde'; deindeling noord en zuid duidt deligging aan ten opzichte van dewetering). Een beter beeld van Benschopuit vroeger tijden krijgen we inhet deel ten westen van de M.A.Reinaldaweg, oftewel het Bene-deneind (= beneden de kerk).Vanaf dit punt tot aan Polsbroe-kerdam ligt aan weerszijden vande wetering een weg met daar-aan gelegen een onafgebrokenlint boerderijen, afgewisseldmet daggelderwoningen en een 106 % Oud*Utrecht vereniging augustus 2003















Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Iid-Utrech n q 1 76^jaargang , 1' ^^H »ii ».































Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Utrechtse straatnamen 5 Doelenstraat klank' van deze straatnaam.Daarom verzocht men gemeen-tearchivaris Muller in dat jaarom een nieuwe 'aan de geschie-denis der stad ontleende' straat-naam te bedenken. Vanaf onge-veer 1910 tot de instelling vaneen ambtelijke commissie voorstraatnaamgeving in 1967 advi-seerde de gemeentearchivarisvan Utrecht B&W over het ge-ven van nieuwe namen aan stra-ten en over het veranderen vanbestaande namen. Zijn adviezenwaren echter niet bindend.Toenmalig archivaris Mullerachtte in dit geval naamsveran-dering echter ongewenst: 'welkbezwaar er kan bestaan er aante herinneren dat in die straatvroeger het Tuchthuis gelegenheeft, zooals er thans het Arm-huis ligt, begrijp ik inderdaadniet. Op die wijze zullen alle his-torische namen, vooral de merk-waardigste, slecht begrepene,spoedig verdwijnen, allereersthet Janskerkhof, dat wel spoe-dig aan de beurt zal zijn als bij-zonder griezelig, enz.' Hieropbesloten B. en W. van naams-verandering af te zien.Enkele jaren later werd de straat-naam echter alsnog veranderd.In 1917 werd de Tuchthuissteegzonder overleg met de gemeen-tearchivaris omgedoopt tot Doe-lenstraat. Met deze naam is aan-sluiting gezocht bij de namenvan de nabijgelegen Schutter-straat en Wijde Doelen. Erik

Tigeiaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. De Doelenstraat rond 1955 met rechts de poort van het voormalige tuchthuis. Foto: G.Smilda, Collectie beeldmateriaal HUA Waarschijnlijk vanwege de 'niet zeer deftigen klank' wilden B&W de Tuchthuis-steeg een andere naam geven. De gemeentearchivaris werd om advies gevraagd. Erik Ticelaar De Doelenstraat liep In de Mid-deleeuwen van de Twijnstraatnaar de Sint-Nicolaaskerk enwerd in die tijd Sinte Nyclaesste-ge genoemd. In een akte uit 1425wordt zij voor het eerst vermeld.Ook de huidige Nicolaasstraatverbond de Twijnstraat met deSint Nicolaaskerk en werd vanafhet eind van de 14e eeuw aange-duid als Sinte Nyclaesstege. Bei-de straten komen in de 15e en de16e eeuw onder deze naam voor.In de eerste helft van de 17e eeuw worden zij aangeduid alsSt. Niclaessteechgen, St. Niclaes-kercksteechgen of Nicolaisteech.In de jaren 1615-1619 werd hetNicolaasklooster dat op denoordoosthoek van de huidigeDoelenstraat stond, verbouwdtot tuchthuis. Na verloop vantijd ging men deze straat danook Tuchthuyssteechgen noe-men. In een transportakte uit1647 is deze benaming voor heteerst aangetroffen. Vanaf hetmidden van de 17e eeuw wordtde straat in de regel aangeduidals TugthuyssteegQe), hoewelzij in een akte

uit 1770 nog voor-komt als 'Tugthuyssteegje of Ni-colaisteegje'. De huidige Nico-laasstraat wordt vanaf het mid-den van de 17e eeuw vermeld alsNicolaisteeg, Klaassteeg en Ni-colaasstraat. In 1913 werd in de vergaderingenvan het college van B&W meer-malen de wens uitgesproken omde Tuchthuissteeg een anderenaam te geven, waarschijnlijkvanwege de 'niet zeer deftigen De binnenplaats van hetStadsarmenhuis (gevestigdin het voormaligetuchthuis) in 1931.Foto: E.A. van Blitz, Col-lectie beeldmateriaal HUA 128 Noot Dit artikel is gebaseerd op het Utrechtsestraatnamenboek in wording dat naar ver-wachting zal verschijnen in 2005. % vereniging Oud-Utrecht oktober 2003





Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Het album Lage Weide van mr. W.H.A. Elink Schuurman. Van hoven naar beneden (bijschriften zoalsin het album): 'Boerderij Slangenrode', 'Boomgaard Hendrikhof: 'luttepeer' en 'De oogst'en 'Sofia'sHoeve': 'Populier en linden'. Ook de laat-middeleeuwse Sophiahoeve op Lage Weide behoorde tot hetbezit van de familie Elink Schuurman. De naam 'Sophiahoeve' was gegeven door Sophie de Heus, echt-genote van Hendrikus Elink Schuurman. De Sophiahoeve werd in 1976 door brand verwoest. Op datmoment was de boerderij at niet meer in gebruik en werd ze bewoond door kraakwachten. De sloopver-gunning werd vrijwel gelijkertijd afgegeven.Beeldcollectie HUA van Jaffa) stonden boomgaar-den. Bij Strijland op de HogeWeide was in 1738 zelfs sprakevan een 'oude' boomgaard eneen 'jonge' boomgaard. Burgersdie het zich konden veroorlovenhadden een eigen boomgaardaan de Daalsedijk met fantasie-rijke namen als de 'Perecater'. Pachtheren en pachtboeren Hoe het met pachtboer VanWerkhoven is afgelopen, is on-duidelijk, maar pachtschuld wasniet altijd een reden om de pachtop te zeggen. In 1734 verlengdeDaniel de Milan Visconti hetpachtcontract met Jan Teunissenvan Maarschalkerweerd, waarbijde laatste een schuldbekentenistekende van 4.458 gulden en 8stuivers

vanwege achterstalligepacht. Na het overlijden van Da-niel viel Slangenrode toe aan zijnzoon Gijsbert Franco de MilanVisconti, heer van Hindersteyn. In1761 kwam er weer een nieuwepachter: Cornelis Schalkwijk. Defamilie Schalkwijk zou het onderdiverse pachtheren meer danhonderd jaar op Slangenrode uit-houden. Na het overlijden vanGijsbert Franco en zijn zuster enhuisgenote Alexandrina kwamSlangenrode in het bezit van hunhuishoudster, de predikantsdoch-ter Jacoba Johanna Guitton. Denieuwe vrouwe van Hindersteyn,zelf al op leeftijd, trouwde met de85-jarige graaf Picot de La Mein-taye. Na het overlijden van degravin viel het bezit van de MilanVisconti's toe aan haar nicht, Wil-helmina Elizabeth Henrietta vanFlodorp. Zij was zelf als kind nogte gast geweest bij Gijsbert Fran-co en Alexandrina in hun huisaan het Utrechtse Begijnhof. was het bedrijf niet: in 1717 ble-ken Augustijn van Werkhovenen zijn vrouw Teuntje Peek eenpachtschuld van 1900 gulden tehebben opgebouwd. Zij ver-kochten hun vee en gewas aande pachtheer in mindering vandeze schuld. 'Gemeten ende gecaerteert' In 1718 liet Daniel de Milan Vis-conti zijn bezit in kaart brengendoor W. de Roy. In de cartouchemet de opdracht staan zijn titelsvermeld: 'Baron des HijligenRoomschen Rijks, Heere van Ni-velt, Ambachtsheer vant

Ge-recht van den Ouden Rijn met deBuerschap ende landen van Hey-cop, Raad in de Vroedschap derStadt Utrecht'. Inmiddels hoordeer 37 morgen (ca. 24 hectare) bijde hofstede. De kaart geeft ookinformatie over het gebruik vande grond: voor de helft alsbouwland en voor de helft alsweiland. Bij het huis lag een gro-te boomgaard. Een boedelinven-taris of een boedelscheiding, diemeer informatie verschaft overde bedrijfsvoering, is tot nu toeniet gevonden en misschien ookwel nooit gemaakt. Toch is weleen inschatting van te makenvan het boerenbedrijf op Slan-genrode. Omdat de boerderijdichtbij de stad lag, werd erwaarschijnlijk geen kaas ge-maakt maar werd de verse melkuitgevent in de stad. Op hetbouwland zal vooral graan ver-bouwd zijn, dat bij de bakkers inde stad aftrek vond. Ook hetfruit uit de boomgaard kon daarverkocht worden. Fruit was eenpopulair product op de LageWeide: ook bij de Coehoorn enbij Knotsenburg (in de omgeving 130 werd voor het eerst gebruikt inde paclital<te van 1701, waarinde hofstede met de boomgaardvan 1 morgen groot en in totaal24 morgen wei- en bouwlandwerd verpacht aan Augustijnvan Werkhoven. Winstgevend % vereniging Oud>Utrecht oktober 2003

































Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Aanbieding van een hui-dealbum aan Willem lilop 17 september 1853 opde binnenplaats van hetPaushuize. Namens deUtrechtse burgerij, de anti-katholieke elite, biedt rec-tor magnificus prof. G.J.Mulder het adres aan. Dehiermee vergulde koninggaf opdracht aan NicolaasPieneman om de gebeurte-nis vast te leggen en schonkhet schilderij in 1856 aande Gemeente Utrecht.Centraal Museum, fotoHUA Nieuwe verhoudingen De herziening van de grondwet in1848 veranderde schijnbaar nietveel aan de artikelen 'Van deGodsdienst': vrijheid van belijden,gelijke bescherming, gelijke rech-ten. Op twee punten kwam erwat meer tekst. De 'openbaregodsdienstoefening binnen ge-bouwen en besloten plaatsen'bleef als vanouds toegestaan alsze niet de 'openbare orde en rust'raakten, en 'onder dezelfde bepa-ling blijft de openbare gods-dienstoefening buiten de gebou-wen en besloten plaatsen geoor-loofd waar zij thans naar de wet-ten en reglementen is toegelaten'(art. 167 lid 2). Dit betekende con-creet dat processies op straat al-leen gehouden mochten wordenwaar dat voor november 1848 alhet geval was. Deze toevoegingging in tegen bepaalde verlan-gens in rooms-katholieke kring.Een andere belemmering werdechter weggenomen door een nieuw artikel 170: 'De

tusschen-komst der Regering wordt nietvereischt bij de briefwisselingmet de hoofden der onderschei-dene kerkgenootschappen, noch[...] bij de afkondiging van kerke-lijke voorschriften'. Concordatenwaren dus voortaan overbodig enongewenst. De kerkelijke leidingte Rome kon daaruit opmakendat de verdere afspraken uit 1827vervielen en dat zij vrij was omhaar organisatievorm in het ko-ninkrijk van Willem II te herzien.De meeste veranderingen in degrondwet hadden de merendeelsconservatieve Utrechtse kiesge-rechtigden en hun relaties ver-rast: zij hadden nooit om zulkegrote ingrepen gevraagd. EnUtrecht kreeg redenen om hetbewind in Den Haag te wantrou-wen. Al meteen betrof dat de uni-versiteit. Tien dagen na de afkon-diging van de nieuwe grondwetlieten de ministers aan Willem IIweten waarop kon worden bezui- nigd: 'Op de kosten der hooge-scholen zal, hetzij door vernieti-ging van eene derzelve, hetzijdoor verdeeling der faculteitenonder dezelve, hetzij door veran-dering van inrigting kunnen wor-den uitgespaard 70.000 gulden.''Groningen beefde, en Utrechtbeefde ook', zo formuleerde Hui-zinga later. Zo'n maatregel zou ineen nieuwe wet op het onderwijsmoeten komen en de dreigingbleef onverminderd, ook toen deministers ander werk in DenHaag lieten voorgaan. De

verant-woordelijke en in alle opzichtenleiding gevende minister Thor-becke, die sinds 1 november 1849aan het bewind was, gold niet alsvriend van Utrecht. Het lekte uitdat hij in november 1850 gezegdzou hebben: 'die wet wordt bear-beid, de academie van Groningenblijft, maar Utrecht moet vallen.'Zo verklapte een Leids hoogleraarhet aan Groen van Prinsterer. Inaugustus 1850 had Thorbecke bo- 146 vereniging Oud>Utrecht noverr)ber 2003















Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Bronnen De Aprilbeweging is behandeld doorH.P.H. Jansen in de 12-delige AlgemeneGeschiedenis der Nederlanden (red. J.A.van Houtte e.a.) deel X (Utrecht 1955)en door J.C. Boogman in de gelijknamige15-delige serie (red. D.P. Blok e.a.) deel12 (Bussum 1977). Verder in P.J. Oud,Honderd jaren, 1840-1940 {2e di. Assen1954) en in L.J. Rogier, Katholieke Herle-WnjCs-Gravenhage 1956). Voor het herdenkingsjaar 2003 redigeer-den J. Vis en W. Janse de bundel Staf enstorm (Hilversum 2002), waarin J.D.Snel 'een keuze uit de literatuur' geeftmet aandacht voor wat er sinds 1953verschenen is. In dit artikel is bovendien geciteerd uit devolgende boeken en artikelen: S.H. Buytendijk, Bladen uit mijn levensboek(2edr.,Nijkerkl911). M.Donkersloot- de Vrij, De plattegrondvan Utrecht verschenen bijN. van derMonde J839 (Utrecht 1983). J.L. van Essen (red) Groen van Prinsterer,Schriftelijke Nalatenschap., Briefvi/isse-lingdt.SKGP 175, ('s-Gravenhage1980).Hieruitblz. 11(1841),225(1850) en 273 (1853). Hella S. Haasse en S.W. Jackman (red), Eenvreemdelinge in Den Haag. Uit de brievenvan Koningin Sophie der Nederlandenaan Lady Mallet (Amslerdum 1984). J. Huizinga, 'Geschiedenis der universiteit[Groningen]' (1914), opgenomen inVerzamelde werken VIII (Haarlem1951)214. J. de Jong,

Rome een gevaar voor Neder-land? De April-beweging{'s Hertogen-bosch 1926). J. Lindeboom, 'Protesten tegen de concor-daatsonderhandelingen van 1841', in:Nederlands Archief voor Kerkgeschiede-nis XVI {'s-Gravenhage 1921). A.W. Reinink en l.A. Schuur (red), Bouwenvoor Utrechts universiteit {Vtrecht1985) 74-75. L.I. Rogier, 'Schrikbeeld van een staats-greep' (1959), opgenomen in Terugbliken uitzichtI{Hihenum 1964). H.1. Royaards, 'Vergelijking der nieuwe[...] concordaten', in: Archief voor Ker-kelijke Geschiedenis I (Leiden 1829) enIII (Leiden 1831). Teksten van de Grondwet en van de Wetvan den lOden September 1853, S.102,tot regeling van het toezigt op de onder-scheidene kerkgenootschappen. artikel (169) dat sprak van 'De Ko-ning waakt', namelijk 'dat allekerkgenootschappen zich houdenbinnen de palen van gehoor-zaamheid aan de wetten van denStaat.' Het was in 1848 zelfs nogwat aangescherpt volgens deFranstalige versie van de grond-wet van 1815 die driemaal 'Le Roiveille' had waar toen in de Neder-landse grondwet 'De Koningzorgt' had gestaan (artikel 195-196). De tekst van 1848 bleef ge-handhaafd tot 1982. Het was niet-juristen niet aan te rekenen dat zijin de grondwettelijke 'Koning'juist de persoon bedoeld zagen,zeker met een zo menselijk werk-woord als 'waken', en dat Mulderdit

nog eens aanscherpte door'Oranje', ook persoonlijk bedoeld,toe te voegen. Het was het grond-wetsartikel dat duidelijk maaktewaarom Willem lil probeerde bo-ven de kerkverschillen te staan enook de gedachten van minderhe-den recht te doen. Het artikel ver-dween uit de grondwet in 1982,onder andere om dit - volgens ju-risten - persoonlijk misverstaan.Nu, twintig jaar later, is de vraagtoch geoorloofd of de Nederland-se samenleving er niet bij gebaatwas geweest wanneer het als af-zonderlijk aandachtspunt was ge-handhaafd: 'de regering waaktdat alle kerkgenootschappen engeloofsgemeenschappen zichhouden aan de gehoorzaamheiddie zij aan de wetten van de staatverschuldigd zijn.' Het concreteverstaan, ook door ingezetenendie in andere culturen en rechts-stelsels zijn groot geworden, zouer bij winnen. Oranje en de katholieken Terug naar de Leidseweg op de za-terdagmiddag van 17 september1853. Voor wie was de winst? Niet voor de rooms-katholieken, wiernieuwe bisschoppen na de onhan-dige introductie vanuit Rome ui-terst behoedzaam moesten han-delen en nu zelfs geen mogelijk-heid hadden hun wijding of de in-gebruikneming van de kathedraaltot iets openbaar feestelijks temaken. Niet voor de protestantendie hadden getoond hoe begrensdhun begrippen van verdraag-zaamheid en

gelijkwaardigheidwaren. Niet voor de politici vanwie Thorbecke te tactloos en VanHall te vlot en te buigzaam lekente zijn, en die allen nog moestenleren hoeveel ruimte er voor eenkoning nog was binnen de struc-turen van een grondwet met ver-antwoordelijke ministers.De volle winst was voor de ko-ning, die katholieken niet verdervan zich vervreemdde, die zijnzelfstandigheid tegenover politi-ci had bewaard en voor teleurge-stelde protestanten begrip toon-de. Men kon zeggen: de prote-stantse kinderhand van Utrechtwas gauw gevuld, maar gevuldwas ze. De koning had nog een lange te-rugweg naar Den Haag voor deboeg. Langer nog zou in tijd deweg zijn die 'Oranje' moest gaanom ook bij de katholieke onder-danen respect en vertrouwen teverwerven. Toch kwam het mo-ment dat voor de dochter vandeze koning na de hoogmis het'Domine salvam fac reginam no-stram et exaudi nos in die qua in-vocaverimus te' werd gezongenof gebeden, en dat er dan bij ka-tholieken dezelfde gedachten je-gens Oranje leefden als ooit diezwarte mannen op de Leidseweghadden gehad. Otto J. de Jong is emeritus-hoogleraargeschiedenis van het Christendom. 153 5k vereniging Oud«Utrecht november 2003











Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 van het aartsbisdom en de ga-rantie voor het voortbestaan er-van was de bouw van het al ge-noemde grootseminarie Rijsen-burg. Dat zou de theologischeopleiding van de toekomstigepriesters gaan verzorgen enopende in 1857 zijn poorten.&quot;De kerkrechtelijk vereiste oprich-ting van een kathedraal kapittelkreeg haar beslag aan het eindvan 1858. Zwijsen had moeite ge-had om daarvoor geschikte he-ren te vinden en was verder vanmenig: 'hoe minder leden hoeliever.'^^ Het werden tenslottenegen kanunniken, met AndreasIgnatius Schaepman, die al heelwat andere functies had, alsproost (voorzitter). De taak vandit waardige college was de bis-schop op diens verzoek van vrij-blijvend advies te voorzien, en nazijn dood voor Rome een al evenvrijblijvende voordracht van driebisschopskandidaten te maken,de zogenaamde terna.Zo werd 1853 behalve het jaarvan de bisschoppen ook het jaarwaarin de organisatie van derooms-katholieke kerk in stad,bisdom en land haar beslagkreeg, waarbij aartsbisschop Jo-annes Zwijsen in het Utrechtsebij verstek als de krachtige orga-nisator optrad. Dat schiep duide-lijkheid allereerst voor de katho-lieken zelf, maar ook, soms tothun schrik, voor de niet-katholie-ken. Ze merkten dat de roomsenniet alleen nooit weg waren ge-weest, maar dat ze

zich ook nogeens publiek manifesteerden.Protestants Utrecht heeft tijd no-dig gehad om met die situatie teleren leven. Van enige opwinding over eenaartsbisschop in Utrecht is na 150jaar niets meer te merken. Reedde eerste aartsbisschop in een neaartsbisschop.9 Organisatie van bovenaf Utrecht werd niet alleen katho-liek opgewaardeerd als bisschop-pelijke residentie, ook de ge-meenschappen van katholiekegelovigen, tot dan toe 'staties'genoemd, kregen de hogere kerk-rechtelijke status van parochies.De reorganisatie aan de top hadgevolgen voor de basis. Op 10april 1854 werd een Algemeen Re-glement voor de Parochiale Kerk-besturen afgekondigd. De oude'staties'en de oude regionale in-deling van 'aartspriesterschap-pen' behoorden tot het verleden.Voortaan waren er parochies endekenaten met welomschrevengrenzen, met pastoors en dekensaan het hoofd, die in alles onderbisschoppelijk toezicht stonden.Zo werd de Utrechtse binnen-stad, met een uitloper in Witte-vrouwen, bij bisschoppelijk be-sluit van 21 augustus 1855 in zesparochies verdeeld. Dat waren: de St. Dominicus, gevestigd aande Mariaplaats, de St. Augusti-nus aan de Oudegracht, de St.Willibrordus aan de Herenstraat(vanaf 1877 aan de Minrebroe-derstraat), de St. Catharina aande Lange Nieuwstraat (vanaf1853 tevens

kathedrale kerk), deSt. Martinus aan de AchterTwijnstraat en tenslotte, buitende singels, de Onze Lieve VrouwTenhemelopneming aan de Bilt-straat.^° Voor elk van die pa-rochies kwam er een kerkbe-stuur, dat de tijdelijke en stoffe-lijke belangen voor zijn rekeningkwam. Dit college van 'kerk-meesters' stond onder het voor-zitterschap van de pastoor, diebenoemd werd door de aartsbis-schop en die in zijn parochie fei-telijk alleenheerser was. Voor dearmenzorg werd per parochieeen afzonderlijk lichaam in hetleven geroepen, het parochialearmbestuur, samengesteld uiteen aantal 'armmeesters.'De bekroning van de organisatie Het grootseminarie te Rijsenburg te Driebergen kort na de oplevering. Het complex werd in de jaren 1856-1859gebouwd naar een ontwerp van architect H.J. van den Brink. Tekening door P.l. Lutgers, lithografie door J.D. Steu- erwald, ca. 1860. HUA, Collectie Beeld. HUA, Collectie Beeld (Fo- todienst). 158 -% vereniging Oud*Utrecht november 2003
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Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Utrechtse straatnamen 6 (slot) Ridderhofstad Wie bij de straatnaam Ridderhofstad denktaan een kasteel of goed van ridders, heeft hetmis. Waarschijnlijk dankt de straat zijn naamaan Johan Ridder, stichter van een aantalvrijwoningen. Erik Ticelaar In een akte uit 1367 is sprake vandertien hofsteden aan de zuid-zijde van 'der Heren strate', dehuidige Herenstraat, welke hof-steden zich uitstrekten tot 'denafterwech'. Met deze achterwegis de tegenwoordige Ridderhof-stad bedoeld. In de 15e eeuw ende eerste decennia van de i6eeeuw wordt de straat 'den after-wech', Beghijnenstege of Bagij-nenstraete genoemd.Als Riddershoffstede wordt zijvoor het eerst vermeld in eenakte uit 1521. Deze akte maaktmelding van 'die arme gootsca-meren op Riddershoffstede'.Deze godskameren, vrijwonin-gen voor arme personen, beston-den reeds in 1435 en werden toen'Johans Ridders cameren' ge-noemd. Dit complex vrijwonin-gen was blijkbaar de belangrijk-ste bebouwing in de straat wantin een akte uit 1444 wordt destraat omschreven als 'den after-wech dair Johan die Ridders ca-meren in staen ende hem toeplaghen te behoiren'. Vermoede-lijk had deze Johan Ridder de vrij-woningen gesticht. Het voor debouw van de woningen bestem-de perceel (hofstede) zal hij in ei-gendom gehad of in erfpacht ge-houden

hebben. Het is dus waar-schijnlijk dat de straat de naamRiddershoffstede dankte aandeze Johan Ridder. Een verbandmet het begrip ridderhofstede inde betekenis van een ridderma-tig goed is niet te leggen. De Ridderhofstad in 1896 Tekening: A.E. Grolman, Collectie heeldmatertaal HUA Vanaf de jaren twintig van dei6e eeuw tot het eind van de17e eeuw komt de straat meest-al voor als Riddershoffstede. Ineen akte uit 1695 wordt zij voorhet eerst Riddershoffstad ge-noemd. Vanaf het begin van de18e eeuw wordt de straatmeestal met deze naam aange-duid. Daarnaast komt zij rond1710 een enkele keer voor alsRidderhoffsteeg en Ridderhoff-straat. Waarom de straatnaamveranderde van Riddershoffste-de in Ridderhofstad, is onduide-lijk. Ridderhofstede en ridder-hofstad waren weliswaar iden-tieke begrippen, maar alsstraatnaam had men ze tot heteind van de 17e eeuw nooit door elkaar gebruikt. Wellicht ont-leende de straat haar gewijzig-de naam aan het huis Ridder-hoffstad. Dit huis - in 1704 om-schreven als 'vanouds ge-naempt Ridderhoffstad' - stondop de zuidwesthoek van destraat. Het huis kan de straatechter niet de naam Ridders-hoffstede bezorgd hebben,want het droeg deze naam inde 16e eeuw nog niet. Erik Tigelaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. Noot Dit artikel is geba.seerd op

het Utrechtsestraatnamenboek in wording dat naar ver-wachting zal verschijnen in 2005. 176 % Oud-Utrecht vereniging december 200S













Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 De Engelse kerk in Utrecht De stichting en geschiedenis van Holy Trinity Church Utrecht Eerste steenlegging van de Engelse Kerk aan het Van Limburg Stirumplein, november 1911 Alle foto's bij dit artikel: Archief Holy Trinity Church, Utrecht Britse spoorwegarbeiders, gouvernantes, welgestelde Engels-Nederlandse echtpa-ren, studenten, hedendaagse contract-arbeiders: de Anglicaanse gemeenschap enkerk in Utrecht heeft in de loop van haar geschiedenis vele verschillende leden ge-trokken. De afgelopen 90 jaar vormde de Holy Trinity Church, gebouwd op initia-tiefvan de echtparen Bingham en Twiss, het middelpunt van de gemeente die nuvoor ruim een derde uit Nederlanders bestaat. voor het calvinisme. Deze ge-meenschap stichtte in 1622 deEngelse en Schotse kerk en slootzich aan bij de Nederlands Her-vormde Kerk. Zij koos haar eigenvoorgangers waarvan de benoe-ming goedgekeurd moest wor-den door de Staten-Generaal.Deze gemeenschap zou door deeeuwen heen een vrij onafhan-kelijke koers innemen ten op-zichte van de Anglicaanse kerkin het moederland.Van 1622 tot i8n kwamen de le-den van deze gemeenschap bij-een in de Pieterskerk, St. Cathari-nakerk, en tenslotte de Maria-kerk. Met de Franse bezettingvan 1799 tot 1813 en de sloop vande Mariakerk in i8i6

kwam degemeenschap uiteindelijk zon-der voorganger en kerkgebouw Arnolo Rietveld In de 15e eeuw was er al sprakevan een Britse migrantenge-meenschap in Utrecht. In 1463kregen Britse kooplieden toe-stemming van het stadsbestuurom handel te drijven in de stadUtrecht. Over het geestelijk le-ven van deze gemeenschap isbekend dat zij waarschijnlijk eeneigen kapel en een eigen pries-ter had in een van de Utrechtse kerken. In 1532 scheidde deEngelse Kerk zich definitief afvan Rome en werd een staats-kerk, de Anglicaanse kerk. Tochzou de Anglicaanse kerk pasvanaf einde 17e eeuw enige voetaan de grond krijgen in Utrecht.De Britse gemeenschap bestondtijdens de 80-jarige oorloggedeeltelijk uit Schotse huursol-daten die wantrouwig stondentegenover de Engelse staatskerken veel sympathie koesterden 182 vereniging Oud'Utrecht december 2003







Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 pen, afgezien van een bestor-ming van de pastorie door Duitsesoldaten die diezelfde dag devoordeur met een handgranaathadden opgeblazen uit woedeover het uitsteken van de Engel-se vlag. Comtnon Worship Al voor de Tweede Wereldoorlogfungeerde de Engelse kerk voorUtrechtse scholieren als officieustaleninstituut. Leerlingen van caanse gemeente naar de pasto-rie. De gemeente bestond des-tijds uit 28 leden, onder wie en-kele Britse vrouwen die met Ne-derlanders getrouwd waren. Pro-fessor de Vrijer trok zich het lotvan deze gemeente zo aan dathij voorganger werd. Eind 1944hielden de leden zich vooral be-zig met de inzameling van gelden voedsel voor de Britse krijgs-gevangenen die na de slag omArnhem in de Utrechtse zieken- burg te heroveren op de Duitseluchtlandingstroepen.De weduwe Twiss-Aubin had tij-delijk de wijk moeten nemennaar de pastorie van de kerk, na-dat zij door de Nederlandse mili-taire autoriteiten was gesom-meerd haar huis bij het stadsver-dedigingswerk Criftensteyn aande Utrechtseweg te verlaten. Nade Duitse inval in 1940 werd dekerkgebouwen gesloten, maardoor toedoen van Twiss-Aubinbleven ze behouden voor de An-glicaanse gemeente. Zij verze-kerde protectie door het Ameri-kaanse consulaat en liet de pas-torie bewonen

door dr. Paul S.Breuning van de Utrechtse uni-versiteitsbibliotheek en diens ge-zin. Op 9 oktober 1940 stierf JaneTwiss-Aubin. De avondwake ende uitvaartdienst werden gehou-den in de kerkgebouwen: deUnion Jack en de Order of the Bri-tish Empire sierden haar kist.Voorganger was professor M.J.A.de Vrijer (1881-1969), hoofd vande theologische faculteit van deUtrechtse universiteit.Na de dood van Twiss-Aubineindigde de actieve betrokken-heid van Twiss Ouarles vanUfford bij de Anglicaanse ge-meente. Hij maakte deel uit vande landelijke verzetsorganisatiede Ordedienst en werd plaatse-lijk commandant van het gewestUtrecht. Op 28 augustus 1941pakten de Duitsers hem inUtrecht op en op 3 mei 1942werd hij gefusilleerd in het con-centratiekamp Sachsenhausen.Het gezin Breuning moest hetkerkgebouw verhuren aan de Ge-reformeerde Kerk in HersteldVerband, omdat anders de bezet-ters de gebouwen dreigden in tenemen. Het gezin verplaatstedaarop de diensten van de Angli- huizen verpleegd werden. Hetgezin Breuning toonde grotemoed door twee ontsnapte Brit-se krijgsgevangenen enigemaanden te laten onderduikenin de pastorie. Toen eenheden van het Reco-naissance Regiment van de 49eBritse West Riding Division op 7mei 1945 Utrecht bevrijdden,troffen zij tot hun verbazing

eenAnglicaanse gemeente aan. Dekerkgebouwen hadden in de oor-log geen grote schade opgelo- het Utrechtse Gymnasium wer-den door hun leraar naar de zon-dagsdiensten gestuurd om het'echte' Engels te horen praten.Na de oorlog sloten meer enmeer Nederlanders zich bij deAnglicaanse gemeente aan, vaakomdat ze veel sympathie haddenvoor de liturgie en de Engelsekoortraditie binnen de Angli-caanse kerk. Die bleef echtervooral een belangrijk ontmoe-tingspunt en plaats van cultureleevenementen voor de Britse ge- Interieurgezien vanafhetiioor,ca.l920 185 % vereniging Oud-Utrecht december 2003
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