
in 1692 geven de staten van Utrecht nog een ordonnant ie op het vie
ren en onderhouden van de zondag ten platten lande, gearresteerd 
6 december van dat jaar, één lange lijst van verboden werkzaam
heden of vermaken 18). 

8) Groot Utrechts Placaatbock I, bid?. 35 

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

T o t voor kort bevond zich in het perceel Oude Gracht 189 een merk
waardig empire-winkelinterieur (afb. 1). Het was de banketbakkerij 
van de firma Blok en Van Wijngaarden. Daar deze firma in 1824 is 
opgericht,^) bestaat er een zeer grote kans, dat het in ter ieur ui t da t 
jaar dateert. O p grond van de vormen echter is een iets vroegere 
datering niet uitgesloten. Met de mogelijkheid, dat de genoemde 
firma bij de opricht ing een reeds bestaande zaak overnam, moet dus 
rekening gehouden worden. Hiernaar zal alsnog een onderzoek 
worden ingesteld. 

Vooral interessant is de halfcirkelvormige achterwand met de even
gebogen deuren tussen de twee slanke halfzuilen en het met brons
kleurig geschilderde figuren versierde paneel (afb. 2) . Ook de palmet
kapitelen, de rozetten en de eierlijsten zijn na tuurge t rouw brons
kleurig geschilderd. Zeer typerend zijn voorts de griffioenen op de 
toonbanken. 
Het pand is echter verkocht aan de firma Houtzager, die er een 
meubelzaak vestigde. De oude betimmering — welke overigens niet 
genoemd wordt op de gemeentelijke monumentenli jst — bleek niet 
passend voor de nieuwe bestemming. De gehele be t immering, bene
vens een gedeelte van de verdere aankleding van het inter ieur is nu 
aangekocht door het Centraal Museum te Utrecht , met het doel te 
zijner tijd een stijlkamer als empirewinkel in te richten. 
De gevel van het huis Oude Gracht 189 is nog in opzet 18de eeuws, 
de onderpui echter is in het begin van deze eeuw in zeer lelijke 
vormen vernieuwd, zodat het fraaie interieur van de straat af niet 
tot zijn recht kwam. 

Reeds enige tijd geleden werd in het voormalige Duitse huis aan de 
Springweg, nu mil i tair hospitaal, een zeer oude smeedijzeren deur 2) 
gevonden. In 1347 kreeg de Ridderlijke Duitse Orde het terrein aan 

!) Mededeling van de vorige eigenaar, de heer Blok. 
2) Een afbeelding kon in dit nummer niet meer worden opgenomen, deze zal in 

een der volgende afleveringen worden geplaatst. 

32 



Afb. 1. Het interieur van de winkel Oude Gracht 189 in 1958. Foto Rijksdienst 
Monumentenzorg. 

Afb. 2. Het paneel boven de deuren in de achterwand van de winkel Oude 
Gracht 189. Foto Rijksdienst Monumentenzorg. 
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de Springweg toegewezen, sedert 1806 is het complex rijkseigendom 3). 
Nog een groot gedeelte van de na dat jaar opgerichte gebouwen 
is aanwezig, helaas werd de kerk bij de bekende storm van 1674 prac-
tisch geheel verwoest, er resteert slechts een zuidelijke zijkapel. 

Van welk gedeelte deze deur afkomstig is, kan al even moeilijk be
paald worden als uit welke tijd hij dateert. Zeer wel mogelijk, da t hij 
nog laat-middeleeuws is; er bestaat w-einig vergelijkingsmateriaal. In 
een Oostenrijks boekje over oud smeedwerk staat een ijzeren deur 
afgebeeld, welke met het gevonden exemplaar zeer veel overeenkomst 
ve r toon t* ) . Deze bevindt zich in de Steingasse 3 te Salzburg. De 
auteur waagt zich niet aan een datering. Ook deze deur is aan de 
achterzijde door diagonalen versterkt, hij is iets groter dan de hier 
gevonden deur, welke 85,5 bij 190,5 cm meet (hoogte langs de zij
kanten 181 cm) . 

T e Keulen bevindt zich nog in de St. Ursulakerk een vermoedelijk 
eveneens middeleeuwse ijzeren deur; deze echter is versterkt door 
horizontale stroken, dus van een principieel andere constructie. 

C. L. T . G. 
:!) Excerpten uil de oude rekeningen der Ridderlijke Duitsehe O r d e . . . 

1895, voorrede v. de Geer van Oudegein, blz. 1. 
4) A. O. Keidel, Altes Schmiedeeisen am Bau, Wenen 1947, blz. 10, 11. 
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dige beleg van Naarden in de winter 1813-1814. In : O p den uitkijk 
(christelijk cultureel weekblad), novemb. 1958, nr. 2, blz. 87-91. Met 
afb. 

Van Os heeft niet alleen als kapitein van de loosdrechtse landstorm aan het 
beleg van Naarden deel genomen, maar er ook een verslag over geschreven 
en er o.a. vier, in het Rijksmuseum bewaarde schilderijen van gemaakt. Hij 
woonde toen te 's-Graveland. Op 28 november 1813 was hij te Utrecht, waar 
hij de Fransen reeds vertrokken vond en de aankomst der Kozakken mee
maakte. Drie jaren later heeft hij het grote schilderij vervaardigd „De aan
komst der eerste Kozakken bij de Wittevrouwenpoort te Utrecht", dat vol
gens de traditie in 1824 door de schilder aan Czaar Alexander 1 van Rus
land ten geschenke zou zijn gegeven en dat ca. 1930 door aankoop — naar-
het heette uit russisch bezit — eigendom van het Gereformeerd Burgerwees
huis (Evert Zoudenbalchhuis) is geworden. Volgens het verhaal zou een wees-
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