
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 

Het pandhof van de St. Janskerk, (afb. 1) 

Zoals reeds terloops werd vermeld i ) , kon in het afgelopen voorjaar 
een onderzoek worden ingesteld naar de restanten van de rond het 
sinds lang verdwenen pandhol ' van de St. Janskerk gelegen be
bouwing. Dit onderzoek leverde een welkome aanvul l ing op de 
interessante vondsten be t reuende de vroegere westpartij, welke in het 
najaar van 1958 aan het licht kwamen 2). 

Het is gebleken, dat de kloostergang — waarvan dank zij oude 
stadsplattegronden bekend was, dat deze ten noorden van de kerk 
lag 3) — een bijna, doch niet zuiver, vierkante plat tegrond bezat 
(inwendige maten 24,2 x 23 m ) . De westelijke arm sloot bij de kerk 
aan in de ruimte tussen de voormalige noordwestelijke toren en de 
huidige westgevel 4 ) . De oostelijke arm sloot aan op de westelijke 
helft van de noordelijke transeptgevel, zoals op grond van enige 
onregelmatigheden in het muurwerk aldaar al wel vermoed kon 
worden. 

De tegen de kloostergang aangebouwde ru imten ten behoeve van 
het kapittel lagen niet langs de westgevel, zoals door G. G. Calkoen 
werd verondersteld 5), doch langs de noordelijke. In later tijd is ook 
tegen de oostvleugel enige bebouwing opgetrokken. 

Voor zover het muurwerk ui t tufsteen heeft bestaan (hetgeen het 
geval was met de binnen- en de bu i tenmuur van de kloostergang en 
met de ommur ing van de bebouwing langs de noordvleugel 6), was 

i) Maandblad Oud-Utrecht, mei 1960, blz. 54. 
2) Maandblad Oud-Utrecht, nov. 1958. blz. 115; dec. 1958, blz. 121; febr. 1959, 

blz. 19. Bulletin Kon. Ned. Oudh. Bond, 1959, kol. 35. 
3) O.m. op die van Braun en Hogenbcrg (ca. 1570) en die van Blaeu (1649). 

Gebruikelijk is het geweest, een kloostergang ten zuiden van de kerk te 
situeren, zoals het geval is of was bij de Dom, de Maria-, de Pieters- en de 
l'auluskerk en ook bij de jongere Catharijnekerk. Een situering ten noorden 
— deze werd ook aangetroffen bij het klooster Mariéndaal te Zuilen (Jrb. 
Oud-Utrecht 1958, blz. 61) — duidt doorgaans op plaatsgebrek aan de zuid
zijde. Bij de St. Janskerk is dat vermoedelijk het gevolg geweest van een 
toenmalige waterloop (Kromme Nieuwe Gracht - Hoogt - Kintgenshaven?). 

*) Vgl. Bulletin Kon. Ned. Oudh. Bond, 1959, kol. 39. 
De breedte van de gang is zodanig, dat de halve diagonaal van het uit
wendige even groot is als de inwendige maat (genieten langs de noordvleugel). 
Beide maten zijn 24,2 m (ofwel: inwendige diagonaal = buitenzijde). 
Deze verhouding wordt in het 13de eeuwse handschrift van de franse architect 
Villard de Honnecourt aangegeven als uitgangspunt voor het bepalen van de 
plattegrond van een kloostergang, het oppervlak van de hof is dan nl. even 
groot als die van de gang. Zie: H. R. Hahnloser, Villard de Honnecourt, 
Wenen 1935, blz. 107; taf. 39 k. Het betreft hier een door een iets latere 
meester toegevoegde tekening. 

•">) Hs. G. G. Calkoen, Het Sint Janskerkhof en de St. Janskerk (1902), Gem. 
archief Utrecht; de daarin gegeven reconstructie van de oorspronkelijke 
plattegrond is gereproduceerd bij E. J. Haslinghuis, de Kaats naast de St. 
Janskerk, Jrb. Oud Utrecht 1954, blz. 48. 

e) Van deze bouwdelen kan men dus wel stellen, dat ze tot de oorspronkelijke 
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het practisch geheel weggesloopt 7). Slechts op enkele plaatsen heeft 
men bij de algehele sloop van het complex in 1681-83, wanneer 
daartoe aanleiding bestond, gedeelten van de funderingen intact 
gelaten. Het overgrote deel tekende zich slechts als puinsleuf af. T o c h 
konden de profielen — ook waar het oorspronkelijk werk gesloopt 
was — op vele pun t en nauwkeurig worden vastgesteld. De bakstenen 
funderingen van de latere aanbouwen heeft men nl. laten zitten, 
zodat deze als he t ware de contramal van de oorspronkelijke tuf- en 
keifunderingen vormden, waarin de versnijdingen nog afgelezen 
konden worden. 

Ui t de plaatsing van deze bakstenen aanbouwen, waaronder steun
beren, kan met een vrij grote mate van zekerheid de traveemaat van 
de kloostergang worden afgeleid. Men kan immers wel aannemen, 
dat bij het maken van de toevoegingen met de indeling van het reeds 
aanwezige rekening gehouden moest worden. In de oostelijke vleugel 
is dit nog te zien, waar een zware bakstenen steunbeer kennelijk om 
een reeds eerder aangebrachte tufstenen steunbeer is heengebouwd. 

Wanneer bovenbedoelde reconstructie juist is, dan heeft de noor
delijke vleugel zes traveeën van 4,25 m gehad, de westelijke vijf van 
4,65 en de oostelijke vier van eveneens 4,65 m. T e r vergelijking kan 
nog vermeld worden, dat in de nog aanwezige vleugels van de 
romaanse kloostergang van de voormalige Mariakerk traveematen 
van 4,26 en 4,40 voorkomen en dat de vakken van deze afmetingen 
door twee deelzuiltjes in drieën zijn verdeeld 8). 

In de oost-west as van het pandhof werden, ca 1 m onder het 
maaiveld, twee ui t tufsteenblokken opgebouwde sarcofagen van ca 
0,6 x 2 m aangetroffen (afb. 2) . Een fraai, u i t de eerste helft van de 
16de eeuw daterend, grafsteentje lag — naast een onversierd exem
plaar — in de noord-zuid as. (afb. 3) '•>). 

In die delen van de noordelijke en de oostelijke vleugel, die ont
graven konden worden, waren de vloeren nog vrijwel geheel intact . 
Ze bestonden uit plavuizen van 15/15 cm en van 18,5/18,5 cm en 
dateerden waarschijnlijk van de 15de of 16de eeuw io) . Er werden 

opzet behoren. Of alles in de 11de eeuw werd uitgevoerd of dat een gedeelte 
pas in de 12de eeuw tot stand kwam, kon niet meer worden nagegaan. 

7) Het afkomend materiaal werd verkocht. Vgl. Haslinghuis in jrb. Oud-Utrecht 
1954, blz. 52; Hs Calkoen, p. 131: „356 tonnen duycksteen verkocht". Kennelijk 
had de tufsteen zoveel méér waarde dan oude baksteen, dat het de moeite 
loonde de eerste volledig uit te breken, terwijl men de laatste liet zitten. 

8) Deze kloostergang heeft overigens géén regelmaig doorgaande travee-indeling. 
Er zijn vakken met 2, 3 en 4 deelzuiltjes benevens poortjes. 

9) Het steentje heeft de navolgende tekst: 
„Int jaer ons heeren MVc. . . .VII I opten IX dach van augusto op sinte 
laurentius avont sterf Jan Be(ukz??) chor(aal??) deser kerken ende leit hier 
begraven bit voer die siel." 
De steen bezat weinig structuur meer, het was niet mogelijk hem in zijn 
geheel uit de grond te nemen. Ter plaatse is vanwege de dienst O.W. een 
gipsafgietsel gemaakt, terwijl de restanten zelf in het Centraal Museum zullen 
worden gedeponeerd. 

i°) Datering op grond van vondsten in andere bouwwerken, volledige zekerheid 
bestaat hieromtrent nog niet. 
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geen sporen van oudere vloeren onder deze gevonden, zodat die wel 
ongeveer op hetzelfde niveau gelegen moeten hebben. De oor
spronkelijke vloeren zullen — in etappes, gezien de verschillende 
formaten — in de loop der eeuwen wel eens door nieuwe zijn 
vervangen. In de vloer van de oostelijke vleugel lagen bovendien 
verschillende grafstenen (afb. 4) 11). 

Zoals reeds werd opgemerkt, heeft vanouds evenwijdig aan de 
noordvleugel een aantal ru imten gelegen. Deze zijn in later tijd 
verbouwd en ten dele onderkelderd (15de eeuw of ca 1500? i 2 ) . 
Enkele van deze kelders waren nog in vrij gave toestand aanwezig, 
voorzien van plavuizen vloeren (22/22 cm), gepleisterde wanden en 
tongewelven. Ook een toegangstrapje kwam nog te voorschijn (afb. 
5 ) . Dit was echter weer door een jonger muurt je van de kelders 
afgesloten (dit muurt je werd gesloopt om de t rap volledig in het 
zicht te krijgen, het komt daardoor op de foto niet meer voor) . 

Naast deze trap was een doorgang naar de aangrenzende kelder; 
een duim van een deurgeheng was daarin nog aanwezig. Tegenover 
deze doorgang lag een — op 't oog — trapachtige constructie (op 
afb. 5 links nog zichtbaar) , welke echter niet als t rap bedoeld kan 
zijn, daar de „treden" ca 8 bij 8 cm maten. Mogelijk was dit alleen 
de onderzijde van een kelderlicht en misschien werd het geheel pas 
gemaakt nâ de afsluiting van het trapje; het doorsneed een bakstenen 
grafkeldertjc en moet dus ui t een vrij late periode dateren. O p de 
begane grond moet zich, blijkens de slijtage in de vloertegels, pal ten 
westen ervan een deur bevonden hebben. 

Aan de binnenzijde (in het pandhof zelf) lag tegen de noordvleugel 
nog een eenvoudig rechthoekig gebouwtje, zeer ondiep gefundeerd 
en voorzien van een plavuizen vloer. Juist tegenover dit gebouwtje 
was de tufstenen fundering van de b innenmuur van de kloostergang 
nog compleet aanwezig, zodat men het kennelijk tijdens de algehele 
sloop in 1681-83 nog heeft laten staan. Het betrekkelijk kleine steen-
formaat (24/11,5/5,5) wijst er wel op, dat het niet ouder dan 16de 
eeuws was 13). 

Tegen de oostvleugel hebben ook bakstenen bouwwerken gestaan, 
welke echter niet volledig opgespoord konden worden, evenmin als 

11) Eén ervan droeg het opschrift „adria peterss (cluen?) koer", op een andere 
stond een schuin geplaatst, grotendeels weggehakt wapen. 

12) Reeds in 1370 is er sprake van een „kerker", 
(Hs. Calkoen blz. 63), die ook in 1414 genoemd wordt. Steenformaat (ca. 
28/14/6,5 cm), afwerking en plavuizen maken een datering op de 14de eeuw 
echter onwaarschijnlijk, doorgaans zijn dan de bakstenen nog wat groter en de 
plavuizen minder kantig en vlak, bovendien ook kleiner. Rond 1500 hebben 
verbouwingen in dit gedeelte van het complex plaats gevonden (vgl. Hasling-
huis in jrb. Oud-Utrecht 1954, blz. 51). Uit een aantekening in het Hs. 
Calkoen, blz. 63, blijkt de aanwezigheid in 1570 van een kelder „boven" het 
pand, „noordwaarts van de Archivis" (-waarvoor dus kennelijk een in oor
sprong tot de kloostergang behorende ruimte was afgezonderd). 

l s ) Baksteen van dit formaat komt in muurwerk van gebouwen te Utrecht in de 
tweede helft van de 16e en de eerste helft van de 17de eeuw voor. Voordien 
bestaat het wel, doch treft men het alleen in gewelven aan. 
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de aanbouwsels welke tegen het noorderzijkoor gestaan moeten 
hebben 14). 

Verspreid over het terrein werden verschillende waterput ten 
gevonden, voornamelijk uit de 14de en 15de eeuw. Nabij de meest 
noordelijke — een zeer groot exemplaar — lag ook nog een vanuit 
het noorden aanlopend bakstenen riooltje van hetzelfde type als in 
1957 werd aangetroffen bij de opgraving van het klooster Mariëndael 
te Zuilen if>). In de zuidoostelijke, waar nog weer een gemetseld 
bakstenen boogje overheen liep, werden zeer veel aardewerkscherven 
uit de 15de—17de eeuw gevonden, benevens de kop en de romp van 
een zeer fraai 15de eeuws beeldje van een vrouwelijke heilige (afb. 
6) I ö ) . Ook lagen er enige skeletfragmenten in deze put . Losse 
skeletten werden bovendien aangetroffen in de nabijheid van de-
westelijke sarcofaag. 

Overigens heeft men weinig losse vondsten gedaan, de gebouwen 
zijn kennelijk wel grondig on t ru imd voordat men tot sloop overging, 
zulks in tegenstelling met Mariëndael, dat nog bewoond in cle 16de 
eeuw verwoest werd en weer juist bijzonder veel losse vondsten aan 
het licht kwamen i " ) . Van enig belang waren nog: een aantal 
bakstenen (28,5/14/6,5 cm) met gebogen lange kant (afkomstig 
van een kolom?) , een gedeelte van een gotische venstermontant 
in rode zandsteen i») en verschillende haardsteentjes van rond 1600 
met Leeuwtjes in rui ten en ovalen (één gedateerd 1608). 

De utrechtse luidklokken. In het ju l inummer van Oud-Utrecht is 
op blz. 92 onder „kleine mededelingen" een berichtje opgenomen 
omtren t het wederom ophangen van verschillende klokken in de 
torens van de Jacobi-, Buur-, Geerte- en Nicolaaskerk. O m d a t daar in 
enkele onjuistheden voorkomen, geven we hier een volledig overzicht 
van de verschillende luidklokken, met vermelding van welke toren 
ze afkomstig zijn en in welke toren ze geplaatst zullen worden: 

In de Jacobitören zullen opgehangen worden: 

*4) Er is sprake van een ..wachthuys dat naast de deur van de kerk of de Kappel 
van Nieukerke (het noorderzijkoor) plag te wezen met vier à vijf huysen die 
plegen te staen aan de selve noordzijde met de cappel van St. Anthonie, daer 
nu de cortegarde gebouwd is" (vgl. Haslinghuis in Jrb. Oud-Utrecht 1954, 
blz. 60; de ..cortegarde" is de nog beslaande hoofdwacht ten noorden van 
de kerk). 

lr>) Jrb. Öud-Utrecht 1958, blz. 70; „De Timmerwerf (orgaan dienst O.W ) febr. 
1958, blz. 5. 

lf>) Het beeldje dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 15de eeuw en 
is opgesteld in het Centraal Museum (hist, afd.). 

1T) J. G. X. Renaud, Aardewerkvondsten van het klooster Mariëndael in: Be
richten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1959. 
blz. 199. 

IS) Breedte 8 cm, diepte 16 cm. met afgeschuinde kanten. Aanwezig bij onderafd. 
Mon.zorg, dienst O.W., evenals de andere in deze alinea genoemde voorwerpen. 
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St. Salvator, 
S. Butendiic 

Maria, 

Maria, 

To lhuus 

1479, 0 182 cm, 4000 kg, A , afk. v. J. ">) 

1534, 0 150 „ , 2100 „ , des , „ „ B. 

A. de Borch 

St. Andreas, 
T. To lhuus 

1559, 0 127 „ 

1556, 0 1 2 0 „ 

1270 

1153 

es , ,, „ N . 

f , „ „ J. 

In de Buurtoren wordt opgehangen: 
Banklok, 

S. Butendiic 1471, 0 166 cm, 2600 kg, Bes, afk. v. B. 

In de Geertetoren waren en blijven: 
St. Gertrudis , 

S. Butendiic 1 4 7 7 , 0 124 cm, 1175 kg, e. 

Jezus Maria Johannes, 
Gerard ' v. Wou 1506, 0 99 „ , 646 „ , gis. 

In de Nicolaastorens bevindt zich en komt: 

St. Mart inus , 
W. Wegwart 1573, 0 122 cm, 1100 kg, f. 

St. Salvator, 
J. To lhuus 1 5 4 1 , 0 90 „ , 4 3 9 , , , a , afk. v. B. 

In de Pieterskerk bevindt zich: 

Soli deo gloria, 
W. Butendiic 1435, 0 60 cm, 150 kg, f. 

Volledigheidshalve vermelden we ook nog de luidklokken van de 
Domtoren, hoewel in deze toren geen enkele wijziging zal worden 
aangebracht: 

St. Salvator, 
Gerard v. Wou 1505, 0 227 cm, 8250 kg, Fis. 

Maria, 
1505, 0 203 

St. Mart inus, 

St. Michael, 

Johannes Baptist, 

Maria Magdalena, 

Jezus Maria Johannes, 

1505, 0 183 

1505, 0 173 

1505, 0 153 

1505, 0 136 

1506, 0 82 

5915 „ 

4273 „ 

3343 „ 

2397 „ 

1654 „ 

392 „ 

Gis. 

Ais. 

B. 

cis. 

dis. 

b. 
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Afb. 3. Grafsteentje (40 x 70 cm) in de noord 
zuid as van de pandhof der St. Janskerk. 

fc! 

Afb. 2. (hiernaast) Het blootleggen van de 
westelijke tufstenen sarcofaag bij de St. Janskerk. 
Het is helaas door omstandigheden niet mogelijk 
geweest een betere foto te maken na volledige 
ontgraving. De tufsteenblokken zijn overgebracht 
naar de onderafd. Monumentenzorg van de 
dienst O.W.. het in de sarcofaag nog aanwezige 
skelet is voor onderzoek afgestaan aan het 
Anthropologisch Instituut der Rijks Universiteit. /-<••••* ? ? r , 



Afb. -t. (bovenaan midden) Gedeelte vloer in de 
oostelijke vleugel van de kloostergang: grafstenen 

en plavuizen. 



Afb. 6. Restanten van 15e ('cuirs beeldje van vrouwelijke heilige, gevonden hij de 
Si. Janskerk, 



Het plan voor de wijziging van de ophanging van de klokken is 
een gevolg van het weghalen van een groot aantal klokken gedurende 
de bezetting. Ze zijn weliswaar na de bevrijding alle teruggekomen, 
maar in verband met de onderhanden zijnde restauraties van de 
verschillende torens was het niet mogelijk ze op korte termijn te 
herplaatsen. 

Bovendien werd één der klokken van de Buurtoren aan de ge
meente Wageningen geschonken. Ook kwam in 1957 nog de Maria-
klok van de zuidelijke Nicolaastoren vrij, daar deze werd vervangen 
door een klok van Petit en Fritsen, die door zijn iets andere toon
hoogte niet alleen als slagklok, maar ook als basklok voor het 
gerestaureerde carillon gebruikt kan worden. 

Het nu in uitvoering zijnde plan is opgesteld door dr. W. van der 
Eist in overleg met de Utrechtse Klokkenspelvereniging en de stads
beiaardier Chr. Bos. De commissie voor de herstelling van de torens 
van de Buur-, Jacobi- en Nicolaaskerk, het college van B. en W. en 
het Ministerie van O.K. en W. verleenden in het afgelopen jaar hun 
toestemming. 

Omtrent de verschillende torens kunnen nog de navolgende 
bijzonderheden worden meegedeeld: 

Jacobitoren: de klokkenstoel wordt in verband met de heropende 
galmgaten in de bovenste geleding één zolder hoger opgesteld dan 
voorheen het geval w a s 2 0 ) . 
Buurtoren: de Banklok (vanouds een stedelijke en geen kerkelijke 
klok) wordt in de oude (herstelde) klokkenstoel aangebracht. Het 
aanbrengen van een groot gelui in een toren, welke op zo korte 
afstand van de Dom is gelegen, werd van weinig belang geacht, 
vandaar dat alleen de op historische gronden op deze plaats thuis-
behorende Banklok hier wordt opgehangen 21). 

Geertetoren: momenteel is alleen de kleine klok luidbaar, van de 
grote zal de ophanging zodanig verbeterd worden, dat ook deze 
wederom geluid kan worden 22). 
Nicolaastorens: de Mart inus bevindt zich in de noordelijke toren. 
O p dezelfde hoogte in de zuidelijke toren zal de kleine Salvator 
(de „Waakklok" van de Buurtoren) als tweede luidklok in een 
nieuwe klokkenstoel worden aangebracht 23). 
2<>) De Salvator zal als heeluur-slagklok. de Andreas als halfuui-slagklok worden 

gebruikt. 
") Vooigesteld is. de Banklok in het bijzonder bij gemeentelijke plechtigheden 

en gebeurtenissen te gebruiken. 
22) T.Z.I. kan dan de grote klok als heeluur-slagklok. de kleine als halfuur-

slagklok worden gebruikt. Momenteel wordt de kleine voor beide doeleinden 
gebruikt, zodat het niet mogelijk is op de halve uren het volledig aantal 
slagen van het komende uni te geven, zoals bij stedelijke torenuurwerken 
vanouds gebruikelijk is. zodra er over twee klokken kan worden beschikt; 
het halve uur wordt nu met één slag aangegeven. 

2:i) Ook hier zal t.z.t. de nieuw aan te brengen kleine klok (Waakklok) de functie 
van halfuur-slagklok kunnen verkrijgen. Momenteel wordt de klok van Petit 
en Fritsen voor de hele en de halve uren gebruikt. 
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Pieterskerk: de in het vieringtorentje hangende oudste klok van 
Utrecht is al sinds lange tijd niet luidbaar. Het voornemen bestaat 
om deze, wanneer te zijner tijd de restauratie voldoende ver gevor
derd zal zijn, weer zodanig op te hangen dat hij geluid kan worden. 
De kwaliteit van de klank schijnt overigens bij die van de andere 
oude klokken ten achter te staan. 

Beyerskameren. Voor enkele weken is een aanvang gemaakt met de 
restauratie van de Beyerskameren in de Lange Nieuwstraat en de 
Agnietenstraat (arch. B. C. van Beusekom). De kappen zullen worden 
hersteld en beschoten, sanitair en schoorstenen worden verbeterd, er 
komen keukentjes in en minder steile trapjes. Door hun vrij ru ime 
opzet is het mogelijk, deze huisjes geheel aan de moderne wooneisen 
aan te passen. 

Dank zij het uitgebreide eigen archief is het aantal historische 
gegevens omtrent deze huisjes zo groot, dat een overzicht hiervan 
buiten het bestek van dit maandblad gaat vallen. Wij hopen hieraan 
een meer uitgebreide beschouwing te wijden in het eerstvolgend 
jaarboekje van Oud-Utrecht. 

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

U T R E C H T S E G E V E L S T E N E N EN -VERSIERINGEN 

I 

Soms sta je voor leuke verrassingen. Een paar maanden geleden belde 
iemand mij op, die vertelde dat hij voor de aardigheid een paar 
gevelstenen in Utrecht had gefotografeerd. Maar hij kreeg er plezier 
in en nu wilde hij ze zo mogelijk allemaal vereeuwigen. Bovendien 
was hij benieuwd naar de betekenis van die stenen. Daarom wilde hij 
weten of er l i teratuur over bestond. Welnu, ik kom hem helpen. 
Want in de jaargangen 1928 tot en met 1931 van het maandblad 
Oud-Utrecht heeft mej . dr. C. C. van de Graft een uitgebreide docu
mentat ie betreffende de utrechtse gevelstenen gepubliceerd. Gewa
pend met deze gegevens is de heer A. Ubaghs — want hij was het die 
opbelde — de stad doorgegaan. En niet lang daarna liet hij me he t 
resultaat zien: drie fraai uitgevoerde albums vol foto's van utrechtse 
gevelstenen, -beelden en overige opmerkelijke kentekenen aan huizen. 
Ook zijn alle lantaarnconsoles van Groeneveld in beeld gebracht. 
Daarna heeft hij nog een collectie aangelegd van poortjes en andere 
karakteristieke ingangen. 

Het verrassende is, dat iemand die als zoveel stadgenoten totnogtoe 
geen bijzondere aandacht aan kleine historische details van Utrecht 
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