
R E S T A U R A T I E S EN V O N D S T E N T E U T R E C H T 

In de afgelopen maand kwam de restauratie van de tuin- en keer-
muur met brug aan de Kromme Nieuwe Gracht bij het achterterrein 
van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams practisch 
gereed. T u i n m u u r en hek verkeerden in zeer slechte staat, en het 
ijzeren brugje vormde een lelijk contrast met de verschillende boog-
bruggen over dit grachtgedeelte. In navolging van de elders toege
paste bruggen is nu ook hier een gemetseld booghrugje gemaakt. De 
vroegere doorgang naar de onder de tuin gevonden kelders (vgl. 
maandbl . Oud-Utrecht 1958 p. 15) werd in het zicht gelaten. 

Tijdens de sloop van het pand Breedstraat 30 kwamen in dit ogen 
schijnlijk laat 19e eeuwse huis verschillende aardige bijzonderheden 
aan het licht. Het huis bleek te zijn ontstaan uit de samenvoeging 
van twee 18de eeuwse huizen, waarvan het westelijke een interessante 
kelder had. Tussen de zware vloerbalken waren kleine gewelfjes ge
slagen, welke met halve tegeltjes waren bezet. Behalve betegelde wan
den, bezat deze kelder dus ook een betegelde plafond! (afb. 1.) 

Afb. 1. Afb. 2. 

Afb. 1. De fragmenten -san oude vloeren, welke gevonden weiden onder de 
houten vloer van het huis Hamburgerstraal 25. 

Afb. 2. De betegelde gewelfjes in de kelder van hel huis Breedstraat 30. 

Het interieur bevatte enige uitzonderlijk rijke plafonds, waarvan 
er één gedateerd was op 1888, met veel verguld stucwerk, geschil
derde bloempartijen en - in de hoeken - kleine landschappen in 
bruin (ca. 15/15 cm.). Het is ui teraard niet doenlijk en over het 
algemeen ook nog niet noodzakelijk om laat 19e eeuwse interieurs 
te beschermen, maar wanneer men hiertoe — mogelijk over een jaar 
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of vijftig — zon overgaan, zullen er waarschijnlijk nog maar zeer 
weinig exemplaren in den lande te vinden zijn niet een dergelijke 
rijke detaillering. 

* 

Belangrijker vondsten overigens leverde een inwendige verbouwing 
in het huis Hamburgers t raat 25. Dank zij het onmiddellijk doorgeven 
hiervan door de aannemer T h . Kelder, kon een en ander tijdig 
worden vastgelegd. 

Het huis vormde in oorsprong vermoedelijk één geheel met he t 
aangrenzend pand 23/23bis. Daar slechts de benedenverdieping van 
nr. 25 voor onderzoek in aanmerking kwam, was het niet mogelijk 
een volledige indruk van de vroegere toestand van het geheel te 
verkrijgen. Het is ongetwijfeld een evenwijdig aan de straat gelegen 
blok geweest. De oostelijke zijkant (naast nr. 25) is nog bekroond 
door een middeleeuwse trapgevel. 

He t baksteenformaat van de muren bedraagt ca 30.5/15.5/7.5 cm; 
5 la^en is 41—42 cm. De vóór- en zijmuren zijn ru im 60 cm dik, 
de achtermuur is 46 cm. Het feit, dat deze m u u r dunner is en ook, 
da t de achterbouw zelf uit overeenkomstige steen bestaat, wijst erop, 
dat het huis vanouds een aanbouw aan de achterzijde heeft gehad. 
Sporen van reeds lang geleden gedichte vensters met zeer schuine, 
afgepleisterde dagkanten werden in de bl inde zijmuur van dit achter
gedeelte aangetroffen (zie fig.). Er onder bevinden zich twee kelders; 
de gewelven hiervan staan loodrecht op elkaar. He t muurwerk van 
de voorste bevat een aantal bogen. 

In de voorkamer werden in de oostwand de resten gevonden van 
de middeleeuwse schouw, welke aangesloten geweest moet zijn op 
de in de trapgevel nog aanwezige schoorsteen. Aan de westkant was 
deze kamer begrensd door een moderne vulmuur , waarin ook een 
18de eeuwse schouw was opgenomen. De zware balk moet vroeger 
door (niet tot de grond doorlopende) muurstijlen en schoren onder
steund zijn geweest. 

Onder de houten vloer, die zelf een interessante constructie ver
toonde (zie fig.) werd een plavuizen vloer gevonden, diagonaalsge-
wijze gelegd (formaat plavuizen 13/13 cm.) en omrand door een aan
tal rechte rijen van iets grotere plavuizen. Daaronder lag weer (sterk 
verzakt) een vloer van van kleine tegeltjes van 6 bij 6 cm. (aib. 2 ) . 
Ook deze lagen diagonaalsgewijze. Ze waren afwisselend geel en zwart 
geglazuurd en gelegd — voorzover dit ondanks de slijtage nog was na 
te gaan — volgens een visgraat-patroon van vrij iorse schaal. Over
eenkomstige tegeltjes werden o.m. gevonden bij de opgravingen van 
de voormalige Paulusabdij en ook bij die van het klooster Mariën-
daal te Zuilen. 

O p grond van muurwerk en tegels is een datering op de 14de 
eeuw zeer wel mogelijk. Ook is het niet uitgesloten, dat het huis op 
een of andere wijze in verband stond met de — aan de overzijde van 
de straat gelegen — Paulusabdij . 
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Onder de oudste tegeltjes lag een brandlaag, waaronder zich weer 
baksteenpuin bevond. Er werd hier geen kelder aangetroffen. Tussen 
enig puin in de kelder onder het achterhuis lag een gedeelte van een 
middendorpel van een na tuurs tenen kruiskozijn. Dit was, evenals een 
boekblok, van rode (Bremer) zandsteen. 

Voor- en achterkamer bezitten 18de eeuws houten plafonds, ver
sierd met omgaande profiellatjes. 

De vrijkomende plavuizen en tegels werden door de eigenaar (direc
tie fa. Jongeneel) voor restauratiedoeleinden beschikbaar gesteld. 

Door een zetfout is het steenformaat van het in het vorige n u m m e r 
beschreven p a n d Vredenburg 34 wel bijzonder groot geworden, het 
bedraagt echter 28 /14 /6 .5 cm., 5 lagen is 36—37 cm. Deze zelfde steen 
werd ook aangetroffen in een achter dit huis gelegen pakhuis aan de 
Lange Koestraat. 

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

S U S T E R B E R T K E N S D O O P C E E L 

Onder deze titel deelde de heer W . H. Vroom in de Nieuwe T a a l - . 
gids (mei 1958, blz. 168—171) nadere gegevens mee betreffende de 
afkomst van Suster Bertken. 

Een gelukkige archiefvondst deed hij in de kerkmeestersrekeningen 
van de Buurkerk. In de rekening 1449/1450 trof hem de volgende 
inkomstenpost: 

„ I tem van joncfrou Beerte des proests dochter van Sinte Peter 30 
rijns gulden. Hier sel sij of hebben %Y2 rijns gulden siaers lijfrenten 
facit 201 gulden. Paschen ende victorijs etc." 

Joncfrou Beerte stond dus aan de Buurkerk af een som van 30 rijns 
gulden, toen gelijkwaardig aan 201 gulden (van 30 wi t ) , waarvoor 
de kerk haar een jaarlijkse lijfrente uitbetaalde van 2 ^ rijns gulden, 
gelijkwaardig aan ƒ 16,75; vervaldagen waren Pasen en 10 oktober. 

Dit verandert echter in 1457/58, want dan wordt deze lijfrente 
zonder nadere mededel ing of verklaring uitgekeerd aan een zekere 
Margriet Aernt Janss. dochter. 

Echter hebben kerkmeesters, waarschijnlijk ter nadere verant
woording, het jaar daarop (1458/59) deze uitgaafpost nader geredi
geerd: 

„I tem Margriet Aerntss, wijf ende plach te staan op Beerte sproest 
dochter van sente Peter ende wert verset (verkocht) ende mit dien 
ghelde wert die cluse getymmert facit 6 gulden ende \iy2 cromstert ." 
Er blijkt dus een verband te bestaan tussen de verkoop der lijfrente 
en de bouw van de kluis. Een kluizenares moest afstand doen van 
alle bezit. Vermoedelijk zal „joncfrou Beerte" met toestemming van 
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