
openbaer." In de stad was het dus nog steeds niet rustig. Daarom 
liet de raad nog eens uitdrukkelijk weten en gebood ,,wairt sake 
dat yemant wiste ofte vernaem van enigen opsetten, het wair van 
binnen ofte buten, dat sy dat den oversten terstond te kennen 
geven, off die raet wilt rechten mitten zweerde an hoeren liven 
sonder yemant dair inne te verschonen." 

Philips van Bourgondië echter had zijn zin weten door te zetten. 
Zijn zoon was bisschop in het Sticht geworden. Zijn opzet was 
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weer belangrijk kunnen vergroten. En daar was het hem in zijn 
strijd tegen de domproost eigenlijk alleen maar om begonnen ge
weest. A. GRAAFHUIS. 

DE JONGSTE OPGRAVINGEN TE UTRECHT. 
De opgravingen, waarover hier verslag wordt uitgebracht zijn in 

hoofdzaak uitgevoerd vanwege het gemeentebestuur van Utrecht, 
dat dergelijke werkzaamheden mogelijk heeft gemaakt door jaar
lijks op de begroting van de dienst van Openbare Werken een 
post op te nemen, speciaal voor het historisch aanzien der stad en 
voor oudheidkundig bodemonderzoek. 

Wanneer er door de aanleg van rioleringen — nieuwe werken 
of verbouwingen gegraven moeten worden (ook op particulier ter
rein) en men vindt dan bouwresten, die belangrijk kunnen zijn 
voor de geschiedenis van de stad, dan is het mogelijk dat er direct 
ingegrepen wordt, zonder dat er van te voren geschrijf of gewrijf 
voor nodig is. Door deze maatregel is er in de loop van een dertig
tal jaren belangrijk veel van Utrechts geschiedenis aan het licht 
nakomen. 

Van alle vondsten wordt bericht gegeven aan de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Bij grotere en belangrijke 
onderzoekingen verleent deze dienst medewerking door het ver
strekken van personeel voor de gravingen en door het op zich 
nemen van de hoofdleiding. Kleinere werkzaamheden worden ge
heel door personeel van de gemeente verricht. A. van Beek is daar
bij voorgraver; alle opgravingen heeft hij meegemaakt. Hij was 
ook de vinder van de goudstukken in 1943. De resultaten van de 
gravingen worden in tekening en foto vastgelegd, welke tekeningen 
en foto's met beschrijving gezonden worden aan het gemeente
archief, de afdeling beschrijving van de Rijksdienst voor Monu
mentenzorg en aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem
onderzoek. 

De aanleiding tot de onderzoekingen ontstond in 1927 door het 
vinden van oude bouwresten in de bodem na de afbraak van het 
gebouw ten zuiden van de Domtoren — bij diepere gravingen voor 
de fundering van het daar op te richten nieuwe gebouw — zelfs 
van resten uit de tijd van de Romeinse overheersing van deze 
streken. De belangstelling naar het oude Utrecht kwam door der
gelijke vondsten weer sterk naar voren. 
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Er werden vervolgens gravingen verricht om de juiste plaats 
van de Heilige Kruiskapel terug te vinden en dit was weer oor
zaak van de grotere gravingen in het Domplein verricht onder 
leiding van de hoogleraren dr. A. E, van Giffen, dr. G. van Hoorn 
en dr. C. W . Vollgraff, waarvan de resultaten u door de ver
slagen bekend kunnen zijn. Het begin van de gravingen in het 
Domplein danken we in hoofdzaak aan prof. Van Giffen, die na
dat hij van diverse vondsten gehoord en de laatste ook gezien had, 
mededeelde dat verder onderzoek èn voor de wetenschap èn voor 
de geschiedenis van Utrecht zeer belangrijk zou kunnen worden. 
Dat dit goed gezien was weten we intussen; maar we weten nu 
ook dat er meer te vinden moet zijn; en nog altijd bleven er vragen 
onbeantwoord. 

En nu dan over de laatste gravingen. 

Pieterskerk 
De Pieterskerk is Utrechts oudste en belangrijkste monument. 

Zoals u bekend zal zijn, ligt het in de bedoeling om dit gebouw te 
restaureren; voor de vaststelling van een restauratieplan zijn er uit 
den aard der zaak vooraf tal van onderzoekingen nodig: hoe is 
dit geweest en hoe zal dat er uitgezien hebben? 

Met deze onderzoekingen is men april 1955 begonnen. Muren 
werden ontpleisterd, later aangebrachte bouwsels weggebroken. 
Zeer belangrijke gegevens, zelfs meer dan we konden verwachten, 
kwamen daardoor aan het licht betreffende de bouwgeschiedenis 
van deze door bisschop Bernulphus gestichte kerk. Ir. P. H. N . 
Briët zal zeker te zijner tijd de resultaten dezer onderzoekingen 
bekend maken voor u. 

Met de vordering van de onderzoekingen en de daarbij gehou
den besprekingen kwamen we er toe het onderzoek ook uit te 
strekken naar de in de 17e eeuw verdwenen onderdelen van de 
kerk, waaronder de torens (ingestort in 1674) en de kloostergang. 
Met de R.O.B, werd terzake overleg gepleegd, waarbij men ons 
hulp verleende in de vorm van personeel om de gravingen te ver
richten. Het opmeten en fotograferen zou geschieden door de af
deling monumentenzorg van Openbare Werken en zo konden dan 
de werkzaamheden op 8 augustus 1955 een aanvang'nemen. 
G. Calkoen. Begonnen werd op de binnenplaats ten zuiden van de 

W e gingen graven naar gegevens, indertijd verzameld door ir. G. 
kerk, en vervolgens aan de westzijde. Op laatstgenoemde plek von
den we de funderingen van beide torens terug. Deze bevonden 
zich echter maar voor een klein gedeelte op het tot de kerk be
horende terrein, het overgrote deel bleek zich te bevinden ten 
westen van de scheidingsmuur staande tussen het eigendom van 
de kerk en het venduhuis, eigendom van de Vereniging van No
tarissen. Van de voorzitter der vereniging, notaris A. E. }. 
Hellingman werd toestemming gevraagd en verkregen, waarna 
men ook op het terrein liggende ten westen van de scheidingsmuur 
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Ingang tot de kloostergang vanuit de kerk aan de zuidzijde. Duidelijk is de plaats 
te zien waar het schuine dak gezeten heeft. 
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kon graven. De funderingen van beide torens werden voor de ge
hele oppervlakte teruggevonden, verder die van de westgevel en 
van de kolommen in het westportaal. 

In het westportaal zijn nog enige grafzerken gevonden, waar
van er één beschreven is in ons maandblad van december 1955. 
Op de noordwesthoek van de noordelijke toren is een fundering 
van een steunbeer? gevonden in westelijke richting tot een lengte 
van 3.30 meter uit de toren. Of deze zich ook aan de noordzijde be
vindt is niet vast te stellen; het gebouw v/at daar staat verhinderde 
verder onderzoek. 

Met de zuidelijke toren waren we gelukkiger; op de zuidwest
hoek werden in westelijke — zowel als zuidelijke — richting 
funderingen gevonden maar tot onze verbazing liep de in weste
lijke richting lopende fundering door tot aan het woonhuis van 
de erfhuismeester P. H. van der Roest, wat een lengte geeft van 
12 meter. De fundering in zuidelijke richting konden we volgen 
tot een lengte van 2.75 meter, maar het einde is hier eveneens be
dekt door een gebouwtje, waaronder we nog niet hebben kunnen 
graven. 

Intussen was de binnenplaats ten zuiden van de toren tot een 
belangrijke diepte ontgraven en wel direct naast de toren en ook 
zoveel mogelijk naar het zuiden tegen het gebouw van het pro
vinciaal bestuur. Van de kloostergang ontdekten wij geen spoor. 

Daarna werd gegraven in het gebouw naast het zuidertransept 
tot zelfs in de kelder van dat gebouw; evenwel geen spoor kwam 
aan het licht. Het verleggen van een riolering was oorzaak dat er 
toch nog een aangrijpingspunt gevonden werd, nameijk de fun
dering en de vloer van grafzerken, waartussen rode plavuizen van 
de oostelijke arm werd teruggevonden; de in de zuidgevel van 
de kerk aanwezige deur bleek de toegang te zijn van de klooster
gang. 
Helaas konden we de overgang van de oostelijke op de zuidelijke 
gang op het terrein van de kerk niet meer terugvinden; deze toch 
moet zich bevinden onder het gebouw van de provincie Tijdens de 
bouw hiervan moet men de resten van de zuidelijke arm gezien 
hebben maar helaas heeft men vergeten dit vast te leggen en ook 
heeft men verzuimd belangstellenden hiervan in kennis te stellen. 
Dat is nu niet enkel te constateren bij de resten van deze klooster
gang; op alle plaatsen waar wij graven, komen we tot de ontdek
king dat men geen acht heeft gegeven op de bodemvondsten. 
Men zag daar nu eenmaal het belang niet van in. 

Tot zover voor ditmaal de mededelingen over de jongste op-
gravinqen in Utrecht. 

W. STOOKER. 
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