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EEN MIDDELEEUWS HUIS TE UTRECHT 

In aansluiting op hetgeen in het vorige nummer is medegedeeld om
trent het huis Vismarkt 4 volgt hier nog een nadere beschrijving 
van het pand (fig. 1). Zoals met vele Utrechtse huizen het geval is, 
is ook dit huis in opzet nog vrijwel volledig middeleeuws, zonder 
dat men daarvan in het uitwendige iets kan bespeuren. 

Reeds vroeg moet in Utrecht een groot aantal stenen huizen 
gestaan hebben van veel bescheidener formaat dan de bekende 
adellijke woningen als Oudaen, Zoudenbalch, Drakenburg, Fresen-
burg enz. Daar over deze kleinere middeleeuwse stenen huizen nog 
practisch niets is gepubliceerd, is het wel van belang van het on
derhavige pand een uitgebreide beschrijving te geven. 

Behalve in de voorgevel bestaat al het metselwerk uit moppen van 
ca 28 x 14 x 6.5—7 cm. De hoogte van tien lagen in het metselwerk 
bedraagt 76 cm. Een en ander wijst erop, dat het huis niet veel jon
ger dan vroeg 15de eeuws kan zijn. In de kelder komen formaten 
voor van 30—31 x 15 x 7,5 cm, tien lagen 80—82 cm, zodat men aan 
kan nemen, dat deze nog wel 14de eeuws is. 

Het huis is zeer eenvoudig van indeling. De drie verdiepingen en 
de zolder zijn door onderling gelijke balklagen gescheiden i) en 
waren — voor zover is na te gaan — oorspronkelijk niet onderver
deeld, zeker niet door stenen muren. Enige, nog zichtbare, sleutel
stukken van de bovenste balklaag zijn op fig. 1 afgebeeld, evenals 
een zeer verweerde, nu verwijderde, gebeeldhouwde console van ba
saltachtige steen. 

De plaats van de oorspronkelijke trap kon niet meer worden na-

i) De balklaag boven de eerste verdieping is nu vervangen door een van ijzeren 
binten. . . . . 
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gegaan, wèl die van de schoorstenen, — deze staan op de tekening 
aangegeven. Waarschijnlijk lag de trap tegen de achterwand. 

Zoals uit de, op bladzijde 14 van het vorig nummer genoemde, 
oude afbeeldingen blijkt, had het huis oorspronkelijk een zadeldak 
met topgevels vóór en achter. Aan de kapconstructie kan men nog 
zien, dat deze vroeger dóórliep en later aan beide zijden werd af-
geschuind 2). 

In de achtergeval bevonden zich nog enige smalle vensters, be
staande uit een bovenlicht met glassponning en een onderlicht 
met luiksponning 3 ) . Ter hoogte van de tussenverdieping boven de 
begane grond moet een, door een boog overspannen, opening hebben 
gezeten. 

De huidige voorgevel is in de 17de eeuw aangebracht ter ver
vanging van een, vermoedelijk geheel houten, vroegere eevel (zie 
blz. 14). 

Zeer merkwaardig zijn de kelders. De grote, door een tongewelf 
overkluisde kelder onder het huis zelf bezit in beide hoeken aan de 
voorzijde een gemetseld trapje. Geen van beide is meer middel
eeuws. De noordelijke wordt nog gebruikt, de zuidelijke loopt 
dood tegen een begane-grond vloer. De laatste verbond een afge
scheiden gedeelte van de kelder met het zuidelijk deel van het huis, 
dat tot in 't begin van deze eeuw een afzonderlijke winkel vormde. 

Vermoedelijk is er al zeer vroeg sprake geweest van een inwendige 
verdeling in twee percelen, daar een dergelijke verdeling ook bestaat 
in de bij het huis behorende kelders onder de straat. De zuidelijke 
is grotendeels niet meer toegankelijk; alleen het voorste gedeelte, 
vlak bij de gracht, is nog open en door een tongewelfje overkluisd. 
Ook in de noordelijke kelder bestaat een duidelijk verschil tussen 
het (hogere) voorste gedeelte en de rest. Het is in kleinere steen ge
metseld en dus jonger (16de of 17de eeuws). Blijkens nog aanwezige 
ankers en spuwers moet de voorkant van het oudere stuk oorspron
kelijk de buitenzijde gevormd hebben. De straat is dus op een zeker 
ogenblik verbreed, en in verband daarmee heeft men de kelders 
verlengd. 

De achterwand van de kleine, zuidelijke, kelder bestaat uit mop
pen; deze muur verspringt evenwel ten opzichte van de oude voor
kant van de noordelijke kelder. De kademuur zou dus in oorsprong 
geen vloeiend beloop gehad hebben. Het is echter ook zeer wel mo
gelijk dat deze achterwand, hoewel opgebouwd uit middeleeuws ma
teriaal, toch niet uit die tijd dateert. Het onregelmatige metselver-
band wijst er wel op, dat men gebruik gemaakt heeft van uit sloop 
vrijgekomen stenen 4). 

2 

3 

) De slapers van de op 18de eeuwse afbeeldingen voorkomende dakkapel zijn 
nog aanwezig en op de tekening aangegeven. 

) Deze zijn in de oude maten vernieuwd; er werd echter op de eerste verdieping 
één nieuw, breed venster bijgemaakt. 

4) In dat geval is de arcering van dit gedeelte op de tekening dus onjuist, de 
oorspronkelijke voorkant zal dan meer naar achteren hebben gelegen. 
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STENEN CONSOLE A 

Fig. 1 

Vismarkt 4. De voorgevel is in de huidige toestand afgebeeld, voor het overige 
is de toestand van vóór de recente inwendige verbouwing aangehouden, met 
weglating van enige ondergeschikte binnenmuren. 
De werfmuur vóór de kelders is bij de restauratie in 1956—57 in de oude vorm 
vernieuwd.  
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Ook aan de achterzijde vindt de hoofdkelder een vervolg in een 
zeer oude nevenkelder, die aan oost- en zuidzijde een ui tgang o£ 
kelderlicht gehad moet hebben. Aangezien ook in de opbouw boven 
deze kelder oud muurwerk voorkomt, is het wel aan te nemen, da t 
het huis vanouds een — niet meer dan één verdieping omvattende — 
aanbouw bezat. De oorspronkelijke vorm hiervan is niet meer te 
reconstrueren. 

Over de verdere restauraties en wijzigingen in oude gebouwen te 
Utrecht kunnen we het volgende mededelen: 

O p verzoek van de eigenaar werd van rijkswege een sloopvergun
ning verleend voor de gevel van het pand Twijnstraat 19. Dit huis 
bezat een eenvoudige 17de eeuwse trapgevel (fig. 2) , welke geplaatst 
was op de Voorlopige Lijst van Monumenten van geschiedenis en 
kunst. Het gedeelte boven de natuurs tenen band was reeds geruime 
tijd geleden wegens bouwvalligheid verwijderd. De eigenaar stelde 
het natuursteenwerk ter beschikking van de onderafdeling Monu
mentenzorg van de dienst Openbare Werken . 

Het gebouw van de Inspectie der Belastingen, Munts t raa t 7, wordt 
door de Rijksgebouwendienst inwendig' verbouwd en aan de achter
zijde vergroot. Het pand heeft in hoofdzaak een 18de eeuws karakter; 
bij het verwijderen van de plafonds kwamen echter balklagen van 
moer- en kinderbinten in het zicht, welke ongetwijfeld nog 17de 
eeuws zijn. Ze bezaten een eenvoudige beschildering, bestaande u i t 
een dubbele omgaande bies tegen het ondervlak van de kinder
binten en eveneens langs de randen van de velden tussen deze balk
jes. Zowel de combinatie van goudbru in op donkerrood fond, als 
die van groen op grijs fond kwam voor. Details als deze kunnen van 
belang zijn voor restauraties van overeenkomstige balklagen, wan
neer de oorspronkelijke kleur niet meer teruggevonden kan worden. 

Aan de achterzijde bevond zich een omlijste tu indeur (fig. 3 ) , 
welke in verband met de vergroting gesloopt is, maar die voor 
restauratie-doeleinden gegeven is aan de onderafd. Monumenten
zorg van de dienst Openbare Werken. 

Naast de politiepost bij de Wit tevrouwenkade is het hek van de 
in 1877 afgebrande Willemskazerne om verkeerstechnische redenen 
verwijderd. He t hek dateerde ui t het midden van de 19de e e u w 5 ) . 
De beide zandstenen pijlers waren bekroond door leeuwen met wa-

5) E. J. Haslinghuis, de Ned. Monumenten van Geschiedenis en Kunst, II - I, 
de gemeente Utrecht ('s Gravenhage 1956), blz. 75. 
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: 

Fig. 2 Fig. 3 

penschilden (van de beeldhouwer J. R i jnbout ) . De onderdelen wer
den opgeslagen, daar het voornemen bestaat het hek te zijner tijd 
elders te herplaatsen. 

In het Catharijneconvent werd een gedeelte van de zuidelijke vleugel 
geschikt gemaakt voor de inrichting van het museum „Van Speel
doos tot Pierement". 

Ir. C. L. T E M M I N C K G R O L L 

A M E R S F O O R T O F N I E T ? 

Men zal zich de paar artikeltjes van mijn hand in de vorige jaargang 
van Oud-Utrecht her inneren over de identificatie van de ets van 
Seghers. Ofschoon ik gaarne enige reactie van de zijde van 's Rijks 
Prentenkabinet had gezien, hebben ze er tocli toe geleid, dat bet 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentat ie mij mededeelde, 
dat men aldaar de naam van de ets gewijzigd had van Rhenen in 
Amersfoort. 
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