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Colofon

Drift 3 werd in 2003 door de huidige eigenaren gekocht van de erven Pyke Koch. Deze Utrechtse

kunstschilder (1901-1991) woonde zelf aan de Oudegracht 341. Hij had in 1941 Drift 1 en 3 gekocht.

Rond 1960 is het pand in klassieke stijl verbouwd ten behoeve van de toenmalige huurder, een

bevriende relatie van hem. De afgelopen drie jaar is het weer verbouwd. Het herbergt nu een

ruime, comfortabele woning, een groot zolderappartement en een kantoor.

Deze publicatie bevat een deel van het resultaat van een onderzoek dat in 2006 in opdracht van

Verlinden Interim Management BV werd uitgevoerd door Menze de Graaf, bouwhistorisch

onderzoeker te Utrecht. Het andere deel, een bouwhistorische beschrijving van het pand, is helaas

verloren gegaan. 

© Menze de Graaf, Utrecht, augustus 2006   

Foto door de auteur gemaakt bij het onderzoek
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Verantwoording

Dit rapport geeft een deel van de resultaten weer van het onderzoek in juni/juli 2006 naar de

geschiedenis van het pand Drift 3 te Utrecht. Zoals veel panden in de binnenstad van Utrecht is

het een rijksmonument. Utrecht is de tweede monumentenstad in Nederland, met 2000 rijks- en

gemeentelijke monumenten op een bestand van 3000 binnenstadspanden. De Drift is één van de

Utrechtse grachten. Hij loopt vanaf het begin van de Kromme Nieuwegracht, iets ten noordoosten

van de Domkerk, in noordelijke richting, langs het Janskerkhof en wordt verderop

Plompetorengracht genoemd. De Drift was vroeger een deftige gracht om aan te wonen. Nu zijn

veel panden eigendom van de Universiteit van Utrecht. In 1975 werd Drift 3 opgenomen in het

register van rijksmonumenten onder nr. 36091. Omschrijving: pand met gevel met rechte kroonlijst

en zadeldak, 17e eeuw.

Het onderzoek bestond uit een literatuur- en archiefonderzoek en een veldonderzoek. Belangrijke

ingangen voor het literatuur- en archiefonderzoek waren het Utrechts Documentatie Systeem

(UDS), Het Utrechts Archief (register transporten en plechten, adresboeken, Notaris, archieven

St.Jan en St.Pieter), de Kadastrale Minuut 1822 en het proefschrift Husinghe ende Hofstede van Dr.

M.W.J. de Bruijn uit 1994. Het veldonderzoek vond plaats in een situatie waarbij het pand

recentelijk verbouwd was. De resultaten daarvan zijn helaas verloren gegaan.

Inleiding en opzet

Het huidige pand kreeg in de tweede helft van de 17e eeuw zijn huidige vorm, maar is een

voortzetting van oudere bouwdelen. Het oudste bouwdeel, het achterhuis, kan uit begin jaren '30

van de 14e eeuw stammen en de twee voorste kelders zijn uit de jaren '90 van de 14e eeuw. Het

huidige uiterlijk en innerlijk van Drift 3 zijn grotendeels 17e eeuws maar dragen sporen van latere

veranderingen.

1. De 20e eeuwse veranderingen, die nu nog duidelijk te onderscheiden zijn, worden in

hoofdstuk 1 besproken en de eigenaren/bewoners/gebruikers in deze eeuw, voorzover bekend,

worden vermeld.

2. De bouwgeschiedenis en de eigendomsgeschiedenis van het pand hangen direct samen met

de geschiedenis van zijn omgeving. Dit wordt in hoofdstuk 2 beschreven.
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De twee belangrijkste tijdens het onderzoek gedane vondsten zijn:

- Het pand was vanaf de tweede helft van de 17e eeuw tot 1925 aan de achterkant veel groter.

Links van nr. 3 bevond zich tot 1925 een pand van ongeveer dezelfde breedte, maar met een

diepte van slechts ong. vijf meter. (Zie de foto.) De bebouwing en de tuin daarachter maakten

deel uit van nr. 3.

- Het pand blijkt vanaf de gracht tot aan de achterste muur uit drie lagen te bestaan. De eerste

laag, aan de gracht, is gebouwd op de resten van twee huizen van een rij kleine eind-14e

eeuwse huizen, met kelders tot aan de gracht, die liep van de Kromme Nieuwegracht tot de

Nobelstraat. De tweede laag is gebouwd op een deel van de tuin van een huis uit de '30 jaren

van de 14e eeuw. De derde laag bestaat uit de helft van dit huis (de andere helft maakt nu deel

uit van Drift 1) en een ander deel van de tuin. (Zie  de overzichtskaart op bladzijde 5.)

Hoofdstuk 1 20e eeuw; zichtbare wijzigingen; eigenaren, bewoners en gebruikers. 

Drift 5 (links), 3 en 1 in 1923. (Foto Utrechts Archief.)
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De voorgevel is in 1942 ontpleisterd. Het pleisteren van gevels, waarbij vaak ook voegen werden

aangebracht om natuursteen te suggereren, vond in de 19e eeuw op grote schaal plaats. Maar veel

daarvan is in de 20e eeuw weer ongedaan gemaakt. De schuiframen hadden in dezelfde periode

weinig of geen roeden. De huidige roedenverdeling van het linkervenster op de begane grond (zie

de foto’s op deze en de vorige bladzijde). is dus een historiserende ingreep geweest. In 1925 zijn

de buurpanden nr. 5 en nr. 7 afgebroken, om plaats te maken voor het huidige ensemble in

Amsterdamse Schoolstijl. De achter nr. 5 gelegen bebouwing en tuin, die zoals gemeld deel

uitmaakten van nr. 3, kwamen daarbij ook bij dit nieuwe blok (zie de plattegrond op de volgende

bladzijde). De achtergevel van nr. 3 ziet er wel historisch uit, maar is het product van een

verbouwing uit rond 1960. Bij deze en bij de recente verbouwing zijn er nog enkele andere

wijzigingen aangebracht aan het pand. 

Uit adresboeken van de gemeente Utrecht blijkt dat op Drift 3 van 1895 tot 1902 achtereenvolgens

de artsen Wijnhoff en Boschma woonden. Het kan goed zijn dat dit huisartsen waren die hier

woonden en hun praktijk hadden. Van 1902 tot 1905 wordt de heer Jörg "in herenkleding" vermeld.

Van 1905 tot 1909 zijn er geen vermeldingen. In deze periode werd het pand verbouwd. Dan

vestigt de huisarts Steensma zich er. Vanaf 1918 wordt vermeld de handelsmaatschappij R.G.

Stokvis Ltd., ijzerwaren en gereedschappen, en filiaalchef Bulte. 
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Plattegrond huidige begane grond geprojecteerd op de situatie < 1925 (voorkant linksonder).

Vanaf 1927 worden vermeld Adviesbureau E.U.B.O., accountants, de heer Jongens, ambtenaar bij

de Rijksgebouwendienst en vanaf 1931 hetzelfde adviesbureau, Kantoor L.A.G. Tulleken en

Hoofdkantoor Poortman en Van Hoorn, wijnhandelaren. In 1940 zijn er gevestigd hetzelfde

adviesbureau, het Utrechts Studenten Bureau, het Utrechts Studenten Corps en de heer Van

Hoorn, hoofdagent voor Nederland van de chateauwijn Bourran Frères & Co. in Bordeaux.

Van 1939 tot 1941 was Drift 3 eigendom van de Utrechtse Maatschappij tot Exploitatie van

Kantoorpanden en eind 1941 werden Drift 1 en 3 van deze maatschappij gekocht door de Utrechtse

schilder Pyke Koch. Hij woonde zelf op het adres Oudegracht 341 en kocht de panden als

belegging. De gevels zijn in 1942 ontpleisterd. Nr. 3 bleef tot 2003 eigendom van de erven Koch.

Nr. 1 was al eerder verkocht aan de Crediet- en Effectenbank aan de Kromme Nieuwegracht nrs.
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4, 6 en 8. Het hoekhuis Kromme Nieuwegracht 2 werd na de oorlog gesloopt. In de jaren '90 van

de 20e eeuw werd hier het huidige metalen huis gebouwd. (Zie de foto op blz. 2.)

Rond 1960 vond aan Drift 3 een verbouwing plaats ten behoeve van de toenmalige bewoonster,

mevr. Van Dam van Isselt, met wie Pyke Koch bevriend was. Het huis heeft toen een renovatie in

klassieke stijl ondergaan. In het middeldeel werd een tuinkamer gemaakt met een terras, zoals op

de foto hiernaast, gemaakt door de huidige eigenaren, te zien is. Er kwam een witmarmeren vloer,

op de hoeken ingelegd met zwarte dolfijnen. Aan de achterzijde van het middeldeel werd een

bouwdeel opgetrokken met een nieuwe trap naar de kelderverdieping. De kelder van het

achterhuis werd tot woonkamer bestemd. 

In de periode 2003-2005 werd het pand door de huidige eigenaren verbouwd tot een pand met

deels woonbestemming en deels kantoorbestemming. Er hebben enkele ingrepen plaatsgevonden

aan de indeling en de bestaande plafond- en wandafwerkingen werden vervangen door nieuwe.

Dezelfde voorname en comfortabele sfeer die 2e helft 17e eeuw werd beoogd is nog steeds

aanwezig.

Hoofdstuk 2 Bouwgeschiedenis en eigendomsgeschiedenis in relatie tot de omgeving.

Uit de literatuur en archiefdocumenten zijn bouwgeschiedenis en eigendomsgeschiedenis in grote

lijn te reconstrueren. Drie ontwikkelingen zijn daarbij van belang. Ten eerste het graven van de

gracht (de Drift) in 1392/93, ten tweede de intensivering van de stedelijke bebouwing in de 17e

eeuw en ten derde de verbreding van de Nobelstraat, uitvloeisel van de Nieuwe Tijd na de 19e

eeuwse Industriële Revolutie. De geschiedenis gaat echter verder terug dan 1392/93. Zoals reeds

vermeld kan het achterhuis uit > 1330 stammen. Hoe zag de situatie er toen plaatselijk uit? De

Kromme Nieuwegracht en de Nobelstraat bestonden toen al en ertussen lagen percelen met de

voorzijde aan de gracht en de achterzijde aan de Nobelstraat. Ergens midden op het perceel stond

een woonhuis en aan de achterzijde waren dienstgebouwen.
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Overzichtskaart

De paarse lijnen geven de kadastrale situatie uit 1990 weer. De zwart gearceerde strook is de

gracht. De rode lijnen markeren de percelen vóór het graven van de gracht in 1392/93. In de tekst

wordt naar de zwarte nummers verwezen. Het is mogelijk dat de middeleeuwse parcellering er

aan de rechterkant iets anders uitgezien heeft. De strook met de groene vakjes geeft de rij van tien

huisjes weer die na het graven van de gracht gebouwd werden. Het gele gearceerde vlak is het

huis uit > 1330.
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14e eeuw

Vanaf 1331 zijn er aktes bewaard gebleven die iets duidelijk maken over de parcelering en de

eigenaren vóór het graven van de gracht. De noord-zuid georiënteerde percelen lagen vanaf de

overkant van de Drift  naast elkaar in oostelijke richting. 

-  Het eerste perceel was een groot deel van de 14e eeuw in eigendom van opeenvolgende leden

van de familie van Kampen en daarna van Didgeer de Oude. De eerste van Kampen was rector

van de school van de immuniteit van St. Jan. Deze immuniteit omvatte een ruim gebied om de

Janskerk heen en eindigde aan de overkant van de Drift met een muur en een sloot. Door dit eerste

perceel is in 1392/93 de gracht gegraven. 

-  Als eigenaren van het tweede perceel worden genoemd Hendrik van Dordrecht of Hendrik

Keizer, arts, vervolgens Splinter van Vechten en mevr. Oedel van Tuul. Dit werd in 1392/93

bestemd als straat langs de gracht en de overblijvende strook aan de oostkant werd in tien

perceeltjes gesplitst van ong. 5,5 m breed en 4,5 tot 6,5 m diep. Deze werden bebouwd en hadden

een kelder onder de straat door aan de gracht. 

-  Het derde perceel lag daarachter. Als 14e eeuwse eigenaren worden genoemd Egidius van

Brabant, Johannes van Oijen, Johan en Willem van Alendorp en Nicolaas van Oostrum. Beroepen

onbekend. 

Een deel van de akte uit 1331, waarbij de erfpachtverlening door deken en kapittel van de Janskerk

aan Egidius van Brabant door de stad bevestigd werd, is hieronder te zien. Uit de akte blijkt dat

het perceel daarvóór aan de linkerkant breder was. In 1331 kwam eenvierde deel toe aan het

belendende perceel nr. 2. In de akte wordt niet gesproken over een huis. In de 14e eeuw nam de

bouw van stenen huizen een grote vlucht en het formaat van de kloostermoppen waarmee het huis

gebouwd is laat een datering in deze tijd toe. Het geel gearceerde huis kan dus door Egidius van

Brabant gebouwd zijn.
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"Universis presentia visuris vel autituris nos officialis civitatis traiectensis facimus manifestam

quod personaliter constitutus coram nobis in iudicio pro tribunali sedentibus Egidius de Brabantia

recognovit se titulo locationis recepisse a venerabilibus viris dominis decano et capitulo ecclesiae

Sancti Johannis traiectensis aream unam ad ipsos dominos et dictam eorum ecclesiam pleno iure

spectantem sitam retro Sanctum Petrum inter aream ecclesiae eorum predictae quam dominus

Barnardus perpetuus vicarius in ecclesia Sancti Petri traiectensis presbiter pro tempore inhabitat

ex orientali latere et partem areae ecclesiae eorum prefatae quam partem magister Petrus dictus

Keyser ab ipsis dominis tenet in pacto ex occidentali latere pro annuo pacto decem grossorum

turonensum ipsis dominis seu camerario pro una media parte infra quodenam post festum Beati

Victoris et pro alia media parte infra quodenam post festum Pasche singulis annis solvendorum."

"Aan eenieder die dit zal lezen of horen voorlezen maken wij, officiaal van de stad Utrecht, bekend dat voor

ons kwam in het gerecht Egidius van Brabant die verklaarde als huurder ontvangen te hebben van de

eerbiedwaardige heren dekaan en kapittel van de Janskerk een hofstede, waar deze heren en hun kerk met het

volste recht over beschikken, gelegen achter (de immuniteit) van Sint Pieter tussen de hofstede van hun

voornoemde kerk die de heer Bernard, kapelaan van de Pieterskerk in Utrecht, priester, momenteel bewoont

aan de oostkant en een deel van een hofstede van hun voornoemde kerk welk deel meester Petrus genaamd

Keyser van dezelfde heren in pacht heeft aan de westkant, tegen een jaarlijkse pacht van 10 tourse grossen

die elk jaar aan dezelfde heren of aan hun kameraar betaald moeten worden, de ene helft na het feest van de

Heilige Victor en de andere helft na Pasen."

-  Het vierde en vijfde perceel waren in de 2e helft van de 14e eeuw eigendom van

achtereenvolgens Hugo en Gijsbert Uustinc. Deze broers waren kanunniken van de Domkerk. Eind

14e legde Gijsbert Uustinc spontaan 1000 goudguldens op tafel toen twee regulieren van

Windesheim uit de beweging van de Moderne Devotie hem geld vroegen voor een nieuw klooster.

Dit was een grote som gelds en kanunniken waren dan ook niet onbemiddeld. De rechtsgeleerde

Hugo Uustinc is een Domkanunnik van een generatie eerder. Mogelijk was hij hun vader, want

het kwam voor dat kanunniken kinderen hadden.  
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Dit beeldje op de pandhof naast de Domkerk stelt Hugo Wstinc

voor als schrijvende kanunnik. Hij schrijft het Rechtsboek van het

Domkapittel. (Foto van internet.)

De percelen 4 en 5 vormden dus een groot gebied, waar later het huis "De Zon" en tot in de 17e

eeuw het huis "Lockhorst" gelegen was. 

-  Het zesde perceel was in de 2e helft van de 14e eeuw eigendom van de abt van Oostbroek, het

in de 12e eeuw gestichte benedictijnerklooster buiten de stad.

Of de percelen kort vóór 1331 zijn ontstaan en voor het eerst zijn bebouwd is niet bekend. Wel is

bekend dat er vanaf het begin van de 14e eeuw op grote schaal nieuwe huizen werden gebouwd

in het oostelijk deel van de stad. Het binnen de Kromme Nieuwegracht gelegen gebied vormde

de immuniteit van St.Pieter en het gebied daarbuiten viel onder het dagelijks gerecht van deze

immuniteit. Voor de percelen tussen de Drift en de Ambachtstraat werd aan St.Pieter een jaarlijkse

belasting  betaald, als erkenning van hun gerechtelijk gezag, maar St.Jan gaf als eigenaar van de

grond de percelen in eeuwige erfpacht uit.

Het achterhuis van Drift 3 vormde samen met het aangrenzende middeleeuwse deel van Drift 1

het geel geärceerde huis op het derde perceel. Het achterhuis bestond uit een kelder van ong. 5 x

6 m met een boven maaiveld gelegen graatgewelf. Dit is later verwijderd om plaats te maken voor

een op maaiveld gelegen houten plafond. In de oostmuur van de kelder bevonden zich twee

kaarsnissen, waarvan er één wwer in het zicht gebracht is (zie de foto op blz. 1). De buitenmuren

zijn twee stenen (ong. 60 cm) dik. Waarschijnlijk had het één bouwlaag boven de kelder en

daarboven een zadeldak met tuitgevels of trapgevels. De tweede verdieping en het huidige

schilddak zullen er 2e helft 17e eeuw opgezet zijn, want in de kap zijn, net als in de kap van het

voorhuis, eikenhouten delen van de middeleeuwse kap hergebruikt.
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Achterhuis tijdens de recente verbouwing. Aan de onderkant van de muur is 

een flauwe boog te zien van het vroegere boven maaiveld gelegen graatgewelf. 

(Foto eigenaren.)

In verband met de 14e eeuwse bouwactiviteit in het oostelijke deel van de stad vond een

waterhuishoudkundige ingreep plaats. In 1392/93 werd een nieuwe gracht gegraven van het

zuidelijke deel van de singel naar het noordelijke deel. Nu de Nieuwegracht, de Kromme

Nieuwegracht, de Drift en de Plompetorengracht. Het noordelijke deel van de Kromme

Nieuwegracht was al ouder en gaat terug op de vroegmiddeleeuwse Rijnloop door de stad. Na het

graven van de gracht werden tussen de Kromme Nieuwegracht en de Nobelstraat op de rest van

het tweede perceel tien kavels uitgeslagen die aan particulieren in erfpacht werden gegeven. Dit

waren Gerrit Krook, Govert Johanszn. de tegeldekker, Willem Backerweert, Willem van Alendorp,

Lambert Arendszn. de timmerman, Johan de Vos de metselaar, Roelof van der Meer, Willem van

Alendorp, Hendrik van Gent en Johannes Hond en Johannes Klotink. (Groen op de

overzichtskaart.) Willem van Alendorp was al eigenaar van het derde perceel en kocht er dus twee

kaveltjes bij. De twee huisjes op de plek waar nu Drift 3 is hoorden toe aan Johan de Vos en Roelof

van der Meer. 
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De wellicht deels houten huisjes zullen een Anton Pieckachtig uiterlijk hebben gehad en de

voorgevels lagen direct aan de straat, zonder de stoep die de 17e eeuwse panden kregen. In het

plafond op de verdieping en in de kap van het 17e eeuwse Drift 3 zijn eikenhouten delen

hergebruikt die afkomstig zullen zijn van de huisjes. De rij liep door tot in de huidige Nobelstraat

die toen een stuk smaller was.

15e en 16e eeuw

Uit deze periode zijn er geen gegevens voorhanden in het archief. Vanaf de tweede helft van de

16e eeuw zijn er kaarten van de stad die een meer of minder getrouwe weergave vormen van de

bebouwing. De kaart van Jacob van Deventer uit 1560 (hieronder) bleek bij een onderzoek naar de

westzijde van de Plompetorengracht, die noordelijk in het verlengde van de Drift ligt, redelijk

betrouwbaar te zijn. Niet te zeggen is wat er vanaf 1392/93 veranderd is. Op de kaart kunnen acht

huizen worden geteld (in het met een lichtbruine lijn gemarkeerde vak).
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17e eeuw

Rond het midden van de 17e eeuw vinden grote veranderingen plaats op de achter Drift 3 gelegen

percelen nr. 4 en 5. Er wordt door partijen gekocht en weer verkocht en er worden hypotheken

gevestigd. Het komt erop neer dat dit terrein, waarop het huis "De Zon" en later het huis

"Lockhorst" stonden, verkaveld wordt en dat er nieuwe bebouwing ontstaat. Eén van de actieve

partijen zijn "de kinderen van Alexander van Berck". Het gaat waarschijnlijk om een nalatenschap

waarmee geïnvesteerd wordt in dit gebied. Zowel Drift 3 als het voormalige huis "Lockhorst" zijn

enige tijd in bezit van deze partij. In 1662 verkrijgt Herman van Berck een hypotheek op Drift 3 van

Jacob van Aelst (brondocument opgenomen in bijlage I). In 1696 wordt Adam de Weert, advocaat,

gehuwd met juffrouw van Aelst, hier vermeld en in 1716 de heer de Weert. Dit echtpaar zal de

nieuwe eigenaar zijn geweest van een door van Berck gebouwd nieuw huis.

18e eeuw

Het grootste deel van de 18e eeuw werd Drift 3 bewoond door twee ongehuwde zusters:  Anna

Lucretia en Sara Maria van Son. Waarschijnlijk in de 30-er jaren hebben zij het pand gekocht. In

1747 woonden zij hier volgens belastinggegevens met één personeelslid. Dat zal de huishoudster

zijn geweest. 

Het adres was toen: Fortuin 181. Fortuin was één van de acht wijken waarin de oude binnenstad

was opgedeeld. In 1793 en 1800 is er sprake van wijlen juffrouw van Son. 18e eeuw geldt als een

periode van economische stagnatie, maar families die rijk waren geworden in de 17e eeuw

verfraaiden hun huizen met prestigieuze voorgevels en rijke interieurs. Dit is aan Drift 1, 3 en 5

voorbij gegaan, maar verderop aan de Drift goed te zien.

19e eeuw

Ook van deze periode zijn er in het archief weinig gegevens te vinden. Bij de eerste kadastrale

opmeting in 1821 was Drift 3 eigendom van van Eckhardt. Er geen aanwijzingen voor wijzigingen

aan het pand, anders dan het pleisteren van de voorgevel en het maken van schuiframen, wat op

de foto op blz. 2 te zien is. Het adres luidde: wijk G nr. 329, en dit werd pas in 1890 veranderd in

het huidige adres.
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20e eeuw

Begin 20e eeuw vindt een ingreep plaats aan Drift 3en 5. Het linkerdeel van het achter nr. 5

liggende deel van nr. 3 komt bij nr. 5, samen met de tuin daarachter. Hieronder worden de

bouwtekeningen uit 1907 weer-gegeven. De onderste tekening betreft de bestaande situatie. De

begane grond van nr. 5 heeft twee kamers. Op de bovenste tekening is te zien dat een kamer van

nr. 3 plus het daarachter liggende deel van de tuin bij nr. 5 komen. 

De volgende ingreep is de sloop van Drift 5 en 7 in 1925 in verband met de verbreding van de

Nobelstraat. Daarbij verdwijnt ook de rest van het achter 5 liggende deel van 3. De groene

stippellijn geeft dat aan. Opvallend op de foto op de volgende bladzijde is het ondiepe voordeel

van nr. 7, hetgeen overeenkomt met de geringe diepte van nr. 5, de ondiepe voordelen van nr. 1

en 3 en het voormalige kleine hoekhuis Kromme Nieuwegracht 2 op de onderste foto. Dit vormt

de echo van het rijtje van 10 huisjes dat eind 14e eeuw aan de Drift gebouwd werd na het graven

van de gracht.

Nr. 7 en 5. kort voor de sloop in 1925.
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Onder: vooroorlogse foto van Kromme Nieuwegracht 2 en 4. Boven: Drift 1 en 3. (Foto's Utrechts Archief.)
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BIJLAGE

Literatuur en brondocumenten

Op de volgende bladzijde wordt de pagina weergegeven uit het proefschrift van Prof. dr. ir. C.L.

Temminck Groll, Middeleeuwse stenen huizen in Utrecht uit 1963, waarin het achterhuis van Drift 3

besproken wordt. Hij heeft alleen een waarneming kunnen doen en geen onderzoek. Volgens de

heer Hubers van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel is bij de verbouwing van Drift 1 geen

kelder aangetroffen onder het achterhuis dat de andere helft vormt van het middeleeuwse huis.

Er zijn hiervan ook geen sporen waargenomen. Het lijkt er dus op dat alleen het achterste deel een

kelder met een graatgewelf boven maaiveld had. De  kelder kan gebruikt zijn als keuken en de

kamer erboven, die gebruik kon maken van hetzelfde rookkanaal, als verwarmbare leefruimte.

Vgl. middeleeuwse huizen met een insteekverdieping. Het gaat dan dus niet om een bovenhalhuis.
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T.b.v. recente verbouwing gemaakte bouwtekening nieuwe situatie

Uit: N. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen,

waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht etc., 1847
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In december 1941 koopt de Utrechtse schilder Pyke Koch Drift 1 en 3 van de Maatschappij tot

Exploitatie van Kantoorpanden. Deze maatschappij verwierf de panden in 1936 en 1939, was

gevestigd aan de F.C. Donderstraat 14 B in Utrecht en werd vertegenwoordigd door haar directeur,

de heer Windig. Pyke Koch (1901-1991) woonde zelf het grootste deel van zijn leven op

Oudegracht 341. Hij was getrouwd met de dochter van De Geer, die na de Duitse inval in 1940

korte tijd minister-president was. Hij was bevriend met mevrouw Van Dam van Isselt, die Drift

3 van hem huurde en voor wie in 1960 een verbouwing werd uitgevoerd.

De onderstaande plattegrond is een uitsnede van de eerste kadastrale opmeting uit 1822.

De Drift heette toen ter plaatse de Buurestraat. Drift 3 komt overeen met het rechterdeel van nr.

19. Eigenaar was ene Van Eckhardt. Nr. 17 is het hoekhuis Drift/Kromme Nieuwegracht. Nr. 18

zijn de huidige panden Drift 1 en Kromme Nieuwegracht 4. Nr. 20 is het voormalige pand Drift

5. Het vroegere pand Drift 3, met tuin, had een poort naar de Drift, links van het vroegere nr. 5.

Op de percelen nrs. 15 en 16 stond vroeger het huis "De Son", later "Lockhorst". De Sonstraat, nu

de Nobelstraat, ontleende zijn naam aan dit huis. Het perceel nr. 14 behoorde in de Middeleeuwen

aan de abt van Oostbroek. Het vroegere benedictijnerklooster Oostbroek in De Bilt had huizen in

de stad, die in tijden van gewapende conflicten gebruikt werden als refugium. De percelen 11, 12

en 13 worden in middeleeuwse stukken aangeduid met "Domus of Platea Officii" en waren

eigendom van de Janskerk.
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Uit het register van transporten en plechten van Het Utrechts Archief

Herman van den Berck verkrijgt in 1662 van Jacob van Aelst en Catrina van Bredenrode een

hypotheek op Drift 3. Eerstgenoemde was eigenaar en heeft wellicht met de hypotheek de 17e-

eeuwse verbouwing uitgevoerd. De eerst bekende nieuwe bewoner was advocaat De Weert,

gehuwd met mej. Van Aelst (haar meisjesnaam). Het ligt voor de hand aan te nemen dat zij een

dochter was van Jacob van Aelst.

Akte waarbij de erfpachtverlening van de Janskerk aan Egidius van Brabant in 1331 door het

stedelijk gerecht bevestigd wordt. (Perceel nr. 3 van het overzichtskaartje op blz. 6.)

“Universis presentia visuris vel autituris nos officialis civitatis traiectensis facimus manifestam

quod personaliter constitutus coram nobis in iudicio pro tribunali sedentibus egidius de brabantia

recognovit se titulo locationis recepisse a venerabilibus viris dominis decano et capitulo ecclesiae

sancti johannis traiectensis aream unam ad ipsos dominos et dictam eorum ecclesiam pleno iure

spectantem sitam retro sanctum petrum inter aream ecclesiae eorum predictae quam dominus

barnardus perpetuus vicarius in ecclesia sancti petri traiectensis presbiter pro tempore inhabitat

ex orientali latere et partem areae ecclesiae eorum prefatae quam partem magister petrus dictus

keyser ab ipsis dominis tenet in pacto ex occidentali latere pro annuo pacto decem grossorum

turonensum ipsis dominis seu camerario pro una media parte infra quodenam post festum beati

victoris et pro alia media parte infra quodenam post festum pasche singulis annis solvendorum...”
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“Aan eenieder die dit zal lezen of horen voorlezen maken wij, officiaal van de stad Utrecht, bekend dat voor

ons kwam in het gerecht Egidius van Brabant die verklaarde als huurder ontvangen te hebben van de

eerbiedwaardige heren dekaan en kapittel van de Janskerk een hofstede, waar deze heren en hun kerk met het

volste recht over beschikken, gelegen achter (de immuniteit) van Sint Pieter tussen de hofstede van hun

voornoemde kerk die de heer Bernard, kapelaan van de Pieterskerk in Utrecht, priester, momenteel bewoont

aan de oostkant en een deel van een hofstede van hun voornoemde kerk welk deel meester Petrus genaamd

Keyser van dezelfde heren in pacht heeft aan de westkant, tegen een jaarlijkse pacht van 10 tourse grossen

die elk jaar aan dezelfde heren of aan hun kameraar betaald moet worden, de ene helft na het feest van de

Heilige Victor en de andere helft na Pasen ...” 

“... sub tali conditionis forma quod si dictus egidius memoratus pactum in dictis terminis seu

aliquo eorumdem plenarie non persolverit extunt cadet a pacto et ab omni iure quod sibi in eadem

area ex locatione predicta fuerat acquisitum et ipsa area ad dictos dominos et ad ecclesiam eorum

predictam libere revertetur disponenda et locanda pro eorum libito voluntatis et nichilomnis solvet

pactum ipsis dominis detentum secundum quod terminus requirit non solutus preteam

conditionaliter adiectum est quod ipse egidius domum seu domus in eadem constructam seu

constructas vel etiam construendas nullo alienationis modo seu titulo alienabit sed si forte

continget quod ipse egidius dictam domum seu dictas domus quonis modo alienare vellet vel

debet extunt idem egidius ipsam domum seu ipsas domus dictis dominis seu eorum capitulo pro

eodem pretio et sub eisdem (...) (...) conditionibus pro quo vel sub quibus alius eam nel eas

possidisse deberet et habere primitus exhibebit et post exhibitionem huiusmodus ipsis dominis seu

eorum capitulo per dictum egidium factam domini predicti terminum quatuordecim dierum

habebunt ad deliberandum verum (...) ipsam domum vel ipsas domus sub dictis conditionibus

acceptare veluit et habere et erit in optione dominorum predictorum seu in libero eorum arbitrio

dictam domum seu dictas domus infra prefatum terminum quatuordecim dierum nel acceptandi

vel recusandi sub conditionibus antedictis  elapso itaquo termino quatuordecim dierum supradicto

si dicti domini ipsam domum seu ipsas domus sub prescriptis conditionibus acceptare voluerint

et habere extunt ipse egidius ... eadem domo seu eisdem domibus suam liberam facere poterit

voluntatem omni fraude et solo in premissis omnibus et quolibet eorumdem firmiter exclusis in

quorum omni testonum nos officialis traiectensis predictus sigillum officialitatis nostrae ad preteo

egidii de babantia (...) presentibus (...) (...) apponendum datum anno domini millo trecentesimo

tricesimo in crastino asscensionis domini.”
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Het tweede deel van de akte is niet vertaald, maar komt er ongeveer op neer dat als Egidius van

Brabant de pacht niet op tijd betaalt hij de rechten op de grond kwijtraakt en dat als hij in gebreke

blijft hij het huis of de huizen die hij erop gebouwd heeft als eerste te koop aan moet bieden aan

de Janskerk. Als die na 14 dagen besluit van koop af te zien, kan hij ze vrij verkopen. De akte

eindigt met de bepaling dat Egidius de kosten ervan moet betalen en met de datum: de dag na

Hemelvaart 1331.

Tijns en erfpacht.

Een bijzonderheid in het geval van de percelen tussen de Nobelstraat, Drift, Kromme

Nieuwegracht en Ambachtstraat is, dat de grondlastgerechtigdheid behoort aan de Pieterskerk en

de grondgerechtigdheid aan de Janskerk. Deze termen zijn geïntroduceerd door Dr. M.W.J. de

Bruijn in zijn proefschrift Husinghe ende Hofstede uit 1994. Het eerste houdt in dat voor een perceel

een tijns wordt betaald. Het gaat om een symbolisch bedrag, waarmee erkend wordt dat St. Pieter

de lage rechtspraak in dit gebied uitoefent. Het tweede betekent dat de hofstede (de grond) en

eventueel het huis in eeuwige erfpacht worden ontvangen van St. Jan. De pacht wordt in twee

termijnen betaald, in het voorjaar en in het najaar. Gebruikelijk is dat de partij die de lage

rechtsmacht uitoefent ook de erfpacht verleent.

Na het graven van de gracht in 1392/1393 zijn er tussen de Drift en de erven op de hoek van de

Ambachtstraat drie erfpachters:

(van rechts naar links)

De abt van Oostbroek

Mr. Gijsbert Uustinc (2 x)

Willem van Alendorp en voorheen Egidius van Brabant


