
VONDSTEN EN R E S T A U R A EIES IN U T R E C H T 

Tijdens verbouwingen in het perceel Predikherenkerkhof 7 en in clc 
daarachtergelegen loodsen zijn vondsten gedaan, die enige aan
wijzingen geven omtrent het vroegere Predikherenklooster. 

Langs en in het verlengde van de zuidelijke zijmuur van het Chr. 
Geref. Weeshuis (nr. 9) zijn zeer zware funderingen gevonden, waarin 
zelfs baksteen van 38/19/10 cm voor k w a m i ) . Bovenin de genoemde 
zijmuur bleken nog restanten van dichtgemetselde spitsboogvensters 
aanwezig te zijn. Blijkens oude stadsplattegronden (van Deventer, 
Braun en Hogenberg, Blaauw) lag de kapel van het klooster aan de 
Breedstraat; volgens deze kaarten moeten de gevonden resten de 
noordelijke vleugel van de bebouwing rond het pandhof betreffen. 

Een volledig overzicht zal te zijner tijd na de beëindiging van het 
werk worden gegeven. 

He fraaie, uit de eerste helft van de achttiende eeuw daterende huis 
Nieuwe Gracht 17 wordt gerestaureerd. Het pand vormt één geheel 
met het aangrenzende nr. 15. De gevels zijn hier niet — zoals in 
Utrecht zo dikwijls het geval blijkt te zijn — jonger dan de huizen 
zelf. Het is duidelijk, dat ze in de achttiende eeuw van de grond af 
nieuw zijn opgetrokken. Beide huizen zijn inwendig nog meermalen 
gewijzigd. Zo vinden we in nr. 15 details in art-nouveau trant uit de 
eerste jaren van deze eeuw. Nr. 17 heeft als studentensociëteit allerlei 
inwendige doorbraken moeten doorstaan. Het huis wordt nu ingericht 
tot advocatenkantoor; de voorgevel wordt geheel in de oorspronke
lijke toestand gerestaureerd (behalve de reeds geruime tijd verdwenen 
kuif, welke midden boven de gevellijst heeft gestaan, doch waar
omtrent geen exacte gegevens meer bekend zijn). 

Restauraties van de 17de eeuwse panden Lange Nieuwstraat 86, 
Hoogt 4 en Donkere Gaard 11 (zie afb. 1) zijn in voorbereiding. 

De werfmuren van de percelen Oude Gracht 3, 5, 6, 8, 314 en 316 en 
Lichtegaard 6 zijn in restauratie. Bij de kelder van nr. 314 kon men 
hetzelfde constateren als indertijd bij die van het huis Vismarkt 4 2), 
namelijk dat de middeleeuwse kelder niet verder dan tot circa één 
meter van de huidige werfmuur komt, en dat deze in verband met 
een latere straatverbreding met kleinere baksteen is verlengd. 

Behalve een aantal werfmuren worden momenteel ook enige ge
deelten van de walmuren 3) langs de Oude Gracht gerestaureerd, 
namelijk die tussen de Geertebrug en de Vollersbrug. 

i) Volgens mededeling van de uitvoerder. Ongeveer hetzelfde formaat is kort
geleden ook aangetroffen in de kelder van het huis Putruwiel, zie mndbl. 
Oud-L'trecht I960, blz. 131. 

2) Mndbl. Oud-Utrecht 1958, blz. 26. 
s) De walmuren zijn de lage muurtjes tussen gracht en werf. 
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^4/6. / . De karakteristieke achtergevels van de huizen Donkere Gaard 9-11. 
(Foto Rijksdienst Monumentenzorg) 
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Afb. 2. Vermoedelijke toestand 
omstreeks 1600 van de achterbouw 

van de Beyerskameren. 

Het huis Oude Gracht 22 is afgebroken. Hoewel de voorste twee meter 
geheel vernieuwd waren in de laatste jaren van de 19de eeuw, was 
het in opzet nog middeleeuws. Door talrijke verbouwingen en een 
brand was het zodanig verminkt, dat het uit oudheidkundig oogpunt 
geen waarde meer had. Het mat circa (i x 12 meter, het baksteen-
formaat was 7/14/30 cm, tien lagen op de 80 cm, het had een door 
een tongewelf gedekte kelder. Aan de achterzijde bezat het een hoge 
tuitgevel. Het vormde één geheel met een aangrenzend huisje aan 
de Lange Lauwerstraat van circa 5 x 6 meter grondvlak, bestaande uit 
baksteen van 6,5/14/30 cm, tien lagen op de 76 cm en voorzien van 
een hooggelegen, door een balklaag overdekte, kelder. 

Aan hetgeen in het jaarboekje van Oud-Utrecht 1960, blz. 103 e.v., 
is medegedeeld over de Beyerskameren, kunnen nog enkele gegevens 
worden toegevoegd omtrent het achterbouwtje (afb. 4, tegenover 
blz. 112, jaarboekje) . Het is gebleken, dat dit op de begane grond 
oorspronkelijk open was, door middel van twee bogen in elke zijgevel 
(één ervan is op de afbeelding in dichtgemetselde toestand nog zicht
baar) en een brede boog in de achtergevel (afb. 2 ) . O p de verdieping 
heeft het in de zijgevels in plaats van één kruiskozijn twee smalle 
vensters gehad. 
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Vermoedelijk berust deze op/et op een wijziging van het p lan 
tijdens de bouw. In het bestek immers wordt uitdrukkeli jk om
schreven, dat de aanbouw géén verdieping krijgt (blz. 116), terwijl 
deze toch aanwezig is en in materiaal en detai l lering overeenstemt 
met het overige werk van 1597. Wèl is zichtbaar, dat het muurwerk 
van de begane grond in verband is gemetseld met dat van tie achter
gevels, terwijl dat van de verdieping daar koud tegenaan staat. 

De verdieping was bereikbaar middels een sinds lang verdwenen 
spiltrap, welke heelt gestaan in de zuidoostelijke hoek van de gang 
achter de poort. Ook nu is in deze gang — zij 't op een ander p u n t 
in verband met de hier onder te brengen keukentjes — wederom een 
spiltrap aangebracht. 

De archiefstukken zijn inmiddels overgebracht naar het gemeente
archief. 

C.L.T.G. 

LAZARUS- O F LASEN BERG? 

Eén van de mooiste en aantrekkelijkste landschappen in het Sticht is 
nog altijd de Soester Eng; een licht glooiend plateau, dat zich hoog en 
ver uitstrekt boven de huizen van het dorp. Langzaam maar zeker eist 
de nieuwbouw — bestaande uit éénvormige huizen en torenhoge flats 
— grote stukken bouwland van de aloude „Eynghe" voor zich op. 

Eeuwenlang was de Eng het hart van landbouwend Soest — nu nog 
maar voor een steeds kleiner wordend deel — waar in de wisselende 
seizoenen wordt gemest, geploegd, gezaaid en geoogst. Nu boren zich 
draglines en andere moderne graalwerktuigen in haar grond en ver
rijzen er na korte tijd huizen, die het fraaie uitzicht, dat éénmaal de 
Eng naar alle zijden bood totaal hebben veranderd, verminkt en naar 
onze smaak radicaal bedorven. 

Aan de westzijde van de Eng verheft zich op haar hellingen een 
berg, de Lazarusberg, zoals er vroeger meer bergen of liever gezegd 
„bergnamen" voor verhogingen op de Eng voorkwamen, o.a. Steen
bergen, een heuvel die in de huidige bebouwing van het vi l ladorp 
Soestdiijk is opgegaan. Het Enger- of Nengerbergjc, een prae-
historische grafheuvel, is in de bezettingsjaren geslecht. 

De Lazarusberg stond vroeger hoog in het land; een vast pun t in 
het landschap, waar velen hun weg naar richtten, want in oude tijden 
liep langs zijn voet de Postweg naar Hilversum — nu de Beetzlaan. 
Een deel van deze oude Postweg, gelegen achter het paleis Soestdijk 
wordt door bejaarde Soestenaren de Grauwe Steeg of de Hessenweg 
genoemd. Nu ligt de berg — als wij deze benaming voor deze heuvel 
mogen blijven gebruiken — verscholen tussen de huizen van he t 
villadorp Soestdijk. Zijn flanken zijn volgebouwd met r iante land
huizen en kleine villa's, die het fraaie uitzicht, dat men éénmaal 
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