










































Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 3 Overzichtskaart van de Utrechtse binnenstad, deBemuurde Weerd, Lauwerecht en Hogelanden O.Z. De cijfersverwijzen naar de genummerde beschrijving van het op dieplaats verrichte onderzoek of de daar gedane waarneming. \ O 100 | 200 300 400 500 18







Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 6 Achter St Pieter 8-10-12. Situatieschets. Tek. A. F. E. Kipp. a: het middeleeuwse ciaustraie huis AchterSt Pieter 10. b: het huis van Everard Meyster uit 1663. c: de grens van de immuniteit van St. Pieter. d: de grenzenvan het claustra/e erf. NB: het zuiden is boven! lagen 84 cm. Van de zuid- of frontgevel was slechtseen klein fragment aan de straatzijde te achterhalen.De veelhoekige traptoren - waarvan het archeologischonderzoek van de fundering reeds in de vorige Kro-niek (MBOU 1981-3, 30/31) werd vermeld - was nogtot grote hoogte min of meer aanwezig, zij het dat hijbij diverse verbouwingen als het ware binnenste bui-ten was gekeerd: de binnenruimte was grotendeelsleeg, en de torenmuur functioneerde vooral nog alsonderdeel van verschillende aanbouwen aan zijn bui-tenzijde. Ter hoogte van de eerste verdieping kwameen klein trapvenster in zicht. Het baksteenformaat grensde (afb 6). Bij de verbouwing bleek nummer 10nog belangrijke

resten van het bijbehorende ciaustraiehuis te bevatten. Dit bestond kennelijk uit een hoofd-vleugel van ca. 9 bij 24 m evenwijdig aan het Pieters-kerkhof, en was langs de oostgrens L-vormig naarachteren uitgebouwd. Het had een traptoren in debinnenhoek van de L, een kleine aanbouw in de bochtvan Achter St. Pieter, en een grote tuin langs de straatmet een koetshuis aan het kerkhof. Met deze opzetvoor ogen blijkt de middeleeuwse structuur nog dui-delijk herkenbaar op foto's genomen vanaf de Domto-ren in 1877 en 1905 (afb 7). Nog in 1905 was dehoofdvleugel aan de oostzijde afgesloten met eentrapgevel. De tegenhanger daarvan zal zijn verdwenentoen op het einde van de 18e eeuw dwars op dezevleugel een nieuw voorhuis werd gebouwd. Een forsehoekschoorsteen markeerde het punt van samen-komst van beide daken. Achter de hoofdvleugel slotendrie opeenvolgende kleinere aanbouwen aan: de eer-ste met een lager dak, de middelste had twee trapge-vels, en de laatste

was wat smaller. In 1905 blijkt datde eerste inmiddels is verdwenen en de andere tweezijn gecombineerd en voorzien van een verdiepingmet een plat dak. De traptoren in de binnenhoek is in1 905 nog duidelijk te zien, zij het zonder spits. Bij la-tere - deels zeer recente - verbouwingen is veel vanhet toen nog in hoofdzaak aanwezige complex gewij-zigd of verdwenen. Van de hoofdvleugel kon een deel van de noord- ofachtergevel worden onderzocht, waarbij enkele ven-sters en doorgangen uit de bouwtijd tevoorschijnkwamen (afb 8, onder), alsmede delen van de geprofi-leerde bakstenen gootlijst (afb 9). De doorgangen slo-ten aan op een wat onder het maaiveld gelegen vloer-peil. Het baksteenformaat was 30 x 15x7,5 cm, 10 Afb. 7 Achter St Pieter 8-10-12. Gezicht vanaf deDomtoren in de richting van Achter St Pieter 8 en 10.In de kappenstructuur (aangegeven met inktlijnen) isde opzet van het complex te herkennen. Foto W. C.van Dijk, ca. 1870. GAU TA Ca 2. Tek. A. F. E. Kipp. 21

























Maandblad Oud-Utrecht 1982 . Afb. 27 Jan Meijen-straat e.o. Combinatie-tekening van de gevon-den beschoeiingen ende middeleeuwse fun-deringen. Tek. A.A. vanBerkel en E. M. Kylstra.Aangegeven zijn detwee sloten (S) en dezeer lang gehandhaafdeperceelsgrenzen (P).De verschillende arce-ringen geven de opeen-volgende beschoeiings-fasen aan (1: de oudste,5: de jongste). De on-derbroken lijnen (6 en7) geven reconstruc-ties aan van verdwenenof niet opgegraven be-schoeiingsdelen. Viatersteeg Wijde van het water door aanslibbing tegen de kadecon-structie, een eindje verder in het water een nieuwebeschoeiing werd gemaakt. De ruimte tussen de oudeen de nieuwe beschoeiing werd met mest, klei en af-val opgevuld (afb 31 en 32, tussen 3 en 4 en links van3). Op deze wijze werd het erf naar achteren toe uit-gebreid en had men tevens weer voldoende diep wa-ter langs dit erf (afb 32). De rivier blijft echter verlanden en in een steeds hogertempo naar het

noorden opschuiven. Als gevolg hier-van komen de percelen aan steeds ondieper water teliggen. Men maakt dan nog wel beschoeiingen, maardie zijn dan duidelijk van een zwakkere makelij (afb29). Ze lijken veeleer bestemd om eventuele afslagvan nieuw gewonnen land te voorkomen, dan dat zeals duidelijke kaden hebben gediend, waarlangs meneen schip zou kunnen afmeren. Dit alles zou zeer welkunnen duiden op een economische verandering. Kort waterkant gesteund worden door ingeslagen palen(afb 31), andere bestonden uit dicht naast elkaar in-geslagen palen (afb 32, 4), maar ook schoeiingen vanvlechtwerk zijn aangetroffen (afb 29).Niet alleen het verschil in gebruikte materialen, ookde verschillende afstand van de schoeiingen ten op-zichte van de rivier, duiden op een perceelsgebondenoeverlijn. Deze percelen lagen oorspronkelijk aan deWaterstraat en hadden hun achtererf aan de rivier. Deperceelsbreedte kon aan verschillende beschoeiingenworden

vastgesteld en bedroeg ca. 7.50 m, wat over-eenkomt met 25 voet. Zeer opmerkelijk was dattweemaal kon worden vastgesteld dat smalle slootjesals perceelsscheidingen dienst deden (afb 30).Gezien de zware en diep doorlopende constructie vande oudste beschoeiingen, mag verondersteld wordendat men behoefte had aan diep water langs het ach-tererf. Waargenomen is, dat na het ondieper worden 33



Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 28 Jan Meijenstraat e.o. Een voorbeeld van lang in de tijd door/opende percelering. Links: het restant van de westmuur van de oudste bebouwing van perceel 1. De plaatselijk zeer diepe funderingwas noodzakelijk in verband met een mestkuil, die rechts van de muur zichtbaar is. Op deze muur was weer eenmuur van het schoolgebouw uit 1853 gefundeerd. Rechts en in het verlengde van de middeleeuwse muur staatde oostwand van schoeiingsfase 3, middenperceel. Foto gezien naar het zuidwesten. De oudste fase (afb 27, 1) is over anderhalve per-ceelslengte aangetroffen; het westelijke perceel metplanken, het andere met vlechtwerk. De volgendeschoeiing (in tijd gezien) is nr 2. Wat er daarna preciesheeft plaats gevonden is niet duidelijk, maar deze faseis gedeeltelijk verdwenen en vervangen door de be-schoeiingen van de derde periode.Van die derde periode zijn drie schoeiingen terugge- nadat deze laatste oeververstevigingen

waren aange-bracht is de rivier in zeer snelle vaart naar het noordenverdwenen en verloren ook deze laatste kunstmatigegrenzen tussen land en water hun functie.De bronzen ruiterspoor (afb 33) is afkomstig uit hetzand dat door de rivier werd afgezet.Bestudering van de diverse profielen heeft de volgen-de chronologie van de beschoeiingen opgeleverd: Afb. 29 Jan Meijenstraat e.o. Beschoeiing van vlechtwerk gezien naar het noorden, dus naar de rivier toe. Dui-delijk is te zien hoe het rechter gedeelte door gronddruk f en onderspoeling?! verder naar de rivier is gezakt danhet linker gedeelte. 34







Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 34 Jan Meijen-straat e.o. Overzichtsteke-ning van de gevonden be-bouwingsresten, aange-vuld met behulp van dekadastrale minuut van ca.1821 en verbouwings-tekeningen uit het beginvan de 20e eeuw. Tek.A. M. Kvlstra.1: perceel 1, periode 1,XIVc. 2: perceel 1, periode2, XIVc. 3: perceel 1, perio-de 3, XVIIa. 4: perceel 1,periode 4, XlVc-XVIIa. 5:perceel 2, periode 1, naXIVc 6: perceel 2, periode2, XlVc-XVb. 7: perceel 2,periode 3, XVIIa? 8: kame-ren, periode 1, XV-XVIa.9: kameren, periode 2XVIa-1574. 10: het nogbestaande restant van eenmiddeleeuws huis, nu JanMeijenstraat 8. 11: bak-stenen water- en beer-putten. 12: tonputten. V/atersteeg Wijde 17e eeuws materiaal, waarvan het grootste deel uitde stortkoker afkomstig was (afb 37 t/m 41). De putzal dus in die tijd buiten gebruik zijn geraakt. Dat hetmateriaal jonger is dan de put zelf is het gevolg vaneen grondige schoonmaak, die ook blijkt uit de ver-nieuwde kap. Een vrij

zeldzame vondst vormt eendrietal blauw en geel gekleurde houten telloren. Tello-ren konden als bord gebruikt worden. De gevondenexemplaren vertoonden echter weinig snijsporen.Naast de put was een keldertje gemaakt waar eentrap en een gangetje met een tongewelf naartoe leid-den; datering hiervan is door secundair gebruik van debakstenen niet mogelijk. In het begin van de 17e eeuw voltrokken zich ingrij-pende veranderingen: een nieuwe indeling, de bouwvan een nieuwe kelder en het buiten gebruik stellenvan put DA. Voor het bouwen van een kelder ten zuiden van hetkleine huis moest de gehele zuidmuur van dit huis Afb. 35 Jan Meijenstraat e.o. De aansluiting tussenhet grote en het kleine achterhuis op perceel 1, geziennaar het oosten. Hieruit blijkt dat beide delen niet te-gelijk zijn gemetseld. Toch hoeft de tussenliggendetijd - gezien het karakter van het metselwerk - niet erglang geweest te zijn. 37



Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 36 Jan Meijenstraat e.o. Put DA gezien naarhet noorden. Links: de stortkoker waaruit het grootstegedeelte van de vondsten afkomstig is. De nismiddenonder behoort niet bij een goot uitlopend in deput, het is slechts een gat in de muur waarachter hetnatuurlijke zand ligt. Waarvoor deze nis diende is nietduidelijk. Afb. 37 Jan Meijenstraat e.o. Tot de oudste vond-sten uit put DA behoren deze leren boekbandjes. Zijkomen geheel onder uit de put en niet uit de stortko-ker. Datering 15e eeuw. Het bovenste bandje ia) hadhet boekformaat van ca. 100 x 65 mm en het onder-ste (b) ca. 80 x 55 mm. Foto F. Kneefel. worden vervangen, waarbij de richting een weinigwerd gedraaid. De kelder is gemetseld uit bakstenenvan 25 x 1 3 x 4,5 cm. Hij had een tongewelf haaks opde lengterichting van het huis. De kelder werd in hetbegin van de 19e eeuw opgegeven en o.a. met eengrote hoeveelheid scherven volgestort. In de nieuwezuidmuur van het

kleine huis werd een haard opgeno-men, met een formaat geschikt voor een niet al tegrote kamer. Bij het uitvoeren van deze verbouwing isde noordmuur van het kleine huis mogelijk al enigetijd doorbroken geweest. In het grote achterhuis lag nog een fragment van een15e eeuwse vloer, die gelegd was in overhoekse vel-den in schaakbord patroon. De velden werden ge-scheiden door rijen plavuizen. De invulling van de vel- Afb. 38 Jan Meijenstraat e.o. Dit lakenkeur is de oudste gedateerde vondst uit put DA. Dergelijke gestempeldeloden dienden om aan te geven dat het laken door de stedelijke overheid gekeurd was en wat de kwaliteit van hetlaken was. Op de voorzijde (a) staat het Utrechtse stadswapen; op de keerzijde (b): DIT IS SLECHTE VAER158.. .Foto F. Kneefel. 38









Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 46 Janskerkhof 3.Situatie van het Minder-broederklooster. Tek. E.M. Kylstra. Afb. 47 Janskerkhof 3. Overzichtsplattegrond van de Statenzaal met reconstructie van het Minderbroeder-klooster. Tek. E. M. Kylstra. 1: kleine (middeleeuwse?) ingang tot 1643. 2: voorpoort 1643. 3: vermoedelijk grote middeleeuwse ingang. 4:oorspronkelijke achterpoort 1643. 5: grote middeleeuwse achterpoort. 6: verplaatste achterpoort uit 1643(1900). 7, 8, 9: doorgangsboog van de kloostergang. 10: dwarsmuur 1581 (?)-1643. 14: middeleeuwse dwars-muur (op de verdieping aanvankelijk eindgevel). 15: dwarsmuur 1643!?). 16: fundering XII-XIII (baksteen). 17:fundering XII-XIII (tufsteen). 18: fundering XIII (baksteen). 19: voorgevel XVIII. 20: middeleeuwse voorgevel totXVIII. 21: kerkmuur XV. 22, 23: onderzocht kerkvenster. 24: bewaard gebleven tracering (afb. 50). 25: kerkven-sterUie Kroniek 1976-1977, MBOU 1980-1, afb. 19). 42







Maandblad Oud-Utrecht 1982 kerkhof Afb. 52 Janskerkhof 10. Plattegrond van het complex met aanduiding van de per/oden. Tek. E. M. Kylstra. 1 :middeleeuws. 2: misschien middeleeuws. 3: ca. 1600. 4: misschien ca. 1600. 5: ca. 1650. 6: 18e eeuw. 7: ca.1850. 8: 20e eeuw. delijk uit het einde van de 17e eeuw of rond 1 700 envertoonde een zware naar roodachtig neigende zand-steenkleur voor alle architecturale onderdelen (inclu-sief zijvensters) en bladgoud op de decoratieve ele-menten als kapitelen, rozetten en middenschelp, als-mede op de schildhoudende leeuwen en het wapen-cartouche. Het terugliggende middenveld was leigrijsgekleurd en getooid met een opvallend karmijnroodgordijn met gouden franje. Kort voor 1736 moet degehele voorgevel volgens de nieuwste mode als pseu-do-natuurstenen gevel zijn gepleisterd (met grotevoegen) en geschilderd. In die fase past waarschijnlijkook de derde aangetroffen versie. De gehele poortwerd nu in

hardsteenkleur overgeschilderd met uit-zondering van het middenveld met wapen, leeuwenen gordijn, dat zijn vorige kleurstelling behield. Ditmaal deelden de beide zijvensters de kozijnkleur metalle andere vensters. Het beeld dat het in het CentraalMuseum bewaarde schilderij van het Janskerkhofdoor I. Ouwater uit 1779 toont, blijkt nauwkeurig tekloppen met de diverse gevonden verfsporen. A. F. E. Kipp sen (vgl. Nieuwe Gracht 67); de latere was met eengrotere penseel geschilderd in donkerder kleuren(bruin, rood, oker en groen) en stamde mogelijk uit detweede helft van de 16e eeuw. Helaas vielen er geenfiguratieve conclusies meer te trekken uit de gevon-den overblijfselen. Uit het pleisterwerk rond de vensters in de voorgevelwas af te leiden dat deze in de eerste helft van de 1 7eeeuw met 40 cm naarboven zijn vergroot (afb 51). Bijdezelfde gelegenheid is waarschijnlijk de kap ver-nieuwd, waartoe op de verdieping een nieuwe grenenmoerbalklaag werd

aangebracht met muurstijlen, kor-belen en lange sleutelstukken. Uit de diverse aange-troffen onderdelen blijkt, dat de vernieuwde kap invorm en hoogte vermoedelijk nauwelijks afweek vande middeleeuwse, in tegenstelling tot zijn opvolgersuit ca. 1870 en 1900. Een boeiend hoofdstuk apart vormde het kleuronder-zoek van de door Frederick Matthijsz. van Lobbrechtin 1 643 ontworpen voorpoort. Hoewel deze door ver-vuiling en slijtage nauwelijks meer als geschilderd konworden ervaren, bleek hij verrassend veel gegevensop te leveren over zijn vroegere kleurafwerking. Erwaren duidelijk drie fasen te onderscheiden, en daar-mee ook drie verschillende opvattingen over kleur inde architectuur. De eerste versie, uit 1643, bleek een lichte benthei-merkleur voor de hele poort (en de beide flankerendevensters) te hebben, met alleen een kleurrijk wapen-schild.De aanzienlijk bontere tweede versie dateert vermoe- 13. Janskerkhof 10 Het onderzoek tijdens de vrij ingrijpende

verbouwingvan Janskerkhof 10 had ten doel meer inzicht te krij-gen in de ontwikkeling van dit complex, dat gegroeidis uit een van de claustrale huizen van St. Jan. In te-genstelling tot de noord- en oostzijde van het Jans-kerkhof, waar de karakteristieke diepe perceelstruc- 45















Maandblad Oud-Utrecht 1982 reikte, gedateerd kan worden in de 17e eeuw. De1,50 m muur van de onderkant is vrijwel ondateer-baar, maar de 1 5e eeuw lijkt de meest voor de handliggende periode. De oost-west afmeting van de kel-der bedroeg 4,10 m, de noord-zuid afmeting kon nietvastgesteld worden, maar was meer dan 2,60 m.Tot slot moet wederom met dank gewag gemaaktworden van de alertheid van mevrouw S. Jonathans,die ons altijd haarfijn op de hoogte houdt van het ge-beuren in de Lauwerecht en omgeving. T. J. Hoekstra 21. Lauwerecht 48-50 Tussen de huizen Lauwerecht 48-50 en de Vecht isdoor sloop van opstallen een open terrein ontstaandat - indien de noodzaak zich daartoe voordoet - ar-cheologisch onderzocht zal worden. Reeds nu zijn ereen aantal interessante oppervlakte vondsten gedaano.a. door mevrouw S. Jonathans en de heren P. K.Smiesing en F. H. Landzaat. Zeer opvallend zijn daarbij een aantal uit rood aarde-werk vervaardigde mallen

of vormpjes, waarmee figu-ren uit klei gemaakt konden worden (afb 62 t/m 64a,66).Twee exemplaren van dergelijke afdrukken, eveneens Afb. 63 Lauwerecht 48-50. Rood aardewerken malmet het Utrechtse stadswapen tussen twee leeuwen.Foto F. Kneefel. Afb. 65 Lauwerecht 48-50. Rood aardewerken af-druk met een vogel. Hoogte ca. 11 cm. Foto F. Knee-fel. in rood aardewerk, zijn eveneens gevonden (afb 64ben 65). Het is vooralsnog onduidelijk waarvoor dezefiguurtjes gediend hebben. Een mogelijkheid is dat zegebruikt werden als appliques op tuinvazen, temeer Afb. 62 Lauwerecht 48-50. Rood aardewerken malmet engeltje. Hoogte ruim 13 cm. Foto F. Kneefel. 52





























Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 93 Oude Mereveldseweg. Het Blaauwe Huis.Reconstructie van de voorgevel in zijn 16e eeuwsegedaante op grond van bij de verbouwing aangetrof-fen sporen. Tek. A. F. E. Kipp. de grote voorkamer met twee vensters dicht naast el-kaar en een smalle deur in een verdiepte nis ter rech-terzijde. Daarnaast lag de hogere opkamer met kelder,eveneens met twee vensters. Alle vensters warenvoorzien van halfsteens segmentbogen met een platteafdeklaag. Boven de deur bevond zich een korfboog(afb 93). De zijgevel van de opkamer was afgewerkt met vlech-tingen en bevatte op zolder twee kloosterkozijnen terweerszijden van het oorspronkelijke schoorsteenka-naal. (Het voorhuis van) de boerderij was vanoudsmet een strodak gedekt, zoals afgeleid kon worden uitde plaats van de vlechtingen van de eindgevel en vande tussenmuur van de opkamer; het dak liep over bei-de heen. De zuidelijke eindgevel had mogelijk vanouds een wolfseind (en

geen schoorsteen).Bij de 1 8e eeuwse verbouwing werd het voorhuis ver-hoogd en over de volle breedte gelijk getrokken,waarbij een aantal lage bolkozijnen voor de zolderwerden aangebracht. Het voorhuis werd bovendiennaar achteren uitgebreid, waarbij de nok verschoof ende dakhelling werd gewijzigd. LIT: A. F. E. Kipp, F. J. H. van der Zande, I. L. van derStoep, Het Blaauwe Huis. Timmerwerf 1981-5, 8-13. A.F. E. Kipp Afb. 94 Oude Gracht 48. Schets van een doorsnededoor het huis. Tek. A. F. E. Kipp. a: de middeleeuwseopzet met eiken sporenkap. b: latere verhoging, c:achtergeveltop met oorspronkelijke kapaansluiting. die in deze ingekorte vorm te laag boven de zolder-vloer kwamen te zitten. De voorgevel van het huis werd in dezelfde tijd dooreen geheel nieuwe vervangen. In de aangevuldemiddeleeuwse achtertopgevel bleef het oude zolder-kruiskozijn bewaard, alsmede de uitsparingen voor destrijksporen, waardoor de oorspronkelijke kaphoogteexact kon worden

vastgesteld.                  A. F. E. Kipp 31. Oude Gracht 310 Ter gelegenheid van het dakherstel werd van dit pandde kap nader onderzocht, daar deze bij verrassing totde kleine collectie vroege middeleeuwse sporenkap-pen bleek te behoren. De sporen (ca. 9x15 cm, 50 a60 cm h.o.h.), en mogelijk ook de onderste haanhou-ten, zijn van dennehout; de bovenste haanhouten, debinnen- en buitenmuurplaten alsmede de blokkeels 30. Oude Gracht 48 Bij onderzoek in verband met kapherstel bleek dit huiseen smal, diep pand van middeleeuwse oorsprong tezijn, dat aanvankelijk waarschijnlijk bestaan heeft uiteen kelder, begane grond, verdieping, zolder met be-scheiden borstweringen en een eiken sporenkap mettwee haanhouten (afb 94). Vermoedelijk in de 18e/begin 19e eeuw is de zolderuitgebouwd tot een complete verdieping door het op-leggen van een nieuwe, enkelvoudige balklaag in dezijmuren van de beide buurpanden. De middeleeuwsesporenparen werden op deze

nieuwe balklaag ge-plaats na het afzagen van de wellicht aangetaste on-dereinden van de sporen. Mogelijk verdwenen daarbij,uit praktische overwegingen, de onderste haanhouten '4 Afb. 95 Oude Gracht 310. Principedoorsnede door het huis. Tek. A. F. E.Kipp. 66







































Maandblad Oud-Utrecht 1982 Afb. 126 Waterstraat. Stenen bebouwing langs de zuidzijde van de Waterstraat, gezien naar het oosten. Linksde oorspronkelijke frontmuur. Rechts - evenwijdig daaraan - de fundering van de voor straatverbreding naar ach-teren geplaatste voorgevel; aan weerszijden daarvan het oude (lage) en nieuwe (hogere) vloerniveau. de binnenwanden bestaan uit stijl en regelwerk opplankdikte. Mits redelijk onderhouden blijkt deze con-structie vrij lang mee te kunnen gaan! A.F. E. Kipp De hele constructie van dit uit 1883 daterende pandblijkt te berusten op het gebruik van steigerdelen die,op hun kant gezet, vrij stevig kunnen zijn. Zij zijn ge-bruikt voor de balklagen en hun oplegging, als muur-platen, de kapspanten zijn er uit samengesteld, en ook Lijst van panden waarin in 1981 bouwhistorisch onderzoek werd verricht, dat niet indeze kroniek wordt behandeld. Achter de Dom 13 Achter St Pieter 4, 13 Agnietenstraat 2 Ambachtstraat 5 Bemuurde

Weerd O.Z. 62-64, 66 Boterstraat 6a, 20 Breedstraat 24 Brigittenstraat20 Bruntenhof Domstraat 4 Donkere Gaard 1 Drift 2, 4, 6 Eloyensteeg Geertebolwerk 1 Hamburgerstraat 2, 4, 9, 1 5, 25 Haverstraat 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16,20,23,26,30 Hofpoort Hogenoord (Zijdebalen) Jacobikerkstraat 1 Jacobijnenstraat 13 Janskerkhof 13, 13a, 15, 16 Jansveld 16 Korte Nieuwstraat 8 Korte Smeestraat 9-11 Kromme Nieuwe Gracht 3-5, 20, 85















Maandblad Oud-Utrecht 1982 De kerkeraadskamer in 1931,foto E. A. van Blitz & Zn., G.A.Utrecht, TA Kf 4.7 7 (BI De verwarming werd, met gebruikmaking van devloerroosters van 1895, zodanig gewijzigd, dat eenvrijer gebruik van de middenruimte mogelijk werd (erstaan thans zowel banken als stoelen). Van deze mo-gelijkheid is reeds meermalen, ook door derden, dank-baar gebruik gemaakt. Het stucwerk werd hersteld enweer wit geschilderd (het was romig geel). In de halwas de hoofdlijst geheel verhakt voor de elektrischebedrading, welke zelf door stroken golfplaat was ge-maskeerd! Een en ander kon in de oude vorm wordenteruggebracht. worden vernieuwd. Zeer veel onderdelen konden ech-ter nog met kunsthars zodanig worden aangevuld enversterkt, dat ze weer hun funktie kunnen vervullen.Het was nog duidelijk te zien, dat er vroeger tweedaken waren geweest met daartussen, in langsrich-ting, een zakgoot. Omstreeks 1950 is er een plat aan-gebracht tussen de twee

nokken. Onder de zolder-vloer werd een geweldige kruisverstijving aangetrof-fen. Deze moet zijn aangebracht om het gebouw te-gen zijdelingse winddruk bestand te maken (angstvoor de gebeurtenissen van 1674?). Het interieur tijdens derestauratie, toen de voor-zetramen met het geleglas tijdelijk afwezig wa-ren, foto D. S. van DorsserKeus, okt. 1981. 92

















































Maandblad Oud-Utrecht 1982 zeshonderd jaar domtoren groots engrandioos GELEERD GESPREK tussendr. J. E. A. L. Struick, gemeente-archivaris en Th. Haakma Wagenaar, architect de DOMTOREN, TOEN en NU vrijdag 25 juni 1982, te 20.30 uur Senaatszaal Universiteitsgebouw Domplein secundanten prof. dr. C. J. A. C. Peeters, Amsterdamprof. dr. ir. C. L. Temminck Groll, Delft organisatie: Vereniging Oud-Utrechttoegang vrij                          zegt het voort zeshonderd jaar domtoren 116







































































Maandblad Oud-Utrecht 1982 10 13 1874 Willem III 25 jaar koning. DoorJ. P. M. Menger Ivz.) en J. P. Menger(kz.j, HC 72 brons, geslagen, 50 mm,Zwierzina Beschrijving 335 1896 Maskerade bij het 52ste lustrum van deUtrechtse Universiteit. HC 3129 brons, geslagen, 41 mm, ZwierzinaBeschrijving 1221 14 1900 Het bezoek van koningin Wilhelmina aanUtrecht. DoorP. Pander (vz.), HC 84 zilver, geslagen,53 mm, Zwierzina Begeer 425 1892 De eerste steenlegging van het Universiteitsgebouw door koningin Wilhelmina. Door G. Haas, HC 81 brons, geslagen, 65 mm, Zwierzina Beschrijving 997. 12 1904 C. R. Merkus 30 jaar commissaris van deSpaarbank te Utrecht.Door W. Achtenhagen, HC 208 brons,geslagen, 59 mm, Zwierzina Begeer 600 1894 De inwijding van het nieuweUniversiteitsgebouw. Door G. Haas, HC 3063 zilver, geslagen, 58mm, Zwierzina Beschrijving 1084. 151



Maandblad Oud-Utrecht 1982 16 19 1913 Prijspenning van de UtrechtscheHandelsvereeniging.DoorJ. C. Wienecke, HC 3862 brons,geslagen, 50 mm, Zwierzina Begeer 1086 (vgl. 1927 Prijspenning van de UtrechtscheHandelsvereeniging. Inv. nr 23189 wit metaal, geslagen, 51 mm(vgl. nr 16) 20 1929 De opening van het Verkeershuis. Inv. nr 10476 verguld zilver, geslagen, 51 mm 1917 Stichtingsplaquette van de UtrechtseJaarbeurs.HC 92 zilver, gegoten, 189 x 189 mm 18 21 1921 Het 70-jarig bestaan van het GezelschapUtrechts Brandweer. DoorA. W. Leef lang, HC 3859 zilver, geslagen,50 mm 1933 J. P. Fockema Andreae vertrekt alsburgemeester van Utrecht.DoorJ. J. van Goor, inv. nr 10425 brons,geslagen, 60 mm, Zwierzina Begeer 688 152



Maandblad Oud-Utrecht 1982 25 1944? Winterhulp. Inv. nr 22769 aardewerk, 32 mm 22 1935 De week tot bevordering van vreemdelingenverkeer te Utrecht. Inv. nr 7621 brons, geslagen. 40 x 28 mm 1948 Gemeentepenning van Utrecht. DoorJ. Hekman, inv. nr 10212 brons,gegoten, 60 mm 1939 St. Willibrord 1200 jaar geleden overleden.DoorJ. J. van Goor, inv. nr 8300a brons,geslagen, 65 mm, Von Weiier 1297 27 1948 Wilhelmina 50 jaar koningin en het 1900-jarigbestaan van Utrecht.Inv. nr 17826 brons, geslagen, 35 mm 28 24 1949 Draagpenning van de Utrechtse PolitieSportvereniging.Inv. nr 23190 brons, geslagen, 39 x 28 mm 1942 De stedenschoontocht van de A.N. W.B. Inv. nr8917 wit metaal, geslagen, 30 mm 153























Maandblad Oud-Utrecht 1982 /. Het orgel van de Janskerk, na de restauratie van1981 geplaatst aan de Zuidwand van het Gotischekoor. 3. Ben orgel dat Utrecht verliet: het voormaligeorgel van de St. Martinuskerk, thans Hervormde Kerkte Oene, in 1766 doorj. H. H. Batz gebouwd. 2. Het orgel van de H. Monicakerk, na de afbraakvan deze kerk zonder de pneumatische toevoegingengeplaatst in de H. Nikolaaskerk aan hetBoerhaveplein. 4. Het orgel dat Vitus Wichleben in 1729 bouwdevoor de Pieterskerk, ook dit orgel verliet de stadUtrecht; het werd verkocht naar de GereformeerdeKerk te Boskoop en bestaat thans niet meer. 165















































Maandblad Oud-Utrecht 1982 Arbeiders op desteenfabriek DeZonnebloem I, zomer1932. Van links naarrechts: Bertus Spee,(verscholen) Vonk, Flipvan Geffen, HenkNagtegaal, de Ca/uwe,Karel Vonk (omgekomentijdens een verkeersongeluk samenmet broeder Alarm),Henk Erkemeij. Op devormtafel een kind. gevoerde renovatie daarvan vond men aan de binnen-zijde van een van de raamkozijnen de volgende in-scriptie: ,,Deze huisjes zijn in de jaren 1905 gebouwdden 19 september met 2 timmerlieden met name J. v.Duuren en A. van Amerongen Jr. Eerst genoemdewoont te Jutphaas en de laatste te Utrecht. Wanneerdit wordt gevonden gedenkt dan hunne bij de Heere&quot;. De Zonnebloem II vanaf 1865 We zagen reeds dat Salomon van Lier in 1864 deZonnebloem I verkocht aan de firma Kistenmaker &Co. Een jaar later doet hij ook de Zonnebloem II vande hand. Nieuwe eigenaar van de tegel- en pannen-bakkerij wordt Cornelis Lelsz. Hij blijft zes jaar de be-zitter. Dan doet hij

het bedrijf over aan Gerrit vanOostveen I. De familie Van Oostveen is een familie die van gene-ratie op generatie eigenaar is van vele pannen- en te-gelbakkerijen. Er zijn banden met andere centra alsWoerden en Oud-Zuilen. Zo treffen we een Jan Cor-nelis van Oostveen in 1688 te Woerden aan. Te Oud-Zuilen aan de Vecht ontmoeten we een nazaat vanhem, Arie van Oostveen, geboren op 16 november1770, die in 1837 in de Vecht is verdronken. Hij waspan- en tegelbakker. Zijn zoon Dirk en zijn kleinzoonGerrit zitten ook in het vak. Ook Gerrits zoon Jannestreffen we aan als pannenbakker; hij heeft zijn bedrijfbij de Rode Brug aan de Vecht. Als in 1878 de plaatste koop is waar eens de zaagmolen De Oude Keizerstond aan de Vaartse Rijn, dan is een Antonie vanOostveen de gegadigde om daar een pannen- en te-gelbakkerij te plaatsen. Tegelijkertijd sticht of koopt Pan- en tegelfabriek DeZonnebloem II,Jutphaseweg 78/79,gezien in de richting vande stad. Links voor deaardkuil.

Het tweedegebouw met de lijstgevelen het balcon is hetbedrijfspand van defabriek. (Foto: Gem.Arch. Utrecht. D.O.W.128 E) 191
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