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Maandblad Oud-Utrecht 1979 O 100 200 300 400 500 l   I   l   |   i   |   .   |___,1 Afb 1 Overzichtskaart van de Utrechtse binnenstad. De cijfers verwijzen naar de genummerde beschrijving vanhet op die plaats verrichte onderzoek of de daar gedane waarneming. 4





Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 4 Achter Clarenburg 11-13-15. Overzicht van de opgraving op 23 december1974. Op deijzeren balk) put D. Links daarvan het schoorsteen (?) fundament. Het andere oude fundament komt net onder descheidingsmuur tussen nrs. 13 en 15 tevoorschijn. Links achter de kelder, die met een scheve muur put A(rechts) ontwijkt. Afb 5 Achter Clarenburg 11-13-15. Een aantalvoorwerpen uit put D, waaronder twee kannen uit detijd rond 1400. Afb 6. Achter Clarenburg 11-13-15. Scheidings-muur met spaarboog tussen nrs. 15 en 13 met op devoorgrond de zuidelijke muur van het oude noorde-lijke huis. Rechts verdwijnt de muur onder de keldervan nr. 15.











Maandblad Oud-Utrecht 1979 w ® Afb 1 7. Domplein e.o. Plattegrond van de 5e (tufstenen) periode van het Romeinse castellum. Naar de opgra-vingsresultaten van 1929-1949 samengesteld door prof. dr. A. E. van Giffen. Tek. H. Praamstra. Foto: A. E. vanGiffen Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam. De omcirkelde hoofdletters geven de vindplaatsen van1975 als vermeld in de tekst aan. een nog zeer gaaf gedeelte van een groot middel-eeuws riool aanwezig te zijn (afb. 16). 5. Domplein e.o. In april, mei en juni 1975 werd de riolering aan denoordzijde van het Domplein, in de Voetiusstraat en inAchter de Dom vernieuwd. Daarbij kon een groot aan-tal waarnemingen worden verricht, ondanks de grotehaast die er met dit werk was in verband met eenkoninklijke bruiloft in de Domkerk. Deze waarnemin-gen zijn nog niet tot een samenhangend geheel uitge-werkt, zodat hier slechts een opsomming gegevenkan worden van een aantal losse verschijnselen.In de eerste plaats

werden een paar stukken van deoostelijke muur van het laatste Romeinse castellumgezien en vastgelegd in de Voetiusstraat (afb. 17, Aen afb. 18) en achter het koor van de Domkerk (afb. 17, B en E en afb. 19). Bij A en E kon de onderkantvan de fundering op resp. 2.08 en 1.98 m +NAP vast-gesteld worden. Bij B (afb. 19) waren de vroeg-middeleeuwse herstellingen duidelijk herkenbaar aanhet slordige werk en de veel zachtere metselspecie.Bij C werd de zuidelijkste muur van de oostelijke poortdoorsneden (afb. 1 7, C). De grens van de Domimmuniteit in Achter de Domwerd vastgesteld aan de hand van een deel van depoortfundering aldaar. Een steunbeer van de Domkerk(afb. 17, E) bleek geheel uit baksteen te bestaan(steenformaat 30 x 14x7 cm) tot een diepte van1.50 m +NAP. Daarna kwam een veldkeien funda-ment, waarvan de onderkant niet bereikt werd. Overi-gens lag de fundering van deze steunbeer slechts1.05 m van de binnenzijde van de oostelijke castel-lummuur af. 11



Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 18. Domplein e.o. Binnenzijde van de castel-lummuur in de Voetiusstraat. De fundering is brederdan het opgaande muurwerk en bestaat uit brokkennatuursteen. Naar een dia van T. J. Hoekstra. Behalve riolering zag het Domplein in 1975 ook eennieuwe bestraling en bomen verschijnen. Voor die on-derdelen die graafwerk met zich meebrachten werddoor de minister van CRM, in verband met de be-scherming van het plein en zijn ondergrond, krachtensde monumentenwet toestemming verleend, mits hetwerk archeologisch begeleid zou worden en de wijzevan beplanten aan bepaalde voorwaarden voldeed. Inde, niet erg diepe, rioolsleuf langs de noordzijde vanhet plein werd niet veel bijzonders aangetroffen, be-halve een oost-west lopend funderingsfragment op dehoek met de Domstraat, dat op grond van zijn bak-steenformaat (33 x 16 x 8,5 cm) wel uit de 13e eeuwzal stammen (afb. 17, F). Bij het maken van de bestra-ting en het planten

van de bomen werden een paardelen van funderingen van de Domkerk vastgelegd,o.a. een breed fundament (van een traptoren?) in hetnoorden van de kerk (afb. 17, G en afb. 20).De Voetiusstraat is, als zodanig, betrekkelijk jong(1643) en bovendien sterk verbreed in recente tijden.In de rioolsleuf daar kwam dan ook, behalve de cas- Afb 19. Domplein e.o. Buitenzijde van de casteiiummuur in Achter de Dom. De plint is alleen aan de buitenkantvan de muur aanwezig. De vroeg-middeleeuwse herstellingen zijn herkenbaar aan de onregelmatige stenen enhet slechte voegwerk. 12













































Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 73. Waterstraat e.o. Voorlopige reconstructie van de aak. Tek. G. A. de Weerdt, Museum voor Scheepsar-cheologie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Ketelhaven. schip in het Centraal Museum dat aan de Van Hoor-nekade gevonden werd. Gezien de vondsten in en onder de huik moet hij in de13e eeuw gezonken zijn, wat dan inhoudt dat er in dietijd en op die plaats nog water geweest moet zijn. Eengrindbed onder de huik toonde duidelijk een rivierbedaan. Zeer intrigerend is de vraag naar de verhoudingvan dit water, de oudste stadsomwalling en de Jaco-bikerk, die immers alle uit de 12e eeuw stammen.In het begin van de 13e eeuw is het water - voor zover nog aanwezig - geheel gedempt, getuige de vond-sten van Andenne aardewerk in twee tonputjes, dieboven de rivierloop lagen. Uit de late 13e en de 14e eeuw zijn weinig bewo-ningssporen gevonden. Onder de frontmuur van eenhuis langs de Oude Koningsstraat (afb. 77) kwam uiteen

afvallaag de pot van afb. 78 tevoorschijn'; hijstamt uit de late 13e of vroege 14e eeuw.De datering van de aak wordt wat gecompliceerddoor het feit dat er vastgeklemd tussen bodem enspanten drie Romeinse scherven zaten. Daarom ishout van het schip en van de schoeiingspalen voordendrochronologisch onderzoek naar Hamburg ge- Afb 74. Waterstraat e.o. Oeverversteviging met ge-vlochten tenen matten. Op de voorgrond beschoei-ingspaaltjes. Afb 75. Waterstraat e.o. De huik op de bodem van de rivierarm.34



Maandblad Oud-Utrecht 1979 Afb 76. Waterstraat e.o. Voorlopige reconstructie van de huik. Met opzet is het boegdeel niet uitgewerkt, om-dat daar niets van gevonden werd {zie afb 75). Tek. als bij afb 73. Afb 78. Waterstraat e.o. Kookpot van gesmoordaardewerk. Gevonden in een afvallaag onder de front-muur van het huis aan de westzijde van de Oude Kon-ingsstraat. Xllld/XIVa. cheologie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol-ders te Ketelhaven met een speciale subsidie van hetministerie van CRM. Ze zijn op 13 maart 1975 in ei-gendom overgedragen aan genoemde Rijksdienst. Dehuik zal daar te zijner tijd in zijn geheel, de aak gedeel-telijk geconserveerd worden. Pas dan kunnen nauw-keurige waarnemingen verricht worden op grondwaarvan definitieve reconstructie tekeningen ge-maakt kunnen worden. LIT: J. Vink, Iets over de opgravingen in de voormaligeWijk C, in: MBOU 1947-2, p. 9-13. T. J. Hoekstra,Utrecht, in: The International Journal for Nautical Ar-chaeology and

Underwater Exploration, 1975, Vol. 4,nr. 2, p. 390-392. ld, Schepen met Geld, Uitgave vande Nederlandsche Bank NV ter gelegenheid van deopening van het nieuwe gebouw van het Agentschapte Utrecht op 12 november 1976. 23. Wijde Begijnestraat Bij rioleringswerkzaamheden in augustus en septem-ber 1975 werd in de Wijde Begijnestraat een deel van 35 Afb 77. Waterstraat e.o. Fundament van de voorge-vel van een 15e eeuws huis langs de westzijde van deOude Koningsstraat. Hieronder bevonden zich eerst14e eeuwse afvallagen en kuilen en vervolgens deaak. stuurd. Het resultaat van dat onderzoek is nog niet be-kend. Tenslotte moet nog vermeld worden dat beide sche-pen geborgen zijn door het Museum voor Scheepsar-



Maandblad Oud-Utrecht 1979 het koor van de kapel van het middeleeuwse Begijn-      helft van de huidige straat in beslag nam. Steenfor- hof vastgelegd. Het lag in het verlengde van de zuid-       maat: 30 x 14 x 7 cm. gevel van het huis Begijnhof 1, welk huis niets anders is dan de onherkenbaar verbouwde Begijnekapel. Dit      Gebruikte afkortingen: bleek toen, na een brand, het noordelijke buurpand      GAU: Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. gesloopt werd. In de noordgevel van Begijnehof 1       JBOU: Jaarboekje Oud Utrecht. kwamen de resten van spitsbogen tevoorschijn. Die       LIT: Literatuur. gevel is in 1976 fotogrammetrisch vastgelegd. Het       MBOU: Maandblad Oud Utrecht. formaat van de bakstenen van de 1 meter dikke muur      Van der Monde: N. van der Monde: Geschied- en in de sleuf bedroeg 30 x 14 x 6,5 cm. De omtrek van       Oudheidkundige Beschrijving van de Pleinen, Straten, de kapel komt nog voorop het kadastrale minuutplan.       Stegen, Waterleidingen,

Wedden, Putten en Pompen Een muurfragment met hoek op de plaats waar de       der Stad Utrecht. 3 delen, Utrecht, 1844, 1845 en Wijde Begijnestraat in de Voorstraat uitmondt moet       1846. behoord hebben tot een bouwwerk dat de oostelijke      TA: Topografische Atlas. 36



Maandblad Oud-Utrecht 1979 WED 5-7 RESTAURATIE BINNENKORT VOLTOOID Het heeft lang geduurd, maar thans is het bijna zoverdat het pand Wed 5-7 klaar staat om een nieuwe toe-komst tegemoet te gaan. Na sloopplannen van de ja-ren '60 en een lange periode van verval werd in de ja-ren '70 gelukkig de historische waarde van dit monu-ment erkend en werd op grond daarvan besloten omtot restauratie over te gaan. Het werkelijke belang vanhet gebouw bleek echter pas tijdens het bouwhisto-risch onderzoek, dat na de ontmanteling in december1975 begon en in de loop van 1976 en 1977 geleide-lijk een verrassend grote hoeveelheid stukjes van dehistorische legpuzzel heeft opgeleverd. Over het resul-taat van dit onderzoek zal t.z.t. een artikel verschijnen.De eind 1977 begonnen restauratie heeft thans bijnahet eind van de afwerkingsfase bereikt en heeft drie woonhuizen opgeleverd die momenteel te koop wor-den aangeboden. Op de foto's is de huidige toestand van het

monu-ment te zien, dat in hoofdzaak uit drie perioden stamt.Foto 2 laat de achterkant van het pand zien met eenbelangrijk deel van de tufstenen achtergevel van eenromaans huis uit c. 1200. De zijmuren worden afge-sloten met trapgevels daterend van een 14e eeuwseverbouwing en vergroting van het huis. De zijgevelaan de Korte Nieuwstraat laat tevens een doorsnededoor het romaanse huis zien. Foto 1 vertoont de 17e eeuwse voorgevel van hetroyale pand, dat men in wezen als een huis aan hetDomplein moet zien. A. F. E. Kipp Foto 1 Foto 2 Foto's: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht 37









































Maandblad Oud-Utrecht 1979 RESTAURATIES Van de Dienst Bouwen en Wonen, afd. Bouwkunde, ontvingen wij het volgende overzicht van de gemeentelijkerestauratiewerkzaamheden in 1978. 18.   Springweg 78 19.   Springweg 156 20.   Springweg 1 58 21.  Twijnstraat 21-23 22.   Twijnstraat 32 23.   Voorstraat 79, 81 en 83 C.     In 1978 aangevangen restauraties A.     In 1978 voltooide restauraties 1.   Nicolaaskerk 2.  Catharijneconvent 3.   Kromme Nieuwegracht 28 (voorgevel) 4.   Nieuwegracht 88 5.   Oudegracht 125 6.   Oudegracht 351 7.   Servaasbolwerk 1, Leeuwenberghkerk (interieur) 8.   Reconstructie Buurkerkhof 1.2.3.4.5.6. Buurkerk Korte Nieuwstraat 2 (voorgevel)Nieuwegracht 23-25Nieuwegracht 34Oudegracht 237Wittevrouwenstraat 7 B. In 1978 voltooide restauraties volgens de reha-bilita tieregeling 1.  Achter de Dom 28/30 2.   1 e Achterstraat 1 3.  Van Asch van Wijckskade 19 4.   Breijerscameren (Gasthuisstraat 2-16 en Witte-vrouwensingel 13, 14,21 t/m 25)

5.   Doelenstraat 2,4, 6 en 8 6.   Eligenstraat 63 7.   Nieuwegracht 16, 18 en 20 8.   Nieuwegracht 82 9.   Nieuwegracht 199-201 10.   Nieuwekamp 13-1 5/15bis 11.   Oudegracht 311 12.   Pausdam 3 13.  W.M.N.-complex (Predikherenkerkhof 13-15,Lange Lauwerstraat 29, 31, 41, 45 en 47, KorteLauwerstraat 4 t/m 10) 14.   Schoutenstraat 4/4bis 15.   Springweg 20 16.   Springweg 70 17.   Springweg 72 D. In 1978 aangevangen restauraties volgens derehabilitatieregeling 1.   Breedstraat 3 2.   Eligenstraat 65 3.   Haverstraat 20 t/m 26 4.   Jacobskerksteeg 4-5 5.   Kintgenshaven 3 6.   Nieuwegracht 33/33bis 7.   Oudegracht 41 8.   Oudegracht 271 9.   Oudegracht 291 10.   Oudegracht 293 11.   Oudegracht 311 12.   Schoutenstraat 4/4bis 13.   Springweg 24 14.   Strosteeg 45/45bis 15.   Vrouwjuttenstraat 9/9bis A. Verlaan C. A. Baart de la F ai He Het begin van de restauratie van de BuurkerkFoto: Gemeentelijke Fotodienst. 57













































Maandblad Oud-Utrecht 1979 komt het bericht, dat de hertog van Alva met het le-ger in aantocht is, om allen, die aan de beroerten vande laatste jaren zich hadden schuldig gemaakt, testraffen. Brederode, Willem van Oranje en vele ande-ren vluchtten bij de komst van Alva naar Engeland ofnaar het Duitse rijk. Willem van Oranje werd als stad-houder vervangen door de zuidnederlandse edelmanBossu. Alva, die in 1567 Margaretha als landvoogd opvolgt,beheerste voorlopig de toestand in de Nederlanden,maar in het voorjaar van 1572 kregen de Geuzenvaste voet in Holland en Zeeland. Zij maakten zichzelfs meester van de meeste steden in deze zeege-westen en Willem van Oranje werd opnieuw erkendals stadhouder van Holland en Zeeland. In deze tweegewesten kregen de calvinisten de leiding en weldrawerd hier de openlijke uitoefening van de katholiekegodsdienst verboden. Maar dan plunderen herhaalde malen in de volgendejaren muitende Spaande soldaten

zowel in de 15katholieke gewesten als in de 2 calvinistische gewes-ten. Om aan die plunderingen een eind te maken slo-ten de 15 gewesten in 1576 een bond met de 2 cal-vinistische gewesten, om door het uitdrijven van deSpaanse benden de Nederlanden eindelijk weer totrust en vrede te brengen, te pacificeren: de Pacifica-tie van Gent. De prins van Oranje en zijn beide zeegewesten warenechter bevreesd, dat zij in de naaste toekomst op-nieuw alleen zouden komen te staan in de strijd te-gen de Spaanse troepen en daarom wilden zij een an-dere unie sluiten met de aangrenzende gewesten, inde eerste plaats met Utrecht. Als het Spaanse garni-zoen in het kasteel Vredenburg in december 1576 destrijd tegen de Utrechtse burgerij begint, dan krijgende Utrechtse burgers de meeste steun van de prinsen van Holland. De Utrechtse burgerij ging nu in deprins haar beschermer zien en in 1577 werd Willemvan Oranje opnieuw erkend als stadhouder vanUtrecht. Het is nu de

advokaat van de Staten vanUtrecht, Floris Thin, die in samenwerking met deprins het eerste ontwerp maakte van een nadereunie; dit ontwerp werd later, buiten de prins om, ineen voor de calvinisten gunstige zin gewijzigd. Dit ge-wijzigde ontwerp werd tenslotte op 23 januari 1579in de kapittelzaal van de Domkerk getekend en bleefals de Unie van Utrecht bekend. Deze Unie stuitteechter op verzet van vele Utrechtse geestelijken, dievreesden voor de ondergang van de katholieke gods-dienst nu Utrecht zo nauw met de calvinistische ge-westen Holland en Zeeland verbonden werd. Utrecht na da Unie In 1579 kregen de calvinisten de Nicolaaskerk en in1580 werd zelfs in Utrecht de openlijke uitoefeningvan de katholieke godsdienst verboden. De kerkge-bouwen werden aan de calvinisten afgestaan of zijwerden geheel of gedeeltelijk gesloopt; zo werd hetkoor van de Buurkerk afgebroken en op die plaatswerd de Choorstraat aangelegd. De Oud-Munster 79 ting van de

geloofsvervolging verzochten. De calvi-nisten kregen nu de moed om zelfs openlijk bijeen tekomen en de hagepreken, die te Hondschoote inFrans-Vlaanderen begonnen, werden weldra in bijnaalle Nederlandse gewesten gehouden. Maar het wasnu al midden zomer en de herfst kwam in het zicht.Het zou wel uiterst bezwaarlijk worden om dan degodsdienstige bijeenkomsten in het vrije veld te blij-ven houden. En dan begint te Steenvoorde in Frans-Vlaanderen de beeldenstorm, die zich over bijna alleNederlandse gewesten gaat uitbreiden. Er is eens op-gemerkt, dat men moet letten of bij een beelden-storm doopvont en orgel gespaard blijven; dat zoudan kunnen wijzen op het feit, dat men een kerk klaarwilde maken voor de calvinistische eredienst. Beel-den waren in de ogen van de calvinisten afgodsbeel-den die vernield moesten worden, maar doopvont enorgel konden in een calvinistische dienst ook gebruiktworden. Bij de beeldenstorm in een van de Utrechtsekerken

begon een van de beeldenstormers met hetslopen van het orgel, maar toen werd hem door eenandere breker toegeroepen, dat hij daarmee opmoest houden, want dat hij nu deed hetgeen hemniet gelast was. Als Margaretha de eerste schrik te boven is, maakt zijzich klaar om met geweld de rust in het land te her-stellen. Maar ook de calvinisten bereiden zich nu voorop gewapende tegenstand en een van de edelenHendrik van Brederode, Heer van Vianen, treedt opals leider van het gewapende verzet. Willem vanOranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht,was Brederode goed gezind; daarom stonden de Sta-ten en de stad van Utrecht wantrouwend tegenoverhun stadhouder. Intussen wist Margaretha van Par-ma het gewapend verzet van de calvinisten neer teslaan. De stad Valenciennes in Frans-Vlaanderen, dietegenstand bood, werd door de troepen van de land-voogdes bezet en de calvinistische predikant Guidode Bres, die hier grote invloed uitoefende, werd

terdood gebracht. In de stad Utrecht, die uit vrees vooreen aanslag van Brederode uit Vianen zelf om rege-ringstroepen verzocht had, trokken troepen van delandvoogdes binnen, waardoor de prins van Oranjealle macht in het Sticht verloor. Margaretha beheer-ste weer de toestand in de Nederlanden. Dan juist Nicolaaskerk met voor de westgevel de Gronsvelt-kameren en aan de overzijde van de straat het Tucht-huis. J. Versteegh. 1756.(GAU TA. Je 2.1)







Maandblad Oud-Utrecht 1979 Opengewerkte scheve projectie: toestand ± 1130; P:ongebruikelijke sprong in buitenmuur; R: nok schiphoger dan koor (ongebruikelijk); S: doorsnijding vanlessenaarsdaken door spaarvelden torens. Opengewerkte scheve projectie: toestand ± 1450. Met de noordelijke toren werd de bouw van het west-werk begonnen. Weldra volgt de zuidelijke en het er-tussen liggende westwerk dat, zoals gezegd, een bo-venzaal heeft. Deze situatie is nog altijd in de kerkwaarneembaar. De verbinding tussen het westwerken het dwarsschip wordt het schip dat hoog wordtopgetrokken: hoger dan op grond van de gevondenbouwsporen het eerste plan zal zijn geweest. Dit ho-gere schip vindt zijn reden in het feit dat men bovende zijbeuken galerijen aanlegde. Deze komen alleenvoor in belangrijke kerkgebouwen. Omdat de zijbeu-ken zo hoog werden, moest het dak van het schip ookstijgen. Zo ontstond er een kerk die haar laag koor endwarsschip gepaard zag aan een hoog

schip en west-werk. Wanneer de galerijen weer zijn uitgebroken, deboogopeningen alle zijn vergroot en het dak van hetdwarsschip en het koor op dezelfde hoogte is ge-bracht, is niet bekend doch het geschiedde allemaalnog in de romaanse periode. Hetzelfde geldt voor hetvan oorsprong rechtgesloten koor dat wordt verlengdmet een absis met steunberen, nu vierachtste geslo-ten. De torens die tot dan gedekt waren met lage zgn.tentdaken, krijgen rond dezelfde tijd hun hoge spit-sen. Met het begin van de 15de eeuw treedt een nieuweperiode van grote bouwaktiviteiten in. Nu staan debouwhistoricus zowel bouwsporen als archivalia terbeschikking. 82 Het koor wordt omstreeks 1425 gewijzigd en aange-past aan de smaak van de tijd. Ten oosten van hetoude romaanse transcept komt in 1446 een twee-beukig, gotisch dwarsschip. Op de viering verschijnthalverwege de 1 5de eeuw een dakruiter; de beidewesttorens krijgen tussen 1431 en 1439 anderehoge spitsen. Het schip krijgt van

1465 tot 1479 een volledig an-dere vorm. De nog altijd herkenbare romaanse kruis-basiliek wordt door dombouwmeester Jacob van derBorch veranderd in een driebeukige hallenkerk. Metdeze forse ingreep verdwijnt nagenoeg het geheleromaanse transept. Aan de oostzijde van de zuidelijke arm van het twee-beukige, gotische dwarsschip bouwt men in 1463 deH. Kruiskapel, die in 1518 vergroot wordt met eennaar het oosten gerichte absis. Bezijden de beide torens komen in 1508 de twee ka-pellen die thans dienst doen, de zuidelijke als grafka-pel voor de familie Van Lynden wan Lunenburg, denoordelijke als laatste rustplaats voor Elisabeth vanTuyll van Serooskerken en haar echtgenoot.Ook het koor onderging weer een vergroting en kreegin 1520 de maat die het heden nog heeft.De zuidelijke toren wordt in 1586 verhoogd en meteen uivormig koepeltje bekroond. Daarin wordt hetcarillon dat Thomas Both vervaardigde, gehangen.De noordelijke toren behoudt zijn gotische spits

totdeze er in 1674 afwaait. Vanaf dan wordt deze torenmet een laag dak gedekt.

































































































































01330146d.htm UTRECHTSE GEVELSTENEN (1) Inleiding Door een werkgroep van de Stichting het UtrechtsGevelteken Fonds wordt een onderzoek uitgevoerdnaar de nog bestaande gevelstenen in de stadUtrecht. Enkele jaren geleden is zij begonnen met hetinvestariseren van de stenen en andere geveltekens,die nog in de gevels van de huizen binnen de singelsaanwezig zijn. Hiervan werd tegelijk globaal de toe-stand vastgelegd: goed, matig of slecht. Naast deze stenen, die nog in de gevels zitten, zijn erook een aantal, die bij sloop of verbouwing verlorendreigden te gaan en nu bewaard worden door hetCentraal Museum te Utrecht tegen de muren, die detuin omgeven. De meeste hiervan zijn omstreeks hetjaar 1928 hier aangebracht en een korte omschrij-ving is opgenomen in de historische catalogus vandat jaar. Om de gegevens van deze omschrijving opjuistheid te toetsen en om zoveel mogelijk nadere bij-zonderheden te verzamelen, hebben enige leden vanbovengenoemde

werkgroep gezocht in het Gemeen-telijk Archief te Utrecht. Hierbij zijn heel wat aardigebijzonderheden naar voren gekomen, die de geschie-denis van de stad nu eens op een andere manier latenzien en niet uitsluitend het licht zetten op bestuur-ders, oorlogen, politiek en rampen. Doel van het onderzoek was in de eerste plaats tezoeken naar de herkomst van de steen, naam enplaats van het huis, jaar van plaatsing en de naamvan de toenmalige eigenaar, zo mogelijk met zijn be-roep en de reden, waarom hij nu juist deze voorstel-ling op de steen liet aanbrengen. Ook latere eigenaarsen bewoners kunnen van belang zijn, soms ook deplaatselijke topografie of historische bijzonderhedenvan de omgeving. Vaak blijkt de naam van het huisterug te gaan naar een veel vroegere periode, dan diewaarin de steen werd aangebracht. Als bronnen worden hiervoor gebruikt: -  de registers van transporten en plechten in hetstadsarchief en de hiervan aanwezige klappers opstraatnamen en op oude en

nieuwe eigenaars van1594 tot 1811. -  doop-, trouw- en begraafregisters, decreetboeken,notarisprotocollen enz. -  eerdere inventarisaties, aanwezig onder de archief-nummers: 2166xx - 6. Serton, lijst van oude huisnamen2167 - W. A. van de Wall Bake, lijst van oude na-men van huizen2167xx - CA. de Kruyff, Namen van huizen 146 2166x - N. van der Monde, Aantekeningen betref-fende openbare en particuliere huizen teUtrecht - mr. W. C. Schuylenburg, De huizen aande Oude Gracht. Bovenstaande bronnen zijn in handschrift aanwezig.Daarnaast zijn er ook gedrukte publicaties, die voordit onderwerp van belang kunnen zijn, zoals Van derMonde's Geschied- en oudheidkundige beschrijvingvan de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wed-den, putten en pompen en zijn met de hand geteken-de en gekleurde boek Afbeeldingen naar de natuurvan oude, vermaarde gedenkstenen met wapenen,opschriften en beeldhouwwerk in de gevels der on-derscheiden huizen. Verder het boek van Van

Lennepen ter Gouw over de uithangtekens, de Maandbladenen Jaarboeken van Oud-Utrecht, het boek Utrechtdoor de eeuwen heen van dr. J. E. A. L. Struick en deWande/gids van Utrecht van dezelfde auteur. Ookoude stadsplattegronden, zoals die van Braun en Ho-genberg uit ±1 570, en de topografische atlas van hetGemeentelijk Archief geven vaak steun bij dit onderzoek. Veel van wat hieruit te voorschijn kwam zal wellichtook interessant zijn voor de lezers van Oud-Utrechten de moeite van het vastleggen waard. Het is daar-om de bedoeling, in de komende nummers van ditMaandblad van tijd tot tijd een gevelsteen af te beel-den met het resultaat van ons onderzoek. Het kanzijn, dat lezers de steen kennen en er meer bijzonder-heden van weten, die bij het onderzoek nog niet ge-vonden zijn. Het onderzoek van de werkgroep wasvaker meer historisch dan kunsthistorisch van aard. Indat geval zullen wij hen zeer dankbaar zijn, indien zede moeite zouden willen nemen, die gegevens aan

dewerkgroep of de redactie van het Maandblad ter aan-vulling toe te zenden. Werkgroep Geveltekens
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