
VONDSTEN EN R E S T A U R A T I E S T E U T R E C H T 

Stadsmuur bij het bolwerk Sterrenburg. In het ju l inummer van het 
maandblad Oud-Utreoht is reeds even vernield, dat tijdens graaf-
werkzaaraheden achter het fysisch laboratorium te Utrecht resten 
werden gevonden van de vroegere stadsmuur tussen het bolwerk 
.„Sterrenburg" en de voormalige Tolsteegpoort . 
Blijkens een in 1930 gepubliceerd onderzoekt ) ls dit gedeelte van 
de stadsmuur, met poort en bo lwerk 2 ) gebouwd in de jaren 1554— 
1557 volgens ontwerp van Willem van Noort. De stadsmuur werd 
toen ten opzichte van zijn voorganger iets naar buiten (naar hel 
/u iden dus) verplaatst. 
J Iet bolwerk is in 1854 grotendeels gesloopt, de muur /al wel 
ongeveer tegelijkertijd zijn afgebroken. In het Gemeentearchief 
berust een tekening van ca 1840 3), waarop de situatie vóór de sloop 
/eer nauwkeurig is weergegeven. De betrouwbaarheid van deze op
meting kon dank zij de vondsten worden geverifieerd. 

Het muurwerk was als volgt opgebouwd: 
1. Een onderbouw, van fundering' tot straatpeil. 4) 
De/e bestond uit de eigenlijke muur , welke aan de voet ca. 3 m. 

breed was en op 5 m. hoogte nog ruim IK, m., en een reeks zware 
pijlers (3.70/1.20 m.) loodrecht hierop. De/e pijlers stonden 4.40 m. 
har t oj) hart en waren zeer nauwkeurig gemetseld in baksteen van 
25/12/6 cm, 10 lagen per 68 cm. Ertussen waren halfsteens-gewelven 
geslagen en aan tie onderzijde waren ze door een verzwaring achter-
langs het ondergedeelte van de m u u r met elkaar verbonden. 

Van de muur zelf was veel minder over dan van de steuncon-
structie; slechts vlakbij Sterrenburg bleek nog een gedeelte tot een 
hoogte van ruim 5 m. intact te zijn. Het metselwerk was tamelijk 
slordig en bevatte ook veel steen van groter formaat (tot ca 31/16/8 
( in.) , hierin is dus kennelijk het afkomend materiaal van de vorige 
m u u r verwerkt. Mogelijk omdat het metselwerk minder hecht was, 
heeft men bij de aanleg van de plantsoenstrook de muur omwille 
van het puin geheel gesloopt, terwijl men de keiharde pijlers niet 
verder dan tot vlak onder het voorgenomen grondvlak afbrak. Dit 
maakt het waarschijnlijk, dat ook onder de andere plantsoengordels 
nog restanten van dergelijke constructies aanwezig zullen zijn. Zo 
bleek toevallig voor enkele weken, dat behalve het bekende fragment 

') G. van Klaveren Pzn., ..De Morgenster en Sterkenburg" in Maandblad Oud-
Utrecht 1930, 5e jaargang, blz. 33. 

2) Tijdens de bouw sprak men van Stoutenbprch, later werd de naam veranderd 
in Sterkenburg en tenslotte in Sterrenburg. 

:i) Gem. arch. D. 1.4.15. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de (geaquarellccrde) 
tekening iets jonger is dan 1810 en gemaakt werd naar aanleiding van de 
voorgenomen sloop. Hel feit. dat niet alleen de (zichtbare) bovenste bogen zijn 
aangegeven, maar ook de (onzichtbare) onderste bogen wijst er op, dat het 
bolwerk aan de binnenzijde reeds ten dele ontgraven moet zijn geweest. 

4) Van ca. 0,6 m onder N.A.P. tot 4,5 m boven N.A.P. 
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Hierboven: 

gedeelte van de ontgraven restanten 
stadsmuur bij Sterrenberg. 

Fig. 't. Op een copie van de 
in de tekst genoemde, in het 
Gemeentearchief aanwezige, te
kening is aangegeven welk on
derdeel van het gehele verde
digingswerk het teruggevonden 
muurwerk vormde. Toevallig 
waren op de oude tekening 
evenveel pijlers van de boven
bouw aangegeven als er nu pij
lers van de onderbouw gevon
den zijn! Op verkleinde schaal 
is de plaats van het bolwerk 
ten opzichte van de huidige 
situatie aangegeven. Het wes
telijke en meest belangrijke 
deel van de gevonden resten 
zélf is op grotere schaal meer 
gedetailleerd weergegeven. 

Fig. 2. Isometrische voorstel
ling van de constructie van de 
muur, gezien vanuit de stads-
zijde. Vermoedelijk zal het ge
deelte achter de borstwering 
wel op de een of andere wijze 
van boven vlak zijn gemaakt; 
uit de gegevens blijkt hiervan 
echter niets. 

Fig. 2. 



van de stadsmuur ten zuiden van het Lucasbohverk iets verderop 
nog andere resten van middeleeuws muurwerk onder het talud ver
borgen zitten. 

2. Een bovenbouw, bestaande uit pijlers van ca. 1 bij 2 m., waar
van de onderste gedeelten nog aangetroffen werden. Blijkens de in 
het Archief bewaard gebleven tekening droegen ook deze pijlers 
flauwe tongewelven, waarover een weergang gelopen moet hebben 

(%. ! ) • 
O p de isometrische tekening (fig. 2) is de gehele muurconstruct ie 

aangegeven, zoals deze is afgeleid uit de vondsten, aangevuld met de 
gegevens der oude tekening. In verband met een te maken kelder 
moesten de muurres ten worden gesloopt. Behalve enkele stenen 
kogels werden tijdens het graafwerk geen voorwerpen gevonden. 

Haverstraat 14. De restauratie van de 17de eeuwse trapgevel, welke 
met steen van het Utr . Monumentenfonds tot stand kwam, is vol
tooid. He t zeer bouwvallige bovengedeelte van de top werd gede
monteerd en van het oude materiaal opnieuw opgetrokken. De ven
sters kregen een betere roedenverdeling, terwijl in het beneden 
gedeelte het bepleisterde metselwerk werd schoongemaakt en de 
vensters en deuren werden vernieuwd. 

Mariastraat 28. Het zeer interessante I5de eeuwse voormalig poort
gebouw van het huis Zoudenbalch zal door bemiddel ing Van het 
Utrechts Monumentenfonds worden hersteld. 

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

H E T S T U I J V E R S G E L D 

VAN DE N E D E R L A N D S E H E R V O R M D E KERK T E SOEST 

Een merkwaardige vorm van belastingheffing bestond er een paar 
eeuwen geleden, op het plat teland, in het oude Soest. Van ieder bij-
stede „in den dorpe van Soest", staande aan de boekweit, moest men 
jaarlijks twaalf „stuijvers" betalen. Het was een oud recht van de 
hervormde kerk van Soest en het stuijversgeld diende betaald te 
worden aan de kerkmeesters. Ieder jaar opnieuw legde men een lijst 
aan van de bijenhouders staande „onder den geregte" van Soest. T)e 
oudste lijst dateert van 2 augustus 1708. 

In 1770 wordt de oude keur nog eens door de Ed. Mog: Heeren 
Gedeputeerden van de Staaten Lands van Utrecht, bekrachtigd, daar 
het oud gebruik te Soest in verval was geraakt. De opgezetenen 
(bewoners) hiefden zich niet meer aan de voorschriften en weigerden 
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