
VONDSTEN EN RES EVI KATIES IN U T R E C H T 

Voormalige vleeshal 

De oude vleeshal in de Voorstraat wordt ingericht tot jeugdleeszaal en 
krijgt dus, na jarenlang slechts als opslagplaats in gebruik geweest te 
zijn, weer een waardige bestemming. Tijdens grondwerkzaamheden 
werd in de langs-as van het gebouw een oude fundering aangetroffen. 
Dit gegeven, gecombineerd met de mededeling in het f ebruar i -nummer 
van dit maandblad (hl/. 18) omtrent de zuidwestelijke zijmuur, die 
nog van vóór de bouw van de huidige vleeshal moet dateren, wijst 
ér wel op, dat de vorige tweebeukig is geweest, zoals de Hide ecuwse 
kaart van Braun en Hogenberg al doet vermoeden. De midden-
fundering was smaller dan de zwaarte van de zijmuur ( 1 ^ steens 
tegen 2 steens), zodat duidelijk van een tussenmuur sprake is. Moge
lijk ook heelt hier geen volledige muur , doch slechts een rij kolommen 
gestaan. 

Oude dracht 45 

De voorgevel van het huis Oude Gracht 45 bij de facobsbrug is op 
initiatief van de eigenaresse ontpleisterd, waarna met medewerking; 
van het Utrechts Monumenten ionds een restauratie tot stand kwam. 
De ankers werden verbeterd en de roedenverdeling van de vensters 
herkreeg de oorspronkelijke verhoudingen. De huidige kozijnen zullen 
in het begin van de 18de eeuw aangebracht zijn in het waarschijnlijk 
laat 16de eeuwse huis (steenformaat ruim 24/12/5,5 cm). De rechte 
kroonlijst is mogelijk nog iets jonger. 
Bovendien herkreeg het huis zijn vroegere naam ,,De Oude Bok" 1 ) . 

Werjmurën 

De restauratie van de werfmuren langs de Vismarkt is nu ter weers
zijden van de Kalisbrug geheel voltooid. Ook aan tie tegenover
liggende Zoutmarkt werd nog een muur gerestaureerd. 

Op velschillende pun ten langs de Oude Gracht zijn kort geleden 
wederom lantaarn-consoles van C. Groeneveld geplaatst 2 ) . 

bij het huis Oudaen heeft men twee wapenstenen aangebracht, 
waarop respectievelijk de wapens Zoudenbalch/Lockhorst en Taets 
(H) oudaen, ter her inner ing aan de families, die in de 14de en I5de 
eeuw het huis bewoonden. 

'Een zuidwesten van de Bezembrug staat een steen met een heks-op-
bezemsteel, terwijl er aan de noordwestelijke hoek een is ingemetseld, 
waarop een tafereel van een bezembinder met zijn karretje is af
gebeeld. 

!) Catalogus tentoonstelling Utrechts Oudegracht, 1948. blz. 22. 
2) Een volledig overzicht van alle lantaarnconsoles is gegeven in de I immerwerf, 

personeelsorgaan van de dienst O.W. Utrecht, nrs. 51 en 52 (juni en aug. '59). 
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jifb. 1. Steen van (.'. Groeneveld, voorstellende St. Eloy. 

T e n noordwesten van de Geertebrug / ien we de legende van St. 
Geertruid, die zo in gebed verzonken was, dat ze niet bemerkte, dat 
de muizen in haar stat' klommen. 

Iets meer naar het noorden, in de richting van de Smeebrug vindt 
men St. Eloy, de beschermheilige der smeden (afb. 1). Hij beslaat een 
paard, door het been af te snijden en dit later — /onder dat een wond 
zichtbaar is — weer op zijn plaats aan te brengen. 

Afb. 2 

Ie Korte Baanstraat 8, 
achter Maliebaan. 
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Tegenover het stadhuis heeft de „Hofbeer" een plaats gevonden. De 
voorstelling slaat op een oude verplichting om eens per jaar een 
vet varken naar Den Haag te zenden. 

T e n noordoosten van de Maartensbrug bevindt zich nu een aardige 
St. Maartensoptocht, terwijl aan de Nieuwe Gracht bij de trap van de 
Pharmaceutische Groothandel het oude apothekerssymbool van de 
„gaper" werd aangebracht. 

Eerste Korte Raanstraat S 

T e n zuiden van de Eerste Korte Baanstraat, nabij het Spoorweg-
museum, werd in verband met de bouw van een rioolgemaal een 
vroeg 19de eeuws tuinmanshuis gesloopt. Hoewel het niet van uit
zonderlijk architectonisch belang was, plaatsen we hiervan een af
beelding (all). 2) , daar het een van de zeer weinige gebouwen was, 
waaraan men kon zien, dat de Maliebaan werkelijk al voor het eind 
van de 19de eeuw bestond! Door de afzijdige ligging zal het trouwens 
een vrijwel onopgemerkt bestaan hebben geleid. 

S LI NGERMUUB ACHTER OE LEEUWENBERG KERK NAAST S C H A U W y K - STÜ..13" 
AANZICHT MET HORIZ. DOORSNEDE 

Afb. 3. 

Tijdens het graafwerk werd een kleilaag aangetroffen, die ontstaan 
moet zijn in verband met een oude waterbedding, die nog moeilijk 
met zekerheid in een "roter verband gezien kan worden. 

Schalkwijkstraat 

Naar aanleiding van het artikeltje over sl ingermuren in het mei
n u m m e r van dit maandblad (blz. 72) werd het bestuur van ver
schillende zijden opmerkzaam gemaakt op een restant van een aan 
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de slingermuur verwante constructie achter de Leeuwenberghkerk, 
bereikbaar vanaf de Schalkwijkstraat fafb. 3). Het steenformaat be
draagt 22/10,5/4,5 cm. 

behalve de in bovengenoemd artikel vermelde slingermuren, blijkt 
er ook nog een te bestaan bij het huis Cromwijck te Rijswijk :!). Te 
Utrecht was eertijds een slingermuur langs de Maliebaan, ter hoogte 
waar thans huizen slaan, genummerd 61, 63, 65 4 ) . 

Ir. C. L. TEMMINCK GROLL 

KLEINE MEDEDELINGEN 

DE KOOI EN DE WINTERSTRUIKEN 

Naar aanleiding van de bijdrage van de heer Heupers kan ik meedelen dat de 
kaart van de He/.er tienden van Bernard de Roy van 1698 1er plaatse van „De 
Kooi" een „vervallen Koy" noemt en er de typische vorm van geeft. Hierover is 
dus geen twijfel mogelijk. Op het lei rein is nog een enigszins drassige plek over
gebleven: door de voortdurende daling van het grondwaterpeil. Men zegt dat 
koning Willem III hier wel op walerwild joeg; zou de nabije boerderij „Het 
Paleis" misschien zo fielen omdat het gezelschap uil paleis Soestdijk deze als 
jachthuis gebruikte? 
Voor een localisering van de Winterstruycken zou men de gehele kaart Leusder-
berg van l.r)94 op de stafkaart moeten kunnen projecteren, en ook de grens-
punten aan weerszijden ervan namelijk Eselenberg en Weerdin (schaap, herders-
pul) vaststellen: de pul op genoemde kaar! van 1698, op een grenshoek nog wel, 
komt hierbij wel in aanmerking. Wat de naam betreft kan ik niet zien dal „Win
ter" op jeneverbessen zou duiden. Voor ons moderne mensen is er een esthetische 
gevoelsassociatie, maar de landelijke bevolking, die de oude namen gaf, dacht 
heel wat zakelijker.! Die dacht bij winter aan turf en eiken talhout en de naam 
„struiken" voor eikenhakhout komt ook op de Veluwe voor. M.R. 

EIEREN, ENZ. BIJ HET KLOKGIETEN IN ZOEST 

In de bijdrage over hel gieten van een klok tol Zoest in den jare 1696, waarbij 
wij uit de afrekening „het proces van hei gieten van de klok" kunnen volgen. 
komen een paar bijzonderheden voor, welke wel onze weetgierigheid prikkelen. 
Het zijn de eieren, oly en 4 pont speek lot de klok gebruikt. 

Tot nu loe was het gebruik van eieren bij het klokgieteiswerk in de littera
tuur alleen aan het bedrijf van Jan Burgerluivs toegeschreven: Item gegeven 
aan mr Jan den klokgieler om eyeren te koopen om ie gebruicken tot de klokke 
ƒ 6,90. Dat was in 1661. Bij het gieten van het klokkenspel van Zwolle vinden we
in 1611 posten van 100 eieren, 428 eieren, 300 eieren enz. Uit de Soester teke
ning van 1696 blijkt dal Ruiger l'eckel, die klokken goot voor Netterden (Gld), 
Meehelen (Gld), Huissen en Emmerik(?) ook eieren nodig had voor dit weik. 
alsmede olie en spek. Maar waarvoor dienden deze dingen? Of alleen maar als 
versterkende middelen ? 

V E. RIENTJES 

•'*) Med. ir. J. D. M. Bardet. 
<) Med. dr. A. J. S. van Lier. 
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