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Maandblad Oud-Utrecht 1973 Momentopnamevan eenstijlvollejubileumviering 2          3









































































Maandblad Oud-Utrecht 1973 f-»&quot;*-»., ,s De HcerenSlalen Camcr. De Heercu Djckjraef ende IlccraRadcu Cao] erende de Hcercovan de Roiesic Platte Gront teikeninge van verscheijden Erven,Gangen, Straten, Huijsen ende Hoven, gelegenalhier binnen Utrecht, ende sijn bij mijn ondersz.Lantmeter gemeeten ende op de cleijne mate ge-bracht, door Last van den Heer Johan van derNijpoort, oudt Burgemr. der voorschr. Stadt. Actumden 19 luny 1643. Was getekend: Ruysch. (Uit:N. van der Monde: Beschrijving .... der stadUtrecht). Hoogt 6 (rechts 6A, achter Slachtstraat 1 en 3). Ditpand is de kiem geweest waaruit geleidelijk hetrestauratieplan voor het Centrum 't Hoogt gegroeidis. Toestand juli 1951.





















Maandblad Oud-Utrecht 1973 geval is bij secondaire verwerking van bakstenen.Een plavuizen vloer uit de 16e eeuw ligt, in ge-deelte, nog ter plaatse, maar hij is langs de randenvan de muur weggebroken om die muren te kun-nen zetten. De uitleg zou op grond van de gegevens dus opzijn vroegst uit de 16e eeuw kunnen dateren.Ongeveer tegelijkertijd of iets eerder moet descheidingsmuur in het oude gedeelte gezet zijn.Wellicht heeft men de uitleg gemaakt om na deverdeling van het oude huis toch de mogelijkheidte houden, van de ene kamer in de andere tekomen. Van een deur in de scheidingswand is nl.geen sprake. Wel van een in de wand ingebouwdehaardplaats van een type dat na de 16e eeuw nietmeer voorkomt. Daarmee is de muur dus ookenigszins gedateerd. Mogelijkerwijs hebben we met de volgende uitleg(fig. 2:3) meteen met de splitsing van het huis temaken. De muren van 7 worden nl. verder door-getrokken dan die van 5. Of daarbij de eerste uitleg geheel

weggebrokenis, is niet duidelijk: een stookplaats in de achter-kamer van 5, net op het punt waar de aanhechtingzou moeten zijn, maakte waarneming van eenbouwnaad onmogelijk. Het heeft er echter veelvan dat de hele scheidingsmuur over het funda-ment van de eerste uitleg heen staat. Alleen dezuidwand van no. 7 heeft men kennelijk laten staan: 5m I II I I u ----------------------- 3 Fig. 1. Mogelijke ontwikkeling van de plattegrondvan Oude Kamp 5 en 7: 1. middeleeuws, 2. 16eeeuw, 3 en 4: 17e eeuw. 74











Maandblad Oud-Utrecht 1973 Afb. 7. Fragment van de kelk van een drink-glas op hoge voet en vergelijkbaar drinkglas (ge-restaureerd en aangevuld) gevonden in de grachtvan kasteel Nuwendoorn bij Krabbendam (N.H.).Lichtgroen glas; midden 14e eeuw. Foto R.O.B. grote uitzonderingen. Langs de noordwand van de bouwput werdensporen van iets later aanvangende bebouwing, uitde 14e en 15e eeuw aangetroffen, bestaande uitnoord-zuid gerichte, kleine percelen. Op de 16e-en 17e-eeuwse stadsplattegronden komen zij nietvoor; wij mogen aannemen dat zij in 1528 zijngesloopt op last van Karel V bij de aanleg vankasteel Vredenburg direct ten noorden hiervan.Hoewel door de Fa. Bredero's Bouwbedrijf Ne-derland NV. welwillend enkele dagen ter beschik-king werden gesteld om de ingewikkelde successieder bouwperioden in de noordoosthoek van debouwput vlaksgewijs te onderzoeken, kon hiervanslechts een zeer onvolledig beeld worden ver-kregen 10). Belangrijke

gegevens De Vroom en Dreesmann-bouwput heeft een aan-tal belangrijke nieuwe gegevens opgeleverd voorde topografie van Utrecht in de Romeinse tijd ende middeleeuwen. Alle consequenties daarvan zijnhier zeker nog niet behandeld of maar aangeduid.Zij zullen waarschijnlijk nog duidelijker worden nuop meerdere punten van de middeleeuwse stads-kern regelmatig gelegenheid bestaat tot het doenvan archeologische waarnemingen en opgravingen.Aan allen die hebben bijgedragen het hier be-schreven onderzoek, dat geheel onvoorbereid was,alsnog in goede banen te leiden, zowel van de zijde van Gemeentewerken en Archief, als vanBredero's Bouwbedrijf en zeker ook van de be-hulpzame gastvrije en enthousiaste bewoners vanhet monumentale pand Achter Clarenburg 2, wordthier nog eens een warme, late dank gebracht. H. H. van Regteren Altena (I.P.P.)H. Sarfatij (R.O.B.) Noten 4)  Van Winter, op. cit. pp. 141-143. Onze eigenwaarnemingen beperkten zich tot de

ondergrondvan de Klaaskerk en de bouwput voor de WillemArntz Stichting aan de Lange Nieuwstraat, laar-verslag 1969-1970, nummer 1, van de Restauratievijf hervormde kerken in de binnenstad vanUtrecht, pp. 45-46. 5)  Overgebracht naar en opnieuw opgemetseld ophet grasveld voor het Gemeente Archief aan de Alexander Numankade 199. 6)  C. L. Temminck Groll, Middeleeuwse stenenhuizen te Utrecht, 's-Gravenhage, 1963, p. 55.A. 1. van de Ven, Het huis Clarenburch teUtrecht, Jaarboekje van 'Oud-Utrecht', 1952, pp.32-61. 7)  Temminck Groll, op. cit., p. 55. Op de Platte-grond der stad (1952) met aanduiding der mo-numenten in E. I. Haslinghuis, De GemeenteUtrecht, deel II, 1e afl. van de Nederlandse Mo-numenten van Geschiedenis en Kunst, 1956, p. 79

































Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



