
































Maandblad Oud-Utrecht 1983 1923-1983 60-jarig bestaan van deVereniging Oud-Utrecht te weten: vrijdag 11 maart 1983vanaf 20.00 uur soiree musicale Oud-Utrecht musical nighthappening jazz                  tijdloos solo                  antiek                  locaal instrumentaal                  vocaal ensemble                  modern sfeervol                  etc. etc. etc. korte plechtige ledenvergadering alsmedelopende receptie chapelle/salles de periode du MUSEE CENTRAL(Centraal Museum) 13



























Maandblad Oud-Utrecht 1983 Balans per31 december 1982 Balans per31 december 1981 Voorraden Litho's 203 Vorderingen op kortetermijn DebiteurenTe vorderen posten 5.1601.375 2.099 6.535 Liquide middelen Rekening-courantSpaarrekeningen 14.041132.247 15.66991.354 107.023109.325 64.679 30.909 13.737109.325 146.288 152.823 63.2291.450 Eigen vermogen Vermogen AoPoResultaat 1982 resp. 1981 64.6791.428 Voorzieningen PropagandafondsRegister 1954-1983 4.57033.500 Schulden op kortetermijn CrediteurenTe betalen kosten envooruit betaalde bedragen 42.9995.647 66.107 2.90928.000 38.070 48.646 152.823 Resultatenrekening____________1981 67.081 5.610 3.132 1 1.174 14.726 Begroting Resultatenrekening 1982 1982 65.500 66.108 5.600 4.950 1.000 5.286 11.000 11.289 10.000 11.314 93.100 98.945 35.000 36.607 40.000 40.579 1.000 1.548 6.500 6.141 5.600 4.284 88.100 89.159 1.858 5.000 6.500 93 100 97.517 1.428

ContributieAdvertentiesWinst voorradenDonatiesRente Baten 101.712 39.991 36.319 345 5.893 6.678 89.2261.047 10.000100.273 1.450 Lasten JaarboekMaandbladOverige aktiviteitenKosten van beheerAlgemene kosten Dotatie PropagandafondsDotatie Register 1954-1983 ResultaatVoordelig 26









Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 2 Overzichtskaart van de Utrechtse bin-nenstad, de Bemuurde Weerd, Lauwerecht en Hogelanden O.Z. De cijfers verwijzen naar de genummerdebeschrijving van het op die plaats verrichte onderzoekof de daar gedane waarneming. 29 30





Maandblad Oud-Utrecht 1983 Kroniek              Archeologische (en Bouwhistori- sche) Kroniek van de GemeenteUtrecht Vissersplein. (Kroniek 1981, MBOU 1982-2,75-83).Een aantal paaltjes, dat naar aangenomen wordt, toteen perceelsscheiding behoord heeft, is aan een C14onderzoek onderworpen. De archeologische contextdateerde deze perceelsscheiding in de romeinse tijdof later. In het Laboratorium voor Algemene Natuur-kunde van de RU Groningen is vastgesteld dat depaaltjes uit de na-romeinse tijd moeten dateren: 1565± 25 BP (GrN-11339). Na ijking komt dat neer op430-520 n Chr. Dat houdt tevens in dat de rivieroe-ver, waarlangs de palenrij werd aangetroffen in de 5eeeuw bestond. Bovendien moet het kleipakket dat deoever en de perceelsgrens afdekte, na de 5e eeuw zijnafgezet. Hoewel er geen voorwerpen uit de vroegemiddeleeuwen ter plaatse zijn aangetroffen, duidende gevonden paaltjes en hun datering op menselijkeactiviteiten in die periode in

Utrecht. H. L. de GrootT. J. Hoekstra Onderzoekingen, vondsten en publicaties Deze rubriek is alfabetisch gerangschikt op straatna-men. De nummering verwijst naar de kaart van afb. 2.Alle vondsten bevinden zich - indien niet anders ver-meld - in het Provinciaal en Gemeentelijk Depot vanBodemvondsten, Voetiusstraat 2, Utrecht. De bouw-historische gegevens berusten bij de onderafdelingMonumenten van de Dienst Bouwen en Wonen vande ROVU, Ravellaan 96, Utrecht.De foto's waarbij geen maker vermeld staat, zijn ver-vaardigd door de Fotodienst van de GemeenteUtrecht, waarvan de medewerkers modder en stof,hitte en koude getrotseerd hebben teneinde het vaakkortstondig zichtbare Utrechtse verleden voor het na-geslacht vast te leggen. Dat is ook in 1982 weer voor-treffelijk gelukt. De Utrechtse Foto Afwerk Centrale leverde weer velehonderden afdrukken van negatieven, niet alleen tenbehoeve van de vondstadministratie, maar ook voordeze Kroniek. LIT

Literatuur MBOU Maandblad Oud Utrecht Opm. Opmeting RAU Rijksarchief in de provincie Utrecht RDMZ Rijksdienst voor de Monumenten- zorg, Zeist RGD Rijksgebouwen Dienst ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundic Bodemonderzoek, Amersfoort ROVU                Dienstenstructuur Ruimtelijke Orde- ning, Openbare Werken, Volkshuis-vesting Utrecht RU Rijksuniversiteit TA Topografische Atlas Tek. Tekening 1. Abraham Dolesteeg De Abraham Dolesteeg is een van de weinige geval-len, waarin t.g.v. aaneensluitende bouw- c.q. rehabi-litatieplannen vrijwel een hele steeg bij bouwhisto-risch onderzoek betrokken kan worden. Dat is vangroot belang omdat het hier de enige zijsteeg van deOude Gracht betreft, waarin niet alleen breedte enschaal maar zelfs ook de opzet van de middeleeuwsebebouwing tot op heden grotendeels herkenbaar is Gebruikte afkortingen ARA                   Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage BKNOB              Bulletin van de Koninklijke

Neder- landse Oudheidkundige Bond BROB                 Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Cat. Hist. Mus. Catalogus van het Historisch Mu-seum der Stad. CMU                  Centraal Museum Utrecht GAU                  Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht JBOU                 Jaarboek Oud Utrecht Afb. 3 Abraham Dolesteeg. Perceelsstructuur opbasis van de kadastrale minuut. Tek. A. F. E. Kipp. A:perceelsstructuur. B: hoekpercelen. C: buurpercelenmet achteruitgang aan de steeg. D: voormalig Abra-ham Doleklooster. 32









Maandblad Oud-Utrecht 1983 gaat heten en een beroemd pelgrimsoord wordt.Het gevonden insigne, waarvan in ieder geval in Ne-derland geen parallel bekend is, dateert waarschijnlijkuit de 14e eeuw (vr. med. T. Stam, Rijksmuseum HetCatharijne Convent, Utrecht). De Heilige is in volledigbisschopsgewaad afgebeeld. Links onder: de drieverarmde maagden, die door middel van een (nachte-lijke) schenking van drie beurzen met goudstukken,toch een goed huwelijk konden aangaan. Geheel on-der: de drie knapen in de vleestobbe, die - in stukjesgehakt door een boze slager - door St. Nicolaas weertot complete mensen werden gemaakt. De slagermoest daarna zijn leven lang St. Nicolaas dienen enwordt daarom beschouwd als het proto-type vanZwarte Piet.                                                 F. Kneefel 5. Boterstraat 20 Naast het even verderop gelegen huis Mariaplaats 50en enkele in de loop van onze eeuw verdwenen hui-zen in dezelfde reeks, hoort Boterstraat 20 tot de

klei-ne groep grote, diepe middeleeuwse stenen huizenbuiten de Oude Gracht, die met name aan de zuidkantvan Boterstraat-Mariaplaatseen belangrijke rol speel-den (zie Kroniek 1981: Mariaplaats 50. MBOU1982-2, 62-63) (afb. 8). Als gevolg van verbouwin-gen en een uitbreiding naar achteren in de afgelopendecennia is het daarvan een op het eerste gezicht on-duidelijk, maar niet onbelangrijk voorbeeld. Afb. 7 Bleekstraat. Tinnen pelgrimsinsigne uit St.Nicolas-de-Port; 14e eeuw. Foto F. Kneefel. in dat deel van Frankrijk dat vroeger Lotharingen heet-te. In 1093 zou ridder Albert de Varrangeville, terugke-rend uit het Heilige Land via Bari (waar de relieken vanSt. Nicolaas lagenl, een fragment van een vinger vande Heilige hebben meegenomen. De reliek werd on-dergebracht in een kapel van Onze Lieve Vrouwe inhet plaatsje Port, dat vanaf die tijd St. Nicolas-de-Port Afb. 8 Boterstraat 20. Reconstructie van de zuide-lijke gevelwand van Boterstraat-Mariaplaats

tussenOude Gracht en Springweg. Tek. A. F. E. Kipp. a:toestand ca 1650. b: toestand ca 1870. q                k &quot; ' 36





































Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 36 Hamburger-straat 15. Gezicht op hetbegin van de LangeNieuwstraat en de Pau-luspoort. Tek. J. de Beij-er, 1 744 Koninklijk Huis-archief. Rechts de zijge-vel van het hoekhuisHamburgerstraat 15 metde nu weer teruggevon-den accoladebogen. Lange Nieuwstraat (afb. 41). De grillig verlopendescheidingsmuur tussen beide panden is duidelijk vanlater datum. De beganegrond had in de rechter voor-kamer tegen de zijmuur een als gebogen nis in de zij-muur uitgespaarde stookplaats; het bijbehorendemiddeleeuwse vloerniveau lag 35 cm onder het huidi-ge (afb. 38). Blijkens bouwsporen werd deze stook-plaats in de 17e eeuw door een brede hangschouwvervangen, die op zijn beurt weer plaats maakte voorde huidige 18e eeuwse schoorsteenpartij, die ver-moedelijk gelijktijdig is met de betimmering van dezekamer. Ter weerszijden van deze stookplaats heeftzich een groot venster bevonden, waarvan het voor- de zijgevel aan de Lange

Nieuwstraatzijde. In het zeerverzorgde metselwerk van laatst genoemde werdenboven de vensters de door Jan de Beijer afgebeeldegeblokte accoladebogen terug gevonden, die waar-schijnlijk ook de voorgevel hebben gesierd (afb. 36,37). Bij dezelfde verbouwing moet tevens het be-scheiden achterhuis aan de Lange Nieuwstraatzijdetoegevoegd zijn. De kap van nr. 1 5 is rond 1 900 ver-vangen door een mansardekap op Philibertspanten,waarbij ook de zijtrapgevel verdween. Daardoor werdhet huis visueel losgekoppeld van zijn wederhelft entot hoekblok gemaakt, zodat thans de Hamburger-straat minder spreekt als belangrijker straat t.o.v. de Afb. 38 Hamburgerstraat 15. Plattegrond van debeganegrond met aanduiding van de gevondenbouwsporen. Tek. A. F. E. Kipp. 1: middeleeuws en1 7e eeuws muurwerk. 2: latere wijzigingen. Afb. 37 Hamburgerstraat 15. Reconstructie van de17e eeuwse opzet van de zijgevel aan de hand van deaangetroffen bouwsporen. Tek. A. F.

E. Kipp. 54























Maandblad Oud-Utrecht 1983 TRANS 65







Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 59 Korte Nieuwstraat. Overzichtstekening van de funderingsresten in het zuidelijk deel van het opgra-vingsterrein. Tek. A. A. J. Droge. De percelen zijn met romeinse cijfers aangegeven, de putten, die in de tekstbesproken worden, met hoofdletters. 68









Maandblad Oud-Utrecht 1983 toond dat er op deze plaats in de romeinse tijd geenbewoning is geweest. Op enige greppels en wat kui-len na heeft dit terrein weinig sporen uit die tijd opge-leverd. Het gebied ten zuiden van het castellum zaleen open karakter hebben gehad.Zoals al bij de opgravingen op het Vissersplein en aanhet Pieterskerkhof werd geconstateerd, moet de bur-gerlijke bewoning die bij het castellum heeft behoord,ten oosten van het Domplein gezocht worden. Watwel met zekerheid kan worden vastgesteld is, dat hiernoch in de romeinse tijd, noch daarna een rivier heeftgestroomd. Evenmin is er sprake van een gegravenwaterloop. Wat betreft de middeleeuwse bewoning van dit ter-rein, konden we het volgende vast stellen:Uit de vroege middeleeuwen zijn, op enkele schervenin laat middeleeuwse context na, geen sporen aange-troffen. Uit de late middeleeuwen werd een deel van dewestelijke immuniteitsmuur van de Paulusabdij terug-gevonden.

De muur op spaarbogen bevond zich op deplaats waar eerder een sloot wellicht de grens tussengeestelijk en wereldlijk gebied markeerde.Van houten bebouwing zijn geen duidelijke sporenaangetroffen. Wel lijken enkele palenrijen, die ouderzijn dan de stenen bebouwing, perceelsgrenzen aante geven. De stenen bebouwing van de percelen ten westenvan de immuniteitsmuur begint in de 14e eeuw. Hetwas mogelijk vier, gedeeltelijk nog aanwezige,huisplattegronden te onderscheiden. H. L. de Groot/M. Montforts 27. Korte Smeestraat 5, 7, 9-11,13 en 12,14 In verband met het bouwplan voor Korte Smeestraat7-11 werden de beide eindgevels van het daarvoorgesloopte pand 9-1 1 tijdens de afbraak voor zovermogelijk onderzocht i.v.m. gegevens betreffende deontwikkeling van de bebouwing langs deze straat. Ditkon worden gecombineerd met summiere gegevensuit de gemene muur tussen de nrs. 5 en 7, alsmedemet een daaraan voorafgaand onderzoek van de

ge-mene muur tussen de nrs. 1 2 en 14 aan de overkantvan de straat. Tesamen bleek dit voor de westelijkehelft van de Korte Smeestraat een beeld op te leverenvan de geleidelijke groei van de huizen in de loop vande middeleeuwen en het begin van de 1 7e eeuw (afb.65). In hun middeleeuwse opzet waren de panden KorteSmeestraat 1-11 (d.w.z. tot aan de vroegere uitgang Afb. 65 Korte Smee-straat 5, 7, 9-7 7, 13, 12en 14. Evolutie van dewestelijke helft van destraat, gezien uit hetnoorden, d. w.z. de voor-kant van de even zijde ende achterkant van de on-even zijde. Reconstruc-tie aan de hand van ineen aantal zijmuren aan-getroffen gegevens.Tek. A. F. E. Kipp. A:eerste middeleeuwse fa-se. B: tweede middel-eeuwse fase met 17eeeuwse verbouwingvoor de nrs. 7, OudeGracht302, 6, Wen 12. 72







































































Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 117 Oude Gracht219. Reconstructie vande 14e eeuwse platte-grond van de begane-grond. Tek. E. M. Kyl-stra. rakter. Dankzij het feit dat in de 1 8e eeuw een plafondonder de balklaag is aangebracht, zijn de fragmentenbewaard gebleven. Hoe de totale beschildering er uit-gezien heeft, is niet te achterhalen; wat ons nu be-kend is, is de bekroning. Het fragment op de linker pe-nant, bestaat uit een met speelse hogels afgezet fron-taal, waaronder de aanzet van een flauwe spitsboogen een spitse driepas. Het is compleet genoeg om eenpoging tot reconstructie te kunnen doen (afb. 11 5 en116). Het restant op de rechter penant maakt slechts duide-lijk dat dat geheel afwijkt van dat op de linker penant.Aangenomen mag worden dat de beschildering eengroot deel van de achtergevel heeft beslagen. InUtrecht is een dergelijke vroege decoratieve beschil- dering in woonhuizen nog niet eerder aangetroffen.Het is niet duidelijk geworden of

de beganegrond enverdiepingen in de 14e eeuwse opzet een indeling ge-kend hebben. De vroegst aangetroffen indeling da-teert uit de 17e eeuw. Wel is de plaats van de trappenbekend. De in de muurdikte uitgespaarde keldertrap isnog aanwezig en van de beganegrond naar de eersteverdieping liep een spiltrap (afb. 117). De plaatsenvan de steektrappen op de verdiepingen zijn herken-baar in de balklagen. Zoals de gewoonte was in huizen van dit type, wasslechts de beganegrond verwarmd. In Oude Gracht219 zijn in de noordmuur twee stookplaatsen aange-troffen, die beide tot de oorspronkelijke opzet lijken tebehoren (afb. 11 7 en 1 1 8). De voorste is vrij snel bui- Afb. 118 Oude Gracht219. Langsdoorsnedenaar het noorden met re-constructie van de T4eeeuwse opzet. Tek. E.M. Kylstra. 109











Maandblad Oud-Utrecht 1983 de zuidmuur. De zolder werd verlicht door twee rijendakkapellen, alsmede door enkele voor de vliering. Dewijzigingen van de ramen dateren mogelijk van 1719of kort daarna. Het archiefonderzoek was - dankzij devaardigheid en volharding van W. Annema - zeervruchtbaar. Het maakte het in veel gevallen mogelijk Afb. 125 Oude Gracht 245 e.o. Reconstructie van de voormalige Regulieren- of Weeshuiskerk, aan de      Afb. 126 Oude Gracht 245 e.o. Bovenste gedeelte hand van bouwhistorisch- en archiefonderzoek. Tek.      van de eiken sporenparen met telmerken van het huis W. Annema. a: langsdoorsnede, b: dwarsdoorsnede.       Roghmuscaet (1413). 114













Maandblad Oud-Utrecht 1983 Afb. 139 Pieterskerk-hof 10-11. Situatie vanhet opgravingsterrein,waarop de sleuven zijnaangegeven. Tek. A. A.J. Droge. 1, 2 en 3:vroeg-Frankische gra-ven. R: de romeinse oe-ver. M: de 12e eeuwseoever. meer aanwezig waren. Onder de sloopvoor bleek degrond echter zeer lang ongeroerd te zijn gebleven alsgevolg van het feit dat het terrein eeuwenlang de tuinis geweest van het nu nog bestaande claustraal huisvan St. Pieter (Kromme Nieuwe Gracht 33).Op afb. 140 is het (vereenvoudigde) noordprofiel vansleuf 1 te zien. Op natuurlijke rivierafzettingen (1) lageen ophogingspakket (2), dat aan de hand van aarde- werkscherven en een aantal romeinse munten tussenhet eind van de 1 e en de eerste helft van de 2e eeuwgedateerd kan worden. Enkele van deze munten zijnte zien op afb. 141 a en b: de oudste munt is eensestertius van Augustus (27 v. Chr.-14 n. Chr.); dejongste een as van Vespasianus (69-79 n. Chr.).Door

rivieractiviteit is een deel van deze ophogingweggeslagen, waarna opnieuw - op, en aansluitend Afb. 140 Pieterskerkhof 10-11. Schematisch en verkort weergegeven noordprofiel van sleuf 1. Tek. A. A.van Berkel en A. A. J. Droge. 1: rivierafzettingen. 2: oudere romeinse ophoging. 3: jongere romeinse ophoging.4: erosieniveau. 5: rivierafzettingen en beschoeiing, 12e eeuw. 6 en 7: rivierafzettingen, late 12e eeuw. 8:in de late middeleeuwen verspitte grond. 9: recente verstoring. 120











































































Maandblad Oud-Utrecht 1983 zers stammen uit dezelfde tijd, zijn mogelijk nog ietsouder, maar de zonnewijzer aan de Jacobikerk is ge-dateerd: Ao MCCCCLXIII (1463).Een aardige bijkomstigheid is het voorkomen van desteenhouwerstekens, in beide onderhoeken. Het ishet eigen merk van de steenhouwer die dit gemaaktheeft. E. Zinner noemt in zijn werk Die altesten Rader-uhren und modernen Sonnenuhren zelfs namen vande mogelijke ontwerpers: Magister Pern, of JohannesLaet, zoon van Caspar Laet uit Antwerpen.Bij de grote restauratie van de Jacobikerk, een jaar of10 geleden, had men aan het roodbruine steentje bo-ven de ingang ternauwernood aandacht geschonken,de historische waarde van deze zonnewijzer niet be-seffend. Als een reddende engel verscheen toen me-vrouw Van Cittert op het werk en door haar toedoenis daarna ook deze steen, die in het midden wat begonte schilferen, gerepareerd en geconserveerd. Hij wijstde zonne-uren nog even nauwkeurig aan als

in hetjaar 1463, en hij staat daar als een blijvend aanden-ken aan een grote omwenteling in de geschiedenis.De andere wijzerplaten, die voor het eerst de moder-ne urentelling toonden met de XII midden op de dag,zijn verdwenen: het uurwerk van de Buurkerk is volle-dig opgeruimd, de uurwerken van de andere kerkenhebben al lang niet meer de originele wijzerplaten(met de gotische cijfers?). De tweede zonnewijzer op de Jacobikerk is gedateerd1772, maar stamt waarschijnlijk al uit 1626, in welkjaar op last van de Vroedschap vijf zonnewijzers ge-plaatst werden, nl. op de Dom-, de Jacobi-, deNicolaas- en de Geertekerk en op het Stadhuis. Me-vrouw Van Cittert heeft in haar boek Zonnewijzersaan en bij gebouwen in Nederland veel bijzonderhe-den vermeld over de verschillende resoluties (blz. 39en 74). Deze tweede zonnewijzer van de Jacobikerk is bij derestauratie van de zeventiger jaren ook gerenoveerd.Van de andere hierboven genoemde kerken is nu al-leen de Nicolaaskerk nog

in het bezit van de zonnewij-zer. Door een groots gebaar van de ,,Zwolsche Alge-meene&quot; was het mogelijk ook deze zonnewijzer in1 981 een degelijke opknapbeurt te geven. Juist na deverjaardag van de goedheiligman werd de plaat weeropgesteld, als vanouds omringd door een hele apen-familie, gebeeldhouwd in de consoles. Op 28 dec.1981 werd de zonnewijzer overgedragen aan de ge-meente. Hij staat er nu weer schitterend bij.De zonnewijzer aan de Domkerk is na 1967 spoor-loos. Helaas. Onopvallend is de kleine zonnewijzer die op een watuit de muur stekende steen zit aan de zijgevel van hetBeets-huis in de W. Boothstraat 6. Een stijl ontbreektnu. Restauratie is gewenst. De zonnewijzers aan de Utrechtse kerken zijn in we-zen alle eenvoudige zonnewijzers. Het zijn zuidwij-zers, dus symmetrisch uitgezet. Men heeft ze niet ge-construeerd voor de richting van de kerkmuur, maaralle schuin t.o.v. de muur opgesteld. Heel anders ligtdat bij de fraaie zonnewijzer die men zien

kan aan deachtergevel van het grote huis van de Fundatie vanRenswoude. 5 De zonnewijzer aan de achtergevel van de Funda-tie van Renswoude te Utrecht (Foto: Gem. Foto-dienst, Utrecht). Ook daar staat de muur niet recht naar het zuiden,maar men heeft de zonnewijzerconstructie aangepastaan de richting van de muur, die ruim 30° afwijkt naarhet oosten. Je ziet daardoor de uurlijnen asymme-trisch over de wijzerplaat verdeeld, maar XII blijft inhet midden staan. Het ontwerp wordt daardoor minder star maar op de-ze zonnewijzer wordt het bovendien verlevendigddoor de datumbogen en de azimutlijnen. De datumbo-gen zijn die gebogen lijnen waarop te zien valt in welkteken van de dierenriem zich de zon bevindt, wat danaangegeven wordt door de schaduw van een bolletjeop de stijl. Van de foto is daarom af te lezen op welke datum on-geveer de foto is genomen. De vertikale rechte lijnen geven het azimut of dewindstreek aan waarin de zon staat. Op andere zon-newijzers zijn

deze lijnen veelal ook van de namenvoorzien, maar hier moet je zelf even aftellen. De lijndie in de Xll-uur-lijn ligt is Zuid; rechts daarvan ZtenWen dan ZZW. Links van Zuid liggen de windstrekentussen Zuid en Oost, welke laatste lijn de Vl-uur-lijnkruist juist op de Horizonlijn, en daar komt ook derechte datumlijn (de evenaar) uit. Ook zonder zon iszodoende te.zien dat de zon op 21 maart of 23 sept.opkomt boven de horizon precies om 6.00 uur, pre- 157





































































Maandblad Oud-Utrecht 1983 &quot;60 JAAR OUDUTRECHT&quot; INBEELD Voorbereidingen tot de Soiree Musicale op11 maart 1983: het aansteken van de kaarsenin de kroonluchters in de Louis XVI-stijlkamerdoor twee medewerkers van het CentraalMuseum, de heer G. Boot en mevrouw R. vanLeeuwen. Foto: E. M. Kylstra. Voorzitter U. F. Hylkema opent de SoireeMusicale met een feestrede: ,,Oud-Utrecht is60 jaar jong. . .!&quot; Foto: E. M. Kylstra. 191



Maandblad Oud-Utrecht 1983 Secretaris C. H. Staat en echtgenote M. Staal-Happel genieten van de hapjes en de drankjes. Foto: E. M. Kylstra. Voorzitter U. F. Hylkema in gesprekmet oud-gemeentearchivarismr. J. W. C. van Campen.Foto: E. M. Kylstra. In de Louis XVI-stijlkamerbespeelt Mariken Palmboom vanhet Conservatoriumensemble hetclavecymbel.Foto: E. M. Kylstra. 192





































Maandblad Oud-Utrecht 1983 gen hoog. Het klooster was inmiddels door giften enuit nalatenschappen zo rijk geworden, dat het in1428 meer dan 250 morgen (ruim 200 ha) land bezat.Het aantal zusters was in dat jaar tot 30 gestegen.Omstreeks 1441 kreeg vader Herman toestemmingvan de paus om de oude kerspelkerk en de pastoriemet het klooster te verenigen. Hierdoor verviel zijnplan om op het kerkhof een kloosterkerk te bouwen.Hij heeft toen het kloostergebouw laten vertimmerenen verfraaien. In 1460 werd het voorzien van eenringmuur en een kloosterpoort en in 1477 is het nogverfraaid met een pand of gaanderij. Aan de parochie-kerk werd in 1515 voor meer dan 2200 gulden ver-timmerd. Het complex waaruit Nazareth bestond zalverder waarschijnlijk nog een bouwhuis, koestal,turfschuur, bakhuis, brouwhuis en waterhuisje om-vat hebben. In het eigenlijke kloostergebouw waren de cellen voorde zusters. Deze kamertjes waren oorspronkelijk zeereenvoudig ingericht en slechts

met horden van elkaargescheiden. Bij het toenemen van de welvaart en derijkdom van het klooster werden zij van wat meer ge-mak voorzien. Bij deze cellen lag ook de zitkamer van de mater of la-ter priorin, die wat weelderiger was ingericht. Tevenswas hier de slaapzaal met de aan de muur bevestigdekoetsen of opgeslagen bedsteden van de nonnen. Be-neden had men een pronkkamer, waarin zich eenschouw bevond. Op de benedenverdieping lag ook deeetzaal met een etenstresoortje of buffetje, de spin-kamer met de spinnewielen en het weefgetouw, dekapittelkamer, de spreekkamer met het getraliedespreekvenster, de ziekenzaal, de keuken en anderevertrekken. In de woning van de biechtvader werd gastvrijheidgeboden aan de relaties van de zusters en aan reizen-de geestelijken. De zusters hielden zich bezig met het verplegen vanzieken, handwerkonderwijs zoals spinnen, weven enbreien, het schrijven van stichtelijke boeken, kleuren van missalen, stikken of borduren van

zitkussens,kerk- en altaarversierselen e.d.Na een tijd van zedelijk verval in het klooster werddoor de hervorming en de opkomende oorlog metSpanje het verblijf op het platteland voor de zustersminder wenselijk. In 1 572 vertrokken de nonnen uithet Gein naar de stad Utrecht. De proefopgraving De plaats waar het stadje het Gein met het kloostergelegen heeft is te vinden aan de oostkant van deDoorslag, waar deze in de Kromme IJssel uitkomt. In Kommetje, bordje en zalf potje uit de 16e eeuw. de daar gelegen boomgaard zijn de eventuele over-blijfselen van het stadje te vinden.In het kader van de voorbereiding van het bestem-mingsplan Oudegein heeft de gemeente Nieuwegeinverzocht een onderzoek in te stellen om na te gaan ofer nog restanten van het Gein aanwezig zijn. In over-leg met de provinciaal archeoloog drs. W. J. van Tentheeft de Archeologische Werkgroep Zuidwest-Utrecht een proefopgraving gehouden van 20 decem-ber 1975 tot 13 maart 1976. Hiertoe werd met

eendoor de gemeente beschikbaar gestelde dragline eendrietai sleuven gegraven (zie kaartje). Deze sleuvenhadden een diepte van 60 tot 80 cm. Aan de noord-westkant van sleuf 1 bevond zich een oude slootop-vulling, die materiaal bevatte uit de 13e tot 15eeeuw. Vlak daarbij lag een V-vormig gootje vanbakstenen, dat diende voor het verzamelen of afvoe-ren van regenwater. Aan de zuidoostzijde van dezesleuf lag een lichte fundering, die gedeeltelijk opzij ge-drukt is. Gezien de centrale ligging is deze funderingvermoedelijk een bijgebouw van de kerk of hetklooster. Het vondstmateriaal uit sleuf 1 bevatslechts enkele fragmenten uit de 13e eeuw, maarscherven uit de 14e en 1 5e eeuw overwegen.In de tweede sleuf is een bewoningslaag uit de 13eeeuw gevonden, die versneden is door een oudesloot, die opgevuld is met materiaal uit de 15e en 16eeeuw. Aan de zuidwestkant van sleuf 3 bevond zichook weer een oude sloot of gracht. Het is heel goedmogelijk dat deze gracht zich

voortzet tot de thansnog bestaande sloot, die de boomgaard omringt. Opdeze manier is een ongeveer 8 meter brede gracht tereconstrueren, die de oude stadsgracht geweest zoukunnen zijn. Het vondstmateriaal uit sleuf 3 dateertoverwegend uit de 13e eeuw. Met deze proefopgra-ving is duidelijk aangetoond, dat er over het terrein Gerestaureerde steengoed kannetjes uit de(links) en 15e eeuw (rechts). 14e 210

















Maandblad Oud-Utrecht 1983 ris te onderhouden en op last van B. en W. zakenmet hem te gaan bespreken&quot; 15). De verhuizing naar de Drift vond, zoals in het beginvan dit artikel is gesteld, juist een eeuw geledenplaats. Hoewel er veel meer over deze gebeurtenis ende gevolgen daarvan te zeggen zou zijn, bepaal ik mijtot de opmerking, dat er in 1883 nauwlettend is toe-gezien op alles wat met de verplaatsing van de (pro-vinciale en) gemeentelijke verzamelingen te makenhad. Mr. Muller declareert voor de verhuiskosten eenbedrag van f 198,30 16), er komt niet direct, maarwel spoedig na de verhuizing een directe telefoonver-binding tussen het archiefgebouw en het Bureau vande Bell-Telephone Maatschappij aan de Neude17), debeambten Broers en Zadelhoff ontvangen elk een gra-tificatie van f 25,- voor hun tijdens de verhuizing be-toonde ijver, er worden regelingen getroffen voor hetin orde maken van de nieuwe ,,museumzaal&quot; tenstadhuize18), voor de op het

stadhuis achterblijvendearchiefambtenaar - en zijn positie aldaar als onderge-schikte van de elders werkzame archivaris - werd eenoplossing gevonden en ... last but not least: de in-ventarisatie van het stadsarchief kon met kracht wor-den ter hand genomen.&quot; 19). Ik eindig met het oordeel van de archivaris, in 1883gegeven aan het uiteindelijk voor de gang van zakenverantwoordelijke College van Burgemeester en Wet-houders20). Het nieuwe gebouw blijkt zeer doelmatig ingericht,voorzien van alle gemakken, die men voor het be-heer van archieven zou kunnen wenschen. Ook deruimte is voldoende. Op den begane grond zijngeslotene kasten aangebracht voor de charters, deplaten en kaarten en de later te maken zegelafgiet-sels, terwijl toonkasten de gelegenheid geven totexpositie der merkwaardigste stukken achter glas.De niet zeer groote ruimte, die overig is, bevat hetmiddeleeuwsche archief en de archieven over1795-1813. - De eerste verdieping wordt nage-noeg heel

ingenomen door het stadsarchief over1577-1795. - De tweede verdieping bevat de nogiets omvangrijker archieven over dit tijdvak, die se-dert de tegenwoordige archivaris in functie trad zijnaangewonnen: die der Momboirkamer, der Am-bachtskamer en de Schepenbank. Het scheen wen-schelijk deze archieven althans voorlopig afzonder-lijk te plaatsen; voor het Schepen-archief is dit zelfsnoodzakelijk, daar afzondering van het stads-archief eene der voorwaarden was, waarop dit ar-chief in bruikleen werd verkregen. De derde verdie-ping eindelijk bevat de archieven der kloosters,godshuizen, broederschappen en gilden, die nahunne opheffing bij het stads-archief gevoegd endaaruit thans weder afgezonderd zijn. Tevens zijndaar geplaatst de later in bruikleen verkregene ar-chieven der Vereenigde Gods- en Gasthuizen envan de Armenpot van St. Jacob. Er is op deze ver-dieping nog voldoende ruimte voor de berging vanandere archieven (die der Parochiekerken, van

hetBurgerweeshuis enz.), wanneer die later, zooals tehopen is, in bruikleen verkregen mochten worden. Gedeelte van een der overvolle verdiepingen (beganegrond) van het archiefgebouw aan de Drift, waarin debibliotheek over Utrecht geborgen was. Foto door P.van Eek van der Sluys. 1968. (G.A.U. Top. atlas Ns2.12) veilig en zoo goedkoop mogelijk worden gebor-gen, de voorgestelde regeling voldoet aan beideeisenen. Het plan levert verder alleen eenig onge-rief voor enkele leden van het gemeentebestuurdie ver van den Drift wonen, en zal alleen in zeerenkele gevallen wellicht eene geringe vertragingin den dienst brengen.&quot; De heer Muller doet tenslotte de volgende voorstel-len: 1.   De gemeente zou kunnen bedingen haar archiefen haar subsidie terug te nemen, wanneer latereventueel de gelegenheid zich aanbood een af-zonderlijk brandvrij gebouw voor haar archiefnaast het stadhuis te stichten. 2.   De archivaris zou de verplichting opgelegd kun-nen worden zich

dagelijks, of althans op de dagenals B. en W. vergaderen, ten 12 ure ten stadhuizeaan te melden, ten einde B. en W. eventueel noo-dige inlichtingen te geven. 3.   Een der ambtenaren, aan het archief verbonden,zou ten stadhuize kunnen blijven, onder den Se-cretaris belast met het toezicht op het nieuwe ar-chief en met de daarin te verrichten nasporingen,die onmiddellijke afdoening vereischen. Dezenambtenaar zou tevens kunnen opgedragen wor-den, zoonodig de communicatie met den archiva- 218















Maandblad Oud-Utrecht 1983 HET PORTRET VANAARTSBISSCHOP PETRUS MEINDAERTS In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrechtbevindt zich in de ruimte van het voormalig Oud-Katholiek Museum een portret van de vierde aartsbis-schop van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij (de huidigeOud-Katholieke kerk), Petrus Meindaerts (1684-1767). Het werk moet gedateerd worden rond 1740.Het is geschilderd op doek en de afmetingen bedra-gen 65 x 82 cm. De aartsbisschop is in halffiguurweergegeven en kijkt de toeschouwer aan. Hij is ge-kleed in een toog en schoudermantel van blauwe zij-de; hieronder draagt hij een rochet; de manchet ervanis versierd met een rand van mogelijk Franse naald-kant. Een rochet is een wit koorhemd, dat als erekleedgedragen wordt door abten, bisschoppen en andereprelaten. In zijn rechter hand houdt Meindaerts eenopengeslagen boek, de linker hand is onzichtbaar. Opde achtergrond, die in een egale tint bruingrijs is ge-houden, is zijn

aartsbisschoppelijk wapen te zien. Ge-deeld: rechts in goud een halve adelaar van sabel;links in lazuur een wassenaar van zilver gekeerd terrechterzijde, erboven en eronder een zespuntige stervan zilver. Achter het ovale schild in paal eenkruisstaf van goud. Het schild is gedekt met eenzwarte hoed, waarvan aan elke zijde een purperenkoord afhangt, eindigend in tien purperen kwasten,gerangschikt in vier rijen. De schilder heeft het portret niet gesigneerd. Dit arti-kel is een poging toch zijn identiteit te achterhalen.Petrus Meindaerts werd in 1684 geboren als zoonvan een advocaat te Groningen. Hij deed zijn theologi-sche en filosofische studies aan de universiteit vanLeuven. In 1716 werd hij door de bisschop vanMeath, Lukas Fagan, tot priester gewijd. Nadat hijtwee jaar assistent was geweest in de H.H. Laurenti-us en Maria Magdalena (de Oppert) in Rotterdam envan 1719 tot 1739 pastoor was van de H. Vitus (DeNoteboom) te Leeuwarden, werd hij in 1739 kanun-nik van het

Metropolitaan Kapittel. In hetzelfde jaarwerd hij aartsbisschop, wat hij bleef tot zijn dood in1767 1). Zijn episcopaat werd gekenmerkt door een strevennaar een herstel van de breuk tussen Rome en deUtrechtse clerezij, wat overigens geen resultaat had2). Ter gelegenheid van zijn bisschopswijding heeftMeindaerts, zoals gebruikelijk, een portret laten ma-ken. Dat voor deze opdracht allereerst een plaatselijkkunstenaar in aanmerking kwam, ligt voor de hand.Over het algemeen zet de 18e eeuwse schilderkunstde oude 17e eeuwse tradities voort in met name hetbloemstuk en het portret. Tevens volgt zij het buiten-land op een afstand. Deze schilderkunst wordt geken-merkt door een hang naar zwierigheid, luchtigheid enlevensblijheid 3). Petrus Meindaerts (1684-1767), vierde aartsbis-schop van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij, dcor JanMaurits Quinkhard. (Foto: Rijksmuseum Het Catharij-neconvent, Utrecht) De eigentijdse Utrechtse schilderkunst laat weinigspectaculairs zien; van enige

oorspronkelijkheid isnauwelijks sprake. Ondanks het feit dat Utrecht geenkunstcentrum was, waren er wel enkele goede por-tretschilders. Zij kregen hun opdrachten van de voor-name burgerij. De rust en de veiligheid en het genie-ten van de welvaart zijn overheersende factoren indeze portretten 4). De belangrijkste 18e eeuwse Utrechtse meesters, diezich voornamelijk op de portretschilderkunst toeleg-den, waren Jan Maurits Quinkhard (1688-1772),Hendrik van Velthoven (1728-1770) en Jacob Mau-rer (1737-1780). De twee laatstgenoemden zijn bei-den te jong om rond 1740 dit portret te kunnen ma-ken. Quinkhard komt gezien de datering van het schilderijwel in aanmerking om het gemaakt te kunnen heb-ben. Omdat hiervoor ook andere aanwijzingen be-staan, volgt er nu een korte beschrijving van zijn le-ven. 225
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