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

Schoutenstraat 13. Het voornemen bestaat om op korte termijn over 
te gaan tot restauratie en inwendige verbouwing van het winkelpand 
Schoutenstraat 13. Deze zaak, vanouds genaamd „Den Dubbelden 
Arend", heeft nog vrijwel geheel zijn vroeg 18de eeuwse inter ieur 
behouden en is daardoor een unicum in Utrecht i) en zelfs wel voor 
geheel Nederland. 

Daar een dergelijk inter ieur in de moderne winkelpractijk uiter
aard moeilijkheden met zich brengt, is gezocht naar een mogelijkheid 
om de oude bet immering in stand te houden en toch het inwendige 
te verruimen. Door de achter de winkel gelegen kamer en gang via 
een doorgang in de huidige achterwand bereikbaar te maken, bleek 
een bevredigende oplossing te kunnen ontstaan. Een nader p lan werd 
uitgewerkt door architect E. H. Weber te Amsterdam. Ook de 
bouwkundige toestand van de voorgevel behoeft verbetering. 

In 1876 verscheen ter ere van het 150-jarig bestaan een gedenkboek 
,van de hand van de toenmalige eigenaar G. van Rijn 2), waaraan 
we verschillende gegevens omtrent de historie kunnen ontlenen: 

Op 5 jun i 1726 werd door Willem Doncker in het tegenwoordige 
pand — sedert twee jaren zijn eigendom — de zaak opgericht. Ook 
voordien was de winkel door een bakker bewoond, zoals dat toen 
met meer huizen in wat destijds de Schoutensteeg heette het geval 
was. De geschiedenis van de „Tekantjes en Tafelcoeckgens" gaat 
overigens niet parallel met die van deze zaak; de laatste bestonden 
in ieder geval reeds in 1670 3). De opvolger van Doncker, Ju r i an 
Pieterson, voert nog strijd met een collega over wie nu de échte 
maakt. — T o t voor kort was in de winkel een schilderij aanwezig 4 ) , 
waarop de Tekantjes en een ossenkop stonden afgebeeld. Dit is het 
symbool van een andere zaak geweest, „het Ossenhoofd", op de hoek 
van de Schoutensteeg en Kintgenshaven, alwaar sedert 1751 Willem 
Hopman een overeenkomstig product vervaardigde. In de 19de eeuw 
werden beide bakkerijen verenigd; „Het Ossenhoofd" is later ver
dwenen. 

Het winkelinterieur met zijn beschildering zal men wel evenals de 
pui op het stichtingsjaar 1726 kunnen dateren. Met het metselwerk 
van het bovengedeelte van de voorgevel is dit vermoedelijk ook nog 
het geval. Vensters, lijsten en dek zijn echter in de 19de eeuw en 
rond 1900 gewijzigd. 

i) Vooral, nu in 1959 het empire-interieur van de banketbakkerij Oude Gracht 
189 werd gedemonteerd; vgl. Maandblad Oud-Utrecht 1959, blz. 32—33. 

2) De Schoutensteechsche Tekantjes en Tafelcoeckgens, Utrecht, J. L. Beyers, 
1876. 

•••) id., blz. 16. 
4) Helaas is dit schilderij, benevens enige andere stukken van het interieur en 

de nog te noemen rococo deuropzet, door de vorige eigenaar, die een en ander 
bij de verkoop van het pand in bruikleen had gegeven, later afzonderlijk 
verkocht. 
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Winkelinterieur ,J3en Dubbelden Arend", Schoutenstraat 13, Utrecht. 
(Foto Rijksbureau voor Monumentenzorg). 

De zijgevels en waarschijnlijk ook de balklagen zijn van nog oudere 
da tum dan 1726. 

Een fraaie toevoeging uit de rococo-tijd was nog de deuropzet met 
de „Dubbelden Arend", welke helaas momenteel niet meer te 
achterhalen is. 
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Boven: Fragment achterwand winkel Schoutenstraat 13. 
Hieronder: Deuropzet niet „Den Dubbelden Arend", thans verdwenen. 

Naar we hopen zal Utrechts oudste winkelinterieur, aangepast 
aan moderne eisen, nog weer voor lange tijd een stijlvol beeld 
kunnen bieden van de wijze, waarop men in de 18de eeuw de 
kleinhandel dreef. 

Vredenburg. Tijdens het graafwerk ten behoeve van de funde
ringen en kelders van het nieuwe secretariaatsgebouw voor de Jaar
beurs op het Vreeburg werd een gedeelte van de zuidelijke gracht 
van het voormalige kasteel Vredenburg blootgelegd. Van het kasteel 
zelf werden reeds in 1959 belangrijke funderingsresten teruggevonden, 
waaromtrent reeds een en ander werd medegedeeld 5). De gracht 
was aan de buitenzijde begrensd door een kademuur van 1,75 m dikte 
(steenformaat 29,5/14,5/6,5 cm) . De breedte was iets groter dan 
aangegeven op de ontwerptekening van Rombout Keldermans ß). 

"•) Maandblad Oud-Utrecht 1959, blz. 146 en 1960, blz. 14-18; Nieuwsbulletin 
K.N.O.B. 1959 kol. *245. 

6) E. J. Haslinghuis, De Ned. Mon. van Gesch. en Kunst. II—I, Utrecht, blz. 56. 
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De plaats van het bruggenhoofd in de kademuur strookte echter weer 
precies daarmee. Merkwaardig is, dat op genoemde pla t tegrond een 
schuin op de toegangspoort aanlopende brug is getekend. De vond
sten zouden er dus op wijzen, dat de brug inderdaad zo is uitgevoerd. 
O p de afbeeldingen van de opstand van het kasteel ?) zien we echter 
een recht op de poort aanlopende brug. Helaas was dat gedeelte van 
de kademuur, waar deze b rug begonnen zou moeten zijn, geheel 
verdwenen. Mogelijk is men tijdens de bouw van plan veranderd. 

T e n zuiden van de gracht lagen nog enige muurresten van uit
zonderlijk zware baksteen: 32—33/16—17/9—10 cm. Deze moeten wel 
haast van ca 1200 dateren; een verklaring kan nog niet worden 
gegeven. 

Behalve zeer veel baksteenpuin — men heeft kennelijk de gracht 
gedicht niet van het kasteel afkomend materiaal — werden enige 
fragmenten van beeldhouwwerk gevonden. Deze kunnen in drie 
groepen verdeeld worden: 
a) Gotische profielen (ten dele gepolychromeerd) en delen van 

grafstenen, afkomstig van het tijdens de bouw van het kasteel (in 
1528 e.v.) daarin opgenomen oudere St. Catharijneklooster. 

b) Zeer rijk laatgotisch beeldhouwwerk in Keldermansstijl, vermoe
delijk afkomstig van een versierde toegangspoort o.i.d. uit de 
bouwtijd van het kasteel. 

c) Enkele stukken met vroege renaissance-vormen (ca 1540—'50), 
welke afkomstig moeten zijn van vernieuwingen aan het kasteel 
na de voltooiing. 

De stukken zullen worden gedeponeerd bij het Centraal Museum. 

Ir. C. L. T E M M I N C K G R O L L . 
7) id., blz. ai 

D R I E S C H I L D E R I J E N U I T DE C O L L E C T I E H E L D R I N G 

O m meer dan één reden is een bezoek aan het Centraal Museum te 
Utrecht thans zeer aan te bevelen. To t en met 24 jul i kan men er 
de collectie J. C. H. Heldr ing zien, die als geheel u i teraard al de 
moeite waard is, maar waar enkele werken hangen, welke iets met 
Utrecht te maken hebben, al thans ermee in verband te brengen zijn. 

Het gaat hier speciaal om het schilderstuk getiteld "IJsvermaak bij 
Kampen" van Hendrick Avercamp (1585—1634). Het is een aller-
genoegelijkst tafereel van Oudhollandse zwierigheid, waarop terecht 
van toepassing is wat Jacob van der Does eens op een haags ijsvermaak 
dichtte: 

Hier krielen duysende van menschen onder een 
de mans op schaatsen en de juffers in de sleen, 
hier siet ghij 't narretuyg van edellien en heeren 
en peerden uytgerust met bellen en met veeren. 
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