
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. In aanvulling op hetgeen in hel jun inummer van 

Oud-Utrecht (blz. 77 e.v.) is medegedeeld kunnen wij thans berichten, 

dat het dank zij de opmerkzaamheid van een onzer leden mogelijk is 

geweest, de deuropzet met de „Dubbelden Arend" wederom ten 

behoeve van de restauratie terug te kopen. 

Korte Jansstraat 2 in oude gedaante. 
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Korte Jansstraat 2. De vanwege de 
eigenaar uitgevoerde restauratie van 
het winkelpand (zie mndbl . Oud-
Utreeht I960, blz. 54) is voltooid, 
behoudens afschilderen. 

We plaatsen hierbij afbeeldingen 
van de gevel in de vroegere en in de 
tegenwoordige toestand. 
Oude Gracht 114. Een restauratie van 
het monumentale , in opzet 14de 
eeuwse, pand „De Drakenburgh" , 
onder leiding van architect T h . 
Haakma Wagenaar, is in voorberei
ding. 

Terwille van een onderzoek naar 
gegevens omtrent de vroegere toe
stand van het gebouw is het pleiter-
werk van de voor- en de zijgevel 
verwijderd. De voorgevel bleek — 
hoewel opgetrokken in oud materiaal 
— niet meer de originele te zijn. 

Bijzonder interessant is de primi
tieve sporenkap. Ook de balklagen 
zijn vermoedelijk nog origineel. De 
vloer van de eerste verdieping rust 
op grenen blaken van 1 7 x 5 1 / 5 4 cm, 
87 cm h.o.h. (géén kinderbinten aan
wezig) . De toepassing van grenenhout 
in een zo oud huis, de kapconstructie 
en de wijze van metselen wijzen op 
een nauwe relatie met Duitsland. He t 
moet oorspronkelijk met leien of 
leipannen gedekt zijn geweest. 

Merkwaardig is, dat slechts het achtergedeelte van het huis een 
kelder bezit; vrijwel alle grote middeleeuwse huizen in Utrecht zijn 
over de volle lengte onderkelderd. Waarschijnlijk is deze gedeeltelijke 
onderkeldering de oorzaak van de ongelijkmatige zetting die het huis 
al sinds lang heeft verkregen. 

T e zijner tijd zullen nog nadere gegevens omtrent dit huis worden 
medegedeeld. 

C.L.T.G. 
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Korte Jansstraat 2 
na restauratie eevel. 
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