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Het.pand Waterstraat íí in'Wiik C kent een zeeÍ lange en bewogen geschiedenis. l{èt wend, zo

bliikt uit opgravingen, al in de elÍde eeuw gebóuwd en kende nadien vele bestemmingen. Zó was

het in de laatstè anderhalve eeuw onder meervolksgaarkculíen, logemenlr maar ook wegloophuis.

Lezer Peter Vermeulen verdiepte zich in de geschiedenis en haalde tal nàn wetenswaaidighelen

boven watel, die hij ter beschikking stelde van het Volksbuurtmuseum. Voor De Oud.Utrcchter pu.

bliceert hij een kleine selectie uit iet yele materiaal.

We pakken de geschiedenis op in

I873,toen een nieuwe bovenverdie-

ping gebouwd werd op de toenmalige

volksgaarkeuken. Dat was een instel-

ling waar de minder bedeelden tegen

zeer lage kosten een voedzame maal-

tijd konden nuttigen en, indien nodig,

zelfs de nacht konden doorbrengen,

Op de menukaart stonden gerechten

als; een portie rundvlees (koud) voor

12 cent, aafiappelen met saus en eenig

groente voor tien cent en karnemelks-

pup *.t stroop en brood, eveneens

tien cent. Voor halve porties vetaalde

je de helft, koffie kostte 3 cent, voor

een overnachting betaalde je 30 cent,

maaÍ dat wel met inbegrip van een kop

koffie des morgens. En dan kon je 's

morgens ook nog gezellig een kande

lezen,wantsr lagen altijd 7 dag- en

weokbladen ter lezing.

Andere bestemmingen
Als volksgaarkeuken deed het pand

decennia dienst ,maar in 1918 werd

het perceel geveild, en daarna keeg-

het diverse andere bestemrningen. Zo

werd het in lglgin gebruik genomen

door confectiefabriek De Vries, daarna

kocht mrjn groofvader Piet Vermeulen

het pand in 1926 en richtte er een

sigarenfabriek in; de familie woonde

erboven op 11 bis. Mrjn vader Piet

was toen 5 jaar oud, zijn jongere'broer

Berfus I jrrrr oud.

Van 1930 tot Ig40 diende het panà ah

werkplaats van Hermaruus Jantinus

van Veen (grootvader van"onze"

Utrechtse Herman van Veen), Zíjn

grootvader was in 1876 geboren en

werd handelsr eizigerin geuren. Her-

mannus Jantinus van Veen moet dus

goed geroken hebben!

Opgravingen
In \974en 1980 werden archeolo-

gische opgravingen venicht in de

IVaterstraat. Dit leverde enkele unieke

vondsten op, zoals fundamenten uit

de l2eqeuw. Vervolgens werden de

monumentaie panden Waterstr aat lI
en 13 gesloopt.

Dit ingrijpende besluit werd genomen

door B&W Uhecht, de historische

waarde lapte men aan de laars. Het

pand verdween, ovenalq heí Jaarbeurs-

gebouw en het Centrall Station, Deze

monumentale p4qden behoorden wel

tot de ziel en de geschiedenis van

anzemooie Domstad. De uitgebreide

versie en nog veeltneer details zijn te

bezichtigen in het Volksbuurtmuseum.

Wegloophuis

Op 31 december I 981 zagde stichting

Wbgloophuis Utrecht het levenslicht in

de Nieuwe Daalstraat. Rond .1 984 vras

het Slaaphuis gevestigd in Waterstraat

11.

Vanaf 28 december 1984 verhuisde

het Wegloophuis Psychiatrie Utrecht

van d.g Nieuwe Daalstr aat naar de

Waterstr aat ll.
Na 110 jaar keeg het pand dus bijna

dezelfde bestemming als in 1870
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ln september 1873 werd een nieuwe bavenverdieping gebouu,rd^op de volksgaarkeuken (foto

Volksbuurtmuseum)'


