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de Britse vrouw die de stadskraan brak
de Winkel van Sinkel in Utrecht

4.

Het is een regelrechte sensatie als in 1837 het

allereerste warenhuis aan de Oudegracht 158 te

Utrecht gebouwd wordt. Anton Sinkel heeft inspiratie

in Engeland opgedaan en een manier gevonden zijn

nieuwe winkelconcept in een opvallend gebouw

onder te brengen: metershoge kariatiden,

kolommen in de vorm van vrouwfiguren zullen de

gevel dragen. Als op 9 september 1837 de beelden

per schuit arriveren, staan de kades van de Oude

Gracht vol sceptische Utrechters. De kariatiden

worden met de stadskraan naar de straat gehesen.

Bij het vierde vrouwenbeeld gaat het mis: het

bovenste deel van de stadskraan breekt af en stort

samen met het beeld in de gracht.

Een spotvers verhaalt over dit voorval:

Had reeds het Instrument

Van Ouds genaamd de Kraan

Ten dienste dezer stad

Twee eeuwen lang bestaan

Maar moest, schoon sterk genoeg

Om half Schiedam te ligten

Voor een gegoten beeld

In deze dagen zwichten

O, kinderen van de kraan

Wat werk hebt gij begonnen

Zie nu, een Britsche hoer

Heeft kraantje overwonnen

Op 6 mei 1839 opent de Winkel van Sinkel
zijn deuren. De nieuwsgierige Utrechters betreden

het winkelpaleis tussen de 4 vrouwenfiguren door.

In de volksmond worden ze inmiddels spottend ‘de

Britse hoeren’ genoemd.

De nieuwe winkel wordt een groot succes. Het

doen van boodschappen verandert van een

noodzaak in een plezierige bezigheid. Naast

manufacturen kan men er, volgens Anton dan,

‘alles’ kopen.

Anton van Sinkel overlijdt in 1848. Medewerker

Anton Povel neemt de winkel over en houdt deze in

stand tot 1912. Onder firma Vlaer en Kol verandert

het gebouw in een bank. Als de AMRO Bank in

1977 de Vlaer & Kol Bank overneemt, vervalt deze

naam.

Sinds enkele jaren is De Winkel van Sinkel een

‘Cultureel Culinair Warenhuis’.
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2. 3.

anders
maar nabij

lagen
1. Blijdenstein, Bleyesteijn, De Toelast of Het

houten been genoemd, is een stadskasteel

dat werd opgekocht door Sinkel . Het ligt

naast de Winkel van Sinkel.

2. Werfkelder onder de Winkel van Sinkel.

3. T.p.v. De Winkel van Sinkel, lagen eens de

St. Barbara- en St. Laurensgasthuizen.

4. Michael Anton Sinkel (Crapendorf,

30 september 1785 - Amsterdam,

22 januari 1848) was de eigenaar-oprichter

van de Winkel van Sinkel.

5. Hoog in de gevel staan 4 beelden als

symbolen voor de koophandel, de

voorzichtigheid, de zeevaart en de hoop.

6. De stadskraan beschadigde bij het

hijsen van de kariatide zo zeer, dat

besloten werd hem af te breken.

7. 8. 9. interieur van het

eerste warenhuis van

Nederland.

Kariatiden

Útrecht (U)

 Voorm. Kledingmagazijn Gebr.Mulder
Lijnmarkt 25

Oude warenhuizen

Amersfoort (A)

 Voormalige V&D (1935)
Utrechtsestraat

Útrecht (U)

 Voorm. Magazijn De Zon, V&D

(1924-1933)
Hoek Oudegracht –Choorstraat

 Winkel van Sinkel
Oudegracht 158

Neo-classisisme

Maartensdijk (M)

 Buitenplaats Eijckenstein
Dorpsweg 193

Utrecht (U)

 Stadhuis
Stadhuisbrug

Zeist (Z)

 Buitenplaats Blikkenburg
Blikkenburgerlaan 4
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verbinding

De Inktpot,

grootste bakstenen

gebouw in Nederland

Oude Postkantoor,
Neude / Oudegracht,

Utrecht

: Caritas in Utrecht

Een aantal lagen rond de Winkel van Sinkel.

De nummers verwijzen naar de foto’s.
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de naam verhaalt:
De Griekse mythologie verklaart de naam

kariatide, de kolom in de vorm van een

vrouwfiguur die de gevel dragen:

In de oorlog van de Grieken tegen de Perzen

(5e eeuw voor Chr.) kozen de bewoners van

Karyae de kant van de Perzen. Nadat de

Grieken de oorlog tegen de Perzen wonnen,

doodden zij de Karyaanse mannen. De Grieken

veroordeelden de Karyaanse vrouwen tot het

dragen van een eeuwige last. De bekendste

Kariatiden bevinden zich op de Acropolis in

Athene.

Een mannenfiguur die een gebouw(deel) draagt

wordt atlant genoemd. Atlant is afgeleid

van Atlas, de mythologische hemeldrager.•M
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