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Historisch café

Staﬀhorst, Utrechts drankenbedrijf sinds 1831

Allemaal
wonderen

Agenda

28 februari t/m
23 augustus 2020

Vrijdag 14 februari 2020, 17.00 uur, Bartholomeusgasthuis, toegang vrij
In 1861 begon de familie Staffhorst een slijterij/wijnhandel, de start van
vijf generaties Utrechts gedistilleerd en handel in wijnen. De distilleerde
rij maakte tot 1974 verschillende jenevers, vieux, advocaat en brandewijn.
Bastiaan Staffhorst heeft het ambacht van z’n voorouders nieuw leven in
geblazen in zijn proeflokaal in de sluiswachterswoning van de Muntsluis.
Hij vertelt over ruim 150 jaar Utrechtse familiegeschiedenis.

Historisch café

Colofon
Tijdschrift Oud-Utrecht 93e jaargang nummer 1, februari 2020 / ISSN 1380-7137. Uitgave van
de Historische Vereniging Oud-Utrecht, verschijnt zes keer per jaar.
Redactie Arjan den Boer (eindredactie), Lisette le Blanc, Elisabeth de Ligt, Marion van
Oudheusden, Joyce Pennings, Bettina van Santen, Kaj van Vliet.
Redactieadres redactie.tijdschrift@oud-utrecht.nl / Postbus 131, 3500 AC Utrecht.

Kopij maximale omvang 2.500 woorden (incl. noten/bronnen). Redactierichtlijnen: zie www.
oud-utrecht.nl.
Publicatierechten van afbeeldingen zijn naar beste intentie geregeld. Wie meent dat zijn of

Het Statenjacht, een uniek Utrechts zeilschip
vrijdag 14 maart 2020, 17.00 uur, Bartholomeusgasthuis, toegang vrij

Het Statenjacht De Utrecht is een nauwkeurige reconstructie van een
18eeeuws admiraliteitsjacht, gebouwd op basis van originele tekeningen.
In de winter ligt het Statenjacht in de Veilinghaven als drijvend stamppot
restaurant, ’s zomer in de haven van Volendam. De bouwer en gebruiker
vertellen over de historie van dit soort vaartuigen, maar ook over bouw,
inrichting en huidig gebruik van het schip.

Lezing

haar rechten niet zijn gerespecteerd wordt verzocht contact op te nemen.
Ontwerp Jeroen Tirion BNO, Utrecht. Druk Drukkerij Roelofs BV, Enschede.

Verkooppunten losse nummers à € 4,50 (themanummers à € 7,50) via www.oud-utrecht.
nl/webwinkel en bij Het Utrechts Archief (Hamburgerstraat 28), Centraal Museum
(Agnietenstraat 3), Museum Catharijneconvent (Lange Nieuwstraat 38), Utrecht Toerisme
(Domplein 9). Boekhandels: Broese (Stadhuisbrug 5), Bruna (Nachtegaalstraat 83 en
Zevenwouden 220), Bruna Verdouw (Hoogzandveld 38, Nieuwegein).
Historische vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 en wil de kennis van en
belangstelling voor Utrechtse geschiedenis, archeologie en monumenten stimuleren en
waken over het behoud van het lokale en regionale erfgoed.
Voorzitter Dick de Jong. Secretariaat secretariaat@oudutrecht.nl / Postbus 91, 3500 AB
Utrecht.
Lidmaatschap Contributie € 37,50 per jaar (huisgenootlid € 17,50 / jongeren tot 26 en
U-pashouders € 20 / bedrijven € 50).
Ledenadministratie Aanmelden of opzeggen (vóór 1 december) via ledenadministratie@
oud-utrecht.nl / Zuiderstraat 18a, 3434 BH Nieuwegein. Bank: NL27 INGB 0000 575 520,
Nieuwegein.
Website www.oud-utrecht.nl / redactie.website@oud-utrecht.nl.

Blijven zingen of zwijgen?

Woensdag 25 maart 2020, 19.30 uur, Bartholomeusgasthuis, € 5,-,
aanmelden: activiteiten@oud-utrecht.nl
Blijven zingen of zwijgen? Deze zinsnede troffen Frederiek Eggink en Gerard
Maassen aan in publicaties over het Nederlandse koorleven tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Waarom kozen sommige koren ervoor om te zwij
gen en andere juist om door te zingen? Frederiek Eggink vertelt over het
onderzoek dat zij samen met Maassen doet naar de grote Utrechtse koren
in tijden van bezetting en Kultuurkamer, 19391946.

Voor meer informatie en activiteiten: www.oud-utrecht.nl
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Omslag
Derde deel uit een serie van acht bewerkingen van ‘Het Gerucht’
van J.H. Moesman (zie pagina 14) door fotograaf Luuk Huiskes,
waarmee hij de stapsgewijze werkwijze van Moesman laat zien.
Deze zijn te zien op een tentoonstelling in de Stadsschouwburg in
het kader van MoesMánia 2020.
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Muzikale ontmoetingen
in Huize Engelmann

‘Het huis van de familie Engelmann in Utrecht werd al snel het
middelpunt van het Nederlands muziekleven. Brahms, Joachim,
Clara Schumann, Rubinstein, Edward en Nina Grieg en vele
anderen van de beste musici waren er graag geziene gasten,
die er opbloeiden door de gesprekken met de twee bijzondere
mensen en vooral door het prachtige pianospel van mevrouw
Emma.’ Dat schreef Julius Röntgen in 1917 in het voorwoord van
Engelmanns correspondentie met Johannes Brahms, 1 die het
echtpaar de ‘Engelmenschen’ noemde.
4
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Mirjam T.V. de Jong studeerde biologie en toxicologie; Martine Mussies studeerde piano, Russisch
en muziekwetenschap en is promovendus aan de
Universiteit Utrecht.

	Theodor Engelmann en zijn vrouw Emma Brandes, 1891. ATELIER
BELLACH, LEIPZIG. HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

	Donders’ fysiologisch laboratorium aan de Van Asch van
Wijckskade (tegenwoordig Gezondheidscentrum Binnenstad),
getekend door A.E. Grolman in 1897. HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE
BEELDMATERIAAL

	F.C. Donders met zijn vrouw Ernestine en dochter Maria achter
hun huis aan de Kromme Nieuwegracht rond 1865. UNIVERSI
TEITSMUSEUM UTRECHT

Eerder beschreven we hoe het muziek
leven in Utrecht in de eerste helft van de
19e eeuw tot bloei kwam onder leiding
van de eerste dirigent van het Collegium
Musicum Ultratrajectum, Johann Hermann
Kufferath.2 De van oorsprong Duitse
wetenschapper Theodor Wilhelm Engel
mann (1843-1909) en diens tweede vrouw,
de pianiste Emma Brandes (1853-1940),
drukten aan het eind van de 19e eeuw
hun stempel op het Utrechtse muziek
leven. Waar de muzikale activiteiten van
Kufferath door de gemeente Utrecht
werden gestimuleerd en gesubsidieerd,
organiseerde het echtpaar Engelmann
privéconcerten bij hen thuis op het Lucas
bolwerk 16 en later aan de Maliebaan 52.
Opvoeding en opleiding
Theodor Engelmann werd in 1843 in Leipzig
geboren als tweede van vier kinderen (zijn
broer Rudolf zou een bekende astronoom
worden). De familie Engelmann bestond
uit vooraanstaande geleerden, uitgevers
en boekverkopers. De jonge Theodor werd
opgevoed volgens het Duitse Bildungsideal,
waarbij naast kennis van kunst en literatuur
ook het bespelen van een muziekinstrument
hoorde. Het werd de cello, een instrument
dat hij zijn hele leven met plezier zou blijven
bespelen. En niet onverdienstelijk: later zou
hij om zijn cellospel worden gecomplimen
teerd door niemand minder dan de compo
nist Johannes Brahms.3
Vader Wilhelm Friedrich Engelmann was
een vermaard wetenschappelijke uitgever
op de terreinen van humaniora en natuur
wetenschappen. Vanzelfsprekend vond hij
het belangrijk dat zijn kinderen een goede
opleiding kregen. Hij stuurde de jonge The
odor naar de Thomasschule in Leipzig. Deze
nog altijd bestaande Schola Thomana Lip
siensis werd in 1212 gesticht door de Augus
tijnen en genoot in de 19e eeuw groot aan
zien, met name op de gebieden van kunst,
talen en muziek. Illustere oud-leerlingen
van de Thomasschule waren bijvoorbeeld
de componisten Carl Philipp Emanuel Bach
en Richard Wagner.
Na zijn gymnasiumopleiding ging Theo
dor Engelmann in 1861 medicijnen stude
februari 2020
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ren omdat het beroep van arts het meest
aansloot bij zijn brede wetenschappelijke
interesse. Hij studeerde eerst in Jena en
vervolgens in Leipzig, Heidelberg en Göt
tingen. In 1867 promoveerde hij met de
dissertatie Über die Hornhaut des Auges
(over het hoornvlies). Kort daarna stelde
de Utrechtse hoogleraar fysiologie Francis

cus Cornelis Donders (1818-1889) hem aan
als zijn assistent. Dit gebeurde op aanbeve
ling van Engelmanns zwager, de fysioloog
Wilhelm von Bezold. De vermaarde profes
sor Donders was een van de grondleggers
van de oogheelkunde. In 1858 had hij het
Ooglijdersgasthuis gesticht, het eerste oog
ziekenhuis in Nederland.
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	Portret van Engelmann door Johan Coenraad
Ulrich Legner, circa 1897. UNIVERSITEITSMUSEUM
UTRECHT

	De jonge Emma Brandes op een carte-de-visite
uit 1872. JEAN BAPTISTE FEILNER. NATIONAL PORTRAIT GAL
LERY, LONDON

Familie Donders
Engelmann werkte onder Donders in het
toen juist gereed gekomen fysiologisch
laboratorium aan de Van Asch van Wijcks
kade 28. Hier begon Engelmann aan zijn
baanbrekende onderzoek naar trilhaar
cellen. Samen met Donders leidde hij er
een nieuwe generatie onderzoekers op.
Engelmann werd als docent zeer gewaar
deerd, blijkt uit de H
 erinneringen van Cor
nelis Winkler, een van de studenten (en
later hoogleraar psychiatrie).4 Het beviel
Engelmann goed in de Domstad: ‘De pret
tige indruk die ik vorig jaar september van
Utrecht kreeg, is alleen maar toegenomen’.
In 1869 trouwde Engelmann met Maria
Donders, enig kind van Franciscus Donders
en diens vrouw Ernestine. Net als de fami
lie Engelmann was het gezin Donders aca
demisch en muzikaal. Donders was een kos
mopolitisch man, een kunstliefhebber die
veel literatuur las.5 Hij speelde niet onver
dienstelijk viool en gitaar en zijn vrouw had
een goed geschoolde zangstem en bege
leidde zichzelf op de piano.
Maria overleed in maart 1870 in het kraam
bed na de geboorte van een tweeling, Paula
en Frans. Dit grote verdriet wierp een don
kere schaduw over Engelmanns eerste jaren
in Utrecht. Voor de Donders was het als
grootouders een grote troost dat de kinde
ren opgroeiden in een warm gezin waar zij
een hechte band mee hielden. Donders was
zeer op zijn kleinkinderen gesteld. Naarmate
6
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zij ouder werden trok hij meer met hen op,
las voor, hielp met huiswerk en nam hen mee
op vakantiereizen in binnen- en buitenland.6
De vriendschappelijke, wetenschappelijke en
muzikale banden tussen de families Donders
en Engelmann zouden blijvend zijn.
Engelmann maakte bliksemsnel carrière
aan de Utrechtse universiteit. Al op zijn 27e
werd hij benoemd tot buitengewoon hoog
leraar én verkozen tot lid van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschap
pen. In 1877 werd hij hoogleraar histologie
en algemeen biologie, en toen de 70-jarige
Donders in 1888 aftrad, volgde Engelmann
hem op als hoogleraar fysiologie en direc
teur van het fysiologisch laboratorium.
Er verschenen talrijke publicaties van zijn
hand en hij werd benoemd tot ridder in de
orde van de Nederlandse Leeuw. Als uit
muntend amateur-cellist was Engelmann
onder meer lid van het Stedelijk Muziekge
zelschap, dat stadsconcerten organiseerde
in het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen aan de Mariaplaats.
Emma Brandes
Vier jaar na het overlijden van Maria Don
ders, in maart 1874, hertrouwde Engelmann
met de pianiste Emma Vick. Haar ‘artiesten
naam’ was Emma Brandes, naar haar moe
ders familie, wellicht omdat Vick teveel
leek op Wieck, de meisjesnaam van haar
docente en beschermvrouwe Clara Schu
mann. Het echtpaar zou vier kinderen krij

gen: Elisabeth Ida Sophia (1875-1901), Anna
Louisa (1876-1924), Wilhelm Andreas (18781955) en Hans Robert (1885-1946).
Volgens de Nederlands-Duitse componist,
pianist en dirigent Julius Röntgen hadden
Theodor en Emma elkaar ontmoet in het huis
van Clara Schumann in Baden Baden.7 Emma
was toen nog maar 16 jaar oud. Zij was in 1853
geboren in Neubukow bij S
 chwerin, als vijfde
in een gezin met zes k inderen. Vader Andreas
Johann Franz Vick was leraar en cantor en
van hem kreeg Emma haar eerste pianoles
sen. Omdat de familie Vick niet rijk was vroeg
haar vader de groothertog van MecklenburgSchwerin om steun. Emma’s talent werd
door diens kapelmeester Aloys Schmitt inge
zien, en zij werd opgenomen in het pensi
onaat van Schwerin. Daar kreeg zij les van
Schmitt en hofpianist August Golterman. In
1869 reisde Schmitt met Emma naar BadenBaden om Clara Schumann te bezoeken.
Clara was zeer positief over het pianospel van
de toen 16-jarige Emma. In juli 1870 bracht
Emma een week bij Clara Schumann door. Die
schreef in haar dagboek: ‘Ik heb zoveel ple
zier aan haar beleefd en raakte elke dag meer
op haar gesteld. Maar het was een span
nende tijd voor mij, want mijn eigen jeugdja
ren leken weer terug te komen, doordat ik tot
mijn vreugde in haar eindelijk een echt groot
talent naar mijn zin zag opgroeien, en zeker
een groot vertolkster van Roberts composi
ties, maar daarbij kwam altijd de weemoe
dige gedachte: ik zal er binnenkort niet meer
hoeven te zijn - zij zal mij vervangen! […] Met
elk stuk dat ze voor me speelde, verraste en
verblijdde ze me opnieuw. Als zij aan de piano
gaat zitten, komt er een heilige ernst over
haar, ze is er volledig aan toegewijd, en dat
heb ik niet eerder gezien, bij geen enkele van
de jonge meisjes die kwamen en gingen.’8
Emma werd Clara’s leerlinge en een gevierd
concertpianiste. Ze trad op in alle grote con
certzalen van Duitsland en in Nederland,
Engeland en Denemarken. In de vier jaren
waarin Emma Brandes in het openbaar con
certen gaf, speelde zij een indrukwekkend
repertoire met werken van Johann Sebas
tian Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric
Chopin, Felix Mendelssohn, Domenico Scar
latti, Bernhard Scholz, Franz Schubert en
Tijdschrift Oud • Utrecht
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	Programma Liederenavond Amalia Joachim
begeleid door Emma Engelmann-Brandes, 2
december 1892. HET UTRECHTS ARCHIEF, ARCHIEF COLLE
GIUM MUSICUM ULTRAJECTINUM

	Clara Schumann rond 1875. FOTO FRANZ HANFSTAE
NGL, PUBLIEK DOMEIN

Robert Schumann (de echtgenoot van
Clara). Het stuk waarmee Emma het meeste
succes had was Carl Maria von Webers
Rondo Perpetuum mobile.
Na haar huwelijk trok Emma zich terug uit
het publieke concertleven en speelde zij
voornamelijk nog in huiselijke kring, uitzon
deringen daargelaten. Zo soleerde zij nog
wel als pianiste tijdens het stadsconcert van
27 november 1875 in het Gebouw voor Kun
sten en Wetenschappen onder leiding van
Richard Hol. En op 2 december 1892 droeg ze
bij aan de liederenavond van de contra-alt
Amalia Joachim, met wie zij in 1871 al eens
in London had opgetreden. Daarmee was
de rol van Emma Engelmann-Brandes in de
muziekgeschiedenis echter niet uitgespeeld.
Huisconcerten
Samen met hun grote vriend jonkheer
Johan Cornelis Marius van Riemsdijk (18421895), jurist bij de Staatsspoorwegen
maar ook toonkunstenaar en muziek
kenner, hebben Engelmann en zijn vrouw
veel betekend voor het muziekleven in
Utrecht. Hun huis op het Lucasbolwerk 16
werd al snel na hun huwelijk druk bezocht
door de Utrechtse elite. Er werden regel
matig huisconcerten gegeven door inter
nationale topmusici. De pianist Anton
Rubinstein is er te gast geweest, evenals
de componist-dirigenten Johan Verhulst,
Richard Hol en Hans von Bülow, de com
ponisten Edvard Grieg, Joseph Joachim
en niet te vergeten Johannes Brahms.
En natuurlijk Emma’s vroegere docente,
Clara Schumann, die haar eigen Steinway-
vleugel meenam uit Braunschweig.
Onder professoren, artsen, advocaten
en hoge ambtenaren was het gebruike
lijk culturele avonden te organiseren met
schrijvers, kunstenaars en musici. Dat deden
ook de families Donders, Van Riemsdijk en
Fles. Maar de avonden bij de familie Engel
mann waren uitzonderlijk omdat er musici
van wereldfaam over de vloer kwamen.
Daar waren ook ensembles bij als ‘Die Flo
rentiner’, zoals Engelmann ze noemde,9 het
beroemde Florentiner Streichquartett van
Jean Becker. In het publiek zat de top van
februari 2020
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academisch Nederland, zoals de oogheel
kundigen Joseph Fles en Herman Snellen, de
natuurkundige Christophorus Buys Ballot,
de bioloog Pieter Harting, de filoloog Henrik
van Herwerden en filosoof Cornelis Willem
Opzoomer. Volgens zijn biograaf Kingreen
organiseerde Engelmann deze concerten
om geld in te zamelen voor de bouw van
het nieuwe Ooglijdersgasthuis aan de
F.C Dondersstraat dat in 1895 geopend werd.
Vanaf 1889 woonde het echtpaar Engelmann
in een groot pand aan de Maliebaan 52, waar
de ontvangstruimte plaats bood aan maar
liefst 200 personen. Het werd het centrum
van het Utrechtse muziekleven. Daar werden
plannen gesmeed, correspondenties gevoerd
en kamermuziekconcerten en liedrecitals
gegeven. Zelfs de Tragische Ouverture van
Brahms zou er uitgevoerd zijn, waar toch een
niet gering orkest voor nodig is.
Johannes Brahms
Veel over de kring rond Engelmann weten
we dankzij de schitterende corresponden
tie die het echtpaar voerde met Brahms,
die hen liefkozend aanduidde als de ‘Engel
menschen’. Engelmann ontmoette de de
toen 41-jarige Brahms voor het eerst in de
7
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Eerste woonhuis van de Engelmanns, Lucasbolwerk 16 (tegenwoordig studentenvereniging Biton).
FOTO ARJAN DEN BOER

Bouwtekening uit 1866 van Maliebaan 52, Engelmanns tweede woning (afgebroken rond 1932).
HET UTRECHTS ARCHIEF, BOUWVERGUNNINGEN GEMEENTE UTRECHT 18531910

zomer van 1874, tijdens een vakantie aan
het Meer van Zürich. De ‘moeilijke’ Brahms
sloot al na een paar dagen vriendschap met
de Utrechtse geleerde. Engelmann organi
seerde ook de eerste concertreis van Brahms
naar Nederland in 1876. De warme vriend
schap blijkt uit brieven vol grapjes, muziek
voorbeelden en soms enig geklaag over het
Nederlandse weer, want ‘es könnte trotz aller
stoofjes in Holland nicht warm werden’.10
Overigens is ‘stoofjes’ niet het enige Neder
landse woord in de briefwisseling; in 1878
schrijft Brahms over ‘der Kramvisite’ en in
1884 over een ‘Laeurchen’ (luiertje).
De relatie met Brahms was zeker niet alleen
een penvriendschap, de muzikale en per
soonlijke ontmoetingen vormden de basis.
Op 10 januari 1878 stuurde Brahms een
telegram uit Leipzig, waarin hij proostte
op de geboorte van Engelmanns eerste
zoon  Wilhelm Andreas  samen met Clara
en Eugenie Schumann, Louise van Bezold
Engelmann en Wilhelm Engelmann (Theo
dors vader). Op zijn beurt stuurde Engelman
in maart 1881 een foto van Emma aan de
componist. Brahms voelde zich thuis in de
kring rond Engelmann en liet vaak zijn groe
ten overbrengen aan mensen in Utrecht, bij
voorbeeld in zijn brief van 3 april 1892: ‘Sie
freundlichen Dreie, ganz Malibaan [sic] und
die ganze Nachbarschaft bestens grüssend’.
Daarnaast hield Brahms ook de pianoleerlin
gen van Emma in het oog, zoals ‘Ihr kleines
Carlchen’, die ‘Furore’ gemaakt had met een
concert van Chopin.11
De ‘Engelmenschen’ waren niet alleen een
stimulans voor de uitvoerende, maar ook
8
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voor de scheppende toonkunst. Zo schreef
Engelmann op 5 november 1875 aan Brahms:
‘NB Meine Frau lässt fragen, wo denn das
neue Clavierquartett bliebt?’. Ook droeg
Brahms zijn derde strijkkwartet op aan
Engelmann, om zelf te spelen met diens
ensemble. Deze compositie, zo schreef
Brahms, was vergelijkbaar met Engelmanns
vrouw: zeer lieflijk, maar geniaal.
Vertrek
Theodor Engelmann woonde en werkte 30
jaar in Utrecht, tot hij in 1897 Nederland ver
liet om aan de universiteit van Berlijn hoog
leraar in de fysiologie te worden. Met zijn
vertrek verloor Nederland niet alleen een
groot wetenschapper  een van de grond

leggers van de cardiologie  maar ook een
katalysator van het muziekleven. Het echt
paar Engelmann bleef in Berlijn muzikaal
actief. De twee Bechsteinconcertvleugels
gingen bijna verloren in hun zeer ruime
muziekkamer, schreef Arthur Rubinstein
later in zijn herinneringen.12
Na de dood van Theodor op 20 mei 1909
hield Emma Engelmann een burgerlijk
huishouden aan in Berlijn, dankzij het
genoten salaris van haar man zaliger
en de erfenis van de uitgeverij Wilhelm
Engelmann. Tijdens de Eerste Wereld
oorlog verhuisde Emma in Berlijn naar
een appartement dat ze deelde met
haar jongste zoon Hans Robert en diens
vrouw Caroline Cathrein en twee doch
tertjes. Daar overleed Emma Engelmann
op 14 juni 1940. Haar graf bevindt zich
nog altijd op de begraafplaats van de
KaiserWilhelmGedächtnisGemeinde.
Een ‘sociogram’ van de van de kring rond de ‘Engelmenschen’ is te vinden op www.oud-utrecht.nl

Noten

1 Julius Röntgen (ed.), Johannes Brahms im Briefwechsel mit Th. Wilhelm Engelmann (Brahms Briefwechsel
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4 C. Winkler, Herinneringen van Cornelis Winkler 1855-1941 (Arnhem 1947) 25.
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7 Beschreven in: Peter Clive, Brahms and His World: A Biographical Dictionary (Lanham 2006).

8 Citaten zijn vertaald door Martine Mussies, met dank aan Mirjam de Jong en Clemens Romijn.

9 Brief van Engelmann aan Brahms, 17 december 1876.

10 Brief van Engelmann aan Brahms, 10 juli 1877.
11 Brief van Brahms aan Emma, 11 maart 1881.

12 Arthur Rubinstein, Erinnerungen. Die frühen Jahre, (Frankfurt 1976) 50.
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Het project Boekelaan in wording met linksachter winkelcentrum De Gaard in aanbouw. FOTO HENNIE KNAAPEN

Zelfbouwers in Tuindorp-Oost
Rond 1965 bouwde een groep leraren van technische scholen in
Utrecht een blok eengezinswoningen voor hun eigen gezinnen aan
de Boekelaan 2-26 in Tuindorp-Oost. De meesten van hen gaven les
in bouwkunde, timmeren, metselen en schilderen. De deelnemers
vormden een ‘zelfbouwvereniging’ en tekenden een prestatiecontract.
Ze gingen de verplichting aan om veertien uur per week mee te werken
aan de bouw, in de avonduren en op vrije dagen. Ook leerlingen
droegen bij als stagiair en tijdens praktijklessen op de bouwplaats
(onder wie de auteur, die tijdens de eindfase UTS-leerling was).
Het initiatief voor de Bouwvereniging
Boekelaan kwam in 1964 van Henk van
Vulpen en Ben van den Hoven, leraren
metselen en bouwkundig tekenen aan
de LTS aan het Schoolplein en de UTS aan
de Kievitstraat/Grebbeberglaan. Er was
belangstelling van wel vijftig gegadigden,
maar de definitieve bouwgroep omvatte
dertien man, werkzaam op zes scholen.
Vijf van hen gaven les in de nietbouw
gerelateerde vakken wis en natuurkunde,
werktuigbouwkunde en autotechniek.
februari 2020
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De bouwlocatie betrof de in 1954 door de
gemeente Utrecht geannexeerde Maar
tensdijkse weidegronden ten oosten van
de defensiegracht De Put, die parallel loopt
aan de Professor Jordanlaan. Utrecht reali
seerde hier het uitbreidingsplan Tuindorp
Oost. De groep kocht van architect Albert
van Overhagen een ontwerpschetsplan,
bestek en bestektekeningen voor ƒ 350 per
woning. Werktekeningen op schaal 1:20,
zoals woningdoorsneden en gevels, waren
echter niet inbegrepen.

Rob Hufen Hzn. is stadsgids en schreef boeken
over de wijk Tuindorp, de kunstenaarsfamilie
Brom en priester-arbeider Frans Vocking (in
voorbereiding).
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Leden van de Bouwvereniging Boekelaan
 Gerrit Baan (bouwleider), docent timmeren, Christelijke MTS (Middelbaar Technische
School) Scutos, Columbuslaan.
 Piet Buining, docent wis- en natuurkunde, UTS (Uitgebreid Technische School), Kievitstraat en Grebbeberglaan.
 Wim Doosje, docent elektrotechniek, Tweede Christelijke LTS (Lagere Technische
School), Lieven de Keylaan.
 Wim van de Greft, docent timmeren, Christelijke MTS Scutos, Columbuslaan
 Ben van den Hoven (bouwleider), docent timmeren, bouwkundig tekenen en metselen, UTS.
 Freek Knaapen, docent schilderen en maatschappijleer, NSSU (Nationale Schilders
School Utrecht), Kievitstraat.
 Barend van de Kraats, docent schilderen, Eerste Christelijke LTS, Hengeveldstraat.
 Arie van Loenen, docent autotechniek, LTS Schoolplein (‘Ambachtsschool’).
 Piet Nederveen, (bouwleider), docent timmeren en bouwkundig tekenen, UTS.
 Jaap van Veen, docent algemeen vormende vakken en Duits, NSSU.
 Henk van Vulpen (bouwleider), docent metselen en bouwkundig tekenen, LTS
Schoolplein.
 Jan Wiggerts, docent werktuigbouwkunde, UTS.
 Henk Wolven, docent wis- en natuurkunde, UTS.

Organisatie en financiering
De eerste bouwvergadering was op zaterdag
9 mei 1964. De dertien toekomstige bouwers
annex woningeigenaren kozen een vereni
gingsbestuur. De bouw moest met behulp
van ‘eigen krachten’ worden uitgevoerd.
Vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt
mochten er geen werkkrachten aan de nati
onale bouwcapaciteit worden onttrokken.
De bouwdirectie bestond naast de twee ini
tiatiefnemers uit timmerleraar Gerrit Baan.
Lourens Versluis, administrateur van de UTS
(Uitgebreid Technische School), bedankte al
snel als medebouwer, maar zou wel tegen
een vergoeding de administratie gaan ver
zorgen. De later door de vergadering aan
vaarde werkovereenkomst vermeldt: ‘Aan de
bouwcommissie is elke deelnemer absolute
gehoorzaamheid verschuldigd. De bouw
commissie geeft redelijke orders. Beroep is
mogelijk bij het bestuur.’ Ook stond in de
10
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overeenkomst dat als een deelnemer door
gezondheidsproblemen niet voldoende
arbeidsuren kon maken, de overige deelne
mers besloten welke maatregelen genomen
moesten worden. ‘Bij overlijden van een lid
wordt diens woning door de overige leden
voltooid aan diens echtgenote en/of kinde
ren overgedragen (mits de overledene zijn
financiële verplichtingen betreffende de
bouw is nagekomen).’
Er was per woning (met garage) circa
ƒ 21.000 benodigd voor de grondaankoop
en de kale bouw. Bij de tweede vergadering
waren dan ook hypotheekadviseurs aanwe
zig. Jongste deelnemer Jaap van Veen wist
te melden dat de Raiffeisenbank hypothe
ken tegen 5,25% rente kon verstrekken, als de
groep éénderde deel uit eigen middelen zou
financieren. Jaap van Veen herinnert zich:
‘Toen iedereen eens op zoek ging bleek er
voldoende eigen geld onder de leden te zijn,

wellicht ook via privérelaties. Ieder stortte
zijn aandeel op een bankrekening waar
administrateur Versluis toegang toe had.’
Opmerkelijk genoeg gaf de bank kort
daarna aan dat ‘in het geval een van uw
leden zijn medewerking aan het project
zou beëindigen, de Raiffeisenbank dit per
ceel gaarne zou willen kopen ten behoeve
van een van hun directeuren die invalide
is’. Hoewel inderdaad nog een deelnemer
opzegde ging de groep niet op de wens van
de bank in. In feite zou het voorstel bete
kend hebben dat maar twaalf van de der
tien participanten konden meewerken. Dat
zou wellicht nadelig zijn geweest voor het
welslagen van het project en het draagvlak
voor het ‘zelfbouwmodel’. Er was boven
dien behoefte aan een bouwkundig geoe
fende dertiende deelnemer.
Bouwrijp maken
Een Utrechtse aannemer werd geïntro
duceerd als vervanger van de afgehaakte
gegadigde Versluis. Hij wilde meedoen
met het oog op verbetering van zijn eigen
woongerief. Er ontstond echter discus
sie over hoe hij zijn lidmaatschap van zijn
bedrijfsbelangen dacht te scheiden. ‘Hij wil
als gewoon lid meewerken en eventuele
werkzaamheden door zijn personeel zullen
in rekening worden gebracht.’ Oudleerling
Henk Oskam vertelt: ‘Het verhaal ging rond
op school dat er een aannemertje in het
spel was als dertiende man. Die kon natuur
lijk mooi het materieel beschikbaar stellen,
steigers, een lift enzovoort’.
Uit de notulen blijkt dat de overheid een aan
nemersvergunning eiste, ook al werd er met
‘eigen krachten’ gewerkt. Henk van Vulpen
vertelde de bouwvergadering dat het voor
hemzelf onmogelijk was om die te bemachti
gen, daar de aanvrager de laatste vijf jaar als
bouwkundig uitvoerder (bouwleider) moest
hebben gewerkt. De geïnteresseerde aan
nemer voldeed hier wel aan. Hij had volgens
Van Vulpen ‘goede ideeën’ en werd voorlo
pig als deelnemer geaccepteerd, maar hij ver
dween op een gegeven moment uit beeld.
Omdat er nog een andere deelnemer was
afgehaakt, terwijl vóór 1 augustus beslo
ten moest worden over de koop van de
bouwgrond van de gemeente Utrecht, werd
bepaald dat ná die datum zo’n uittreding
slechts mogelijk was met goedkeuring van
alle overige deelnemers. De uittredende
moest zijn perceel (in aanbouw) eerst aan
de vereniging aanbieden. Bij de vervan
ging van de twee afgehaakte deelnemers
gaven uiteindelijk praktische overwegin
gen de doorslag: er werden twee timmerle
raren opgenomen. Zo was de groep van der
tien compleet die de uiteindelijke bewoners
zouden worden.
Hoewel de bouwvergunning nog niet was
afgegeven, werd het perceel al in september
1964 uitgegraven en voorzien van 50 centi
meter zand door de firma Gebroeders Kamer
beek. Bij het gereedmaken van de fundering
Tijdschrift Oud • Utrecht
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Uitzetten van het bouwblok in het zandbed.
Links de ﬂat aan de Obbinklaan; de school
rechts is afgebroken. FOTO HENNIE KNAAPEN
Plaatsing kozijnen met van links naar rechts:
Van de Kraats, Nederveen, Van den Hoven en
waarschijnlijk Van de Vegt. FOTO HENNIE KNAAPEN
LTS-leerlingen van Henk van Vulpen werken
aan de garages. FOTO HENNIE KNAAPEN
Ben van den Hoven (midden) en ervaren
stagiairs metselen de garage-buitenmuren.
FOTO HENNIE KNAAPEN

in november werden voor het eerst alle leden
bij het werk ingeschakeld. De nietvaklieden
hielpen met paalgaten boren en betonijzer
buigen, bedienden de betonmolen, losten
bouwmateriaal en voerden stenen aan voor
de metselaars. Deelnemers gingen groeps
gewijs dezelfde vrije middagen opnemen om
steeds op twee vaste dagen met een ploeg
aanwezig te kunnen zijn.
Tijdens een van de vergaderingen werd de
bouwcommissie gemachtigd om ‘koopjes’
op de kop te tikken. Een lid kocht op een vei
ling een bouwliftje waar hij technisch nogal
wat mee te stellen had. Van Vulpen kocht
op een verkoping een bouwlier, waarvan het
tandwiel eerst gerepareerd moest worden.
Ook werd er in Wageningen naar de aan
koop van sloophout voor de kap gekeken,
maar vanwege de vervoerkosten zag men
daarvan af.
Praktijkervaring voor leerlingen
Leerlingen van de deelnemende docenten
kregen een werkzaam aandeel tijdens prak
tijklessen op de bouwplaats en vervaardig
den kozijnen en trappen in de schoolwerk
plaatsen. Oudleerling Kees Roozenboom:
‘Wij gingen er met twee metselklassen
vanaf de LTS aan het Schoolplein op de fiets
heen onder leiding van Flip [bijnaam van
metselleraar Henk van Vulpen]. Zover ik mij
herinner stond ik met een medeleerling aan
de binnenmuren in de schuurtjes aan beide
zijden schoon [in het zicht blijvend] metsel
werk te doen. Toen ik later op de UTS zat en
iets had uitgevreten liet de Neus, zoals we
Van den Hoven noemden, mij gaan omdat
ik naar zijn zeggen zulk mooi metselwerk in
zijn schuur gemaakt had.’
De leerlingen mochten het metselen van
binnen en schuurmuren doen, maar het
buitenmetselwerk van woningen en gara
ges wilden de metselvaardige leraren ken
nelijk zelf verrichten. Het opgaande gevel
werk werd gemetseld vanaf houten steigers,
gemaakt van lange geschilde sparren. Het
leggen van de steigerpaden van brede dikke
planken op de dwarsliggers vereiste de
nodige kunde met het oog op de veiligheid,
want er werd bijvoorbeeld met kruiwagens
vol stenen over gereden.
februari 2020

Tijdschrift Oud • Utrecht

200120-OU-TS-2020-01-v6.indd 11

11

21-01-20 11:33

was. Toen hij aan het metselen was konden
twee van ons hem amper bijhouden met
opperen [bevoorraden].’
Leraar elektrotechniek Wim Doosje, wiens
leerlingen ook bij de montage betrokken
werden, maakte voor iedereen leesbare
installatietekeningen van de elektriciteitslei
dingen. Twee leerlingen waren elk een half
jaar dagelijks als stagiair aanwezig. Roo
zenboom weet nog dat er een bericht over
het project in een lokale krant verscheen:
‘Flip [Henk van Vulpen] was daar wat ver
bolgen over omdat er in het stuk gesugge
reerd werd dat de leerkrachten als opzich
ters op de bouw liepen en hun leerlingen al
het werk deden. Dat was niet waar, want de
leerkrachten waren daar zelf hun hele vrije
tijd actief aan het werk.’

Leerlingen van enkele technische scholen
werden ingeschakeld bij het maken van de
kozijnen en trappen. Een nietdeelnemende
collega van Van Vulpen was bereid met zijn
timmerleerlingen alle kozijnen te maken
op de afdeling machinale houtbewerking,
zonder vergoeding. Andere leraren maak
ten met hun leerlingen op de MTS Scutos
de trappen. In een bewaarde betaalstaat
staan betalingen vermeld aan vier van de
zes scholen voor machine en materiaal
gebruik. Oudleerling Henk Oskam: ‘Wij
van de UTSbouwkunde hebben er met z’n
allen gewerkt aan kozijnen, ramen en trap
pen’. Eufemistisch: ‘We zijn verschillende
keren op de bouwplaats geweest, en echt

12
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niet om te kijken. De houten balken moes
ten uitsparingen krijgen voor trapgaten
en gootklossen. Mijn leraar, Piet Neder
veen, tekende alles af op de balken, hon
derd gaten op een ochtend, en ik hakte die.
Ik kwam namelijk van de LTS.’ (Leerlingen
die met een ULOvooropleiding naar de UTS
kwamen waren minder handvaardig.)
Van den Hoven zei tijdens de winter tegen
een klas: ‘Jongens, gereedschap pakken
en mee’. De schuurdaken moesten name
lijk gedicht worden. Henk Oskam: ‘Van den
Hoven was een zeer kundige en inventieve
ambachtsman. Hij was een van de belang
rijkste trekkers van het project. Hij kon op de
centimeter schatten hoe lang een houten lat

Bouwvakker en gezinshoofd
De meeste leraren waren gehuwd en
hadden kinderen. Degenen die niet in
Utrecht woonden gingen direct na hun
werkdag naar de bouwplaats. Veertien uur
per week present zijn betekende ’s avonds
en in het weekend afwezigheid thuis.
Trijntje Knaapen, dochter van een van
de bouwers: ‘Wij woonden vier hoog op
Zuilen. Moeder had geen betaalde baan.
We gingen elk weekend kijken hoe mijn
vader aan het werk was. Moeder had dan
soep en broodjes bij zich. Het voelde heel
leuk. Na de verhuizing hadden we ieder
een kamer. Ik was toen 9 jaar, mijn broer
was 6 en mijn zus Olga 17.’
In een werkovereenkomst waren alle ver
plichtingen vastgelegd. Die konden schuren
met het gezinsleven of met het leraarschap
aan een avondschool. Leraar Piet Buining
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Henk Wolven en Jaap van Veen zorgen voor
aanvoer van kozijnen. FOTO HENNIE KNAAPEN
Waarschijnlijk een van de echtgenotes op
bezoek op de bouwplaats. FOTO HENNIE KNAAPEN
Het huizenblok aan de Boekelaan na oplevering met decoraties tussen de bovenramen.
FOTO HENNIE KNAAPEN

uit Amersfoort kwam niet aan zijn uren op
de bouw en zou ‘ter aanzuivering’ een con
tainer met bouwafval vullen. Hij zag in de
buurt een man met een shovel rijden, floot
op zijn vingers en charterde hem voor tien
gulden om met zijn machine het puin in de
container te gooien. Toen dit gebeurd was
groette Buining grijnzend en vertrok.
Op 11 november 1965 kwam in de bouwver
gadering aan de orde dat een ander groeps
lid had toegezegd ’s zaterdags op de bouw
aanwezig te zijn. ‘Tot op heden is daar niets
van gebleken. Hem wordt gevraagd wat
hij hieraan denkt te doen. De zaterdag is
immers de meest efficiënte werkdag.’ Deze
leraar kwam voor het werk dagelijks uit

Apeldoorn. ’s Avonds na werktijd een paar
uur doorwerken was kennelijk aantrekkelij
ker dan ’s zaterdags opnieuw heen en weer
naar Utrecht rijden. Het reglement gaf aan
dat teveel of te weinig gemaakte arbeids
uren werden verrekend à ƒ 5 per uur (deel
nemers hielden een ‘urenboekje’ bij). Er
werd afgesproken ‘óf door de vereniging
óf door hèm, voor zijn rekening, een rem
placant aan te wijzen. De kosten worden
geraamd op ƒ 500 à ƒ 600.’
De onderlinge sfeer was meestal erg goed,
maar op oudejaarsdag 1964 ontbrak voor
zitter Jan Wiggerts op de zevende bouwver
gadering. Van den Hoven meldde diens ont
stemming inzake opmerkingen die over zijn
houding en optreden gemaakt waren. De
vergadering besloot om hem te melden ‘dat
zij unaniem zijn aanblijven als voorzitter
wenst en wel degelijk de nodige waardering
voor zijn werk als zodanig heeft’. Een andere
participant deed een beroep op ieders gewe
ten vanwege de vele inefficiënte werkuren
die waren gedeclareerd. Een van de kinde
ren van een bouwer herinnert zich fricties
omdat sommige deelnemers uitsluitend aan
de afbouw van de eigen woning werkten,
terwijl de arbeid alle woningen zou betref
fen. Opvallend: de gedragslijn van het ‘even
redig afbouwen’ werd gewijzigd in ‘urgentie
voor degenen die voor de bouw het meest
belangrijk zijn’.
In februari 1965 namen de echtgenotes
voor het eerst deel aan een vergadering in

de bouwkeet. De agenda bevatte dan ook
punten die gerelateerd waren aan huishou
den en inrichting: ‘1. Schoorsteen (boezem
natuursteen), 2. Aantal wastafels, 3. Keukens
en aanrechten, 4. Betegeling, 5. Elektrische
installaties, 6. Kastenwand kamerzijde (door
geefluik, meerprijs circa ƒ 750), 7. WC (een of
twee), 8. Zachtboard of stucplafonds, ven
sterbank, afvoer in schuur voor wasgelegen
heid’, enzovoort.
De bouwkosten bedroegen uiteindelijk circa
ƒ 41.000 per eigenaar, inclusief zo’n ƒ 8.000
aan grondkosten. Het bouwproces heeft van
mei 1964 tot eind 1965 geduurd. Initiatief
nemers Van Vulpen en Van den Hoven, die
ook een hoofdrol speelden tijdens de bouw,
kregen de eerste keus bij de definitieve
woningtoedeling. Van Vulpen koos de hoek
woning op Boekelaan 2; Van den Hoven die
op nummer 4 ernaast. De overige woningen
werden door loting verdeeld.
Aan de unieke totstandkoming van het
woningblok aan de Boekelaan herinneren
tegenwoordig nog de decoratieve pane
len tussen de kozijnen in de voorgevel op
de eerste etage. Leerlingen van de Natio
nale Schildersschool maakten deze abstracte
schilderingen in 1965 onder leiding van
docenten Freek Knaapen en Barend van
de Kraats. Helaas zijn ze niet meer bij alle
woningen aanwezig.
Detailfoto’s van de overgebleven beschilderde
panelen op www.oud-utrecht.nl

Bronnen

• Gesprekken met Jaap van Veen (destijds jongste en enige nog levende deelnemer), Trijntje en Olga

Knaapen (dochters van Freek Knaapen), Sienette Versluis (dochter van Lourens Versluis, administrateur
van de UTS en Bouwvereniging Boekelaan) en met Gerard Baak (oudleerling van de UTS).

• Emailwisseling met Harry Koldenhof en Luuk Witteveen (oudmedewerkers administratie UTS en MTS)
en met Henk Oskam, Kees Roozenboom en Frans Voogt (oudleerlingen van de UTS).

• Notulen en andere stukken van de Bouwvereniging Boekelaan, deels verkregen van Jaap van Veen.
• De afbeeldingen bij dit artikel zijn dia’s gemaakt door Hennie Knaapen, zus van deelnemer Freek
Knaapen en afkomstig uit diens nalatenschap.

februari 2020

Tijdschrift Oud • Utrecht

200120-OU-TS-2020-01-v6.indd 13

13

21-01-20 11:33

	‘Het gerucht’, gedateerd 1937, waaraan Moesman werkte van 1936 tot 1941. RKD NEDERLANDS
INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS

	Gezicht in de Rijnstraat, foto door J.A. Moesman, 1909. HET UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE
BEELDMATERIAAL

Het geheim van Het gerucht (1)
Op 6 januari jongstleden herdacht de Stichting Muzum de 111e
geboortedag van de Utrechtse surrealist J.H. Moesman (1909-1988),
door sommigen in zijn directere omgeving kortweg met Joop of
gewoon Moesman aangesproken. Anderen, die willen doen geloven tot
zijn kring van intimi te behoren, bezigden het door hem vermaledijde
‘Jopie’. 111 lijkt een ongebruikelijk kroonjaar om te vieren, maar
Moesman was dan ook een ongebruikelijke kunstenaar.

Felix Visser is stiefzoon van Joop Moesman, die 13
jaar lang gehuwd was met zijn moeder, de kunstenares Erika Visser. Hij is voorzitter van Stichting
Muzum, organisator van MoesMánia2020.
14
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De vader van Joop, J.A. Moesman (18591937), was een bekend kunstenaar en litho
graaf met een drukkerij, winkel en woonhuis
aan de Neude. Hij voorzag Utrecht van mag
nifiek getekende en geschilderde portret
ten en genrestukken, maar ook zijn oorkon
des, menu’s en steendrukken waren geliefd.
Minder bekend waren de pikante plaatjes
van voluptueuze blote dames en zelfs SMtaferelen die vader Moesman van onder
de toonbank verkocht. De jonge Joop, even

begaafd als zijn vader, kreeg dit allemaal
mee en schilderde op zijn dertiende een bij
zonder knap zelfportret. De grenzen van zijn
adolescente fantasiewereld werden verlegd
door het tekenen naar naaktmodel en de
suggestieve plaatjes onder vaders toonbank.
Na een goede start op de lagere school liet
Joop het afweten met rapporten vol tweeën
en drieën. Ook de Grafische School maakte
hij niet af. Elke opleiding beschouwde hij als
een belediging voor zijn wonderkindach
tige talenten. Moesman begreep al jong dat
veel kunstenaars niet of nauwelijks konden
rondkomen van hun werk. Een vaste baan
als tekenaar bij de Nederlandse Spoorwegen
bood in elk geval een zekere toekomst met
een riante woning aan de Oudegracht. Door
de tijdverspilling bij het vermaledijde ‘spoor’
bouwde hij slechts een klein oeuvre op van
werken die vaak jaren vergden.
Intussen had de jongvolwassen Moesman
de in 1928 geopende Galerie Nord ontdekt
aan de Vinkenburgstraat. Daar maakte hij
Tijdschrift Oud • Utrecht
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kennis met het surrealisme, de door Willem
Wagenaar uit Parijs meegenomen kunst
stroming. Hij vond er een overvloed aan
nieuwe ideeën en werd aangestoken door
het licht en schaduwcontrast van de Itali
aanse schilder Giorgio de Chirico (18881978).
Licht dat Moesman herkende als hyperbool
van het licht van Utrecht. Het zette hem aan
tot enkele werken die nauw verbonden zijn
met plekken in de stad.
Het gerucht
Vooral het iconische schilderij Het gerucht
uit 1937 laat zien hoe licht en ruimte stem
mingen kunnen verbeelden. Het werk
vormt een brug tussen De Chirico en Moes
man via een foto die zijn vader in 1909
maakte van de Utrechtse Rijnstraat. Dit
stadsbeeld, dat als achtergrond van het
schilderij dient, ziet uit op de achterzijde
van de toenmalige Stadsschouwburg aan
Vredenburg en Rijnkade. Deze bebouwing,
waar nu Hoog Catharijne staat, had rond
februari 2020
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1920 plaatsgemaakt voor de Jaarbeursge
bouwen, maar Moesman vereeuwigde en
vermeerderde het beklemmende beeld met
de typische, muffe adem van een slapende,
kleinburgerlijke stad.
Het verbaast niet dat kunsthistorici en psy
chologen zich, in hun ijver om ordening aan
te brengen, bezighielden met de vele sig
nalen die Het gerucht volgens hen uitzond.
Moesman had een afkeer van die gewoonte
en weigerde dan ook enige uitleg te geven
over het hoe, waar en waarom van zijn
werken. Hij verwierp categorisch elk etiket
dat hem of zijn werk opgeplakt werd. Op
de vraag of Het gerucht nu surrealistisch
was, magischrealistisch, fotorealistisch of
gewoon een stadsgezicht, reageerde hij
slechts met een cynisch gehinnik. Als iemand
vroeg wat die blote mevrouw daar eigenlijk
uitspookte was zijn korzelige antwoord: ‘Ze
is op zoek naar een strijkstok’.
Ondanks alles wat er over is gezegd en
geschreven bewaart Het gerucht, raadsel

MoesMánia2020
Op 6 januari werd in de Stadsschouwburg
een expositie geopend van vijf hedendaagse
Utrechtse kunstenaars die zich lieten inspireren
door Het gerucht (zie omslag voor een werk van
Luuk Huiskes). Het is de opmaat tot de kunst
manifestratie MoesMánia2020 die van 14 t/m 29
februari wordt gehouden. Voor het programma
zie www.moesmania2020.art. De grote
tentoonstelling ‘De tranen van Eros: Moesman,
Surrealisme en de Seksen’ is van 15 februari t/m
24 mei te zien in het Centraal Museum.
achtig als het is, nog altijd een geheim.
Tijdens de manifestatie MoesMánia2020
zal dit geheim van Het gerucht worden ont
huld en in het volgende nummer van dit tijd
schrift worden toegelicht. Voor sommigen zal
het  na alle speculaties en geruchten  een
opluchting zijn, voor anderen een verrassing.
15
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100 jaar Douwe Egberts in Utrecht
Kees Geevers is gepromoveerd op de
stedenbouwkundige waardestelling van
industrieel erfgoed en droeg bij aan de
interne jubileumuitgave ‘Altijd overal
thuis: 100 jaar Douwe Egberts in Utrecht’.

In september van het afgelopen jaar werd het eeuwfeest gevierd van
Douwe Egberts in Utrecht. De vestiging aan de Keulsekade is tegen
woordig de Utrechtse thuisbasis van een internationaal bedrijf waar zo’n
1.500 mensen werken. Een foto van een eeuw geleden toont een kar met
paard voor de eerste Utrechtse vestiging aan de Catharijnekade 10.
De kwartiermakers van het bedrijf staan vol trots bovenop een van de
eerste ladingen met balen koffie die hier gebrand en verpakt werden.

	Douwe Egberts aan de Catharijnekade
10 omstreeks 1920. HERITAGE CENTER D.E
	De Nieuwekade rond 1920. HET UTRECHTS
ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

	De gevel van Catharijnekade 10, waar
Douwe Egberts in 1919 begon, werd in
1991 gereconstrueerd na een illegale
sloop. FOTO ARJAN DEN BOER
	Luchtfoto van de fabriek aan de Keulsekade, circa 1930. HERITAGE CENTER D.E
16
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In 1919 opende Douwe Egberts, het bedrijf
dat in 1753 in Joure was ontstaan, een ves
tiging in het centraal gelegen Utrecht om
de verspreiding van de producten te verbe
teren. Men wilde de koffie zo vers en dus
zo snel mogelijk bij de consument hebben.1
Omdat het vervoer destijds vooral over water
plaatsvond, zocht Douwe Egberts een loca
tie aan de belangrijke vaarroute van Amster
dam naar het achterland en Duitsland: de
Keulse Vaart. In Utrecht liep deze via de geka
naliseerde Vecht, de Stadsbuitengracht en de
Vaartsche Rijn.
Bedrijfshistoricus Van der Zee schreef: ‘Als
verre nazaat van de initiatiefnemers Egbert
Douwes kocht Cornelis Johannes de Jong
een leegstaand gebouw aan de Catharij
nekade. Hij zag het al helemaal voor zich:
het monumentale voormalige bad- en was
huis uit 1855 pal aan het water, zal na een
verbouwing de ideale locatie zijn voor een
tweede stoom- en koffiebranderij.’2 In Joure
was er weinig animo onder het personeel
om de overstap naar Utrecht te maken. De
zogenoemde ‘tweede branderij’ werd aan
vankelijk gerund door een handvol Frie
zen die er wél brood in zagen. Binnen tien
jaar zou de vestiging in Utrecht echter een
groot succes worden.
Handelskades
Het was niet onlogisch dat Douwe Egberts
zich aan de Catharijnekade had gevestigd,
want de noordwestelijke kant van de oude
stad telde veel transportbedrijven en han
delskades. Bovendien waren er veel goedkope
arbeidskrachten beschikbaar in Wijk C.
Na de sloop van de stadswallen in 1835 had
Jan David Zocher een nieuwe inrichting ont
worpen van het vrijgekomen gebied rond
de Stadsbuitengracht. Aan de oostkant van
de binnenstad waren wandelparken aange
legd, maar de noord- en westzijde werden
bestemd voor handelskades (los- en laad
plaatsen voor schepen). De huidige Van Asch
van Wijckskade en de Bemuurde Weerd
Oostzijde waren gereserveerd voor de bin
nenlandse vaart, terwijl aan de westzijde de
Nieuwkade was aangelegd voor Rijnschepen
die gebruik maakten van de Keulse Vaart.3
De aanwezigheid van handelskades bracht
veel arbeid naar deze kant van de stad
en al snel vestigden zich er rederijen die
dagelijkse diensten onderhielden met
andere steden. Enkele voorbeelden zijn de
firma Van Arkel voor diensten op Amster
dam, Reederij Van der Schuyt, Vogelpoel
& Noorwegens snelste motorbootdienst
Amsterdam-Rotterdam en de Motorboot
dienst Boelhouwer-Kruijswijk & Balhuizen
naar ’s-Gravenhage-Delft-Scheveningen v.v.,
evenals het nog altijd als transportonderne
ming bestaande Schoonhoven-Buytendijk.4
Op basis van kaart- en archiefmateriaal kan
de route achterhaald worden die de koffie
bonen aflegden tot aan de branderij. Voor
de aanvoer maakte Douwe Egberts gebruik
van bestaande handelsroutes en overslag
februari 2020
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plaatsen in Amsterdam, Utrecht en daar
tussen. De koffiebonen, die toen nog voor
namelijk uit Ethiopië kwamen, werden door
de zeeschepen van de Koninklijke Neder
landsche Stoomboot-Maatschappij gelost
op het KNSM-eiland in Amsterdam. Vandaar
vervoerden binnenvaartschippers de balen
koffie via het in 1892 gereedgekomen Mer
wedekanaal naar Utrecht. Voor het laatste
deel van het traject gebruikten de schippers
de verbinding van het kanaal met de Vecht
nabij Maarssen. Daarvandaan was het niet
ver meer over de Vecht naar de Nieuwekade.
Daar stond een stadskraan waarmee de
koffie gelost kon worden, als dat al niet met
de hijsgieken van de schepen zelf gebeurde.
Vervolgens kozen de karren waarschijn
lijk de kortste route via de Kroonstraat naar
de achterzijde van de Douwe Egberts-ves
tiging. De Kroonstraat boog destijds naar

rechts, waar later een uitbreiding van het
politiebureau Paardenveld zou komen. De
branderij-inrichting zelf bevond zich aan de
achterzijde van het gebouw aan de Catha
rijnekade. Er was een directe toegang tot
het terrein aan het einde van de toen
malige Kroonstraat. De karren met balen
koffie kwamen dus nooit aan de voorzijde
van het gebouw, behalve als er een ‘statie
foto’ gemaakt moest worden. Op de foto
uit circa 1920 is te zien dat de kar ongeveer
75 balen koffie vervoerde. Dat aantal komt
overeen met de zendingen uit Amsterdam
zoals die voorkomen in handgeschreven
kasboeken uit die tijd.
Verhuizing naar de Keulsekade
Al na tien jaar Catharijnekade was de maxi
mumcapaciteit van de branderij bereikt en
verhuisde Douwe Egberts naar de Keulse
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Branden en verpakken
De koffie werd gebrand in kogelbranders, stalen bollen die gedraaid konden worden
boven een vuur van cokes. Op het terrein van Douwe Egberts aan de Keulsekade staat
er nog een die zichtbaar maakt dat het zwaar werk geweest moet zijn. De koffiebonen
arriveerden in jute balen van circa 75 kilo. De belangrijkste stappen in het verwerkings
proces zijn ‘schonen’, ‘mêleren’, ‘branden’ en ‘verpakken’. Het schonen is nodig om aller
lei ongerechtigheden van tussen de groene bonen te verwijderen en om deze te ont
doen van hun natuurlijke vliesjes. Er zijn niet alleen verschillende koffiekwaliteiten, zoals
Arabica en Robusta, maar ook is het land van herkomst van belang, zoals dat bij wijnen
het geval is. Uit deze verschillende bonen werden melanges gemaakt en in ongeveer 12
minuten gebrand. Naarmate het proces verder geïndustrialiseerd werd, daalde de brand
tijd naar 6 minuten. Het brandproces wordt gestopt met koud water. De stoom die daar
bij vrijkomt zorgt voor de kenmerkende koffiegeur in de stad. Na het brandproces volgt
het verpakken in kleine pakjes voor de consument. Kort na de Tweede Wereldoorlog
zorgde de ‘onsenmachine’ voor pakjes bonen van 1 ons. Koffie was een luxe-artikel dat
nog tot ver in de jaren 50 ‘op de bon’ was. Later werden de koffiebonen ook gemalen.
kade aan het Merwedekanaal - eveneens
aan het water en aan een belangrijke han
delsroute gelegen. Daar kocht Cornelis
Johannes de Jong de voormalige metaal
draadlampenfabriek Holland.5 De produc
tie van gloeilampen kwam in die tijd hele
maal in handen van Philips, waardoor het
fraaie gebouw van de Utrechtse architect
M.E. Kuiler beschikbaar was. Kuiler is in
Utrecht bekend van bijvoorbeeld de veekoe
kenfabriek Hooghiemstra en het Dek
kledenhuis aan de Muntkade. De opzet van
de branderij veranderde op de nieuwe loca
tie nauwelijks. Het gebouw werd aangepast
zodat er meer branders toegevoegd konden
worden aan het machinepark. De capaciteit
groeide gestaag, maar pas na de Tweede
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Wereldoorlog zou er met de toename van
de welvaart sprake zijn van een enorme
capaciteitsverhoging.
Nieuwe branderij
Oud-medewerker Jan van der Bildt kan
nog uit eigen ervaring vertellen over de
bouw van een nieuwe branderij vlak achter
de gebouwen aan de Keulsekade. Hij trad
in 1961 in dienst bij Douwe Egberts en
heeft een reeks van capaciteitsverhogin
gen meegemaakt. De eerste grote ontwik
keling werd mogelijk door de aankoop van
bedrijfsruimte van de voormalige zinkplet
terij van de firma Hamburger, officieel ‘De
Utrechtse Walswerken erven A.E. Hambur
ger’ geheten. De aankoop in 1956 betekende

in eerste instantie vooral een uitbreiding
van verpakkerij en expeditie. Al snel volgde
de bouw van een nieuwe branderij met
silotoren, een grote stap voorwaarts. Deze
nieuwe gebouwen kwamen vlak achter de
oude aan de Keulsekade. De voormalige
zinkpletterij werd omgebouwd tot opslag
ruimte voor aangevoerde balen koffie, waar
ook de overslag plaatsvond naar de opslag
silo in de toren.
Van der Bildt ziet nog voor zich hoe de balen
koffiebonen geleegd werden op een trans
portband die naar een schoepenrad voerde
dat de bonen naar een ‘schoningszolder’
bracht. Door de bonen in grote silo’s te
storten konden vliesjes en ongerechtighe
den worden afgezogen. Vervolgens werden
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sinterklaascadeautjes zelf werden gemaakt
en van het afscheidsfeest van zijn vader.
Alle faciliteiten, waaronder een spaarrege
ling voor studerende kinderen of voor steun
bij aankoop van een huis, werden vastge
legd in een Sociaal Statuut. Dit werd jaar
lijks aangevuld al naar gelang de wensen
en veranderende maatschappelijk omstan
digheden.6 Douwe Egberts was een goede
werkgever en een baan daar had dan ook
een zeker aanzien. Vandaar dat er vaak
meerdere leden van één gezin bij Douwe
Egberts werkten en dat velen het bedrijf
hun hele leven trouw bleven.

	Vooroorlogse kogel- of bolbrander op het terrein van Douwe
Egberts. FOTO KEES GEEVERS
	Het groeiende fabriekscomplex in 1959. HERITAGE CENTER D.E
	Het Douwe Egberts-complex in 2015. V.M. LANSINK, HET UTRECHTS
ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

	De koffieverpakkerij rond 1960. HERITAGE CENTER D.E

uit verschillende soorten bonen melanges
samengesteld die via transportbanden in de
hoge silo werden opgeslagen totdat ze naar
de branders werden overgepompt. Van der
Bildt hield zich bezig met kwaliteitscontrole
en fungeerde als ’verbindingsofficier’ tussen
de proeverij en de melangemakers en bran
ders. Als er iets moest wijzigen in samen
stelling of brandtijd, dan was hij degene die
die aanwijzingen doorgaf aan de ‘operators’.
Sociaal statuut
Met de toename van de welvaart in de
tweede helft van de 20e eeuw nam ook
de koffieconsumptie gestaag toe en daar
mee de capaciteitsbehoefte. De brande
rij werd steeds verder uitgebreid. Oud-
medewerker Co Besters kan zich die tijd
nog goed herinneren. Zijn vader was al ver
voor de oorlog in dienst bij Douwe Egberts
en dergelijke familiebanden met het bedrijf
kwamen vaak voor. Co maakte mee hoe
zijn vader mocht delen in de voorspoed van
Douwe Egberts. Als moeder ziek was regelde
het bedrijf gezinshulp zodat vader en de
andere gezinsleden gewoon konden blijven
functioneren. Met Sinterklaas organiseerde
Douwe Egberts een groot feest met cadeau
tjes voor de kinderen. En voor de zomerva
kanties konden werknemers zich inschrijven
voor vakantiehuisjes van het bedrijf, die in
Friesland en Groningen, maar ook in Zeeland
en op de Veluwe stonden.
Co Besters heeft nog een album vol foto’s
van de DE-voetbalclub die meedeed in de
avondcompetitie, de hobbyclub waar vele

Monument voor de stad
De nieuwe gebouwen die na de Tweede
Wereldoorlog achter de Keulsekade ver
rezen, waren overwegend wit en staken
af tegen de 19e-eeuwse basteenarchitec
tuur. Het complex werd steeds verder uitge
breid, zodanig zelfs dat Douwe Egberts een
deel van de oorspronkelijke Vleutenseweg
wist te verwerven en deze kon verleggen
naar de huidige Vleutensevaart. Zo ontstond
een karakteristiek complex van fabrieks
gebouwen waaraan het hele industriële
proces valt af te lezen: waar de grondstof
fen worden aangevoerd, waar de belangrijke
productieprocessen plaatsvinden en hoe de
expeditie functioneert. Wat op het eerste
gezicht een willekeurig samenraapsel van
gebouwen lijkt, is dat zeker niet.
Het is bijzonder dat dit industrielandschap
herkenbaar is gebleven en nog steeds func
tioneert. Veel van de maakindustrie uit de
welvarende jaren na de Tweede Wereldoor
log is grotendeels uit de stad verdwenen;
de meeste overgebleven fabriekscomplexen
worden gesloopt of herbestemd. Ondanks
overnames, naamswijzigingen en beursgan
gen van de laatste decennia is Douwe Egbert
nog altijd een herkenbaar element, sinds
de bouw van Leidsche Rijn niet meer aan de
rand maar in het midden van de stad.

Noten

1 P.R. van der Zee, Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Egberts van 1753-1987 (Utrecht 1987).

2 Ibidem.

3 R. Blijstra, 2000 jaar Utrecht, Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum, (Utrecht
1969) 123-133.

4 De namen zijn gebaseerd op foto’s van de Nieuwekade van omstreeks 1910-1920.

5 Marijke van den Heuvel, Fabrieken! Industrieel erfgoed in de gemeente Utrecht, Utrechtse stadsgeschiedenissen (Utrecht 2010) 88.

6 Er waren zoveel regelingen dat er een losbladige klapper was die steeds met nieuwe pagina’s werd
aangevuld.
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Utrecht begint hier
Op 4 oktober 2019 werd de volledig vernieuwde expo van
Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat geopend.
In ‘Utrecht begint hier’ kunnen bezoekers en bewoners in
vier tentoonstellingszalen kennismaken met 2000 jaar
Utrechtse geschiedenis. Hoe kijkt het hoofd presentatie
van een andere archiefdienst - zelf in Utrecht geboren en
getogen - naar deze nieuwe publiekspresentatie?
Ludger Smit is hoofd presentatie en conservator
bij het Stadsarchief Amsterdam.

Introductie van ‘Utrecht begint hier’ met
behulp van videomapping. CONCRETESTATE
FOTOGRAFIE

Tentoonstellingszaal ‘Utrecht vanaf de Dom’.
CONCRETESTATE FOTOGRAFIE
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Ik heb me in ieder geval prima vermaakt
in de vernieuwde expo van Het Utrechts
Archief in het voormalige gerechtsgebouw.
Ook de andere bezoekers genoten volop, op
een zaterdagmiddag in november. Naar mijn
inschatting waren het allemaal Utrechters
of mensen met een sterke band met de stad,
bezoekers die veel leuke en mooie gebeurte
nissen uit hun eigen leven terugzagen in de
vertelde verhalen. Het was bevestiging van
wat ze al wisten en wat ze graag nog eens
zagen: ‘o ja, weet je nog?’. En dat is wat veel
mensen prettig vinden, bevestigd worden in
wie of wat ze zijn. Het geeft een goed gevoel
en als tentoonstellingsmakers dat weten te
bereiken, dan hebben ze goed werk gedaan.
De herkenning is het grootst in zaal 3,
‘Utrecht vanaf de Dom’, met voor de stad
typerende verhalen die thematisch zijn
gerangschikt: Utrecht verbindt, leert, viert,

werkt en durft. De nadruk ligt op het recente
verleden, de 20e eeuw. In deze zaal zijn veel
foto’s en ook film en videofragmenten te
zien, een probaat tentoonstellingsmiddel
om een breed publiek te boeien. De beel
den spreken meestal voor zich, dus veel toe
lichting is niet nodig. Er hangen briefjes
waarop je als bezoeker je reactie kwijt kan.
Dat werkt goed; het is leuk om te lezen waar
bezoekers aan denken als het over Utrecht
gaat. Ik noteerde ook een aantal bijzonder
heden over mijn relatie met de stad, en zag
toen dat anderen zulke hartenkreten al op
de muur hadden achtergelaten; over hun
liefdes, de geboorte van hun kinderen en de
schoonheid van de stad.
Botaniseertrommel
Als het goed is heb je als bezoeker eerst de
zalen 1 en 2 bezocht, ook al had ik helaas
het idee dat niet iedereen dat deed. Zaal 1
gaat over het archief zelf, hoe zo’n instel
ling functioneert en wat het nut ervan is.
Door middel van videomapping (projectie
op een decor) wordt dat op een bijzonder
aanstekelijke manier verteld door archiva
ris Samuel Muller, de molenaar van Molen
de Ster, Belle van Zuylen en Trijn van Leem
put. Deze historische figuren komen tot
leven met behulp van geluid, animatie en
video. Knap gemaakt en goed verteld, al
duurt het misschien iets te lang. Ook lijkt
Tijdschrift Oud • Utrecht
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de presentatie geschreven vanuit wat Het
Utrechts Archief over zichzelf kwijt wil en
minder vanuit vragen die bezoekers over
een archief zouden willen stellen. Maar het
is een prima begin.
Je wandelt opgewekt verder naar zaal 2, het
Auditorium. In deze ruimte wordt de groei
van de stad getoond aan de hand van de
kaartencollectie en leer je meer over Utrecht
als ‘religieuze botaniseertrommel’ (in de
woorden van oudwethouder van cultuur
Wim van Willigenburg). Wat groei en geloof
met elkaar te maken hebben is niet duide
lijk; misschien zijn deze thema’s gecom
bineerd omdat zaal 3 al overvol was? Die
trommel van Van Willigenburg is natuur
lijk typerend voor de stad, met katholieken,
oudkatholieken, protestanten, moslims en
wat niet al. Dit komt alleen zo niet goed uit
de verf op een wat achteraf gelegen wand in
de nogal duistere zaal, met een aantal per
soonlijke verhalen van allerlei gelovigen. Op
zich interessant, maar ik mis duiding van het
specifiek Utrechtse van al die religiositeit.
Jammer, want daar valt veel over te zeggen.
Het grootste deel van deze zaal is gewijd
aan de ontwikkeling van de stad zoals we
die kunnen aflezen van historische kaarten,
een belangrijke deelcollectie van het archief.
Er hangen grote reproducties rondom een
projectie op de vloer. In kort bestek wordt
veel verteld en getoond, maar de projec
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tie mag van mij letterlijk veel helderder. Ver
hoog de helderheid van de beamer of ver
beter het vlak waarop wordt geprojecteerd.
De reproducties moeten ook beter belicht
worden. Vaak zijn archieftentoonstellingen
nogal duister omdat licht schadelijk is voor
de tentoongestelde kwetsbare papieren
stukken. Maar er is geen origineel archief
stuk te zien, dus waarom zo donker?
Historische sensatie
Mijn opmerking over het ontbreken van ori
ginele archiefstukken raakt aan een groot
gemis van Utrecht begint hier. Ik heb ze
namelijk gemist, de echte kaarten, foto’s,
oorkonden, tekeningen en boeken. Die
enorme rijkdom aan historische bronnen
wordt wel genoemd maar niet getoond. En
dat is best mogelijk, als je maar de juiste
klimaat en lichttechnische maatrege
len neemt. Misschien kan het niet in elke
ruimte omdat de voorzieningen dan te duur
worden, maar mogelijk is het wel. Dan laat
je behalve de verhalen achter al die docu
menten ook de stukken zelf zien, als ‘bewijs’
en als bron van historische sensatie. Een ori
ginele 19eeeuwse foto is veel mooier dan
een reproductie; een handgeschreven docu
ment kan ontroeren als je de signatuur van
een grote Utrechter ziet. Geschiedenis komt
dichterbij als je oog in oog staat met de
authentieke historische bron.

bespreking
Utrecht begint hier is rijk aan informatie,
maar er zullen genoeg bezoekers zijn die
meer hadden willen weten over het een
of ander. Wat ik zelf het meest heb gemist
is de fraaie taal van de Utrechters, met die
kenmerkende zachte g en onnavolgbare
aklanken als in ‘een balletje gehak aan de
Oudegrach’. Aan de uitspraak van zo’n zin
netje hoor je direct of iemands wiegje in
Utrecht stond. Mijn moeder zong graag het
Utrechtlied van Catharina van Rennes, maar
wilde vooral niet Utrechts klinken. Niette
min hoorde een goede luisteraar wel dege
lijk haar Utrechtse tongval als zij dit wat def
tige lied ten gehore bracht. Mooi is trouwens
de tekst van dit lied, neem de regel: ‘Is het
wonder, dat een ieder van ons oude Utrecht
houdt?’. Dat gevoel, die liefde voor de stad
zag ik bij de bezoekers van de expo en ik
voelde het zelf ook. Daar gaat het uiteindelijk
om, tevreden bezoekers die  ondanks enkele
tekortkomingen in de opstelling  genieten
van wat ze te zien krijgen.
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De grote gok van N.V. Thorhem

Een Gelders avontuur van Doornse bouwondernemers

In 1929 kocht de N.V. Thorhem, maatschappij tot exploitatie van
onroerende goederen te Doorn, twee uitgestrekte landgoederen ten
westen van Arnhem. De directieleden van Thorhem hadden de fijne
kneepjes van het bouwondernemerschap geleerd op de Utrechtse
Heuvelrug. In Gelderland botsten de Doornse grondspeculanten
echter op krachten waartegen zij niet waren opgewassen. De net
opgerichte Stichting Het Geldersch Landschap begon ‘ter bewaring
van natuurschoon’ een onteigeningsprocedure, die na felle debatten
in de Tweede en Eerste Kamer uiteindelijk succesvol was. Thorhem had
verkeerd gegokt en verloren. Wie waren de ondernemers uit Doorn en
waarom kozen ze voor een ongewis Gelders avontuur?
Vanaf 1820 vond er op de Utrechtse Heuvel
rug een ware bouwexplosie plaats. Tussen
De Bilt en Rhenen ontstond een gordel
van buitenplaatsen met statige huizen
en parken in Engelse landschapsstijl. Het
afwisselende en licht glooiende gebied was
ideaal voor de aanleg van landschapspar
ken met fraaie waterpartijen, kunstmatige
heuvels, boomgroepen en slingerpaden.
Verbeterde infrastructuur, zoals de aanleg
van de spoorlijn Amsterdam-Arnhem (1845),
maakte het gebied bovendien makke
lijk toegankelijk voor de elite uit Amster
22
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dam en Utrecht, die de zomermaanden
graag buiten de vervuilde stad doorbracht.
Bezoekers duidden de streek al snel aan als
‘Stichtse Lustwarande’.1
De bloeiperiode van de Stichtse Lustwarande
was echter van korte duur. Begin 20e eeuw
konden veel bewoners de kosten voor het
onderhoud van de grote huizen en parken
niet meer opbrengen. Handelsbelemme
ringen door de Eerste Wereldoorlog en de
instorting van het Duitse Rijk verergerden de
situatie. Steeds meer buitenplaatsen werden
verkocht, afgebroken of verkaveld.

Hans Schouwenburg promoveerde op de geschiedenis van het begrip duurzaamheid en is docent
politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Doornse bouwondernemers
Terwijl patriciërs de ondergang van hun
lustoorden met lede ogen aanzagen, profi
teerden bouwondernemers en grond
speculanten. Zij kochten de verkavelde bui
tenplaatsen op en bouwden er kleinere
villa’s voor de gegoede burgerij, die net als
de adel en patriciërs van weleer ook graag in
een bosrijke omgeving wilde wonen.
De N.V. Thorhem, genoemd naar een oude
naam voor Doorn, was precies met dit doel
opgericht. De vennootschap werd op 11
februari 1929 ingeschreven bij de Kamer
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	Landgoed Warnsborn bij Arnhem in 2012. Hier
wilde de N.V. Thorhem eind jaren twintig villa’s
bouwen. MARCO DERKSEN, FLICKR CC-BY-NC
	De door Teunis Meerdink gebouwde Villa Bellevue in het Sitiopark te Doorn, 1910-1915. HET
UTRECHTS ARCHIEF, COLLECTIE BEELDMATERIAAL

	Villa Espéranza in de Dorpsstraat te Doorn,
waar Hendrik Zuurbier het Hotel Hoogenoord
vestigde. FOTO HENKVD, WIKIMEDIA COMMONS CC-BY

van Koophandel. Haar doel was ‘de exploi
tatie van onroerende goederen, door aan
koop, verkoop, ruiling, bebouwing, ver
huur en huur, en zoodanige handelingen,
of uitvoering van zoodanige werken, al met
die exploitatie in verband staan of daar
toe noodig zullen zijn’.2 Thorhems raad van
bestuur bestond uit drie ervaren grond
speculanten die ten tijde van de oprichting
konden terugkijken op ruim 20 jaar exploi
tatie-ervaring op de Utrechtse Heuvelrug.
Directeur was de Doornse bouwonderne
mer Klaas Hondendorst. Als commissarissen
stonden Hendrik Zuurbier en Marinus France
vermeld. Frederik Antonie France, predikant
uit Jisp, nam ook zitting in het bestuur.
Klaas Hondendorst (1879-1939) had de
fijne kneepjes van het vak geleerd van zijn
schoonvader Teunis Meerdink, met wiens
dochter Aletta hij in 1909 trouwde. Meerdink
had zich eind negentiende eeuw gespecia
liseerd in het ontwikkelen van villaparken.
Hiertoe kocht hij voormalige buitenplaatsen
aan, waaronder Sitio en Vossenbos in Doorn,
die hij verkavelde en aansloot op de hoofd
wegen. Vervolgens bouwde hij er villa’s die
hij verkocht of verhuurde.
Klaas was geboren op Ameland als zoon van
een zeeman met dezelfde naam, die tijdens
de geboorte op zee was en nooit van zijn reis
terugkeerde. De moeder van Klaas - Klaaske
Dekker - bleef alleen met haar baby achter
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	Laantje op landgoed Lichtenbeek bij Arnhem,
winter 1941. GELDERS ARCHIEF, FOTOCOLLECTIE VOORMA
LIG GEMEENTEARCHIEF ARNHEM

	Borstbeeld van baron van Heemstra, oprichter van Het Geldersch Landschap, op landgoed
Warnsborn. Vervaardigd door Johan Hendrik
van Zweden in 1965. HENRI TER HALL, FOTOCOLLECTIE
GELDERS ARCHIEF

en vertrok in 1883 naar Amsterdam waar ze
hertrouwde met de in Amerongen geboren
kruidenier Gijsbert Nelis Pitlo. Klaas volgde
In Amsterdam een bakkersopleiding en na
omzwervingen verhuisde hij in het voet
spoor van zijn moeder en stiefvader in 1904
naar Doorn, waar hij zich vestigde als ban
ketbakker. Hij was, volgens advertenties in
lokale kranten, vooral befaamd vanwege de
‘Doornsche Sprits en O. Wërs’, chocoladebal
len gevuld met slagroom, ‘de beroemde deli
catesse bij kopje thee of koffie’.3
Dankzij het huwelijk met Aletta Meerdink
steeg Klaas op de sociale ladder. Schoon
vader Teunis liet hem een pension uitba
ten in de door hem gebouwde villa Belle
vue in het Sitiopark. Vanaf nu noemde de
banketbakker zichzelf deftig ‘cuisinier’.
Gaandeweg verwierf Klaas een prominente
plek binnen de Doornse gemeenschap. Hij
24
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kwam in het bestuur van verschillende
lokale verenigingen - waaronder de VVV
en de middenstandsvereniging - en werd
lid van de gemeenteraad. In navolging van
Teunis ging hij zelf villa’s kopen die hij ver
huurde of met winst doorverkocht. Naar
mate zijn kapitaal toenam werden de
speculatieprojecten groter.
Toen Hendrik Zuurbier (1894-1954), de
latere commissaris van Thorhem, in 1922
trouwde met de halfzus van Klaas - Gezina
Johanna Pitlo - nam Klaas hem onder zijn
hoede. Hij introduceerde Hendrik in de
gemeentepolitiek - beiden zaten in de
gemeenteraad voor het Doorns Belang - en
in de grondspeculatie. Zo hielp Hendrik
Klaas in 1926 met de verkoop van buiten
plaats Beukenrode, een huis met parkaan
leg van 56 hectare. Zelf kocht Hendrik Villa
Espéranza die hij ombouwde tot hotel en
casino (Hotel Hoogenoord).
Na deze successen pakten Klaas en
Hendrik het nog groter aan. Samen met
G.J. Spruyt richtten ze in 1929 een beleg
gingsbank op, de Algemeene Beleggings-,
Crediet- en Deposito-Bank (A.B.C.D.-Bank).
De Amerongsche Courant schreef: ‘Wij ver
trouwen dat de nieuwe instelling, waar
van de leiding in bekwame handen is, en
die zijn sporen reeds verdiende, zich, dank
zij de energie harer oprichters, op bevre
digende wijze zal kunnen ontwikkelen en
door goede organisatie en oordeelkundige
belegging der haar toevertrouwde gelden,
zich het vertrouwen van het publiek alles
zins zal kunnen waardig maken’.4
In hetzelfde jaar kwam het duo nog twee
maal bij de Kamer van Koophandel om
nieuwe vennootschappen aan te melden.
Naast Thorhem, met Klaas als direc
teur, meldden ze op 3 juni ook de N.V.
Maatschappij tot exploitatie van roe
rende en onroerende goederen Nobilé
aan. Deze keer was Hendrik voorzitter
van de raad van bestuur. In beide geval
len werkten Klaas en Hendrik samen met
collega-grondspeculant en rijwielhande
laar Marinus France (1887-1959) uit Zeist.
Marinus had geld verdiend met de ver
koop van brikketten en turf voordat hij
vanaf 1913 in de villa’s ging. Hij kocht een

groot aantal terreinen op de Heuvelrug
waaronder percelen van de voormalige
buitenplaats Veldheim.5
De grote gok
De reden voor de oprichting van alle ven
nootschappen was een project van Marinus.
Begin 1929 had hij zijn oog laten vallen
op het landgoed Lichtenbeek bij Arnhem,
dat hij in januari 1929 voor ƒ 90.750 van
L.G.A. graaf van Limburg Stirum kocht. Tij
dens zijn bezoek aan Gelderland bleek dat
het naastgelegen en veel grotere land
goed Warnsborn ook te koop was. De toen
malige eigenaar, de Amsterdamse koop
man en kunstverzamelaar Marie Paul Voûte,
had al in 1925 laten weten dat hij van Warns
born af wilde. Hij kwam er bijna nooit, waar
door de lokale pers hem beschreef als een
‘gelegenheidsforens’. Voor zijn dood in 1928
had Voûte echter geen geschikte koper
gevonden. Zijn erfgenamen wilden nu zo
snel mogelijk van het landgoed af.
Voor Marinus France boden Warnsborn
en Lichtenbeek - het ging om een gebied
van samen ruim 330 hectare - ongekende
exploitatiemogelijkheden. Hier kon hij de
beproefde strategie van de Utrechtse Heuvel
rug op enorme schaal toepassen. De omstan
digheden leken gunstig: de Nederlandse
bevolking groeide, de stad Arnhem was aan
het uitbreiden en de buitenwijken scho
ven steeds verder op richting Warnsborn, dat
bovendien aan twee hoofdwegen lag. Als hij
dit terrein zou verkavelen voor villabouw kon
hij de nieuwe percelen met enorme winst
verkopen. Zo’n plan vereiste wel een inves
teringsfonds en samenwerking en daarom
sloegen Marinus, Klaas en Hendrik de handen
ineen. Op 1 november 1929 kocht de N.V. Thor
hem, die speciaal voor dit doel was opgericht,
landgoed Warnsborn voor ƒ 257.500.
Al snel begonnen echter de problemen.
Zowel Voûte als Van Limburg Stirum hadden
bepaald dat hun landgoederen als geheel
behouden dienden te blijven. Laatstge
noemde had bij de verkoop van Lichten
beek zelfs een erfdienstbaarheid gevestigd
om omvorming tot bouwterrein te voorko
men. De aankoop van de landgoederen door
een ‘maatschappij tot exploitatie van onroe
Tijdschrift Oud • Utrecht
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rende goederen’ zorgde daarom direct voor
consternatie. Een verslaggever van de Arnhemsche Courant zocht Marinus op. Die
stelde de Arnhemmers gerust: hij ging zeker
zelf op Warnsborn wonen, hij zou geen oude
bomen kappen en was zelfs van plan om
nieuw bos aan te leggen.
Uit de statuten van Thorhem blijkt echter
dat dit nooit bedoeling was. Het doel van
de maatschappij was exploitatie en bebou
wing ‘ten einde daarmede winst te beha
len’. Sterker nog: onder de bezielde lei
ding van Klaas had Thorhem al een plan bij
de gemeente Arnhem ingediend dat het
landgoed opdeelde in 26 percelen. Tege
lijk onderhandelde hij met een ‘combina
tie uit Boxtel’ die de landgoederen onder
hands voor ƒ 725.100 wilde overnemen. Het
bos zou worden gekapt, het hout verkocht
en het gehele terrein verkaveld.
Toen Schelto baron van Heemstra, com
missaris van de Koningin in Gelderland en
bovendien natuurbeschermer, van de plan
nen vernam, besloot hij in te grijpen. Op ini
tiatief van Natuurmonumenten en naar
voorbeeld van Het Utrechts Landschap had
hij - in dezelfde maand als de oprichting van
Thorhem - de Stichting Het Geldersch Land
schap opgericht. Net als op de Utrechtse
Heuvelrug verdwenen ook de Gelderse bui
tenplaatsen in rap tempo. Het Geldersch
Landschap wilde ‘de fraaiste, de - uit natuuroogpunt - meest waardevolle, meest type
rende landgoederen tegen den opkomenden
en alles vernielenden vloed [beschermen],
want het voorbestaan van zulke goederen is
een dwingende eisch en een zedelijke plicht
jegens het nageslacht’.6
Dankzij uitstekende contacten met de
minister van Binnenlandse Zaken en Land
bouw, Charles Ruijs de Beerenbrouck,
regelde Het Geldersch Landschap een kap
verbod van een jaar voor Warnsborn. De
combinatie uit Boxtel zag haar plannen in
rook zag opgaan en trok zich terug als koper.
Vervolgens speelde Het Geldersch Land
schap haar tweede troef, die werd geboden
door de recente Boswet van 1922: zij startte
een procedure om de N.V. Thorhem te ontei
genen ‘ter bewaring van natuurschoon’. De
strijd om Warnsborn was begonnen.
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Politieke en juridische strijd
Klaas, Hendrik en Marinus mochten dan
heer en meester zijn op de Utrechtse Heu
velrug, tegen het goed georganiseerde net
werk van de natuurbescherming viel weinig
te beginnen. Charles Ruijs de Beerenbrouck
ontwierp een wetsvoorstel tot onteigening
van Warnsborn dat op 11 december 1930
door de Tweede Kamer werd aangenomen.
Tijdens het debat beschreef hij de vennoten
van Thorhem als ‘speculanten die weinig of
niet om natuurschoon geven’.
De publieke opinie keerde zich tegen de
bouwondernemers uit Doorn. Zij zouden,
aldus Het Volk, ‘centen kloppen uit de
natuur’. Volgens De Maasbode werd Thor
hem enkel gedreven door ‘eigenbelang,

baatzucht en winstbejag’ en hadden grond
speculanten de ‘eetlust van de Hollebol
legijs’. Het Geldersch Landschap daaren
tegen was een ‘Paladijn van het algemeen
belang’ en handelde ‘uit onbaatzuch
tige motieven’. Ook Kamerleden trokken
flink van leer. De antirevolutionaire politi
cus Chris Smeenk stelde bijvoorbeeld dat
exploitatiemaatschappijen als Thorhem
‘alle middelen te baat namen, geoorloofde
en minder fraaie, om den prijs van dat land
goed op te drijven’.7
In een ingezonden stuk in het Algemeen
Handelsblad betichtte Marinus France op
zijn beurt de politiek van saloncommunisme.
Klaas Hondendorst stelde in dezelfde krant
dat het eigendomsrecht in gevaar was.8 Het
25
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Marinus France met zijn befaamde renpaard Allegheny waarmee
hij midden jaren 30 grote s uccessen behaalde. DIGITALE ARCHIEF VAN DE
NEDERLANDSE DRAF- EN RENSPORT

mocht allemaal niet baten: op 28 januari
1931 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoor
stel tot onteigening met een krappe meer
derheid aan. In een laatste wanhoopspoging
richtte Klaas zich in een brief direct tot de
koningin. Hij noemde de hele kwestie ‘diep
treurig’ en verzocht het staatshoofd om de
wet niet te bekrachtigen. Ondertussen had
koningin-moeder Emma al een geldbedrag
aan Het Geldersch Landschap geschonken
zodat de stichting Warnsborn kon aankopen.
De onteigening van Warnsborn was nu
een feit, maar de strijd om het landgoed
was nog niet gestreden. De rechter moest
namelijk het bedrag van de schadeloos
stelling voor Thorhem nog vaststellen. Het
Geldersch Landschap had alvast een taxa
tie laten uitvoeren door Staatsbosbeheer
die uitkwam op ƒ 390.000, een bedrag dat
fors lager was dan het bod van de combina
tie uit Boxtel. Marinus France stuurde een
brief naar De Telegraaf waarin hij stelde dat
het Geldersch Landschap haar eigen vlees
had laten keuren. ‘Zou het wellicht mogelijk
zijn’, concludeerde hij verontwaardigd, ‘alvo
rens Thorhem als holle bolle Gijs te noemen,
een juist onderzoek door buitenstaanders te
doen instellen naar de werkelijke verkoop
waarde der beide landgoederen?’.9
Thorhem benoemde zelf drie counter experts
die het landgoed, op basis van de exploi
tatiemogelijkheden die het terrein bood,
taxeerden op astronomische bedragen van
respectievelijk ƒ 824.200 en ƒ 1.095.609 en
zelfs ƒ 1.485.00. Een onafhankelijke com
missie van deskundigen, aangesteld door
de Arnhemse rechtbank, gaf uitsluitsel. De
experts concludeerden dat de gemeente
Arnhem verkaveling en bebouwing nooit
zou toestaan daar de verplichte aansluiting
op het riool niet mogelijk was. De landgoe
deren moesten dus als bos en heidegebied
gezien worden, niet als toekomstig bouw
terrein. In die hoedanigheid waren Warns
26
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born en Lichtenbeek, uitgaande van de ver
koopwaarde, samen slechts ƒ 320.653 waard.
Thorhem had drie jaar eerder ƒ 348.250 geïn
vesteerd en had dus verkeerd gegokt en ver
loren. De rechter bepaalde bovendien dat
Thorhem de proceskosten (ƒ 937) en de sala
rissen van de onafhankelijke deskundigen
(ƒ 4.200) moest betalen. Wat de kroon op
het werk van de Doornse bouwondernemers
had moeten worden, liep uit op een grote
teleurstelling.
Terug op de Utrechtse Heuvelrug
Begin jaren 30 waren de gouden tijden van
de grondspeculatie op de Utrechtse Heu
velrug voorbij. Door de economische crisis
was er nauwelijks nog investeringskapitaal
beschikbaar. In deze periode van recessie
kwam het mislukte Arnhemse avontuur van
de N.V. Thorhem dan ook hard aan. Het werd
Hendrik Zuurbier zelfs fataal; zijn bouwon
derneming ging failliet.
Dankzij de overwinning van Het Geldersch
Landschap was de natuurbescherming een

belangrijke hindernis geworden voor grond
exploitanten. Op de Utrechtse Heuvel
rug kocht de in 1927 opgerichte Stichting
Het Utrechts Landschap voormalige land
goederen en buitenplaatsen op die verka
veld dreigden te worden. In 1933, een jaar
na de verwerving van Warnsborn door Het
Geldersch Landschap, deed de Utrechtse
stichting haar eerste grote aankoop met
de E
 ijckensteinse Bossen bij Bilthoven.
Gemeentes namen bovendien het bouwi
nitiatief van de grondspeculanten over. Zij
gingen zich steeds nadrukkelijker bezighou
den met ruimtelijke ontwikkeling en zo ver
rezen er planmatig aangelegde villawijken
en keurige huizenblokken langs de oude
dorpskernen. Wat Teunis Meerdink eind 19e
eeuw in het Sitiopark gedaan had - een ter
rein opkopen en er kriskras villa’s neerzet
ten - was simpelweg niet meer mogelijk.
Voor Marinus France was het daarom tijd
om te herbronnen. Hij stopte met villa’s en
richtte zich op een oude liefde: de drafsport.
Met zijn fortuin uit de gouden jaren van de
grondexploitatie kocht hij befaamde race
paarden zoals de hengst Allegheny, waar
mee hij ‘fraaie successen’ behaalde bij nati
onale en internationale wedstrijden. Over
zijn overwinning op het kampioenschap der
heerrijders in 1936 schreef De Zeister Courant: ‘De heer France kan op deze prestatie
op recht trots zijn’.10
Klaas Hondendorst ging tot zijn dood in 1939
door met het verkopen en verhuren van vil
la’s in Doorn. Aan grote, riskante speculaties
buiten de Utrechtse Heuvelrug waagde hij
zich niet meer. Twee maanden voor zijn over
lijden ging hij nog eenmaal naar de Kamer
van Koophandel, waar hij de N.V. Thorhem
officieel ophief. Zijn laatste handtekening
in het dossier is niet meer de zelfverzekerde
pennenstreek uit 1929, maar een nauwelijks
leesbare kras die kwetsbaarheid verraad. Was
hij de grote gok nooit te boven gekomen?

Noten

1 De geschiedenis van de Utrechtse buitens is uitvoerig beschreven door Catharina van Groningen in haar
vierdelige proefschrift De wooncultuur op de Stichtse Lustwarande van de zeventiende tot de twintigste
eeuw (Utrecht 2003).

2 HUA, Archief 4004 Kamer van Koophandel te Utrecht: Handelsregister 1921-1982, inv.nr. 15154.

3 Advertenties van banketbakker Klaas Hondendorst (of Honderdors zoals hij zichzelf vaak noemde) ver
schenen vanaf 1909 o.a. in Pension- en Woningcourant, Het Nieuws en De Amerongsche Courant. Deze
kranten zijn doorzoekbaar op de website van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht.

4 ‘A.B.C.D-Bank’, Amerongsche Courant 27 april 1929.

5 De dossiers van de brandstoffenfirma van M. France en de N.V. Nobilé: HUA, Kamer van Koophandel te
Utrecht: Handelsregister 1921-1982, inv.nr. 4004, 3523 en 9361. Voor de geschiedenis van buitenplaats
Veldheim zie: R.P.M. Rhoen, ‘De buitenplaats Oud-Veldheim in Zeist’, Oud-Utrecht 72-1 (1999) 8-18.

6 ‘Stichting “Het Geldersch Landschap”’, Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 22 februari 1930.
7 ‘Voor het behoud van natuurschoon. Onteigening van “Warnsborn” en “Vijverberg” nadat de verkoop

ster den dubbelen prijs had gevraagd’, Het volk 29 januari 1931; ‘O Nederland let op u saeck”. De strijd om
een Geldersch natuurmonument - Natuur een volkszaak’, De Maasbode 25 februari 1931; Chris Smeenk
geciteerd in: Handelingen Tweede Kamer, 34ste vergadering - 11 december 1930, 1183.

8 M. France, ‘Mensch en natuur’, Algemeen Handelsblad 4 april 1930; K. Hondendorst, ‘Het eigendomsrecht
in gevaar’, Algemeen Handelsblad 3 januari 1931.

9 M. France, ‘Vijverberg en Warnsborn. Onderzoek naar werkelijke verkoopwaarde gevraagd’, De Telegraaf
12 maart 1931.

10 ‘M. France kampioen der heerrijders’, De Zeister Courant 28 oktober 1936.
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Signalementen
Utrechtse stegen
Leden van de Commissie Cultureel Erfgoed van Oud
Utrecht hebben drie jaar lang bijna 400 stegen,
sloppen, achteroms en hofjes in de ‘oude stad’
Utrecht  het gebied op de kadastrale minutenkaart
van 1832  bezocht en in kaart gebracht. Van alle
stegen maakten ze een profiel met foto’s, de naam
(44 procent is naamloos), de ligging, het soort steeg,
de toegankelijkheid (slechts 45 procent is toeganke
lijk) en historische bijzonderheden. Al dat werk resul
teerde een belangrijke actualisering van de laatste,
uit 1987 daterende gemeentelijke stegeninventari
satie en in drie publicaties: een Stegenrapport (alleen
digitaal beschikbaar), het door werkgroeplid Bert
Poortman geschreven boek Tussen Zwaansteeg en
Achterom en een Stegenkaart (als bijlage bij het boek
en ook digitaal).
Het rijk geïllustreerde boek beschrijft allereerst het
ontstaan (en vaak weer verdwijnen) van de Utrechtse
stegen vanaf de Romeinse tijd tot aan het begin van
deze eeuw (waarin vooral enkele hoven publiekelijk
toegankelijk zijn gemaakt zoals die van Het Centraal
Museum, het Catharijneconvent en Hotel Karel V).
De grotere stedelijke ontwikkeling van Utrecht illus
treert de auteur steeds met uitvoerige beschrijvin
gen van een of meer karakteristieke stegen. Tot slot
vat hij de resultaten van het onderzoek samen en
doet hij aanbevelingen om de stegen een duidelijker
en aantrekkelijker plaats in de stad te geven.
Bert Poortman, Tussen Zwaansteeg en Achterom. Het
Stegenboek van Utrecht. Utrecht, Vereniging OudUtrecht, 2019. ISBN 978 9 07 110839 6.158 blz., € 17,95,
Oud-Utrechtleden betalen € 7,50, bestellen via
www.oud-utrecht.nl/stegenboek. Daar zijn ook de
digitale bestanden te vinden.
Amersfoortse stadsgezichten
In 2018 bestond de Oudheidkundige Vereniging
Flehite in Amersfoort 140 jaar (het gelijknamige
museum is twee jaar jonger). Dat was aanleiding de
rijke topografische collectie van Flehite openbaar
te maken in een door ouddirecteur Elias Burchard
met zorg samengestelde uitgave. Na een hoofdstuk
over samenstelling en groei van de collectie volgen
negentien hoofdstukken waarin 450 stadsgezich
ten thematisch geordend gepresenteerd worden (in
hoofdstukken over bijvoorbeeld poorten en wallen,
religieus leven, markten, oude nijverheid, Amersfoort
als garnizoensstad en buitenplaatsen).
De uitvoerige bijschriften bieden een schat aan infor
matie maar door de thematische opzet moet de
lezer voortdurend grote sprongen maken in tijd en
plaats. Een chronologische of topografische inde
ling (met enkele plattegronden) zou een duidelijker
beeld opgeleverd hebben van de ontwikkeling van de
stad en stadsdelen en van de manieren waarop die
door kunstenaars in de loop der eeuwen in beeld zijn
gebracht. Een ander minpuntje: van de afgebeelde
werken worden noch de gebruikte techniek (bijvoor
beeld ets, aquarel, olieverfschilderij) noch de forma
ten vermeld.
Burchard Elias, Amersfoort in beeld. Zes eeuwen
stadsgezichten. Amersfoort, Bekking & Blitz, 2019.
ISBN 978 90 6109 5248. 296 blz., € 29,90.
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Maurice van Lieshout
Poëzie van het alledaagse
In 2015 organiseerde Het Utrechts Archief een expo
sitie van foto’s van Frans Ferdinand van der Werf.
De tentoonstelling trok veel publiek en ook de ver
koop van de ingelijste foto’s na afloop was een groot
succes. Tot veler teleurstelling was er echter geen
catalogus of boek over Van der Werfs werk versche
nen. In dat gemis is alsnog voorzien met de uitgave
van een mooi boek in kloek formaat.
De veelzijdige Van der Werf had een bijzonder oog
voor het fotogenieke karakter van de domstad en
voor de poëzie van het alledaagse waardoor zelfs
foto’s van branden en ongelukken een schilderach
tige of luchtige sfeer bezitten. Samenstellers Victor
Lansink en Nelle Feenstra hebben een ruime selec
tie van zijn foto’s uit de jaren 19301960 gegroepeerd
rond een groot aantal thema’s en voorzagen die van
een inleiding over leven en werk van Van der Werf,
grotendeels ontleend (zonder bronvermelding!) aan
een in 2015 gepubliceerd artikel in dit tijdschrift.
Victor Lansink en Nelleke Feenstra (samenstelling),
Utrecht 1930-1960. De stad door de ogen van fotograaf F.F. van der Werf. Zwolle, WBOOKS, 2019.
ISBN 9789 46258 3627.128 blz., € 24,95.

Ook verschenen
Marijke Huisman e.a., Savannah Bay - Geschiedenis
van een bijzondere boekwinkel 1975-2019.
Utrecht, Stichting De Luister / Savannah Bay,
2019. ISBN 978 90 903182 5 7. 255 blz., € 25,00.
Gedetailleerde historie van de sinds 1984 in de
Telingstraat gevestigde vrouwen, later algemene,
boekhandel annex sociale ontmoetingsplaats en
haar voorgangster De Heksenkelder (19751984).
Chris Will, Sterk Water - De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 2019. ISBN 978 90 5345
557 9. 192 blz., € 24,95. Geheel herziene en geactuali
seerde uitgave van een boek uit 2002 dat met tien
tallen illustraties het ontstaan, de ontwikkelingen, de
militaire werking en het huidige gebruik van Neder
lands grootste rijksmonument beschrijft.
Leen Alberts e.a. (redactie), Flehite Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2019. Amers
foort, Stichting Flehite Publicaties, 2019. ISBN 978 90
820748 6 4. 174 blz., €18,90. Naast de jaaroverzich
ten monumentenzorg en archeologie in dit mooi ver
zorgde Amersfoortse jaarboek o.a. bijdragen over
leescultuur 17001900, de 18eeeuwse beeldhouwers
familie De Wilde, een 19eeeuwse schilderijenverza
meling en de invoering van het algemeen kiesrecht.
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