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IETS OVER DE OPGRAVINGEN IN DE V.M. WIJK C. 

In zijn artikel over den Rijnloop in Utrecht, opgenomen in het 
Maandblad van 5 Augustus 1946, gewaagt Prof. Dr. P. W . A. 
Immink in het voorbijgaan van de opgravingen, die in de laatste 
jaren van gemeentewege zijn uitgevoerd in de voormalige wijk C. 

Het is niet mijn bedoeling, in het onderstaande een verslag 
te geven van deze opgravingen; dit wordt immers nog verwacht 
van de deskundigen, die de wetenschappelijke leiding van het 
werk hebben gehad. Maar wel kan het zijn nut hebben, in af
wachting van dat verslag enkele feitelijke bijzonderheden over 
het onderzoek meer algemeen bekend te maken. 

Daarbij mag dan wel voorop gaan, dat het Prof. Immink zelf 
is geweest, die tijdens de oorlogsjaren, toen hij nog aan de ge
meente Utrecht verbonden was, door volhardenden aandrang de 
opgraving aan den gang heeft weten te krijgen. En in de tweede 
plaats verdient vermelding, dat de mogelijkheid voor uitvoering 
van het werk destijds gevonden kon worden, doordat beschikt 
werd over de Kunstbeschermingsploeg onder leiding van het 
plaatselijk hoofd van den Kunstbeschermingsdienst, den opzich
ter (thans hoofdopzichter) der Gemeentewerken, W . Stooker. 
Deze ploeg heeft voor haar eigenlijke taak — het beschermen 
van de meest waardevolle monumenten bij onheilen tengevolge 
van den oorlog — gelukkig niet behoeven op te treden, maar is 
dank zij de verdienstelijke leiding van den heer Stooker, tijdens 
haar wachturen gebruikt voor allerlei nuttig werk in het belang 
van de monumentenzorg (kleine restauraties), van het historisch 
aanzien der stad (ontpleistering van gevels) en van de kennis 
van haar geschiedenis (opgravingen). 

Toen de graving in het vroegere Oranjepark aan de orde 
kwam, had de Kunstbeschermingsdienst reeds aan enkele andere 
onderzoekingen in den bodem van onze stad medegewerkt. In 
1941 hadden deze betrekking op den binnenhof van het voor-



malig Catharijneconvent (zie het verslag daarvan in het Jaar
boekje 1943). In 1943 werd van de gelegenheid, dat een onder-
grondsche schuilplaats tegen luchtaanvallen moest worden ge
bouwd, gebruik gemaakt voor het doen van nasporingen in het 
voorterrein van het Catharijneconvent aan de zijde van de Lange 
Nieuwstraat. Oude fundeeringen, waarvan het bestaan den heer 
Stooker bekend was, werden blootgelegd, in teekening gebracht 
en gefotografeerd. Toen in hetzelfde jaar vanwege de Duitsche 
weermacht werd overgegaan tot het bouwen van een zwaren 
bunker in dien tuin van het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen, kreeg de Kunsbeschermingsdienst toestemming tijdens 
het graafwerk toezicht te houden en opmetingen te doen. De ge
vonden bouwresten en sarcophagen zijn in teekening gebracht 
en fotografisch vastgelegd. Hetzelfde geschiedde bij den van 
gemeentewege uitgevoerden bouw van een ondergrondsche 
schuilplaats in het Willemsplantsoen. Ook werd hulp verleend 
bij de door Prof. Volgraff verrichte opgraving in den tuin van 
het gebouw Ächter St. Pieter 22 (najaar 1943; zie het verslag 
in de publicaties van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschap
pen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, deel 9, nr. 7) . 

De teekeningen en foto's betreffende de onderzoekingen, waar
over nog geen verslag is gepubliceerd, berusten bij het oud-
archief en Gemeentewerk,en. 

De opgravingen in de voormalige wijk C begonnen met een 
proef graving in het eind van 1943 op een punt ten noorden van 
de Waterstraat achter het gebouw van de bank van leening. 
Doel was destijds uitsluitend, meer zekerheid te verkrijgen over 
den ouden Rijnloop. Terwijl echter dit doel vooralsnog niet werd 
bereikt, werden wel vrij spoedig eenige vondsten gedaan, die 
het uitzicht openden op andere, evenzeer belangwekkende resul
taten. De gevonden scherven, waaronder tamelijk veel Pings-
dorfer aardewerk, zoomede de aangetroffen resten van paal
werk met vlechtingen wezen nl. op een bewoning van deze om
geving reeds in vroege tijden, wellicht reeds in de 10de of 
11 de eeuw. 

Een en ander leidde er toe, het aanvankelijke denkbeeld, om 
telkens een kleine oppervlakte te ontgraven en dezen put na 
opmeting onmiddellijk weder te dichten, te vervangen door het 
plan voor een lange sleuf ongeveer evenwijdig aan de Koning
straat, die als geheel zou kunnen worden onderzocht. Hiermede 

'werd in den zomer van 1944 begonnen, maar de uitvoering van 
werken door de Duitsche weermacht belemmerde den voortgang 
van het werk. Tegelijkertijd maakte de spoorwegstaking het 
practisch onmogelijk, dat de van elders geraadpleegde deskun
digen de uitkomsten kwamen opnemen. De reeds gedeeltelijk ge-
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maakte sleuf moest dan ook tijdelijk aan haar lot worden ever-

9 e N a
e ! d e bevrijding werd het plan al spoedig weder ter hand 

genomen, en wel, mede uit een oogpunt van werkgelegenheid, 
door bemiddeling van den Dienst voor de Uitvoering van 
Werken (D.U.W.) . Dit had het voordeel, dat een belangrijk 
deel van de op ƒ30.000.— geraamde kosten werd gedekt. In 
het overblijvende gedeelte werd een subsidie van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen toegezegd. Behalve 
een voortzetting van de graving in wijk C stond ditmaal ook een 
onderzoek in de Geertekerk op het programma. 

De opgravingen in de Geertekerk begonnen op 8 October 1945 
en duurden, met een korte onderbreking wegens vorst, tot 
16 Februari 1946. Het doel was, nadere bijzonderheden te ver
krijgen over de bouwgeschiedenis van deze kerk. Er werden 
echter geen belangwekkende gegevens gevonden. 

Het werk in wijk C werd hervat op 9 November 1945. Het 
besluit, hierbij het ongunstige jaargetijde te trotseeren, werd na 
ernstige aarzeling genomen. De gedachte, dat het hier bouwter
rein betrof en dat bij het tot stand komen van bebouwing ter 
plaatse de kans op het voortzetten van de opgravingen voorgoed 
zou zijn uitgesloten, gaf ten slotte den doorslag. Men hoopte al
dus het zekere voor het onzekere te kunnen nemen. 

Intusschen zijn er allerlei andere wisselvalligheden in het spel 
gekomen, die het werk zeer hebben belemmerd. Toen de sleuf 
zoo goed als op diepte was, deden vorst en regens de wanden 
gedeeltelijk instorten. Kort daarna was het noodig de graving 
tijdelijk geheel te staken, omdat het terrein moest worden ge
bruikt als parkeergelegenheid tijdens de voorjaarsbeurs. Nau
welijks was na afloop van de beurs weer begonnen, of de uit
voering moest in verband met beperking van de D.U.W .-werken 
opnieuw wordjen onderbroken. Eerst op 26 Augustus 1946 mocht 
weder worden begonnen, zoodat de verdere opgravingen juist 
vielen in den regenrijken nazomer. Op 31 October 1946 werd het 
onderzoek beëindigd en werd met aanvulling en egaliseering van 
het terrein begonnen. 

Gemaakt zijn de reeds eerder genoemde sleuf, ongeveer loo- • 
pende in de richting noord-zuid, alsmede een put van ± 9 bij 
26 m tusschen deze sleuf en de St. Jacobsstraat, onmiddellijk 
achter het gebouw van de bank van leening. De hoop, dat de 
sleuf het profiel van den ouden Rijnloop zou snijden, is niet in 
vervulling gegaan. W e l heeft Ir. Egberts, hoofdassistent van 
Prof. Dr. C. H. Edelman te Wageningen, na opneming van der 
put en onderzoek van grondmonsters als zijn oordeel uitge
sproken, dat alles wijst op de nabijheid van een belangrijken 
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waterloop binnen een afstand van 100 m. Over de juiste locali-
seering van de rivier is daarmede echter nog niet het laatste 
woord gezegd. Het is dus zeer wel mogelijk, dat Prof. Immink 
het bij het rechte eind heeft, als hij in zijn aangehaald artikel de 
hypothese stelt van een Rijnloop ten noorden van het Oranje
park, ongeveer samenvallend met de huidige singelgracht aldaar. 

In den put werd op een vlak + L— m- onder het maaiveld een 
zware baksteenen fundeering aangetroffen. Van welk gebouw 
deze het overblijfsel was, is nog niet duidelijk. Veel belangwek
kender waren intusschen de op dieper niveau — + 1 . 8 0 m. en lager 
— gevonden paalstompen, resten van houten vlechtwerk en een 
merkwaardig houten schotwerk. Scherven zijn ook hier in 
grooten getale opgegraven. Vondsten van romeinschen oor
sprong kwamen slechts sporadisch voor; daarentegen werden 
resten van het reeds bij de proef graving in 1943 gevonden Pings-
dorfer aardewerk bij de ontgraving van den put door alle lagen 
aangetroffen. Door de deskundigen van het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden zijn zij gedateerd in de 9de eeuw. Ook zijn 
enkele Karolingische scherven gevonden. 

De juiste verklaring van het tot dusver gevondene plaatst nog 
voor verschillende vragen, voor de beantwoording waarvan al
lereerst het wetenschappelijk verslag zal moeten worden afge
wacht. Mogelijk zullen sommige vragen ook voorloopig open 
blijven en eventueel eerst bij verdere voortzetting van de op
gravingen kunnen worden opgelost. Intusschen was de heer 
J. G. N. Renaud van de afdeeling middeleeuwsche archaeologie 
bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg — die aanvankelijk 
met de wetenschappelijke leiding was belast — reeds op grond 
van de uitkomsten in het voorjaar van 1946 de meening toege
daan, dat de teruggevonden sporen wijzen op een continu-
bewoning sedert de laat-karolingische periode. Dit is zonder 
twijfel, gezien in het kader van hetgeen tot nog toe over de 
oudste geschiedenis van Utrecht bekend was, een belangrijk 
nieuw gezichtspunt. Het is zeer te wenschen, dat verdere onder
zoekingen in het voormalige Oranjepark het beeld van deze oude 
bewoning zullen verhelderen en completeeren, alvorens een 

'n ieuwe bebouwing verdere opgravingen zal uitsluiten. 
De deskundige leiding van het werk berustte, zooals gezegd, 

tot medio 1946 bij den heer J. G. N. Renaud. In verband met 
mutaties bij de op dit terrein werkzame Rijksorganen, waardoor 
het oudheidkundig bodemonderzoek ad interim onder supervisie 
werd gesteld van Prof. Dr. A. E. van Giffen te Groningen, ging 
zij daarna over op Dr. J. H. Brunsting, conservator aan het Rijks
museum voor Oudheden te Leiden, daartoe aangewezen door de 
Rijkscommissie voor het oudheidkundig bodemonderzoek. Tijdens 
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de laatste periode van het werk heeft Prof. van Giffen den tee
kenaar voor gecompliceerde profielen Praamstra, verbonden aan 
het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen, daarvoor 
ter beschikking gesteld. 

De technische uitvoering van het werk stond onder leiding van 
den heer Stooker, die daarin werd bijgestaan door den teekenaar 
bij den dienst der Gemeentewerken, C. J. Bardet. Hun voor-
graver was S. van Beek. 

Januari 1947. J- VINK. 

D E KUNSTSCHILDER P. C. W O N D E R , 1780—1852. 

Dezer dagen mögt onzen verdienstelijken stadgenoot, den kunst-
schiler P. C. Wonder, het zeldzaam en welligt, in de geschiedenis 
der schilderkunst, eenig voorregt ten deel vallen, in de familie van 
den heer A. v. B , hier ter stede ,het vijfde mannelijk geslacht, 
naar het leven, te portretteren. Met een vaste hand zag men hem 
het kind van vier jaren schilderen, wiens over-over grootvader hij, 
als een grijsaard van vier en negentig jaren, vóór bijna eene halve 
eeuw insgelijks geschilderd had. Deze merkwaardige reeks van por
tretten, in hetzelfde vertrek opgehangen, getuigen, hoe het talent 
van gelijkenis te treffen, niet alleen, maar ook de fiksche behan
deling van het penceel den heer Wonder tot in hoogen ouderdom, 
is bijgebleven. Moge deze verdienstelijke man nog vele jaren voor 
de kunst en voor zijne vrienden gespaard blijven! 

Utr. Prov. en Stadscourant, 25 Aug. 1851. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Door de provincie, van IJsselstein 

over Wijk bij Duurstede naar Leer-
sum. — In zijn geïllustreerde boek 
„Roem van ridders en rivieren" (Bus-
sum, 1944), verhaalt Anton van der 
Vet, een echte natuurliefhebber, van 
zijn zwerftochten door het rivieren
gebied tusschen Rotterdam en Arn
hem, met zijn vele herinneringen aan 
den riddertijd. 

Eerst genipt Hij van het vogelspel 
in de Krimpenerwaard, van de bloem
rijke uiterwaarden in het land van 
Alblas, Uit Schoonhoven, waar hij de 
schimmen ziet rondzweven van de 
graven van Blois en van vrouw Ja-
coba, trekt hij langs de Benschopsche 
wetering, waar rechtzinnige Holland-

sche boeren wonen, naar IJsselstein, 
stad van ridders, tournooien en be
legeringen.. T e Vianen herdenkt de 
zwerver bij de ruïne van het slot 
Batenstein de Brederodes, in de mach
tige kerk bezoekt hij de rijkgebeeld-
houwde graftombe van graaf Rei-
noud en zijn gemalin. Na een bezoek 
aan Culemborg en Buren, dat ligt in 
het bloesemland van de Linge, leidt 
de weg naar Wijk bij Duurstede, 
eenmaal de residentie van de bis
schoppen van Utrecht, die iederen 
morgen uit hun rijke slot met muziek 
aan boord naar de kerk van Wijk 
voeren. 

Van Wijk bij Duurstede gaat het 
naar de Langbroeksche Wetering met 
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