


Maandblad Oud-Utrecht 1974 Kozijndetail enbalklaag kundige consolidatie van het pand door een aan-nemer en het aftimmeren en schilderen van hetinterieur door de toekomstige bewoners. Na op-levering zou het pand dan in beheer gegevenworden van het Utrechts Monumentenfonds.Helaas is er geen archiefonderzoek gedaan naar debouwgeschiedenis, zodat deze uit de bouwsporenmoest worden afgelezen. Het huis dateert vanoorsprong uit de 16e eeuw, zoals kan wordenopgemaakt uit de zijgevel in de Pauwstraat, die isgemetseld in moppen formaat i 26 x 13 x 5 a 6,met ontlastingsbogen boven de kozijnen waarondereiken lateien. De kapspanten met eiken krommersdateren eveneens uit die tijd. De voorgevel, gemetseld in Utrechtse steen for-maat 23 x 11,5 x 4, is in de 17e eeuw opgetrokken(mogelijk ter vervanging van een houten gevel).De oorspronkelijke eiken kruiskozijnen zijn nu nogaanwezig, met dien verstande dat de eiken roeden,het kalf en de middenstijl in de 19e

eeuw zijnuitgezaagd en vervangen door schuiframen. Dereconstructietekening geeft het beeld weer van demogelijke zeventiende-eeuwse toestand van devoorgevel. Tijdens de restauratie zijn restantengevonden van de eiken puibalk die tot anderhalvemeter doorliep in de zijgevel in de Pauwstraat.(Zie foto puibalk). De achtergevel is een staalkaart van vier eeuwenmetselwerk waaruit weinig valt op te maken. Het interieur bevat nog moer- en kinderbalklagenmet eenvoudige 17e-eeuwse balkconsoles. Vaneen kelder zijn geen overtuigende sporen gevon-den. Rond de eeuwwisseling is op de beganegrond namelijk een betonvloer op puin aange-bracht, en het kostte te veel geld en te veel moeitevoor de bewoners om het puin volledig te ver-wijderen. Pakhuis In het eerste kwart van de negentiende eeuw ishet huis ingrijpend verbouwd waarbij het zijnhuidige uiterlijk verkreeg met de gepleisterdegevels, schuiframen en rechte gootlijst. Aange-nomen mag worden dat men toen de trap- of

tuit-gevel heeft gesloopt. Verder is het huis begindeze eeuw verbouwd tot pakhuis met bovenwoningwaarbij de lelijke pakhuisdeuren zijn aangebracht.Hoewel het pand niet voorkomt op de Rijksmonu-mentenlijst is door de minister van C.R.M, wel eensubsidie toegezegd in de restauratiekosten van demonumentale onderdelen van het pand. Herstel De nog aanwezige kozijnen en de restanten van depuibalk rechtvaardigen een restauratie van devoorgevel in zijn zeventiende-eeuwse toestand.Toch is gekozen voor handhaving en herstel vanhet negentiende-eeuwse uiterlijk, voornamelijk ter-wille van het typische straatbeeld dat deze gevel 93






